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MÛÏete toho
dosáhnout!
Neomlouvejme se. Musíme a mÛÏeme zdolat pﬁekáÏky a vytvoﬁit energeticky
úspornûj‰í a udrÏitelnou budoucnost.

Na‰e spoleãnost je závislá na energii. Svûtová spotﬁeba
energie rychle roste a zásoby fosilních paliv klesají neb˘val˘m
tempem. Miliony lidí a podnikÛ po celém svûtû za to platí.
Naru‰ené zásobování zemním plynem v Evropû, ropné a
plynové plo‰iny zniãené hurikány, válka a civilní nepokoje.
V‰echny tyto události z posledních let ukazují, jak moc je
ná‰ kaÏdodenní Ïivot závisl˘ na stabilních a levn˘ch zdrojích
energie. Jsme zranitelní, stejnû jako na‰e kﬁehké podnebí.
Nadmûrné pouÏívání fosilních paliv také zneãi‰Èuje ovzdu‰í.
Co proti tomu mÛÏete udûlat? Víc neÏ si myslíte. Budovy
mají na svém kontû kolem 40 % spotﬁeby ve‰keré energie
a podílí se v˘znamnû na emisích CO2 v Evropû a v Severní
Americe. Velké mnoÏství této drahé energie ale spotﬁebujeme
zcela zbyteãnû. Podílíme se tak na zvy‰ování poptávky a cen
energie, na zneãi‰tûní ovzdu‰í a sniÏujeme tak pohodlí uvnitﬁ
budov.
Dne‰ní úspû‰nû testované a úsporné technologie mohou
u‰etﬁit aÏ 90 % energie pouÏívané k vytápûní star˘ch i nov˘ch
budov.

Energetické uspory jsou obrovsk˘, byÈ opomíjen˘, spoﬁiã
penûz. V˘hodné investice do energeticky úsporn˘ch budov
mohou u‰etﬁit aÏ 270 miliard € a mohou zbavit Evropu 400
milionÛ tun zneãi‰tûní oxidem uhliãit˘m za rok. A bylo by
moÏné vytvoﬁit 500 tisíc nov˘ch pracovních míst zejména v
oblastech s vysokou nezamûstnaností.
V této zprávû se dozvíte nejen o tom, jakou ekologickou
modernizaci domu vám spoleãnost Rockwool nabízí, ale
co je dÛleÏitûj‰í, upozorní vás zároveÀ na nûkteré vnitﬁní,
legislativní a praktické pﬁekáÏky, které je tﬁeba odstranit,
abychom mohli zaãít ãerpat obrovsk˘ potenciál pro úsporu
energie, kter˘ je v na‰í spoleãnosti. Setkáte se s majiteli domÛ,
zákonodárci a lidmi z oblasti stavebnictví a uvidíte, jak se
vypoﬁádali s tímto úkolem. Nemusí to b˘t tak tûÏké. MÛÏete
to tedy zvládnout také!
Eelco van Heel
CEO skupiny Rockwool
záﬁí 2006
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Proã ‰etﬁit energii?
Energie doslova h˘be svûtem. Bez energie se Ïivot na‰í spoleãnosti
zastaví. Svûtová spotﬁeba energie prudce stoupá. Jsme závislí
na spolehliv˘ch zásobách levn˘ch paliv. 86 % ve‰keré energie
pﬁitom pochází ze ztenãujících se neobnoviteln˘ch zdrojÛ, jeÏ jsou
soustﬁedûny v nûkolika málo zemích.
Nedávné události jasnû ukázaly jak snadno se nás mohou
dotknout politické nepokoje a technické závady. Evropská krize
zásobování zemním plynem v souvislosti s rusk˘mi dodávkami
bûhem zimy, ‰kody napáchané hurikánem v oblasti Mexického
zálivu, politické nepokoje a útoky na ropné a plynové plo‰iny v
Nigérii a na Stﬁedním v˘chodû.
Mnoha lidí se dotklo zdvojnásobení cen energií poté, co na
poãátku roku 2003 prudce stouply ceny ropy z 24 dolarÛ za barel.
Kontrola nad zdroji energie a nad cenovou politikou je v nûkolika
málo rukách. 80 % zemí, ve kter˘ch se tûÏí ropa jiÏ ãelí klesající
produkci a nejvût‰í zásoby zb˘vají uÏ pouze ve ãtyﬁech zemích.
Dovozci energie tak ztrácejí politickou a ekonomickou svobodu.

Dostatek ropy?
GigabarelÛ roãnû

GigabarelÛ roãnû
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Objevy
Extrapolace

Znovu získat svobodu
Velké ekonomické mocnosti jako USA, âína, Indie nebo Japonsko
jsou ãím dál tím závislej‰í na dodávkách energie. V Evropské unii je
to 70 %. Pﬁece ale musí existovat udrÏitelné a rentabilní zpÛsoby, jak
znovu nab˘t svobodu. Je naãase je zaãít uplatÀovat.
U‰etﬁená energie, naz˘vaná také „negajauly“, se stává vût‰ím
energetick˘m zdrojem neÏ ropa. A jen tak se nespotﬁebuje.

Spotﬁeba
Pﬁedpovûì

V roce 2005 jsme spotﬁebovali 5krát více ropy neÏ jsme objevili. Bylo objeveno
nejménû nalezi‰È od druhé svûtové války a rozdíl mezi spotﬁebou a novû
objeven˘mi rezervami se stále zvût‰uje. Svûtová agentura pro energii pﬁedpovídá,
Ïe pokud nic neudûláme, v roce 2030 bude na svûtû denní poptávka po ropû 115
milionÛ barelÛ, oproti dne‰ním 85 milionÛm. Dne‰ní zásoby nestaãí. Do 25 let
je tﬁeba objevit ãtyﬁnásobné mnoÏství toho, co vyprodukuje severomoﬁsk˘ ropn˘
systém.

Na co spotﬁebováváme nejvíc energie?
Auto - 14%

Teplá voda - 18%

Topení -26%

Elektrické pfiístroje - 39%

Nevím - 3%

Co si lidé myslí
Auto - 31%

Teplá voda - 8%

Topení - 53%

Elektrické pfiístroje - 8%
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0

Auto
Teplá voda
Topení
Elektrické pfiístroje
Nevím

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Topení – podceÀovan˘ Ïrout energie
74 procent respondentÛ v Nûmecku vÛbec netu‰ilo, Ïe nejvût‰ím Ïroutem energie je topení. Témûﬁ 30 procent z
nich neví, kolik platí mûsíãnû za topení.
Více informací o tom, na co spotﬁebujete nejvíce energie se dozvíte na
www.zukunft-haus. info/page/index.php?i d=1519

Zdroj: Emnid survey “zukunft haus 2003” for Deutsche Energie-Agentur.
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V budovách dochází k velké
spotﬁebû energie. V Evropû a
v Severní Americe na budovy
pﬁipadá kolem 40 % ve‰keré
spotﬁebované energie.

Budovy – nejvût‰í konzumenti energie
V Evropû a v Severní Americe pﬁipadá na budovy kolem 40
procent ve‰keré spotﬁebované energie, a to pﬁedev‰ím na vytápûní
a klimatizaci. Potenciál úspor energie je obrovsk˘, ale znaãnû
nevyuÏit˘. Je prokázáno, Ïe technologie nejsou ani hypotetické ani
nedostupné. MÛÏe to jen zlep‰it kvalitu na‰eho Ïivota.
S dne‰ními technologiemi pasivních domÛ mÛÏeme u‰etﬁit aÏ
90 % energie potﬁebné k vytápûní budov a zároveÀ sníÏit spotﬁebu
energie na klimatizaci.
PfiestaŸte utrácet peníze
KaÏd˘ rok se pouze v Evropû utratí zbyteãnû 270 miliard eur (více
jak 600 eur na osobu), a to jen proto, Ïe pﬁi opravách budov
nevyuÏíváme nové energetické normy. Kdybychom je vyuÏívali, pﬁi
souãasn˘ch cenách za energii by se nám kaÏdé investované euro
vrátilo jedenáctkrát. M˘tus, Ïe ‰etﬁit elektrickou energií nás vyjde
draho je zcela myln˘. Drahé je nicnedûlání. V zemích EU je tak kaÏd˘
rok o 400 milionÛ tun vût‰í zneãi‰tûní oxidem uhliãit˘m (více neÏ
stanovuje Kjótsk˘ protokol podepsan˘ 15ti státy EU) a cel˘ region
pﬁichází o 530 tisíc nov˘ch pracovních míst.

Kdyby se v nov˘ch budovách vyuÏívaly rentabilní nízkoenergetické
technologie, pﬁínos by mohl b˘t pozitivnûj‰í.
Jednejme nyní
Nová budova mÛÏe mít Ïivotnost 100 a více let. JiÏ existující budovy
mohou b˘t modernizovány kaÏd˘ch 30 let, to znamená 3 aÏ 4krát za
dobu své Ïivotnosti. Dnes pouÏitá - nebo opomenutá - izolace bude
mít dlouhodob˘ ekonomick˘ a ekologick˘ dopad. Buìte pﬁedvídaví,
jednejte uÏ dnes a mûjte na pamûti rizika spojená s vzrÛstající
spotﬁebou energie a ekologickou zátûÏí v prÛbûhu pﬁí‰tích 30 nebo
100 let.

Více informací o tom, proã se úspora energie v budovách stává ãím dál tím
dÛleÏitûj‰í, se dozvíte na www.rockwool.com v sekci energie.

