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vizualizace: Monolot



Cílem	projektu	je	revitalizace	areálu	bývalého	dolu	Gabriela	na	nové	centrum	Pohornické	krajiny,	tzv.	POHO	
PARK	GABRIELA.
Ten	nabídne	potřebné	zázemí	pro	návštěvníky	nejen	samotného	POHO	PARKU	(široká	a	odborná	veřejnost),	
ale	také	pro	návštěvníky	přilehlého	kostela	sv.	Petra	z	Alkantary	a	dalších	plánovaných	lokalit	jako	Mirákulum,	
EDEN,	Lazy,	ČSA	a	dalších.
 
Současný	areál	se	skládá	ze	tří	dochovaných	památkově	chráněných	budov	bývalé	strojovny	a	dvou	těžních	
věží	(jámové	budovy).	Stávající	objekty	budou	revitalizovány	a	bude	dostavěna	nová	budova	turistického	infor-
mačního	centra,	které	nabídne	celoroční	zázemí	pro	návštěvníky.	Unikátní	historie	místa	bude	prezentována	
formou	audiovizuální	expozice	v	podzemí	bývalé	strojovny.	Kulturní	program	doplní	venkovní	i	vnitřní	aktivity,	
které	budou	citlivě	zasazeny	do	původního	kontextu	bývalého	dolu.
Nová	výstavba	má	ambici	být	uhlíkově	neutrální	a	vytvořit	tak	vzorový	projekt	a	zvýšit	zájem	o	udržitelnost	a	
moderní energetiku.
Projekt	Poho	Parku	bude	dostupný	široké	veřejnosti	a	bude	aktivně	spolupracovat	s	místními	institucemi	
(akademická	i	soukromá	sféra).

Cíle projektu:

01 Vytvořit přirozené centrum POHO 
regionu, které nabídne moderní a atrak-
tivní zázemí pro návštěvníky i budoucí 
investory.

02 Realizace pilotního projektu,  
který představí uhlíkově neutrální  
řešení jako nový budoucí směr  
rozvoje regionu.

03 Vizuálně  i technologicky jedinečná 
prezentace příběhu bývalého dolu 
i zaniklé Karviné.

04 Propojení kontextu krajiny  
ovlivněné poklesy a dochovaných 
památek / tzv. Šikmý kostel, Důlní  
objekty a nových záměrů.

05 Navázat na odkaz původní těž-
by energetické suroviny a navrhnout 
inovativní energetické řešení, které 
bude možné aplikovat i na památkově 
chráněné objekty věží a strojovny.

Informace o projektu
Úvod
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Situace	širších	vztahů

m	1:30	000

Kontext
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Ostravská I/59

šíkmý kostel
vodní plocha 
není zkolaudovaná

nevhodné	dopravní	řešení
je	potřeba	odbočovací	pruh

historická alej

náletové	dřeviny

vstup EDEN

příjezdová	cesta	
soukromý majetek

chybí	pěší	propojení

zastávka	VHD,	Gabriela

bariéra	-	železnice

chybějící	propojení

chybějící	propojení

vstup EDEN

záměr
EDEN Silesia 

záměr POHO park Gabriela

směr Ostrava

směr Karviná

pohledová osa v ÚP

vstup 
do POHO 
parku	Gabriela

teplovod / ENERGO STAZKA

střelnice

docházková vzdálenost  550m

LEGENDA

Dopravní komunikace

VEOLIA - tepelné rozvody

Pohledová osa

Vodní plochy

soukromý majetek

Analýza	lokality
Kontext
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kostel	sv.	Petra	z	Alkantary	/	Šikmý	kostel StrojovnaKompresorovna Věž	1 Věž	2 Těžební	jáma	č.	3Důl	ČSA

Foto
Současný stav

foto: zdroj - MSiD

11NEXT Studio / Technoprojekt



Současný stav POHLED JV _ Strojovna

POHLED  m 1:20000 2 10m
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16,600
nevyhovující plechová krytina

