Otevřená zahrada
Průvodce chytrými technologiemi

d

Průvodce chytrými
technologiemi

www.otevrenazahrada.cz

Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada, které vybudovala Nadace Partnerství, je premiantem ve své třídě. Díky kvalitním
izolacím a chytrým technologiím použitým v novostavbě budovy C
i v rekonstruované budově B se řadí k energeticky nejúspornějším
kancelářským prostorům v České republice. Šetříme vodu, energii,
recyklujeme, snižujeme dopad na životní prostředí. Technologická
řešení, která jsme pro stavbu zvolili, nám ušetří překvapivě mnoho
provozních nákladů. Navíc je areál dobrým příkladem kvalitního urbanistického řešení a odpovědné modernizace města. Byla to prostě
chytrá investice. Věříme, že dobré příklady táhnou, a i takto chceme
přispět k tomu, aby byla města, obce i budovy zase o něco chytřejší.
Otevřená zahrada inspiruje!

Pod touto stranou najdete mapku areálu Otevřené zahrady. Každé použité chytré technologické řešení je v mapce očíslováno a zaznačeno.
Legenda je umístěna hned vedle mapky a u každé technologie v legendě
najdete také číslo stránky, na níž najdete podrobnější popis technologického řešení. Na mapce tak stačí najít místo, kde právě stojíte, a podle
toho pak najít nejbližší očíslovaný bod. Na uvedené stránce si pak můžete přečíst podrobnosti k tomu, co vidíte na vlastní oči. Cedulky rozmístěné uvnitř areálu vám pomohou v orientaci.
Chcete se dozvědět víc? Přijďte na pravidelnou komentovanou prohlídku! O termínech prohlídek vám nejlépe poradíme na recepci.
Podívejte se na www.otevrenazahrada.cz

Ocenění
–– 2012 Český energetický a ekologický projekt: titul v kategorii Stavba
–– 2013 Cena Nadace ABF a Centra pasivního domu
–– 2013 Stavba roku: Cena ministra životního prostředí za energeticky úspornou
stavbu a Cena Skypaper za mimořádný ekologický, společenský a estetický
přínos stavby
–– 2014 Finalista soutěže Sustainable Energy Europe and ManagEnergy Awards
–– 2014 Building Efficiency Awards: 3. místo v kategorii nebytové domy
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Topení
a chlazení
Hlubinné vrty, tepelná čerpadla, aktivní betonové jádro
a další technologie nám pomáhají k tomu, aby naše
Otevřená zahrada spotřebovala na vytápění a chlazení co nejméně energie. Budova tak nevyžaduje žádný
konvenční vytápěcí systém a stačí jí opravdu velmi málo
energie. Za vhodných podmínek dokonce může budovu
dostatečně vytopit pouhé teplo, které lidé a přístroje
v budově přirozeně vydávají. Díky použitým technologiím
je Otevřená zahrada jedním z energeticky nejúspornějších administrativních areálů v České republice.
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TOPENÍ A CHLAZENÍ
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Jak budova dýchá
Díky chytrému rekuperačnímu systému máme zajištěnu
dostatečnou výměnu vzduchu v budově. Na terase můžete
vidět šachtu, která vede do strojovny. Právě tady stojí rotační
výměník tepla. Výměník je ve skutečnosti veliký válec s mnoha kanálky, ve kterých odváděný vzduch předává teplo vzduchu přiváděnému a my tak šetříme náklady i životní prostředí.
Vydýchaný vzduch odvádíme pryč z budovy komínem.
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Nepronikne ani myš
Pasivní energetický standard, to je zároveň perfektně izolovaná a „vzduchotěsná“ budova. Vyžaduje to dokonalé provedení
izolací a utěsnění konstrukcí, fasády, oken i dveří, které prověřuje test průvzdušnosti, tzv. Blower Door Test.
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Inteligentní budova s lidským rozměrem
Naše budova je řízena inteligentním systémem měření a regulace – ten automaticky koordinuje všechny aktivní prvky
systému od žaluzií, přes osvětlení, rekuperační systém až po
tepelná čerpadla. Díky zkušenostem z provozu jsme mohli
s firmou Siemens doladit detaily a systém tak najde optimální kombinaci, která přináší nejnižší možnou spotřebu energií.
Systém je možné ovládat i manuálně.
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I vy nám vytápíte
Budovy vytápíme také pasivně – lidmi i počítači. Neznamená
to, že bychom je ve strojovně házeli do kotle. Jednoduše využíváme teplo, které lidé i stroje přirozeně vydávají. Dnešní kancelářské budovy, pokud jsou dobře izolované, totiž spotřebovávají více energie na chlazení než na vytápění. I proto je třeba
konstrukce z betonu, který má větší tepelnou setrvačnost.