6

Ekologická zpráva 2006

Pojistné náklady v dÛsledku stoupající
hladiny moﬁí, suÏujícího sucha a dal‰ích
klimatick˘ch zmûn dosáhnou v roce 2010
ãástky 265 miliard dolarÛ.
Swiss Re – druh˘ nejvût‰í svûtov˘ zajistitel

Klimatické zmûny, mÛÏeme s
tím nûco dûlat?
Poãínaje rokem 1991 zaãala dekáda nejteplej‰ích let. Rok 2005 nebyl
v˘jimkou, byl to nejteplej‰í rok.
V roce 2005 vstoupil v platnost Kjótsk˘ protokol. Podle nûj musí
b˘t emise oxidu uhliãitého sníÏeny do roku 2012 o 5,2 procenta ve
srovnání s jejich mnoÏstvím v roce 1990. Je to sice mal˘, ale v˘znamn˘
první krok. Letos zaãala v Montrealu jednání o budoucích klimatick˘ch
dohodách. Ministﬁi Ïivotního prostﬁedí ze zemí EU navrhli, aby
industrializované zemû sníÏily do roku 2050 emise CO2 o 60-80 %,
pokud globální teplota vzroste o „pouhé“ 2 stupnû Celsia. Na velkou
ãást emisí CO2, vãetnû tûch, co pochází z USA a âíny, se ale zatím
nevztahuje systém kvót.

Tyto zemû, a to nechme stranou chud‰í a rozvojové zemû, se
obávají, Ïe si nemohou dovolit investovat do sníÏení emisí CO2.
Svûtová agentura pro energii poukazuje na skuteãnost, Ïe sníÏením
emisí CO2 dojde k omezení nákladÛ na energii a vzrÛstajícímu tlaku
na ceny za energii. Nezb˘vá tedy neÏ, aby ti, co jsou oprávnûni
rozhodovat, si plnû uvûdomili, jak je moÏné dnes v budovách u‰etﬁit
energii a sníÏit hladinu emisí CO2.
Skryté a v˘hodné cesty k úsporám CO2
Izolace je jedním z nejv˘hodnûj‰ích a nejprokazatelnûj‰ích zpÛsobÛ,
jak sníÏit emise CO2. KaÏd˘ rok by bylo moÏné u‰etﬁit 400 milionÛ
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Budeme-li v Evropû pouÏívat
nízkoenergetické technologie pﬁi
modernizaci budov, u‰etﬁíme roãnû
600 € a 1 tunu CO2 na osobu.

tun CO2 a 270 miliard €, kdyby alespoÀ EU uplatnila pﬁi renovaci
budov k nov˘m energetick˘m normám. Toto sníÏení hodnot
CO2 zdokumentoval specialista EU - Ecofys a pﬁedstavuje je‰tû
podstatnûj‰í sníÏení emisí CO2, neÏ ke kterému se státy Evropské
patnáctky zavázaly v Kjótském protokolu.
Mezivládní panel pro klimatické zmûny (IPPC) odhaduje, Ïe na
celosvûtové bázi by bylo moÏné, díky úspoﬁe energie v budovách a
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VùDùLI JSTE ÎE?
Izolace vyrábûné spoleãností Rockwool a prodané
v leto‰ním roce sníÏí za padesát let emise oxidu
uhliãitého o více neÏ 100 milionÛ tun.

v prÛmyslu, sníÏit emise CO2 o více jak miliardu tun roãnû, pﬁiãemÏ
vût‰ina opatﬁení nejen Ïe by byla nejen rentabilní, ale dokonce by
pﬁiná‰ela zisk.
Zlep‰ení vnitﬁního prostﬁedí, kvality Ïivota a vût‰í úspora energie
v budovách mohou b˘t pﬁijatelnûj‰í cestou ke sníÏení emisí CO2 neÏ
nepopulární opatﬁení, jako napﬁíklad omezení jízdy autem.

© 2006 HIT Entertainment Limited and Keith Chapman

KaÏd˘ rok se v budovách po celé Evropû vypl˘tvá 270 miliard €

MÒÎEME TO NAPRAVIT? ANO MÒÎEME!
Evropsk˘ komisaﬁ pro energii Andris Piebalgs pﬁipomíná pozitivní pﬁístup populární postavy kresleného komiksu Bob Stavitel. Musíme
pﬁestat pl˘tvat energií a CO2 v budovách.
Zprávu spoleãnosti Ecofys, kterou obdrÏel pan Piebalgs si mÛÏete pﬁeãíst na: www.eurima.org/270yeswecan a www.rockwool.cz
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Úspory energie – Ïivotnû dÛleÏité
pro Západ i V˘chod
Západní firmy
Spojené státy jsou nejvût‰ím svûtov˘m konzumentem energie.
VzrÛstají obavy, jak vyﬁe‰it otázku vzrÛstající poptávky po energii
a bezpeãnost energetick˘ch zásob. Amerika je „závislá na ropû“,
prohlásil prezident Bush ve svém státnickém projevu. PrÛmûrn˘
Ameriãan spotﬁebuje 2x více energie neÏ prÛmûrn˘ Evropan. KvÛli
nedostateãn˘m úsporn˘m opatﬁením je proto americká spoleãnost
závislá na dovozu energie, a tak dostupnost levné energie mÛÏe
ohrozit nestabilita v oblastech, odkud zdroje energie pocházejí.
Budovy ve Spojen˘ch státech spotﬁebují kolem 40 % energie,
ale zároveÀ 70 % ve‰keré elektﬁiny. Podle amerického úﬁadu pro
energetické informace (EIA) potenciál uspor v obytn˘ch budovách

Pﬁírodní katastrofy nebo konﬂikty mohou
snadno naru‰it ropné trhy. Hurikány
Katrina a Rita sníÏily produkci ropy na
svûtov˘ch trzích o 1.4 miliony barelÛ za
den, coÏ je více neÏ celková produkce v
Angole a Libyi.

se pohybuje mezi 57 % a 68 %. PrÛmûrn˘ rodinn˘ dÛm má plochu
237 m2, coÏ je více jak dvojnásobek prÛmûrné obytné plochy v
Evropû. A 77 % domÛ ve Spojen˘ch státech je vybaveno klimatizací.
Kvalitní izolace je proto velmi dÛleÏitá pro sníÏení spotﬁeby energie
na vytápûní a klimatizaci.
Od roku 2006 a bûhem roku 2007 bude platit nov˘ národní
Energetick˘ plán (první za posledních 14 let), na základû kterého
bude majitelÛm, kteﬁí úãinnû odizolují svÛj dÛm, poskytnuto sníÏení
daní ve v˘‰i 2000 dolarÛ.
V Kanadsk˘ch provinciích se také snaÏí o úsporu energie v
budovách. Napﬁíklad v Britské Kolumbii byly náklady na úsporu
energie, vãetnû izolací, zpro‰tûny provinãní danû z prodeje.

MÒÎETE TO TAKÉ ZMùNIT
Od pﬁekáÏek k odrazovému mÛstku – jak pﬁekonat pﬁekáÏky
spojené s úsporou energie v budovách.
Existuje velké mnoÏství úkolÛ a v˘zev, které jsou ale, jak uvidíte,
zvládnutelné. Jiní to dokázali. A vy to dokáÏete také !
Více informací o tom, jak pﬁekonat pﬁekáÏky spojené s úsporou
energie v budovách, se doãtete na www.rockwool.com
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„Pokud nenajdeme zpÛsob, jak zv˘‰it v Rusku
úãinnost vyuÏívání enrgie, zÛstaneme buì bez
dodávek plynu, nebo se zastaví ekonomick˘ rÛst,
a nebo dojde na obojí“.
I. Bashmakov, Centrum pro energetickou úãinnost, Rusko

Nevyãerpat ruské zásoby energie
Pro miliony spotﬁebitelÛ plynu v Evropû byla zimní zásobovací krize
varovn˘m signálem. Ruské dodávky energie jsou Ïivotnû dÛleÏité. A
to nejen pro místní ekonomiky, kter˘m export pﬁiná‰í zásadní pﬁíjmy,
ale také pro evropské a asijské zemû, které energii dováÏí. Naru‰ení
zásobování v Evropû ukázalo na politickou kﬁehkost bezpeãn˘ch
energetick˘ch zásob.
Je‰tû hor‰í ale je, Ïe ruská vysoká energetická nároãnost mÛÏe
zablokovat rÛst a prosperitu jak v Rusku, tak v Evropû, pokud, jako
tuto zimu, bude chybût energie nebo kapacita plynovodÛ, které by
zajistily potﬁebné dodávky.
Obrovská potﬁeba izolace
Miliony budov a v˘robních závodÛ v Rusku by potﬁebovaly zajistit
lep‰í úsporu energie bûhem studené zimy a horkého léta. V mnoha
star˘ch ãinÏovních domech dochází k naru‰ení betonu v dÛsledku
chybûjící izolace. Obrovská potﬁeba izolace v Rusku podnítila
skupinu Rockwool Group, aby zde v roce 2006 otevﬁela svÛj druh˘
závod na v˘robu kamenné vlny, jenÏ se nachází na pﬁedmûstí Sankt
Petersburgu.

MÒÎETE TO TAKÉ ZMùNIT
Odstranûní pau‰álních sazeb
Plo‰né sazby, jejichÏ velkou ãást tvoﬁí náklady na topení, bez
ohledu na skuteãnou spotﬁebu, brání v úspoﬁe energie. Zavedení
nov˘ch smûrnic EU o energetické úãinnosti u koneãného uÏivatele
a energetick˘ch sluÏbách nutí spoleãnosti ru‰it pau‰ální sazby.
Rozvíjení podpor
TrÏní síla nevynesla ãlovûka na Mûsíc a ani nedonutí spoleãnosti,
aby ‰etﬁily energií. V Maìarsku napﬁíklad kaÏdá domácnost
dostává pﬁíspûvek ve v˘‰i aÏ 1500 eur na zlep‰ení úspory energie.
Maìarská vláda si klade za cíl opravit do roku 2013 80 % z 800
000 bytÛ, které se nachází v panelov˘ch domech. Náklady na
zlep‰ení jsou tak vysoké, Ïe první podpÛrné fondy byly vyãerpány
jiÏ za jedenáct dní.

Více informací o opravû panelov˘ch domÛ se dozvíte na:
www.euroace.org/highrise/index.htm
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Kvalitní izolace a ventilace uÏ nejsou doménou pouze seversk˘ch zemí.
Nízkoenergetické a pasivní domy získávají na oblibû i v tepl˘ch krajích.
Italsk˘ projekt skupiny Rockwool v Piemonte.
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Pasivní dÛm

Spotﬁebu energie na vytápûní lze sníÏit
o 70 aÏ 90 procent.