Cihelné zdivo / hrázděná konstrukce

Plechová krytina
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S

nevyhovující schodiště zazděné prostupyzazděné prostupy ventilační průduchy

otvory ve fasádě
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S

Strojovna	_	Pohled	JV
Současný stav

0 2 10m m	1:200
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Současný stav POHLED SZ/JZ_ věž 1

POHLED  m 1:20000 2 10m
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Plechová krytina

Omítka
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0 2 10m m	1:200

Věž	1	_	Pohled	SZ	a	JZ
Současný stav
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Ostravská I/59

šíkmý kostel
vodní plocha 
zkolaudována

historická alej

probírka	dřevin

nové	pěší	propojení

zastávka VHD, Gabriela

bariéra	-	železnice

příprava	na	propojení

záměr POHO park Gabriela

směr Ostrava

směr Karviná

obnovená pohledová osa

vstup 
do POHO 
parku Gabriela

teplovod / ENERGO STEZKA

odkoupení	pozemků

osy	dopravníků

parkování ID revitalizace budov

příprava	na	propojení

zastávka VHD

odbočovací	pruhy

docházková vzdálenost  550m

docházková vzdálenost  550m

LEGENDA

Dopravní komunikace

VEOLIA - tepelné rozvody

Pohledová osa

Historická alej

Vodní plochy

odkoupené pozemky
m	1:3000

Koncepce	lokality
Návrh - situace

Dostavba nové 
budovy
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nové	odbočovací	pruhy
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POHO park Gabriela

most	přes	potok

zastávka	HD

zastávka	HD

nabíjecí	stanice

most	přes	vlečku

cyklostezky
pěšiny	/	naučné	stezky
pojížděné	komunikace
parking

Legenda

Koncepce	dopravy
Návrh - situace

m	1:3000
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Kořenová 
čistírnaBiotop

Strojovna

Parking

Kostel sv. Petra 
z Alkantary

Ostravská

Zastávka HD

Nové molo

Naučná stezka

Vyhlídka

pobytový 
tvávník

louka

odpočívárna

průlezky

rozhledna

TIC

Věž 1

Věž 2

hranice parcely
cyklostezka

pohledové osy
vodní plochy
vysoká tráva
nízký trávník
budovy

Legenda:

Situace
Návrh - situace

0 30 150m m	1:3000
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Koncept
Koncept Poho Park

Sanace
Prvním	krokem	projektu	je	záchrana	a	revitalizace	památkově	

chráněných	budov.	

Dostavba areálu
Stávající	budovy	jsou	velmi	náročné	na	celoroční	provoz	z	

energetického	hlediska,	proto	je	navržena	dostavba	nové	budovy,	
která	hmototvě	uzavře	areál	bývalého	dolu	a	nabídne	odpovídající	

zázemí	pro	návštěvníky.

Nová budova TIC
Nová	budova	tvoří	podlouhlý	objem,	který	navazuje	ortogonálně	
na	budovu	strojovny	a	postupně	se	otáčí	směrem	na	důl	Darkov	a	

Starou	Karvinou,	kudy	vedla	trasa	dopravníku	uhlí.
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Zastávka HD
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Mobiliář

VIP parking

de��ová zah�ada

rampa

budova TIC
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Strojovna
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Situace - areál
Návrh
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Strojovna
1PP audiovizuální expozice
1NP eventový prostor

Kompresorovna
1PP vstup do expozice

1NP vstupní hala
2NP	kanceláře

Věž 2
Expo

Biotop

Věž 1
Aktivity

Budova TIC
recepce / lístky

workshopy
bistro

Provozní	schema
Koncept Poho Park



 wc muži wc handicap wc ženy

M 1:200

Strojovna_1PP_ Návrh

šatny

šatny
zaměstnanci

denní místnost
zaměstnanci

sklad

servisní vchod

rampa

audiovizuální expozice

audiovizuální expozice

videomapping

0 2 10m m	1:200

Strojovna	-	axonometrie	1PP
Návrh

43NEXT Studio / Technoprojekt



M 1:200M 1:200

����������1��� Návrh

�i�t��o�

��ta�

����to����ro�tor

auditorium

�o��to������od�
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Strojovna	-	axonometrie	1NP
Návrh
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kancelá�
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auditoriumStrojovna	-	axonometrie	2NP
Návrh