TOPENÍ A CHLAZENÍ
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Chytré žaluzie
Okna s dřevěnými rámy a kvalitními izolačními trojskly jsou
zastíněna vnějšími žaluziemi. Podle čidel slunečního záření,
teplot a větru žaluzie ví, kdy je potřeba změnit polohu. I to
nám pomáhá udržovat konstantní teplotu, v létě chránit budovu proti přehřívání a v zimě sluníčko naopak využívat k vytápění. Samozřejmostí je ale možnost manuálního nastavení
žaluzií a otevření oken přesně podle aktuální potřeby.
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Chladíme i topíme ve stropech
Pro chlazení i ohřev budovy C využíváme aktivních betonových jader. Do stropů jsme zabetonovali trubky, kterými proudí buď chladicí, nebo topná kapalina. Nikde tak nevzniká průvan a vnitřní prostředí je stabilní. Energii pro ohřev i chlazení
získáváme z 8 vrtů v zahradě pomocí tepelných čerpadel. Díky
vrtům a dalším technologiím umíme energii získávanou ze
sítě více než zpětinásobit. Topný faktor našich čerpadel je 5,2.
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Topíme aktivními radiátory
V nové budově C využíváme pro udržování vnitřní teploty systém aktivních betonových jader. Budova B je zrekonstruována
do pasivního standardu a stejně jako budova C, je i ona napojena na tepelná čerpadla. Pod každým oknem tu jsou ale nainstalovány podokenní radiátory s aktivním větráním, kterým se
říká fan-coily. Teplotu v létě i v zimě si tu nastavujeme sami
pomocí termostatů v místnostech.
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Elektrická energie
a světla
Snažíme se co nejvíce snížit spotřebu elektrické
energie, kterou spotřebováváme zejména na svícení a na
provoz kancelářské techniky nebo strojovny. Do obou
budov jsme nechali nainstalovat moderní úsporná
svítidla české výroby. Snižovat spotřebu nám také pomáhají automatické senzory na ovládání světel. Na střechu
budovy B jsme nainstalovali fotovoltaické panely, které
nám ročně vyprodukují 13 MWh. Tím dokážeme pokrýt
čtyřměsíční spotřebu jedné budovy a k celkově neutrální
uhlíkové bilanci provozu nadace nás přibližuje ještě malá
fotovoltaika v obci Hostětín, kterou spoluvlastníme.

ELEKTRICKÁ ENERGIE A SVĚTLA
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Svítíme úsporně 			
Všimli jste si, že v budově C nejsou skoro žádné vypínače světel? Nejsou potřeba! Budova C je totiž natolik inteligentní, že
sama ví, kdy je potřeba zhasnout a kdy rozsvítit. Světla jsou
aktivována pomocí čidel a díky tomu svítíme, jen když je potřeba. V budově B jsou čidly osazena světla chodeb a toalet,
v kancelářích jsou pak svítidla ovládána manuálně.
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Na střechy chytáme sluníčko
Na střeše budovy B máme umístěné fotovoltaické panely, díky
kterým ročně vyrobíme asi 13 MWh elektrické energie. Tím
dokážeme pokrýt 4 měsíce provozu jedné z budov. Náš areál
leží v památkové rezervaci a získat souhlas na rozšíření fotovoltaiky není jednoduché. Na střechu jsme naistalovali i sluneční kolektory. Ty nám během letních měsíců ohřívají vodu
v budově B, kterou tak máme v tomto období téměř zadarmo.
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Hliněná omítka udržuje vlhkost
		