Spotﬁeba energie za padesát let vyjádﬁená v litrech topného oleje na metr ãtvereãní podlahové plochy v domech s rÛznou izolací
PrÛmûrn˘ dÛm
Nov˘ dÛm (nejpﬁísnûj‰í stavební pﬁedpisy, Dánsko)
Pasivní dÛm
0

Energie spotﬁebovaná pro v˘robu izolace
Energie spotﬁebovaná pro v˘robu dal‰ích stavebních materiálÛ
Topení
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Pramen: Údaje z anal˘zy Ïivotního cyklu, Sverre Fossdahl, NBI, Energi og miljøregnskap for bygg Prosjektrapport 173 – 1995:EU, COM(2001) 226 final
2001/10098 (COD), Brusel, 11. kvûtna 2001; Dánsk˘ energetick˘ úﬁad (Danmarks Energifremtider), 1995: Dánsk˘ stavební zákon (Bygningsreglement 1995);
Passivhausinstitut, Darmstadt, Nûmecko; pracovní skupina Cepheus

Buì te chytﬁí – postavte si pasivní dÛm
Koupû pasivního domu je ideální cestou, jak u‰etﬁit 70-90 %
nákladÛ na vytápûní a zlep‰it vnitﬁní prostﬁedí budovy. Nemusíte
hnout prstem a máte svûÏí vzduch.
Kvalitní izolace o tlou‰Èce aÏ 50 cm a energeticky efektivní
systém ventilace mÛÏe zabránit bezesn˘m nocím nad rostoucími
úãty za energii. Pﬁi minimálních energetick˘ch ztrátách nám k ohﬁátí
staãí bezplatná pasivní energie ze sluneãního záﬁení, tûlesné teplo a
teplo z elektrick˘ch spotﬁebiãÛ.
Do dne‰ního dne bylo postaveno více neÏ 6000 pasivních domÛ.
Pasivní dÛm spotﬁebovává maximálnû 15 kWh na ãtvereãní metr
vytápûné podlahové plochy roãnû. Celková roãní spotﬁeba energie v
budovû (vãetnû elektrick˘ch spotﬁebiãÛ) nesmí pﬁekroãit 120 kWh na
metr ãtvereãní. Úspora energie pﬁitom více neÏ vynahrazuje vstupní
investice, které jsou zhruba o 5 aÏ 15 procent vy‰‰í.
Jak se staví pasivní dÛm
• Silná vrstva izolace (300 aÏ 500 mm)
• Nízko-energetická okna s trojím zasklením
• Eliminace tepeln˘ch mostÛ
• ¤ízená ventilace s vyuÏitím odpadního tepla
• Budova musí b˘t vzduchotûsná bez jak˘chkoli ‰kvír a prasklin
• Orientace budovy optimální pro zisk solární energie nebo
ochranu pﬁed ní
• PouÏívání chladniãek, televizorÛ a dal‰ích elektrick˘ch
spotﬁebiãÛ s nízkou spotﬁebou elektﬁiny

MÒÎETE S TIÍM TAKÉ NùCO DùLAT!
Nebuìte krátkozrací
Kdo se stará o údrÏbu a provozní náklady? Velmi málo lidí! ·etﬁit
na izolaci vás mÛÏe z dlouhodobého hlediska pﬁijít draho. KdyÏ
se ve ‰védském mûstû Landskrona mûstské bytové druÏstvo
rozhodlo postavit cenovû dostupné byty, dali pﬁednost v˘poãtu
nákladÛ Ïivotnosti pﬁed v˘poãtem samotn˘ch nákladÛ na
stavbu. A v˘sledek? Nízké nájemné si vyÏádalo stavbu dobﬁe
izolovaného pasivního domu. Díky niÏ‰ím nákladÛ na topení je
roãní nájem o 30 euro na m2 niÏ‰í neÏ v klasick˘ch domech.

www.enova.no/dialog.aspx?action=ﬁle&ﬁleid=374
www.primeproject.se

Ustát nepopulární opatﬁení
Dánsk˘ energetick˘ úﬁad chce v letech 2006, 2010 a 2015 zv˘‰it
úsporu energie v nov˘ch budovách vÏdy o 25-30 %. Budeli pokraãovat, v roce 2025 by v‰echny domy mohly splÀovat
poÏadavky pasivních domÛ. Dánsko má nejpﬁísnûj‰í energetické
smûrnice pro nové budovy na svûtû. Je to také jediná zemû EU,
která by mohla b˘t ãist˘m v˘vozcem energie.

Více o pasivních domech na www.passiv.de
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·panûlská vláda vyãlenila pro rok 2006 a 2007 na
izolace a opravy budov, které mají pﬁispût k úspoﬁe
energie, více jak 1,5 miliard €

Trojnásobné zpevnûní norem

MÒÎETE S TÍM TAKÉ NùCO DùLAT !

Nároky na pohodlí a stoupající poãet klimatizací zpÛsobují
v˘padky elektrického proudu. Nová studie ukázala, jak je moÏné
zdvoj aÏ ztrojnásobit izolaci nov˘ch budov. ·panûlsko by tak
u‰etﬁilo témûﬁ miliardu € roãnû a emise CO2 by se sníÏily o 50
milionÛ tun.

Pﬁekonejte men‰inové pravidlo
Vût‰ina ·panûlÛ Ïije v ãinÏovních domech. ·etﬁit energii v
budovách je ãasto v˘hodné a nûkteré regionální vlády za
tímto úãelem nabízejí granty. V minulosti mohly jeden jedin˘
neochotn˘ nájemník zablokovat modernizaci, pro niÏ se
vyslovilo mnoho sousedÛ. Nedávné zmûny v zákonû ale
pﬁipravily cestu pokroku a men‰ina jiÏ nemÛÏe zabránit pﬁání
vût‰iny.

Pﬁedãtûte si ‰panûlskou studii na www.cener.es

Ekologická zpráva 2006

13

Zabránit potním
komorám
UÏívání klimatizací se zvy‰uje, rostou i energetické náklady s tím
spojené. Nejhor‰í normy na izolaci se nachází ãasto v zemích
s nejteplej‰ím podnebím. Pokud ale budova není dostateãnû
izolovaná, nepﬁíjemné teplo se dostane dovnitﬁ a pﬁemûní ji na
nesnesitelnou potní komoru, kde lidé nemohou dobﬁe pracovat, Ïít,
nebo spát.
S rostoucím blahobytem, chtûjí miliony lidí na celém svûtû
skoncovat s tímto nepohodlím. Zapomínají na izolaci, a tak se
klimatizace stává drah˘m ﬁe‰ením, které zasáhne do jejich osobních
financí, elektrické sítû a ekonomiky. V˘poãty Evropské komise
ukazují, Ïe je o 50-400 % draÏ‰í investovat do v˘roby elektﬁiny neÏ
do její úspory.
I malé mnoÏství izolace na stﬁe‰e a fasádû budovy, spolu s
protisluneãní ochranou, mÛÏe sníÏit spotﬁebu energie aÏ o 50 %.
Namísto velké a drahé klimatizace potﬁebujete men‰í pﬁístroj, jehoÏ
efektivnost se projeví na úãtu za elektﬁinu.
Nûkteré vlády si jiÏ uvûdomují potﬁebu zastavit nadmûrné
pouÏívání klimatizace v budovách. Na pﬁíklad v Malajsii se objevily
první ukázkové nízkoenergetické budovy a obchodní budovy musí
b˘t povinnû vybaveny tepelnou izolací. Roãní spotﬁeba energie se
zatím v modelové kanceláﬁské budovû v Malajsii a ‰ir‰ím asijském
regionu pohybuje mezi 200-300 kWh na m2. Je to mnohem více
neÏ v studen˘ch zemích severní Evropy, kde poÏadavky na izolaci
existují jiÏ velmi dlouhou dobu (napﬁíklad v Dánsku od 60. let) a byly
postupnû zpﬁísÀovány.

PoÏadovaná tlou‰Èka izolace na stﬁe‰ní konstrukce v
letech 2003-2004
Itálie

50 mm

Portugalsko

60 mm

·panûlsko

60 mm

Belgie

125 mm

Maìarsko

130 mm

Nizozemí

145 mm

Slovensko

160 mm

âeská republika

160 mm

Loty‰sko

165 mm

Litva

190 mm

·v˘carsko

190 mm

Rakousko

190 mm

Nûmecko

195 mm

Polsko

195 mm

Velká Británie

200 mm

Slovinsko

210 mm

Francie

210 mm

Estonsko

245 mm

Finsko

260 mm

Dánsko

270 mm

Norsko

270 mm

·védsko

450 mm

Pasivní dÛm

300-500 mm
0 mm

100 mm

200 mm

300 mm

400 mm

500 mm
Zdroj: www.Eurima.org , Brusel 2006

MÒÎETE TO TAKÉ ZMùNIT!
I v severní Evropû se v kanceláﬁsk˘ch budovách pouÏívá nadmûrnû
drahá klimatizace. S v˘jimkou nového mezinárodní v˘zkumného
a rozvojového centra skupiny Rockwool International A/S. Kvalitní
izolace, pﬁirozen˘ ventilaãní systém a chladné noci sníÏily náklady na
chlazení na pouh˘ch 30 € roãnû.