0 2 10m m	1:200
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M 1:200

větrání

M 1:200M 1:200

Strojovna_ Návrh

nov� st�ešní pláš�

zelená st�echa

o�ištění�v�spravení �asá��

nov� zas�lení

0 2 10m m	1:200

Strojovna - axonometrie 
Návrh
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vizualizace: Monolot
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Navrhovaný stav POHLED JV _ Strojovna
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Plechová krytina
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Strojovna	-	pohled	JV
Návrh
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Navrhovaný stav POHLED JZ/SV _ Strojovna

POHLED  m 1:20000 2 10m
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nové zasklení / TI dvojsklo s odrazovou folií ponecháno původní zasklení

Cihelné zdivo / hrázděná konstrukce

Plechová krytina
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S

0 2 10m m	1:200

Strojovna	-	Pohled	JZ	a	SV
Návrh

52NEXT Studio / Technoprojekt



Navrhovaný stav POHLED SZ _ Strojovna

POHLED  m 1:20000 2 10m
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nové zasklení / TI dvojsklo s odrazovou folií
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Plechová krytina
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0 2 10m m	1:200

Strojovna	-	pohled	SZ
Návrh

53NEXT Studio / Technoprojekt



Labyrint	_	audiovizuální	expozice
Návrh
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M 1:200

Věž 1_ Návrh

vyhlídka

vyhlídka

�eraty � v�st��
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nová st�ešní krytina

Věže	-	Axonometrie
Návrh

0 2 10m m	1:200
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x.x.	Věž	1	_	půdorys
Návrh		M	1:	200
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vizualizace: Monolot
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POHLED  m 1:15000 2 10m

BUDOVA TIC_NÁVRH
Axonometrie

vstupní hala zádveří

vstup do budovy

galerie

vstup bistro
terasa

rampa

přednášky / workshopy

technologie

bistro

Budova	TIC	_	axonometrie	1NP
Návrh

0 2 10m m	1:200
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POHLED  m 1:15000 2 10m

BUDOVA TIC_NÁVRH
Axonometrie

plechový šindel

fotovoltaický šindel

Budova	TIC	-	axonometrie
Návrh

0 2 10m m	1:200
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Budova	TIC	_	vizualizace
Návrh



Návrh
Areál _ vizualizace



low albedo

fólie

STROJOVNA / VĚŽE
Stávající	budovy	mjí	velmi	vysoké	energetické	ztráty,	zárověň	není	
možné	ztráty	snížit,	např.	účinnou	obálkou	(zateplením)	a	to	kvůli	
architektonické	hodnotě	budov	a	památkové	ochraně.	
V	takovém	případě	bylo	by	velmi	náročné	budovy	provozovat	celo-
ročně	a	chladit/vytápět	pomocí	technologií.	

Energetická koncepce se soustředí na prodloužení sezónního pro-
vozu a využití pasivních prvků (posílení ventilace a ochranu před 
přehříváním)

VĚTRÁNÍ
V	letních	měsících	bude	mít	zásadní	vliv	na	vnitřní	klima	
dostatek	vzduchu	a	účinná	ventilace.	Ve	spodní	části	
fasády	(vrata)	budou	otvory	nasávání	a	ve	střeše	budou	
využity	střešní	komíny	opatřeny	axiálními	ventilátory	k	
účinnému	systému	přirozené	ventilace. 
Systém	ventilace	bude	napojena	na	systém	MaR.