Hliněná omítka? Bílá?! Skutečně máme všechny stěny pokryté hnědou hliněnou omítkou. Skvěle totiž akumuluje vodu
a zmírňuje vysoušení vzduchu – problém, který provází všechny interiéry s rekuperací vzduchu. Hnědá barva ale málo odráží světlo, a tak jsme vše přetřeli bílou kaseinovou barvou.
Zlepšuje odrazivost a šetří tak energii na osvětlení. Hliněné
omítky navíc zlepšují mikroklima kanceláří.
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Srovnáváme data
Budovy C i B mají podobnou podlahovou plochu, ale liší se
konstrukcí obvodového zdiva, skladbou i povrchem fasády,
systémem větrání nebo rozvodem tepla i chladu ze společného zdroje. Nabízí se nám tak unikátní možnost porovnat
účinnost použitých technologií a spotřeb. Stejně zajímavé je
také srovnání odtoku dešťové vody z klasické ploché střechy
rekonstruované budovy B a ze zelené střechy novostavby C.
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Šetříme
vodou

Snižování spotřeby vody, její opakované použití, přírodní čištění a zpomalování odtoku
z dešťů jsou pro nás opravdu důležité. Právě
proto shromažďujeme dešťovou vodu ve třech
podzemních nádržích. Můžeme ji totiž potom
použít na zalévání nebo na splachování toalet. Systém na zadržování dešťové vody, čištění šedé vody, úsporná příslušenství na toaletách včetně duálního splachování a senzorů
na pisoárech – to vše jsou opatření, díky nimž
umíme ušetřit přibližně o 40 % méně, než by
potřebovala budova s běžnými systémy.

ŠETŘÍME VODOU
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Chytáme dešťovou vodu
Víme, jak je voda vzácná. I proto jsme pod terasu zabudovali
jímku na dešťovou vodu, kterou sem ze svahu i ze střech svádí
důmyslný drenážní systém. Zde také umísťujeme průtokoměry, díky nimž můžeme porovnat odtok vody z obou střech
s různými povrchy. Dešťovou vodu pak používáme na splachování toalet a zavlažování naší zahrady. I díky tomu ušetříme
téměř padesát procent spotřeby pitné vody.

4

Zlatá vodní rezerva
Do jímky pod terasou sbíráme dešťovou vodu. Co ale dělat,
když je sucho a v jímce není dostatek vody? Pro tyto případy máme vlastní vrtanou studnu a nedostatek dešťové vody
nemusíme řešit spotřebou vody pitné. Díky všem opatřením
ušetříme v našem areálu přibližně padesát procent pitné vody.
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Pijte pitnou vodu 			
Zejména v minulosti byla pítka rozšířena po celém Brně. Dnes
se jich tu nachází přibližně desítka. Jedno z nich je právě u nás
v zahradě. Pijte vodu z pítek – je to levnější, nezávadné i šetrnější k přírodě než konzumace vody balené. Brno má navíc
to štěstí, že nám z kohoutků teče kvalitní voda podzemní od
Březové.
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V jezírku se dějí věci!
Jezírko v našem areálu je tak trochu neobyčejné. Jedná se
totiž o výukový biotop a zároveň přírodní kořenovou čističku,
kterou zachycujeme vodu z umýváren. Příroda ji za nás vyčistí.
Nejdříve pomocí filtru ve štěrkopískovém podkladu a potom
zapracují bakterie žijící na kořenech rostlin, které rozkládají
organické znečištění. Vodu pak zachycujeme v podzemním zásobníku a využíváme ji k zalévání naší zahrady.
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ŠETŘÍME VODOU
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Je libo perlivá či jemně perlivá?
Všechny kohoutky i toalety v Otevřené zahradě jsou vybaveny
patentovanou technologií Watersavers. Jsou to unikátní šetřiče vody, které důmyslně properlují vodu a regulují její proud.
Porovnávali jsme spotřebu vody z vodovodních kohoutků se
spořiči a bez nich. Rozdíl byl více jak 30procentní. Díky provzdušnění ale vytéká opticky bohatý proud. Watersavers jsou
jedním z mnoha opatření, kterými u nás v areálu šetříme vodu.
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Splachujeme dešťovkou!
V budově C splachujeme dešťovou vodou. Díky podzemnímu
systému drenáže ji můžeme zadržovat v nádrži o objemu 30 m3,
která se nachází pod terasou. Dešťová voda prochází i vodárnou s UV filtrem a po deštích bývá mírně zabarvena humusem ze střechy. V době sucha ji doplňujeme z podzemní studny.
Uspoříme tak až 50 % pitné vody a vy tak můžete použít naše
toalety s pocitem odpovědného nakládání s vodními zdroji.