Podívejte se na aktuální vnitﬁní a venkovní teploty na:
www.rockwool.com/sw3353.asp
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TûÏké ãasy pro ty, co pl˘tvají energií
Energetické ztráty v budovách jsou, zejména v Evropû, ãím dál tím
znatelnûj‰í. Pokud pronajímáte nebo kupujete budovu, a nebo
pouze uÏíváte veﬁejnû pﬁístupnou budovu, budete mít právo se
seznámit s prÛkazem energetické nároãnosti budovy. V tomto
prÛkazu musí b˘t zaznamenána energetická tﬁída, do které je
budova zaﬁazena – stejné jako na energetickém ‰títku nûkter˘ch
domácích spotﬁebiãÛ, napﬁíklad ledniãek. Energetick˘ auditor
navrhne i potﬁebná zlep‰ení. Energetick˘ prÛkaz bude také povinn˘
pro získání stavebního povolení.
Pomoc tûm, kteﬁí energií ‰etﬁí
Pomoc je potﬁebná. Podílí se na ní tisíce energetick˘ch auditorÛ,
kteﬁí vydávají energetické prÛkazy pro miliony budov, pouÏívají

úroveÀ energetické nároãnosti

nové a sloÏitûj‰í metody pro v˘poãet spotﬁeby energie. Skupina
Rockwool vytvoﬁila energetické poradenství nazvané BuildDesk.
Jeho energetiãtí specialisté poskytují objektivní software pro
energetick˘ design a v souãasné dobû ‰kolí tisíce energetick˘ch
auditorÛ, architektÛ a inÏen˘rÛ po celé Evropû. V Nûmecku je kaÏd˘
rok potﬁeba vystavit energetick˘ prÛkaz pro více neÏ 1,5 milion
budov. První energetiãtí auditoﬁi prodejcÛ stavebního materiálu, po
pro‰kolení skupinou BuildDesk, pro‰li autorizací a jsou pﬁipraveni
pomoci sníÏit zákazníkÛm úãty za energii. Navíc nûmecká vláda
rozhodla podporovat projekty na úsporu energie pﬁi modernizaci
budov a uvolnila roãní podporu ve v˘‰i 1,5 miliard €.

Míra vlivu CO2 na Ïivotní prostﬁedí

A

A
B

Energetické hodnoty

C

78
D

B
C

Hodnoty CO2

65

D
E

E
F

F
G

G

energetick˘ prÛkaz
Miliony budov po celé Evropû musí mít energetické prÛkazy.
Potﬁebujete program nebo pomoc pro energetick˘ projekt?
www.builddesk.com

„Program BuildDisk je vynikající. Odhalil, Ïe nûkteré na‰e pÛvodní
projekty budov by nebylo moÏné realizovat. Nasmûroval nás správn˘m
smûrem, jak vyhovût normám, napﬁíklad pouÏíváním energeticky
úãinnûj‰ích ohﬁívaãÛ, lep‰í izolace zdí, odpovídajících rozmûrÛ oken a
uÏitím uznávan˘ch detailÛ“.
Daniel Ashley, inÏen˘r designu, Shrewsbury, Velká Británie
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Staré, opotﬁebené kotle, jednoduchá okna a
nedostateãná izolace odradí dvû tﬁetiny BritÛ od
koupû domu.
Energy Saving Trust, Velká Británie

Vût‰í komfort pﬁi men‰í spotﬁebû energie
I v Evropû roste spotﬁeba energie. Nová smûrnice Evropské
unie 2006/32/EC o úãinnosti energie u koneãného uÏivatele a
energetick˘ch sluÏbách poÏaduje, aby ãlenské státy sníÏily spotﬁebu
energie v prÛmûru o 1 % za rok do roku 2008. Jednou z moÏn˘ch
taktik je pﬁevést zodpovûdnost na energetické spoleãnosti, které
jsou zodpovûdny nejen za v˘robu elektrické energii, ale zároveÀ
i za sniÏení spotﬁeby energie cílov˘ch uÏivatelÛ. Spoleãnosti
energetick˘ch sluÏeb (ESCO) nyní rychle pﬁipravují energeticky
úsporné balíãky, které zahrnují i nabídku izolací. Lep‰í tepeln˘
komfort, niÏ‰í a stabilní úãet za vytápûní a chlazení, ﬁízené projekty
a v nûkter˘ch pﬁípadech ﬁnanãní spoluúãast na renovaci ze strany
ESCO, to v‰e pﬁispívá k tomu, Ïe modernizace energetického
zaji‰tûní va‰eho domu se stává lákavûj‰í a snaz‰í.

Energetická nároãnost veﬁejn˘ch budov
Veﬁejnost se podílí na financování 16 % stavebních aktivit v
Evropû. A pﬁíli‰ mnoho veﬁejn˘ch budov pl˘tvá energií a penûzi
daÀov˘ch poplatníkÛ. Od roku 2008 budou muset veﬁejné úﬁady v
ãlensk˘ch státech EU pﬁijmout minimálnû 2 ze 6 opravn˘ch opatﬁení
na dodávky a financování energie. A nebude se to t˘kat pouze
spotﬁebiãÛ a dopravních prostﬁedkÛ, ale také povinnosti pronajímat
nebo nakupovat budovy pouze s nízkou energetickou nároãností a/
nebo realizovat doporuãené investice energetick˘ch auditorÛ.

Pro více informací o smûrnici 2006/32/EC o energetické úãinnosti
u koneãného uÏivatele a energetick˘ch sluÏbách se podívejte na
http://eur-lex.europa.eu
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UdrÏitelná kvalita Ïivota. Dobﬁe tepelnû
izolovaná a vzduchotûsná konstrukce
zabrání ochlazování vnitﬁních povrchÛ
stavby. Ventilaãní systém s vyuÏitím
odpadového tepla automaticky zaji‰Èuje
ãist˘ vzduch. Nízkoenergetick˘ dÛm skupiny
Rockwool v Seest, Dánsko

Sedm tipÛ, jak vytvoﬁit pﬁíjemné vnitﬁní klima
1. Poﬁiìte si kvalitní izolaci a eliminujte tepelné mosty. Tím se zv˘‰í
va‰e pohoda a navíc to zabrání kondenzaci vzdu‰né vlhkosti.
2. Vûtrejte. Pokud je budova vzduchotûsná, mÛÏe vûtrání
zajistit systém ventilace s opûtovn˘m vyuÏitím odpadního tepla
– automaticky a levnû.

4. Hluk je absorbován nejlépe materiály s otevﬁenou strukturou
povrchu jako napﬁ. textilní závûsy nebo akustické podhledy z
minerální vlny.
5. Zajistûte dostatek svûtla a jeho odrazu.
6. UdrÏujte budovu v ãistotû.

3. Materiály pouÏívané pﬁi stavbû nesmûjí b˘t vlhké. Utûsnûte
v‰echny spáry a chraÀte parotûsné zábrany proti po‰kození.
Obsah vlhkosti v dﬁevûn˘ch stavebních materiálech pod 15
procent brání plísním a houbám v rÛstu.

7. Volte materiály s nízkou emisí, které neuvolÀují kritické
mnoÏství plynÛ, ãástic nebo pachÛ. V nûkter˘ch zemích tomu
napomohou tzv. etikety vnitﬁního klimatu, které jsou takov˘m
v˘robkÛm udûlovány.

Ekologická zpráva 2006
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Vnitﬁní klima
Vût‰í pohodlí. Energeticky úãinná izolace pﬁiná‰í více pozitiv neÏ jen
niÏ‰í ãástku na úãtu za energii.

Dnes trávíme vût‰inu svého Ïivota uvnitﬁ staveb. Proto je
vnitﬁní prostﬁedí tak dÛleÏité pro na‰e zdraví a na‰i pohodu.
Miliony lidí trpí astmatem nebo rÛzn˘mi alergiemi. Byla
provedena ﬁada v˘zkumÛ, jejichÏ úkolem bylo zmapovat
celkovou váhu a spojitost mezi jednotliv˘mi pﬁíãinami. Podle
‰védského Národního zku‰ebního a v˘zkumného ústavu (SP)
je ve vlhk˘ch budovách riziko alergick˘ch reakcí asi o 40 aÏ
150 procent vy‰‰í neÏ v such˘ch budovách. Nûmecká studie
odhalila problémy s vlhkostí ve 20 % zkouman˘ch domÛ a v
témûﬁ10 % objevila znatelné známky plísní.
Jak zajistit vhodné vnitﬁní klima
Klíãem k lep‰ímu vnitﬁnímu klimatu je izolace, tûsná stavba
a ﬁízené vûtrání. Díky vhodné izolaci je moÏné uvnitﬁ budovy
udrÏet pﬁíjemnou a stabilní teplotu mezi 20 a 26 stupni
Celsia, a to jak v chladném zimním období, tak v horkém
létû. Nadbyteãné a drahé topení ãi chlazení nemohou zcela
zabránit prÛvanu, zpÛsobenému zmûnou teplot.
S pﬁidáváním izolace to nikdy nepﬁeÏenete. Ale pokud
pouÏijete pouze malé mnoÏství izolace, nesprávné metody pﬁi
její aplikaci nebo pﬁíli‰ málo vûtráte, riskujete, Ïe vám tepl˘
vlhk˘ vzduch zkondenzuje na studen˘ch a ‰patnû izolovan˘ch
plochách. Konenzace mÛÏe vytvoﬁit vlhké prostﬁedí, které
podporuje rÛst plísní a hub..