ODSTÍNĚNÍ 
Prosklení	exponovaných	fasád	JZ,	JV	bude	zaskleno	
TI	dvosklem	opatřeným	odrazivou	folií.	Střecha	objektu	
bude	zastřešena	plechovou	krytinou	s	vysokou	odrazi-
vostí.	Střecha	je	navržena	jako	provětrávaná	s	ventilační	
mezerou	20cm,	střechy	věží	budou	opatřeny	dodatečnou	
tepelnou izolací. 

VYTÁPĚNÍ
Ze	stávajících	budov	bude	vytýpěna	pouze	část	bývalé	
strojovny.	Celoroční	provoz	bude	v	rámci	Labyrintu	a	
přístavby	podzemního	tunelu	a	kanceláří	v	části	kompre-
sorovny.

+10

+18

+20

Stávající	budovy
Energetická koncepce
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MaR

Budova	bude	řízena	centrálním	systémem	
měření	a	regulace.	Součástí	užívání	budou	
útlumové	režimy	mimo	pracovní	dobu.

Tepelná izolace 

Izolační dvojsklo

Folie

Vytápění

Sezónní provoz

Klimatizace

Přirozené 
větrání

opatření popis

Tepelná	izolace	bude	pouze	ve	střešním	plášti	(na	
úrovni	požadovaných	hodnot	ČSN	730540-2:2011)	,	
tepelná	izolace	stěn	a	podlah	není	vhodná	kvůli	
památkové	ochraně	stavby	a	unikátní	podobě	
dochovaných	fasád.

Izolační	dvojsklo	bude	využito	na	většině	prosklení.	
Část	zůstane	zachována	v	původní	historické	
podobě.

Nové	zasklení	bude	opatřeno	odrazivou	folií,	která	
sníží	nadměrné	přehřívání	vnitřních	prostor	během	
léta.

Vytápění	prostor	není	uvažováno,	bylo	by	neudržitel-
né	vzhledem	k	velikosti	prostor	a	malým	možnos-
tem	zateplení.

Tepelná	ztráta	budovy	nejde	dostatečně	snížit	tak,	aby	
byl	celoroční	provoz	ekonomicky	udržitelný
Proto	se	seznam	opatření	zaměřuje	na	prodloužení	letní	
sezóny.	Jsou	využity	pasivní	prvky,	které	mají	za	cíl	snížit		
zejména	přehřívání	budovy	a	zlepšení	vnitřního	klimatu.	

Klimatizace	prostor	není	uvažována	-	neekonomické	
kvůli	velké	tepelné	ztrátě	objektu.

Ventilace	vnitřních	prostor	zajistí	lepší	klima	v	letní	
sezóně.	Ventilační	otvory	budou	v	rámci	fasády	
(otvíravá	okna)	a	střešní	nádstavby.

Současný	stav Po	aplikaci	opatření

Strojovna
Energetická koncepce
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Vstupní	hala

Kanceláře

Tepelná izolace 

Izolační dvojsklo

Folie

Vytápění

Celoroční provoz

Klimatizace

Nucené větrání

Zelená střecha

Přirozené
větrání

MaR

opatření popis - Vstupní hala popis - Kanceláře

Tepelná	izolace	bude	v	rámci	ploché	střechy,	
stěny	budou	izolovány	z	vnitřní	strany	(nad	
rámec	ČSN	730540-2:2011)

Izolační	dvojsklo	bude	využito	na	veškerém	
prosklení

Nové	zasklení	bude	opatřeno	odrazivou	folií.

Prostory	budou	vytápěny	pomocí	tepelného	
čerpadla,	které	bude	napojeno	na	systém	
podlahového	vytápění.

Předpokládá	se	instalace	chladivového	
systému	vzduch-vzduch	(multisplit).Venkovní	
jednotka	či	jednotky	budou	instalovány	na	
střeše	kompresorovny.	Instalován	bude	
systém	s	možností	vytápění	do	-20	(°C).

Multisplit	je	samostatný	systém,	provozně	
nezávislý	na	ostatních	částech	objektu.	V	letních	
měsících	lze	provozovat	v	režimu	chlazení.