9

Příroda
vítána
Chceme, aby byl náš areál součástí přírody pod Špilberkem. I proto jsme pro budovu C zvolili zelenou
střechu. Právě zelené střechy mohou hrát důležitou
roli při zlepšování místního mikroklimatu, a to zvláště ve vysoce urbanizovaných částech města, jako je
ta naše. Navíc vegetace na střeše a na stěnách domu
nabízí útočiště pro ptáky a hmyz, pomáhá čistit
znečistěný vzduch a snižuje odtok vody po silných
deštích. Kompost v zahradě je samozřejmostí.
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PŘÍRODA VÍTÁNA
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Modřínová treláž poroste popínavkami
Modřínová treláž není jen elegantním nápadem autorů ze
studia Projektil architekti. Postupně totiž poroste popínavými rostlinami a spolu s nimi také pomáhá zastínit speciální
paropropustnou folii, která uzavírá a chrání tepelnou izolaci
fasády. Je sice odolná proti UV záření, ale ani nejdokonalejší
umělé materiály ještě čas neprověřil jako ty přírodní.
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Střecha je součástí přírody
Zelenou střechou vracíme zastavěnou plochu zpátky přírodě.
A nejenom to! Zemina na střeše funguje jako izolace a zejména
přes léto zabraňuje přehřívání budovy. Navíc perfektně zadržuje dešťovou vodu. Více takových střech ve městě by výrazně
pomohlo snížit přívalové odtoky po lijácích a také ochladit
a zvlhčit přehřáté město za letních veder.
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Kde hnízdí netopýři a rorýsi?
Pořádně si prohlédněte fasádu budovy B! Kulaté a podélné otvory jsou budky pro netopýry a rorýsy. Oba druhy totiž trpí
zateplováním budov, kvůli kterému pak ztrácejí místa pro dočasné úkryty a hnízdění. Aby byli i další ptáci v našem areálu
v bezpečí, nalepili jsme na skleněné plochy budov také siluety dravců. V naší zahradě pod Špilberkem běžně pozorujeme
kosy, koňadry, rehky a někdy k nám zavítá dokonce i krahujec.
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Slupka od banánu patří na kompost!
Naše rostliny v zahradě máme rádi. I proto jim dopřáváme
čerstvý humus z našeho kompostu. Díky němu totiž zlepšíme
kyprost půdy, rostliny také lépe přijímají vodu a kompost jim
dodá potřebné živiny. Veškerý bioodpad tedy končí zde, na našem kompostu. Máte slupku od banánu? Hoďte ji sem!
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MĚŘÍME SPOTŘEBU

Šetříme vodou (spotřeba vody v m

3

Voda z vodovodní sítě
využitá v budově C
a v zahradě
220 m3 (28 %)

za rok 2014)

Šedá voda
využitá
v budově C
a v zahradě
329 m3 (42 %)

Voda
z vodovodní sítě
využitá v budově B
231 m3 (30 %)

Ročně spotřebujeme v areálu
celkem 780 m3 vody (2014).
Sbíráním dešťové vody a dalšími
opatřeními dokážeme ušetřit
více jak 40 % vody spotřebované
z vodovodní sítě. Každý kohoutek
je u nás také vybaven šetřičem
vody Watersavers – patentovanou technologií, která nám ušetří
30 procent kohoutkové vody.