Vûtrání
Vlhkost musí b˘t z budovy odvûtrávána. PrÛmûrná ãtyﬁãlenná
rodina zvy‰uje vlhkost vnitﬁního ovzdu‰í aÏ o 15 litrÛ dennû.
âerstv˘ vzduch také zlep‰uje kvalitu ovzdu‰í uvnitﬁ domu,
které by jinak mohlo b˘t pﬁíãinou bolestí hlavy, nepohody
a poruch soustﬁedûní. Podle pozorování provedeného
Univerzitou v Kasselu, obyvatelé kvalitnû izolovan˘ch
pasivních domÛ (viz str. 10 a 11) s úãinn˘m systémem vûtrání
jsou mnohem spokojenûj‰í s nov˘m vnitﬁním prostﬁedím neÏ s
prostﬁedím v domech, kde Ïili dﬁíve.
Pokud jako vût‰ina lidí bydlíte ve star‰ím domû bez
automatického systému vûtrání, mûli byste nûkolikrát dennû
krátce otevﬁít okna. Tím se v místnostech rychle vymûní
vzduch, aniÏ by v˘raznû poklesla teplota teplej‰ích povrchÛ
uvnitﬁ. Bûhem studen˘ch zimních mûsícÛ staãí ke kompletní
v˘mûnû vzduchu obvykle 5 minut (pﬁi vypnut˘ch radiátorech),
v letních dnech bez vûtru mÛÏe v˘mûna vzduchu trvat aÏ 30
minut.
Oznaãování v˘robkÛ podle vhodnosti pro vnitﬁní klima
V˘robky Rockwool získaly oprávnûní pouÏívat finské oznaãení
pro vnitﬁní klima M1, které pﬁedstavuje nejpﬁísnûj‰í poÏadavky
v Evropû. SplÀují totiÏ pﬁísné poÏadavky na minimální emise
zápachu, ãástic a toxick˘ch látek. Akustické podhledy Rockfon
mohou pouÏívat
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Zvuk ticha
Hluk je zdrojem stresu, sníÏené schopnosti soustﬁedit se a ‰patné
nálady. MÛÏe vyvolat srdeãní problémy spojené se stresem a
má negativní spoleãensk˘ a ekonomick˘ dopad. Podle Svûtové
zdravotnické organizace, 120 milionÛ lidí trpí sluchov˘mi problémy.
Nedostateãná zvuková ochrana omezuje kvalitu Ïivota chudákÛ
sousedÛ, ale zároveÀ mnoh˘m z nás brání v svobodném vyjádﬁení
radosti, poslechu hudby nebo v jin˘ch hluãn˘ch aktivitách.

MÒÎETE S TÍM TAKÉ NùCO UDùLAT!
8 tipÛ, jak omezit hluk v budovû:
• PouÏívejte materiály s dobrou absorpãní schopností jako je
napﬁíklad minerální vata.
• Kombinujte je s hutn˘mi materiály.
• Vyvarujte se skulin a netûsností.
• PouÏijte izolaci proti vibracím – dbejte na maliãkosti.
• Vyhnûte se pﬁíli‰ velkému mnoÏství tvrd˘ch povrchÛ v místnosti.
Akustické podhledy, textil nebo jiné materiály s otevﬁenou
stukturou vám pomohou pﬁedejít vzniku ozvûny.
• Kupujte spotﬁebiãe, které jsou málo hluãné.
• Nauãte se respektovat okolí. Hluãnûj‰í neznamená vÏdy lep‰í.
• Zvukové clony, vãetnû dobﬁe izolovan˘ch oken, stûn a stﬁechy
sníÏí dopravní hluk.

Tﬁi vûci, které bychom si mûli pamatovat
Dobﬁe izolovaná budova by mûli sníÏit hluk, kter˘ se odráÏí uvnitﬁ
místnosti, zabránit pﬁená‰ení hluku mezi jednotliv˘mi místnostmi a
pronikání hluku zvenku. UÏ 30 dB (A) staãí, aby ãlovûk ‰patnû spal.
Hluk pﬁesahující 35 dB zpÛsobuje nesrozumitelnost mluveného
slova v men‰ích místnostech. Je tﬁeba se vyvarovat i ru‰ivé ozvûny v
místnostech s tvrd˘mi povrchy. I v tich˘ch místnostech proto musí b˘t
doba dozvuku krat‰í neÏ 0,6 sekundy.
Jak pomáhá kamenná vlna
Kamenná vlna vyrábûná skupinou Rockwool má otevﬁenou vláknitou
strukturu, ideální pro pohlcení a regulování hluku. V˘robky ﬁrmy
Rockwool sniÏují ohlu‰ující zvuk strojÛ nebo jin˘ch lidsk˘ch aktivit.
Akustické podhledy Rockfon mohou v˘raznû omezit dozvuk
a zabránit tak ozvûnû v místnosti. Zelené protihlukové bariéry
RockDelta podél silnic a antivibraãní podloÏky RockDelta pod
Ïelezniãní koleje sniÏují dopravní hluk. Tento problém se dot˘ká 40 %
obyvatel EU a mÛÏe sníÏit hodnotu pozemku nebo budovy o 1,6 %
za kaÏd˘ decibel nad 55 dB.
Zv˘‰ení, resp. sníÏení hladiny hluku o 10 dB pﬁitom lidské ucho
vnímá jako zv˘‰ení, resp. sníÏení sly‰itelného zvuku na dvojnásobek.

ZávaÏné dopady hluku na lidské zdraví

O tom, jak potlaãit hluk, se mÛÏete doãíst na www.rockwool.com

Dobrá konstrukce zdi s izolací fy Rockwool mÛÏe omezit pﬁenos
hluku aÏ o více neÏ 50 dB (Rw-hodnota). To je zhruba o 20dB více
neÏ u obyãejn˘ch budov bez izolace. MÛÏe tedy zajistit mnoh˘m
klidn˘ spánek.

¤e‰ení firmy Rockwool pro sníÏení hlukové zátûÏe

sourcePramen: Svûtová zdravotnická organizace

4

dB
140

Po‰kození sluchu dospûlé osoby

120

Po‰kození sluchu dítûte

85

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

70

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

55

VáÏné obtûÏování
(venkovním hlukem)

35
30

Ru‰ení komunikace

0

2

6
5
7

3

1

1

Ru‰ení spánku

Antivibraãní podloÏky RockDelta pod
Ïelezniãní koleje

4

Stﬁe‰ní izolace Rockwool

5

Akustické podhledy Rockfon

2

Zelené protihlukové bariéry RockDelta podél silnic

6

Izolace pod podlahami Rockwool

3

Izolace stûn Rockwool

7

Izolace fasády Rockwool

Ekologická zpráva 2006

19

„DÛm je nyní mnohem ti‰‰í. Bydlím na hlavní tﬁídû
a sousedé mají malé dûti. Ale od té doby, co máme
izolace, jakoby tu nikdo nikde nebydlel.“
Paní Mason, Shefield

Více izolace, ménû hluku
Británie ztrácí sobûstaãnost a stává se ãím dál tím závislej‰í na
dodávkách energie. Izolace je jednou z moÏností, jak zmírnit mrazivé
dopady. Energetické spoleãnosti jako napﬁíklad British Gas musely
‰etﬁit energii sv˘ch zákazníkÛ, a tak zaãaly ﬁnancovat a organizovat
instalaci izolace. Nájemníci tak získají kvalitnûj‰í vnitﬁní klima a u‰etﬁí
za úãet za energii. U‰etﬁené náklady na topení pomáhají financovat
modernizaci. Takto bylo izolováno 790 000 budov a na 250 000
pÛdních vestaveb a bytÛ. Díky smûrnici EU o energetické úãinnosti
u koneãného uÏivatele a o energetick˘ch sluÏbách, jeÏ byla pﬁijata v

prosinci 2005, se tento zdaﬁil˘ projekt ‰íﬁí po celé Evropû, která by
mûla zavést opatﬁení ke zlep‰ení do roku 2008.
Paní Mason z mûsta Shefield se dozvûdûla o projektu Warm
front, kter˘ poskytuje dotace ohroÏen˘m domácnostem na izolaci
a modernizaci topení. Získala dotaci na provedení zateplení
sendviãové stûny. Je ‰Èastná, Ïe má doma nyní vût‰í teplo a zároveÀ
Ïe do‰lo ke sníÏení vnûj‰ího hluku.
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Skupina Rockwool získala v uplynul˘ch
pûti letech 4krát ekologickou cenu.
Helen Phipips vedoucí ekologické agentury ve Walesu a technick˘
ﬁeditel Bjorn Rici Andersen oslavují poslední úspûch Rockwool Ltd.

Údaje o ekologické v˘robû
Bez zohlednûní vlivu pouÏívání v˘robkÛ. Celková rovnováha Ïivotního cyklu bûÏné izolace je znázornûna v diagramech ekologické rovnováhy
na stranû 22 a 24.
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1. skleníkov˘ plyn, 2. kysel˘ dé‰È , 3. smog, 4. Ïiviny
Tyto hlavní ekologické faktory zahrnují spotﬁebu a emise ve v˘robní fázi v závodech spoleãnosti Rockwool. Spotﬁeba energie je v MWh a spotﬁeba vody v m3. V‰echny ostatní
faktory jsou uvedeny podle hmotnosti. Uvedené hodnoty jsou indexovány a poãítány na tunu kamenné vlny s v˘jimkou poãtu nehod mezi dûlníky, které jsou pﬁepoãítány na
milion pracovních hodin. V roce 2002 byly uzavﬁeny 3 v˘robní závody. Ná‰ druh˘ v˘robní závod v Maìarsku, kter˘ jsme získali tûsnû pﬁed koncem roku 2003, je zahrnut do
ãísel za rok 2004. Pro jeden ze závodÛ získan˘ch v roce 2001 nejsou nûkterá data k dispozici.
Zelení smajlíci ukazují pozitivní trend mezi lety 2001 – 2005 nebo v roce 2005.
âervené symboly oznaãují neúspûch.
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Mít svÛj vlastní
dÛm v poﬁádku
vliv v˘robkÛ a v˘roby spoleãnosti Rockwool