Tepelná	ztráta	této	části	budovy	bude	snížena	v	
dostatečné	míře,	předpokládá	se	celoroční	provoz.

Extenzivní	zelená	střecha	chrání	hydroizolační	
vrstvu,	má	nižší	povrchovou	teplotu	a	
přirozené	pracuje	s	vodou	(zadržování,	výpar).

V	kancelářích	budou	instalovány	2	vnitřní	
jednotky	nuceného	větrání	se	zpětným	
získáváním	tepla	(rekuperace).	

Pro	vstupní	halu	je	navržena	venkovní	
jednotka

Neuvažuje	se

Pouze	jako	doplňková	okny	umístěnými	do	
kříže.

Budova	bude	řízena	centrálním	systémem	
měření	a	regulace.	Součástí	užívání	budou	
útlumové	režimy	mimo	pracovní	dobu.

Současný	stav Po	aplikaci	opatření

Strojovna	_	vstupní	hala	/	kanceláře
Energetická koncepce
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Nová	přístavba	tunelu

Původní	podzemí

 

Celoroční provoz

popis - Původní podzemí / Labyrint popis - Nová přístavba / Tunel

Předpokládá	se	instalace	chladivového	
systému	vzduch-vzduch	(multisplit).Venkovní	
jednotka	či	jednotky	budou	instalovány	na	
střeše	kompresorovny.	Instalován	bude	
systém	s	možností	vytápění	do	-20	(°C).

Tepelná	ztráta	této	části	budovy	bude	snížena	v	
dostatečné	míře,	předpokládá	se	celoroční	provoz.

MaR Budova	bude	řízena	centrálním	systémem	
měření	a	regulace.	Součástí	užívání	budou	
útlumové	režimy	mimo	pracovní	dobu.

Tepelná izolace 

Izolační dvojsklo

Folie

Vytápění

Klimatizace

Nucené větrání

Přirozené
větrání

opatření

Tepelná	izolována	bude	hlavně	nová	přístavba	
tunelu	se	soc.	zázemím	(nad	rámec	ČSN	730540-
-2:2011)

Izolační	dvojsklo	bude	využito	na	veškerém	
prosklení

Nové	zasklení	bude	opatřeno	odrazivou	folií.

Expozice	(původní	část)	bude	vytápěna	
soustavou	2	TČ	vzduch-voda,	přístavba	tunelu	
bude	vytápěna	TČ	vzduch	-	voda	napojeného	
na	podlahové	vytápění.

Neuvažuje	se.

Předpokládá	se	instalace	nuceného	větrání	se	
ZZT.	Systém	nuceného	větrání	se	bude	podílet	
i	na	krytí	tepelných	ztrát	-	teplovzdušné	
vytápění.	Součástí	VZT	jednotky	bude	výměník	
zpětného	získávání	tepla	a	komora	oběhového	
vzduchu.	Množství	přiváděného	venkovního	
vzduchu	bude	řízeno	na	základě	koncentrace	
CO2,	popřípadě	vlhkosti.

Předpokládá	se	instalace	nuceného	větrání	se	
ZZT.	Systém	nuceného	větrání	bude	zajišťovat	
hygienickou	výměnu	vzduchu.	Vzhledem	k	
charakteru	prostoru	se	předpokládá	instalace	
dvou	samostatných	teplovzdušných	VZT	
jednotek.

Pouze	jako	doplňková	okny	umístěnými	do	kříže.

Současný	stav Po	aplikaci	opatření

Strojovna	1PP
Energetická koncepce
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Současný	stav

Tepelná izolace 

Izolační dvojsklo

Folie

Vytápění

Klimatizace

Přirozené 
větrání

opatření potenciální úspora popis

MaR Budova	bude	řízena	centrálním	systémem	
měření	a	regulace.	Součástí	užívání	budou	
útlumové	režimy	mimo	pracovní	dobu.