Srovnání spotřeby elektrické energie budov B a C
(MWh za rok 2014)

Budova C
a zahrada
47,2 MWh

C

B

Budova B
40,1 MWh

Zdroje elektrické energie (MWh za rok 2014)
Elektřina vyrobená
fotovoltaickými panely
11,8 MWh (14 %)

Uhlíková
stopa
budovy

Elektřina odebraná ze sítě
75,4 MWh (86 %)

V roce 2014 byla celková spotřeba areálu
87,3 MWh. Fotovoltaické panely umístěné na střeše budovy B
dokáží vyprodukovat
12 MWh, což pokryje
čtyřměsíční provoz
jedné z budov.

Uhlíková stopa reprezentuje všechny emise skleníkových plynů,
které vyprodukuje celý areál a jeho provoz.
Otevřená zahrada
Běžný rodinný dům

48 t CO2 eq. 23,7 t CO2 eq. / m2
6,2 t CO2 eq.

41,3 t CO2 eq. / m2

Uhlíkovou stopu
pro nás měří
CI2, o.p.s.

Kde nás najdete?

Otevřená zahrada
Údolní 33, 602 00 Brno
e-mail: otevrenazahrada@nap.cz
telefon: 515 903 145, 775 424 702
www.otevrenazahrada.cz

Obilní
trh Údolní 33
Ombudsman
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EVROPSKÁ UNIE

Pro vodu,

Evropský fond pro regionální rozvoj

vzduch a přírodu

OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Nadace Partnerství
lidem
pečovat o životní prostředí. Poskytuje jim k tomu granE V R O P S K Á Upomáhá
NIE
Pro vodu,
fond pro regionální rozvoj
a přírodu
ty, odbornéEvropský
služby
i inspiraci ze vzduch
zahraničí.
Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené stavění, vzdělávání, zeleň ve městě i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou turistiku
a ochranu přírody.
OPERAČNÍ PROGRAM

OPERAČNÍ PROGRAM

Fond soudržnosti

Fond soudržnosti

Ž I Vnáměstí
O T N Í P R O Svašeho
TŘEDÍ
Ž I V O T N Í cyklostezku?
PROSTŘEDÍ
Chcete oživit
městečka? Potřebujete naplánovat
Chcete přilákat více turistů kvalitními službami a interpretací vaší historie? Záleží vám na dobré
péči o zeleň?
dům? Obraťte se na Nadaci
E V RChcete
O P S K Á Ustavět
NIE
Prozelený
vodu,
E V R O PPartnerství!
SKÁ UNIE
Pro vodu,
vzduch a přírodu

vzduch a přírodu

www.nadacepartnerstvi.cz | www.otevrenazahrada.cz
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Partneři

Generálním projektantem Otevřené zahrady je studio Projektil architekti, s.r.o. Rekonstrukci budovy B projektoval
ing. Ivo Stolek ve spolupráci s architektem Markem Kundratou. Stavbu zrealizovala společnost Skanska. Výpočet
uhlíkové stopy zajišťuje CI2, o.p.s.
Autory interaktivních prvků v zahradě jsou ateliér Architeo.net (Petr Korecký a Ondřej Slavík) a výtvarník David
Fišer. Zahradní úpravy a zelenou střechu navrhla Lucie Komendová a ateliér Gaia. Výukové programy vytvořila
Nadace Partnerství ve spolupráci s Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání.
Fotografie: Lenka Grossmannová, Zbyšek Podhrázský a fotoarchiv Nadace Partnerství.
Vydáno v roce 2015. Vytištěno na recyklovaný papír.