Ocenûn˘ ekologick˘ management
Profesionální ekologick˘ management je dÛleÏitou
souãástí odpovûdnosti spoleãnosti Rockwool. V‰ech 22
v˘robních závodÛ mÛÏe prokázat efektivní vyuÏívání zdrojÛ,
odpovûdnost vÛãi okolí a respekt vÛãi sousedÛm.
âtyﬁikrát za posledních pût let byla spoleãnosti Rockwool
udûlena ekologická cena. Ani rok 2005 nebyl vyjímkou
Rockwool získal ekologickou cenu Arena ve Walesu,.
Kanadská rada ministrÛ Ïivotního prostﬁedí udûlila dceﬁinné
spoleãnosti Roxul Inc, která sídlí V Miltonu, prestiÏní ocenûní
Pollution Prevention Award. V roce 2006 získaly poboãky
spoleãnosti Rockwool v Rusku dvû ocenûní za bezpeãnost.
11 ze 13 klíãov˘ch ukazatelÛ se v letech 2001 aÏ
2005 v˘raznû zlep‰ilo (viz. strana 20). V roce 2005 bylo
zaznamenáno zlep‰ení u sedmi ukazatelÛ a jeden zÛstal na
pÛvodní úrovni. V roce 2005 nebyla skupina Rockwool úãastna
Ïádného soudního procesu.
V‰echny spoleãnosti tvoﬁící skupinu musí splÀovat
Ekologické normy skupiny Rockwool, které stanovují
bezpeãnostní procedury, zodpovûdnost a metody hodnocení.
V nûkter˘ch pﬁípadech nám ekologická politika skupiny
stanovuje pﬁísnûj‰í poÏadavky, neÏ jaké poÏadují místní
pﬁedpisy.
V‰echny dceﬁinné spoleãnosti musí pouÏívat systém
EMS (Ekologick˘ systém managementu), kter˘ pokr˘vá
zodpovûdnost a kontrolní procesy. Nûkteré spoleãnosti zvolily
certifikované systémy ﬁízení jakosti ISO 14001 nebo EMAS,
které podléhají auditu provádûnému externími auditory.
V roce 2005 a 2006 bude energetick˘m auditÛm vûnována
zvlá‰tní pozornost. Bude podrobnû posouzeno v‰ech 36

v˘robních linek tak, aby bylo moÏné zajistit je‰tû vût‰í
úãinnost. V roce 2005 bylo provedeno celkem 36 ekologick˘ch,
energetick˘ch a poÏárnû bezpeãnostních auditÛ. V prÛmûru
kaÏd˘ ná‰ v˘robní závod podstoupí mini

VùDùLI JSTE, JAK SE VYRÁBÍ IZOLACE
SPOLEâNOSTI ROCKWOOL?
V˘robní proces pﬁipomíná pﬁírodní pÛsobení vulkánu.
Kamenná vlna se vyrábí roztavením ãediãe, vápence a
recyklovan˘ch briket spolu s dal‰ími surov˘mi materiály v
kuplovnû roztopené koksem na 1500 stupÀÛ Celsia. Tekutá masa se rozvlákní. Pﬁidají se pojiva a impregnaãní oleje,
které zajistí stabilitu a hydrofobizaci. Kamenná vlna se pak
zahﬁívá na teplotu 200 stupÀÛ Celsia, aby se vytvrdila pojiva a materiál se ustálil pro závûreãné úpravy. Ekologické
vybavení – filtry, pﬁedehﬁívaãe, pﬁídavné hoﬁáky a dal‰í ãistící
a sbûrn˘ systém vytváﬁí ze „zkroceného sopky“ ekologick˘
proces.

Podívejte se na video „People&Environement
www.rockwool.com/sw13164.asp
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Vliv spoleãnosti Rockwool na
spotﬁebu energie
Vliv na‰ich v˘robkÛ
Izolace Rockwool patﬁí k v˘jimeãn˘m prÛmyslov˘m v˘robkÛm, které
‰etﬁí mnohonásobnû víc energie, neÏ kolik jí pﬁi v˘robû spotﬁebují.
Energeticky nejnároãnûj‰í souãástí na‰eho v˘robního procesu je
proces tavení, kdy se diabasová hornina pﬁi teplotách vy‰‰ích neÏ
1500 °C pﬁemûÀuje na lávu, která se poté rozvlákÀuje.
SniÏování energetické nároãnosti je jiÏ dlouhá léta na‰í nejvût‰í
prioritou. Je navíc klíãem k omezování dal‰ích dopadÛ v˘roby na
Ïivotní prostﬁedí, napﬁ. emisí oxidu uhliãitého, oxidÛ dusíku nebo
oxidu siﬁiãitého. V novû získan˘ch v˘robních závodech podle na‰eho
now-how dosahujeme aÏ o 50 procent vy‰‰í energetické efektivity
na v˘robní jednotku, pﬁiãemÏ se souãasnû zvy‰uje kvalita v˘roby,
zlep‰uje se plnûní ekologick˘ch norem a pﬁesnost dodávek
Od roku 2001 sníÏila skupina energetickou nároãnost o 13%.

VùDùLI JSTE?
Hodnocení Ïivotního cyklu
Zpráva je zaloÏena na hloubkovém rozboru LCA (hodnocení
Ïivotního cyklu), kter˘ zohleÀuje v‰echny pozitivní a negativní
ekologické dÛsledky po dobu Ïivotnosti izolace. Od dob˘vání
surovin aÏ po odvoz na skládku, opûtovné vyuÏití nebo
recyklaci. Hodnocení LCA splÀuje poÏadavky na kvalitu
stanovené v normách ISO ﬁady 14000 a prochází pﬁísn˘m
posuzováním nezávisl˘mi tﬁetími stranami a odborníky.

Mezinárodní Ïurnál Life Cycle Assessment ã. 9/2004,
str. 53-56 a 122-129

„Od té doby, co jsou novû získané továrny modernizovány podle knowhow spoleãnosti Rockwool, máme aÏ o 50 % vût‰í úsporu energie. JiÏ v
letech 2005-2006 zpﬁísnûné energetické audity ve v‰ech na‰ich závodech
ukázaly úsporu energie na v˘robních linkách“.
Thorstein Jorgensen, hlavní inÏen˘r, Group Environment

Pozitivní vliv na‰ich v˘robkÛ
Ekologická rovnováha spoleãnosti Rockwool: Energie

-1

+128
Zdroj: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

Spotﬁebováno bûhem Ïivotního cyklu
U‰etﬁeno bûhem Ïivotního cyklu

Izolace spoleãnosti Rockwool pﬁedstavují jednu z nejv˘raznûj‰ích úspor energie.
PÛdní izolace o tlou‰Èce 250 mm, vyrobené a instalované v Dánsku, která se vyrábí
jiÏ více jak padesát let, u‰etﬁí aÏ 128x více primární energie a 162x více neÏ bylo
pouÏito na jejich v˘robu, dopravu a instalaci. Energetická rovnováha je pozitivní jiÏ
pût mûsícÛ po instalaci.

Nicménû tohle je jen jeden z klasick˘ch pﬁíkladÛ. U izolací horkého potrubí je
návratnost do 24 hodin.Návratnost vloÏené energie je více neÏ 10 000 násobná.
¤ada webov˘ch stránek spoleãnosti Rockwool umoÏÀuje majitelÛm budov
vypoãítat ,kolik u‰etﬁí energie a o kolik sníÏí emise CO2, poﬁídí-li si kvalitní izolaci.

www.rockwool.dk/sw8741.asp
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Shrnutí ekologické politiky skupiny Rockwool
Skupina Rockwool deﬁnovala svoji ekologickou politiku na
základû závazkÛ jednotliv˘ch dceﬁin˘ch spoleãností a po
konzultaci s jejich generálními ﬁediteli. Spoleãnosti ve skupinû
Rockwool se v ní zavazují, Ïe:

• budou dodrÏovat minimálnû podmínky stanovené místními
úﬁady. Pokud tomu tak v nûkteré oblasti nebude, zavazují
se, Ïe budou neprodlenû informovat pﬁíslu‰n˘ úﬁad a uãiní
v‰e pro to, aby stanovené podmínky byly splnûny,

• budou provádût anal˘zu dopadu na Ïivotní prostﬁedí u
v‰ech projektÛ t˘kajících se nového v˘robního zaﬁízení
nebo nov˘ch v˘robkÛ pﬁed jejich zahájením.

• budou vést otevﬁen˘ dialog se v‰emi zainteresovan˘mi
stranami – zákazníky, úﬁady, investory, zamûstnanci,
dodavateli a sousedy – s cílem zajistit ochranu jejich
oprávnûn˘ch zájmÛ a splnûní poÏadavkÛ t˘kajících se
ochrany Ïivotního prostﬁedí,

• zavedou systém ekologického ﬁízení, kter˘ bude stanovovat
odpovûdnost a kontrolní postupy, a tento systém neustále
zdokonalovat,
• zajistí, aby v˘robní závody nezpÛsobovaly sv˘m sousedÛm
Ïádné váÏnûj‰í problémy, neÏ jaké jsou bûÏné v oblastech,
kde rovnûÏ sídlí prÛmyslové závody,

• prostﬁednictvím oddûlení pro ochranu Ïivotního prostﬁedí
celé skupiny Rockwool provádût pravidelné audity
v˘robních závodÛ s cílem podporovat ekologick˘ zpÛsob
práce ve v˘robních závodech.
Spoleãnosti ve skupinû Rockwool se staly signatáﬁi dokumentu
Obchodní charta udrÏitelného rozvoje – principy pro
ekologické ﬁízení, kter˘ byl vydán Mezinárodní obchodní
komorou.
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Vliv spoleãnosti Rockwool na
zneãi‰Èování vzduchu
Spalování paliv je hlavním zdrojem zneãi‰tûní ovzdu‰í. Samotná
izolace nedokáÏe problém vyﬁe‰it. MÛÏe ale pﬁispût tam, kde se
pouÏívají paliva s vysok˘m obsahem síry, palivo se spaluje pﬁi nízk˘ch
teplotách nebo pouÏívané filtry ãástic nejsou dostateãnû úãinné.
Smog
V‰ichni potﬁebujeme k Ïivotu ãerstv˘ vzduch. Podle Svûtové
zdravotnické organizace umírá kaÏd˘ rok na následky zneãi‰tûní
vzduchu ve mûstech aÏ 800 tisíc lidí. Toto zneãi‰tûní je do znaãné
míry zpÛsobováno právû spalováním fosilních paliv v dopravû,
v˘robû elektﬁiny a dal‰ích lidsk˘ch ãinnostech. âásteãky neãistot
a smog (fotochemick˘ ozon) mohou zpÛsobovat váÏná plicní
onemocnûní a smrtelné choroby srdce a d˘chacích cest. K
nejohroÏenûj‰ím skupinám patﬁí astmatici.
Vliv na‰í v˘roby
Izolace vyrábûná spoleãností Rockwool u‰etﬁí více sloÏek smogu, neÏ
kolik jich vzniklo pﬁi její v˘robû. Na smogov˘ch emisích z v˘robních
závodÛ spoleãnosti Rockwool se nejvíce podílí oxid uhelnat˘ (CO),
formaldehyd a fenol. Oxid uhelnat˘ pochází z procesu tavení,
fenol a formaldehyd z mal˘ch mnoÏství pryskyﬁiãného pojiva, které
se pouÏívá ke stabilizaci vláken kamenné vlny. V˘robní závody
skupiny Rockwool proto pouÏívají pece s pﬁídavn˘mi hoﬁáky a dal‰í
ekologická zaﬁízení, aby mnoÏství tûchto emisí sníÏily na minimum.
Pﬁi teplotách nad 700 °C se totiÏ vût‰ina organick˘ch ãástic
pﬁená‰en˘ch vzduchem, které vznikají pﬁi v˘robû, spálí.
Od roku 2001 se skupinû Rockwool daﬁí sniÏovat celkové
smogové emise. V roce 2006 budou uvolnûny dal‰í finanãní
prostﬁedky na zlep‰ení ekologického vybavení. To by mûlo pﬁispût
k sníÏení emisí oxidÛ uhlíku, které prudce vzrostly v prÛbûhu let
2004/2005.