Tepelná	izolace	bude	pouze	ve	střešním	plášti	(na	
úrovni	požadovaných	hodnot	ČSN	730540-2:2011),	
tepelná	izolace	stěn	a	podlah	není	vhodná	kvůli	
památkové	ochraně	stavby	a	unikátní	podobě	
dochovaných	fasád.

Izolační	dvojsklo	bude	využito	na	většině	prosklení.	
Část	zůstane	zachována	v	původní	hist.	podobě.

Nové	zasklení	bude	opatřeno	odrazivou	folií.

Vytápění	prostor	není	uvažováno	-	neekonomické	
kvůli	velké	tepelné	ztrátě	objektu.

Klimatizace	prostor	není	uvažována	-	neekonomické	
kvůli	velké	tepelné	ztrátě	objektu.

Ventilace	vnitřních	prostor	zajistí	lepší	klima	v	letní	
sezóně.	Ventilační	otvory	budou	v	rámci	fasády	a	
centrální	šachty.	Žaluzie	budou	umožňovat	řízení	
intenzity	větrání	(např.	noční	vychlazování	prostoru)		

Sezónní provoz
Tepelná	ztráta	budovy	nejde	dostatečně	snížit	tak,	
aby	byl	celoroční	provoz	ekonomicky	výhodný.	Proto	
se	seznam	opatření	zaměřuje	na	prodloužení	letní	
sezóny.	Jsou	využity	pasivní	prvky,	které	mají	za	cíl	
snížit		zejména	přehřívání	budovy	a	zlepšení	vnitřního	
klimatu.	

Věže
Energetická koncepce
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Vytápěný	prostor

Venkovní	terasa	s	přesahem	střechy

Tepelná izolace 

Izolační trojsklo 
+ folie

Vytápění

Klimatizace

FV panel

Nucené 
větrání

opatření popis

Přírodní	izolace	(juta,	konopí)	ve	skladbě	stěn	a	
střechy.	Dřevovláknitá	izolace	v	podlaze.

Izolační	trojsklo	bude	využito	na	veškerém	prosklení,	
na	vnější	straně	bude	opatřeno	odrazivou	folií.

Prostory	budou	vytápěny	pomocí	podlahového	
topení,	jako	zdroj	bude	sloužit	tepelné	čerpadlo	
vzduch	-	voda.

Tepelné	čerpadlo	bude	mít	reverzní	chod	a	bude	
možné	jím	částečně	ochlazovat	vnitřní	prostor.
Pro	chlazení	bude	částečně	využito	podlahové	
vytápění	a	částečně	vzduchotechnika	(ochlazování	
přívodního	vzduchu	-	cirkulační	režim).

Větší	polovina	střechy	bude	pokryta	FV	šindelem,	
který	bude	napojen	na	bateriové	úložiště.

V	objektu	bude	instalována	VZT	jednotka	s	ZZT	
(zpětné	získávání	tepla).	Množství	přiváděného	
venkovního	vzduchu	bude	řízeno	na	základě	
koncentrace	CO2,	popřípadě	vlhkosti.

Jako	doplňkový	systém	odvětrání	bude	součástí	
přirozené	větrání	(aerace)	s	možností	motorického	
otevírání	a	zavírání	žaluzií.	Žaluzie	budou	umožňo-
vat	řízení	intenzity	provětrávání	(například	noční).	

MaR Budova	bude	řízena	centrálním	systémem	
měření	a	regulace.	Součástí	užívání	budou	
útlumové	režimy	mimo	pracovní	dobu.

Přirozené 
větrání

Celoroční provoz

Tepelná	ztráta	této	části	budovy	bude	snížena	v	
dostatečné	míře,	je	tedy	navržen	celoroční	provoz.

pozn. výpočetní protokol je v příloze hlavního dokumentu

Budova	TIC
Energetická koncepce

90NEXT Studio / Technoprojekt



Budova	TIC	-	PENB
Energetická koncepce

,

Jan Schwarzer

318

schwarzer@sasprojekt.cz

7.10.2022

91NEXT Studio / Technoprojekt



Obvodová stěna
Sendvičová skladba výhradně z přírodních 
materiálů. Jednotlivé komponenty se dají 
rozmontovat a po konci životního cyklu znovu 
využít.

Střecha
Sendvičová skladba výhradně z přírodních 
materiálů. Jednotlivé komponenty se dají 
rozmontovat a po konci životního cyklu znovu 
využít.

Základ
Základová patka je navržena z betonu s vysokým 
podílem recyklátu / např. rebetong / , který výrazně 
snižuje množství potřebného kameniva.

Budova TIC _ cirkularita

Příčka
Vnitřní příčky jsou navrženy z CLT panelů

Podlaha
Leštěný beton (biobeton) s podlahovým 

vytápěním. Jako tepelně izolační vrstva je použito 
pěnosklo vyrobeno z recyklovaného skla.

Zasklení
Skleněné stěny jsou navrženy z tepelně izolačního 

trojskla, které podporuje hliníková konstrukce. 
Skladba se dá rozmontovat na jednotlivé 

komponenty.

Vybavení
Nábytek je od lokálních výrobců, což sníží 

uhlíkovou stopu z dopravy, příp. jsou použity na 
krycí desky recyklované materiály.

Masivní rámová konstrukce
Vnitřní příčky jsou navrženy z CLT panelů

Budova	TIC
Cirkulární architektura
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Budova TIC _ cirkularita
Skladba stěny

Fasádní obklad
Fasádní desky ošetřené přírodní impregnací typu 
Organowood nebo podobným výrobkem. 
Desky jsou přišroubovány k dřevěnému roštu, dají 
se v případě poškození vyměnit. Po konci životního 
cyklu je možné vy

Izolace
Tepelná izolace má několik vrstev a její provedení 
bude záležet na přesném výpočtu v projektové fázi. 
Nicméně veškeré konvenční materiály (pěnový 
polystyren, minerální izolace) mají v současnosti 
na trhu ekologickou/přírodní alternativu. 
Pro skladbu TIC je zvolena lněná izolace v 
kombinaci s krycí dřevovláknitou deskou. 

Obvodová stěna je zvolena jako difúzně otevřená  
skladba. Umožňuje tedy přechod případných 
vodních par do exteriéru. 
Skladba stěny je tvořena výhradně z přírodních 
materiálů, které lze po konci životního cyklu 
recyklovat nebo biologicky odbourat. 
Většina skladeb nové budovy jsou montované 
konstrukce, které lze po konci životnosti rozebrat 
na jednotlivé komponenty. 

Tento systém výstavby předchází tvorbě stavebního 
odpadu, kdy je demolice celku výhodnější (časově, 
ekonomicky) než demontáž jednotlivých dílů.

Akustická deska
Perforovaná akustická deska z překližky (typu 
Trikustik nebo podobná), doplněná o akustickou 
minerální izolaci, která je upevněná na dřevěném 
roštu. Mezery mezi roštem budou využity pro 
vedení případných instalací.

Požární deska
Požárně odolná sádrovláknitá deska.

Konstrukční deska
CLT panel tvoří prostorové ztužení objektu mezi 
rámy a funguje také jako parobrzdná vrstva. 
CLT je masivní, sušené, křížem lepené dřevo. 

interier exteriér

Masivní rámová konstrukce
Nosný systém tvoří navzájem spojené masivní 
rámy z lepeného dřeva. Přesné dimenze rámu a 
tedy i množství využitého dřeva bude upřesněno v 
projektové fázi. Obecně lze říct, že využití 
masivního dřeva snižuje uhlíkovou stopu budovy, 
dřevo během růstu váže CO2 a dá se uvažovat že 
1m3 masivního dřeva váže 1t CO2.