EUTROFIZACE
Nadmûrné mnoÏství Ïivin mÛÏe naru‰it ekologickou rovnováhu
ve vodû nebo v pÛdû. Nûkteré ohroÏené rostliny nemohou pﬁeÏít
v pÛdách bohat˘ch na dusík. ¤asy rostoucí na budovách nebo
jedovaté zapáchající ﬁasy na koupali‰tích a uhynulé zadu‰ené ryby,
to v‰e jsou typické znaky eutroﬁzace.
Hlavním zdrojem nadmûrn˘ch Ïivin jsou oxidy ãpavku a dusíku
pocházející z chovu dobytka, hnojiv a vzdu‰n˘ch neãistot ze
spalování fosilních paliv. Tyto Ïiviny se hromadí v atmosféﬁe a do
pÛdy a vody se dostávají spolu se sráÏkami.
Vliv na‰í v˘roby
Hlavním zdrojem neÏádoucích Ïivin z v˘robních procesÛ je ãpavek,
kter˘ se odpaﬁuje z pojiva bûhem rozvlákÀování a vytvrzování vláken.
Oxidy dusíku se zase uvolÀují pﬁi procesu tavení, kdy se pouÏívají
fosilní paliva, a pﬁi vytvrzování vláken. Na‰e ekologické zaﬁízení ãistí
kouﬁov˘ plyn spalováním ãpavku a organick˘ch zbytkÛ. Navzdory
spotﬁebované energii a emisím oxidÛ dusíku, jeÏ jsou nezbytné pﬁi
tomto procesu, se nám podaﬁilo lehce sníÏit celkov˘ poãet emisí
Ïivin.
KYSEL¯ DÉ·Ë
Kysel˘ dé‰È po‰kozuje stromy a naru‰uje povrch budov. Ve vodních
tocích, jezerech a rybnících, které mají nízk˘ obsah vápníku ‰kodí
rybám a naru‰uje celkovou biologickou rÛznorodost. Na kyselém
de‰ti, kter˘ je následkem lidské ãinnosti, se nejvíce podílí spalování
fosilních paliv.
Slouãeniny síry a dusíku vypou‰tûné do atmosféry jako plyny se
na zem vrací jako kysel˘ dé‰È.

Vliv nasich vyrobku
Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: Smog (v ekvivalentech C2H4)

-1

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: Eutroﬁzace (v ekvivalentech PO43-) -1

Spolehlivá data nejsou k dispozici
+61

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: Kysel˘ dé‰È (v ekvivalentech SO2) -1

+162

-1

+162

Ekologická rovnováha skupiny Rockwool: CO2
Spotﬁeba za Ïivotní cyklus
Úspora za Ïivotní cyklus

Zdroj: FORCE TECHNOLOGY/dk-TEKNIK

BûÏná izolace podkroví vyrábûná spoleãností Rockwool sníÏí za dobu Ïivotnosti
mnoÏství látek podílejících se na vzniku kyselého de‰tû a CO2 aÏ 162-krát a aÏ
61-krát mnoÏství Ïivin – neÏ 52,7g, 9,6 kg a 9,6 g , které se dostanou do ovzdu‰í
pﬁi v˘robû. Pokud jde o kysel˘ dé‰È a CO2, ekologická rovnováha se stává pozitivní
jiÏ po ãtyﬁech mûsících od instalace. V pﬁípadû vzduchem pﬁená‰en˘ch Ïivin, se
ekologická rovnováha dostává do kladn˘ch ãísel jiÏ po deseti mûsících od montáÏe
izolace. Dochází i k omezení smogu, ale sloÏitost chemick˘ch procesÛ nám brání,
abychom to pﬁesnû vyãíslili.

Ekologická zpráva 2006

25

âlovûk a pﬁíroda potﬁebují ãist˘ vzduch. Úspora
energie zlep‰uje kvalitu vzduchu. BûÏná izolace
podkroví spoleãnosti Rockwool sníÏí emise
zneãi‰Èujících látek 61 – 162 krát oproti mnoÏství
pouÏitému pﬁi její v˘robû.

Vliv na‰í v˘roby
Na emisích látek pﬁispívajících ke vzniku kyselého de‰tû se v˘robní
závody spoleãnosti Rockwool nejvíce podílejí emisemi oxidu
siﬁiãitého (SO2). DÛleÏitou roli hrají i oxidy ãpavku a dusíku. Emise
oxidu siﬁiãitého pocházejí ze spalování koksu pﬁi procesu tavení. Oxid
siﬁiãit˘ se také uvolÀuje z cementu, kter˘ pouÏíváme pﬁi recyklaci
odpadu. Ke sníÏení mnoÏství tûchto látek unikajících do ovzdu‰í
pouÏíváme filtry a dal‰í ãisticí zaﬁízení.
Skupina Rockwool recykluje stále vût‰í mnoÏství odpadu,
coÏ podstatnû omezilo potﬁebu skládek, na druhou stranu se v
posledních letech lehce zv˘‰ily emise oxidu siﬁiãitého.

KLIMATICKÉ ZMùNY
Vliv na‰í v˘roby
82 % kouﬁov˘ch plynÛ, které vychází z továren spoleãnosti
Rockwool, tvoﬁí emise CO2. 18 % pﬁedstavují oxidy dusíku
pocházející pﬁedev‰ím z pﬁídavn˘ch hoﬁákÛ vytvrzovacích pecí a
z kopulov˘ch pecí, zatímco hladina metanu se pohybuje pouze
okolo 0,1 %. Ostatní kouﬁové plyny jsou zanedbatelné (napﬁ.
ﬂuorokarbony). Díky vût‰í energetické úãinnosti a niÏ‰í spotﬁebû
paliv s vysok˘m obsahem CO2 se spoleãnosti Rockwool podaﬁilo od
roku 2001 sníÏit emise CO2 o 7 % na vyrobenou jednotku.
V‰echny továrny spoleãnosti Rockwool v zemích EU zavedly
procedury, které mají detailnû monitorovat a dokumentovat emise
CO2. AÏ doposud skupina Rockwool nemusela prodat nebo koupit
kvótu CO2.
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Bezpeãnost práce a v˘robkÛ
Svûtová zdravotnická organizace potvrdila bezpeãnost
kamenné vlny
Svûtová zdravotnická organizace dospûla v roce 2001 k závûru, Ïe
kamenná vlna by mûla b˘t vy‰krtnuta ze seznamu látek s moÏn˘m
rakovinov˘m úãinkem na ãlovûka (kategorie 2B). Epidemiologické
studie a dlouhodobé studie inhalace totiÏ neprokázaly zv˘‰ené
riziko rakoviny plic v dÛsledku vdechování vláken kamenné vlny na
pracovi‰ti.
Kontakt s pokoÏkou
Pﬁi manipulaci s v˘robky spoleãnosti Rockwool mÛÏe dojít k
doãasnému podráÏdûní pokoÏky, zpÛsobenému mechanick˘m
pÛsobením drsn˘ch vláken. K podobnému podráÏdûní dochází pﬁi
styku s drsn˘mi textiliemi. Evropská unie proto v˘robky z minerální
vlny klasifikovala v roce 1997 jako v˘robky dráÏdící pokoÏku.
Spoleãnû s odbory a pﬁíslu‰n˘mi státními úﬁady vypracovali v˘robci
minerální vlny soubor doporuãení, jak zacházet s v˘robky tak, aby
riziko doãasného podráÏdûní pokoÏky bylo minimální.
SloÏky pojiva
Kamennou vlnu vyrábûnou spoleãností Rockwool obvykle tvoﬁí
z 98 procent anorganické materiály (kámen) a pouze ze dvou
procent materiál organick˘. Je jím malé mnoÏství oleje, kter˘ se do
v˘robkÛ pﬁidává pro dosaÏení vodoodpudivého úãinku a sníÏení
pra‰nosti. Pro spojení vláken se pouÏívá fenolformaldehydové
pojivo modifikované moãovinou, které se pouÏívá pﬁi v˘robû
dﬁevotﬁískového nábytku. V minulosti se pouÏívala pﬁi v˘robû
bakelitov˘ch klik a telefonÛ.
NeÏ se v˘robek dostane k zákazníkovi, pojivo se vytvrdí v peci
pﬁi teplotû pﬁes 200 °C.Tímto procesem se eliminuje uvolÀování