Budova	TIC	_	skladba
Cirkulární architektura
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0 2 10m

Cirkularita_Strojovna 1 PP

Železobeton
Do	původních	ŽB	stěn	budou	vyřezány	otvory	v	místě	nových	prostupů.	Bouraný	beton	bude	využitý	jako	
recyklát	pro	rebetong	/	příp.	bude	uložen	do	komunikace.

Cihelné zdivo
Cihelné	příčky	budou	rozebrány,	cihly	budou	očištěny	a	znovu	použity.	

Rampa
Stávající	nákladová	rampa	je	v	havarijním	stavu,	celá	konstrukce	bude	zbourána.	Materiál	z	demolice	bude	
využitý	pro	stavbu	komunikací.

Downcyklace

Downcyklace

Recyklace

Strojovna	1PP
Cirkulární architektura
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Cirkularita_Strojovna 1 NP

ocelové pláty
záklop	původních	prostupů	v	podlaze	z	ocelového	plechu,	plechy	budou	srovnány	a	znovu	použity

zasklení
původní	drátosklo	bude	na	vybraných	fasádách	nahrazeno	tepelně	izolačním	dvojsklem	s	odrazovou	
folií,	materiál	bude	recyklován

1. Re-use: stavební prvky budou znovu použity pro původní účel

1. Re-use: stavební prvky budou znovu použity pro původní účel

Materiálová recyklace / výkup dodavatele 

Materiálová recyklace / výkup dodavatele 

Cihelné zdivo
Cihelné	příčky	budou	rozebrány,	cihly	budou	očištěny	a	znovu	použity.	

Recyklace

Jeřábová dráha
Část	původní	jeřábové	dráhy	v	kompresorově	je	v	kolizi	s	návrhem	a	bude	odstraněna,	nosníky	
budou	posouzeny	a	znovu	využity.

Fasáda kompresorovny
Cihelná	fasáda	kompresorovny	kolem	stávajících	otvorů	bude	rozebrána,	okna	budou	demon-
tována	a	jednotlivé	části	recyklovány.

Odvětrání
Původní	vertikální	nasávání	kompresorovny	bude	zbouráno,	suť	bude	použita	do	komunikací	v	
místě	stavby.

Vrata
Ocelová	posuvná	vrata	budou	demontována	a	nahrazena	novými	otvíravími	vraty.	Původní	
materiál	bude	použit	na	případné	jiné	stavby	/drobné	stavby	v	krajině,	info	tabule	apod.

Downcyklace

Downcyklace

Strojovna	1NP
Cirkulární architektura
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Strojovna
Cirkulární architektura

plechová krytina
původní	plechová	krytina	je	poškozená,	bude	odstraněna.	Materiál	bude	recyklován.

Dřevěný krov
Dřevěný	krov	bude	posouzen	z	hlediska	statické	i	požární	odolnosti,	vybrané	části	budou	odstraněny	a	
nahrazeny	novým	masivním	dřevem	v	původní	podobě.
Poškozené	dřevo	bude	využito	na	energetické	zisky,	dřevěné	prvky,	které	nebudou	poškozeny	,ale	např.	
nevyhoví	staticky	mohou	být	použity	na	konstrukci	menších	staveb	v	přírodě.

Závěr
Znovuvyužím	bouraných	prvků	stávajících	budov	lze	dosáhnout	dalšího	snížení	případné	uhlíkové	
stopy	z	rekonstrukce.	V	projektové	fázi	bude	prověřen	stav	jednotlivých	konstrukcí	a	bude	vytvořen	
katalog	materiálů,	který	specifikuje	jaké	prvky	a	v	jakém	množství	budou	znovu	využity.	Po	dokončení	
přesného	výkazu	býměr	doporučujeme	přepočet	LCA.

Hydroizolace 
Stávající	hydroizoace	bude	pravděpodobně	značně	poškozená.	Tento	materiál	bude	muset	jít	na	
skládku.

Materiálová recyklace / výkup dodavatele 

Skládkování

Downcyklace
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