formaldehydu z hotov˘ch v˘robkÛ. Testy vnitﬁního klimatu prokázaly,
Ïe pﬁi pouÏiti v budovách za normálních teplot se z pojiva neuvolÀují
Ïádné emise. V˘robky spoleãnosti Rockwool proto byly zaﬁazeny do
kategorie M1, coÏ je nejlep‰í kategorie z hlediska vnitﬁního klimatu,
v níÏ jsou pouze v˘robky, které splÀují velmi pﬁísné finské normy.
Zákazníci si mohou také koupit akustické stropní panely Rockfon,
které zase splÀují dánské poÏadavky na vnitﬁní klima.
Pﬁi v˘robû nevytvrzeného pojiva se pouÏívají rÛzné chemikálie,
napﬁíklad ãpavek, fenol a formaldehyd, u nûhoÏ jsou známy
karcinogenní úãinky a dráÏdiv˘ úãinek na pokoÏku. Spoleãnost
Rockwool proto zavedla bezpeãnostní systém, kter˘ zabraÀuje
zamûstnancÛm pﬁijít do styku s nevytvrzen˘m pojivem. Systém
ventilace a ekologické v˘robní zaﬁízení minimalizují mnoÏství
vzdu‰n˘ch emisí a vytváﬁejí bezpeãné pracovní prostﬁedí.
Úãinná ventilace pﬁi vysok˘ch teplotách
Kamenná vlna vyrábûná spoleãností Rockwool je jedním z
nejbezpeãnûj‰ích materiálÛ, pokud se dostane do styku s ohnûm
nebo extrémnû vysok˘mi teplotami. Má totiÏ vysok˘ obsah
anorganick˘ch látek (kamenn˘ch vláken), které jsou nehoﬁlavé a
nevydávají kouﬁ.
Tak jako z kaÏdé organické látky se mohou i z malého mnoÏství
pojiva a oleje uvolÀovat rozkladné produkty, pokud na nû pÛsobí
vysoké teploty. Vysoká koncentrace takov˘ch produktÛ mÛÏe dráÏdit
oãi a d˘chací systém. Pro pﬁípady, kdy se izolace zahﬁívá na teplotu
vy‰‰í neÏ 90 °C (napﬁ. prÛmyslová izolace kolem horkovodního
potrubí v elektrárnách), vydala skupina Rockwool bezpeãnostní listy
k jednotliv˘m v˘robkÛm, v nichÏ doporuãuje zajistit úãinné vûtrání
bûhem poãáteãní fáze zahﬁívání. Taková opatﬁení ov‰em nejsou
potﬁeba, pokud se izolace pouÏívá v budovách s bûÏn˘mi teplotami.

V roce 2006 byly ruské dceﬁinné
spoleãnosti skupiny Rockwool udûleny dvû
ceny za bezpeãnost. Moskevská továrna
mûla nulovou úrazovost po dobu del‰í
neÏ rok.

Prevence pracovních úrazÛ
Skupina Rockwool je zodpovûdná za bezpeãnost práce a v˘robkÛ.
Díky zdravotnímu a bezpeãnostnímu ﬁídicímu systému mÛÏeme
zabránit mnoha úrazÛm. Souãástí na‰í politiky je také informovat
zákazníka, jak bezpeãnû instalovat a zacházet s v˘robky.
Poté co se nám v prÛbûhu pûti let, mezi lety 1999 a 2004,
podaﬁilo sníÏit poãet pracovních úrazÛ v pomûru k milionu
odpravovan˘ch hodin z 28,8 na 15,6, jsme v roce 2005 zaznamenali
slab˘ nárÛst na 16,2. Také se zv˘‰il prÛmûrn˘ poãet dnÛ pracovní
neschopnosti po úraze. Tento ukazatel znaãí závaÏnûj‰í nehody.

Pro rok 2006 jsme stanovili pﬁísnûj‰í kritéria, která by mûla vést
ke sníÏení poãtu pracovních úrazÛ. Pozitivní dopad na pracovní
motivaci a bezpeãnost mají ãistota a poﬁádek na pracovi‰ti. Záﬁn˘m
pﬁíkladem je na‰e moskevská továrna. Perfektní poﬁádek a Ïádná
nehoda od dubna 2004. Co se t˘ãe úklidu, spoleãnost si stanovila
mûﬁitelné cíly pro v‰echny v˘robní závody. Místa budou podrobena
neustál˘m kontrolám a prohlídkám.
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Recyklace – od odpadu k cennému zdroji
Opûtovné vyuÏití cenn˘ch zdrojÛ
EU sv˘m programem pro Ïivotní prostﬁedí, nazvan˘m LIFE,
podporuje úsilí skupiny Rockwool omezit problémy na‰í
spoleãnosti spojené s pl˘tváním. Kupolová pec, která se
pouÏívá pﬁi v˘robû v˘robkÛ spoleãnosti Rockwool, pracuje
pﬁi teplotách vy‰‰ích neÏ 1 500 °C. To znamená, Ïe je ideální
k nahrazení prvotních surovin, tedy napﬁ. horniny a paliva,
odpadními materiály s podobn˘m chemick˘m sloÏením.
Napﬁíklad olivinov˘ písek se pouÏíval k otryskávání lodí.
V souãasnosti pﬁemûÀujeme pﬁes 300 tisíc tun odpadu na
hodnotnou surovinu. Od roku 2001 pouÏíváme o 11 % více
odpadního materiálu z jiného prÛmyslu.

Ekologick˘ program EU nazvan˘ LIFE
podporuje iniciativy skupiny Rockwool v
oblasti recyklace.

Ménû odpadu na skládky
V minulosti se obrovské hromady kamenné vlny vyváÏely
na skládku. Dnes díky investicím do recyklaãního systému
se odpad z kamenné vlny a zbytkov˘ch materiálÛ z jin˘ch
prÛmyslov˘ch odvûtví lisuje do briket, které se taví a znovu se
zpracovávají na novou kamennou vlnu. V souãasné dobû se
recyklují tﬁi ãtvrtiny odpadu z kamenné vlny. A v˘voj jde stále
kupﬁedu. V porovnáním s rokem 2001 se mnoÏství odpadu
odváÏeného na skládky sníÏilo o neuvûﬁiteln˘ch 34 %.
Odpad z kamenné vlny se vyuÏívá i v jin˘ch prÛmyslov˘ch
odvûtvích, napﬁíklad jako surovina pro v˘robu cihel.

www.rockwool.com/sw59113.asp

Místní zodpovûdnost
Na‰i sousedé jsou pro nás dÛleÏití. Na‰e v˘robní závody jsou proto
povinny „zamést si pﬁed sv˘m vlastním prahem“ a maximálnû
omezit pﬁípadné ru‰ivé vlivy své ãinnosti na okolí. SnaÏíme s nimi
vést otevﬁen˘ dialog o moÏnostech ekologického zlep‰ení a o
neplánovan˘ch poruchách.
·etﬁení vodou
Skupina Rockwool odpadní vodu recykluje a sniÏuje tak svoji
celkovou spotﬁebu vody. ZároveÀ se snaÏí produkovat co moÏná
nejménû odpadní vody. Chladicí a ãisticí voda se recykluje. Pouze
malá ãást (sanitární a regeneraãní voda z ãistiãek odpadní vody)
konãí jako odpadní voda v kanalizaci na základû dohody s místními
úﬁady.
Od roku 2001 spotﬁeba vody na v˘robní jednotku klesla o 15
procent.

Ménû prachu z v˘roby
K zachytávání prachu a popílku z pecí pouÏívají na‰e v˘robní závody
ﬁltry. Skupina se snaÏí recyklovat a pﬁetavit co moÏná nejvût‰í
mnoÏství prachu. Zavedení nejlep‰í dostupné technologie (BAT)
vedlo k v˘raznému sníÏení emisí prachu v nûkter˘ch novû získan˘ch
v˘robních závodech. Od roku 2001 tak mnoÏství tûchto emisí kleslo
o 25 procent.
Zápach z v˘roby
Zápach z v˘roby sloÏek organického pojiva sniÏují ﬁltry a pece s
pﬁídavn˘mi hoﬁáky. Intenzivnûj‰í recyklace odpadÛ z v˘roby kamenné
vlny má ﬁadu v˘hod, ale na druhou stranu má za následek vy‰‰í
pachové emise z ãpavku a spalovaného pojiva.
Dialog se sousedy je dÛleÏit˘. Pomáhá nám pruÏnû upravovat
v˘robní proces, pokud neprobíhá tak, jak by probíhat mûl.
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Skupina Rockwool
Skupina Rockwool je svûtovou jedniãkou v technologii v˘roby
kamenné vlny. Na‰ím posláním je, aby si nás zákazníci zvolili
jako svého preferovaného dodavatele v˘robkÛ, systémÛ
a ﬁe‰ení v oblasti úspor energií, akustiky a protipoÏární
bezpeãnosti.
Skupina Rockwool má témûﬁ 70 let zku‰eností. Dnes má
7 500 zamûstnancÛ, kteﬁí poskytují sluÏby zákazníkÛm ve
více neÏ 30 zemích svûta. V roce 2005 dosáhl její obrat 1 344
milionÛ €.
Kamenná vlna zlep‰uje Ïivotní prostﬁedí a kvalitu Ïivota
milionÛ lidí. Tento univerzální materiál se pouÏívá jako
izolace proti tepeln˘m ztrátám a chladu. Díky tomu sniÏuje
zneãi‰Èování vzduchu, protoÏe omezuje spalování fosilních

paliv. Je pﬁirozenû nehoﬁlavá, protoÏe se vyrábí z kamene.
Odolává teplotám aÏ do 1000°C a jako spolehlivá protipoÏární
izolace v budovách a na lodích je proto ideální k ochranû
ÏivotÛ a cenného majetku.
Kamenná vlna chrání také pﬁed hlukem. Proto se pouÏívá v
akustick˘ch stropních deskách, protihlukov˘ch bariérách, jako
izolace kolem hluãn˘ch strojÛ, ve stûnách a stﬁechách, pod
podlahami a dokonce i pod Ïelezniãními kolejemi. SlouÏí ale i
pro pûstování zeleniny a kvûtin, vyrábí se z ní fasádní desky a
zpevÀující vlákna do karoserií automobilÛ a najdeme ji v celé
ﬁadû dal‰ích prÛmyslov˘ch aplikací.
Na‰e „zkrocené sopky“ vyrábûjí kamennou vlnu ve 22
závodech v Evropû, Severní Americe a Asii.

Hlavní závody skupiny Rockwool
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