AKTUALITY

Komu se nelení, tomu se
zelení. Letité přísloví dostává
nový význam v dlouhé řadě
ekologických projektů.
Nedávno se mezi ně zařadila
i škola v Psárech u Prahy.

NEJŠETRNĚJŠÍ STAVBOU JE...

N

a otázku připomínající vědomostní
soutěž ,Jak se stál milionářem‘ odvětili unisono odborníci z České rady
pro šetrné budovy. To když v dané kategorii
ocenili Národní cenou za architekturu Základní školu AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany. Její čistá vzdušná architektura zaujme už
ve chvíli, kdy budete kolem ní pomalu projíždět po kruhovém objezdu. A přesto se to
nejdůležitější skrývá uvnitř.
Budovy školy splňují tzv. pasivní energetický standard, a mají tak ve svém energetickém štítku náročnost třídy A. Na stavbu byly
použity převážně recyklované materiály, ovšem ve škole se šetří i vodou – na splachování
toalet slouží dešťovka ze střech a dalších povrchů ukládaná do nádrží. Neméně podstatná
je kvalita vzduchu v učebnách, na chodbách
a v dalších prostorách. Jeho výměnu zajišťuje
systém řízeného větrání s rekuperací tepla
na základě průběžně měřených hodnot CO2.
Ve školách představuje kvalita vnitřního
prostředí skutečný problém. V rámci dotací
na zlepšení energetických úspor se u nich
totiž nejčastěji investovalo do zateplení. Jen-
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Jméno umělce, jehož díla patří k základům soudobé vizuální komunikace, designu
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že hermeticky utěsněné budovy pak brání
i výměně vzduchu. „Při měřeních, která jsme
prováděli ve školách, došlo k překročení limitů CO2 již po 20 minutách od začátku výuky,“
popisuje výkonná ředitelka České rady pro
šetrné budovy Simona Kalvoda. Proto je tak
důležité poukazovat na příklady veřejných
budov, jejichž provozovatelé nahlíželi na výstavbu či rekonstrukci komplexně a řešili nejen šetrnost budovy, ale i kvalitu vnitřního
prostředí pro její uživatele. ●

Na lahve stylově

Po cenami ověnčeném
prkénku pojmenovaném
Vlajka představila ﬁrma
UBRD další produkt
- otvírák na lahve
s názvem Votvírák.
Novinka ze dřeva
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ve spolupráci s Petrem
Novaguem a kromě
lahví dokáže všem
nevěřícím spolehlivě
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www.ubrd.cz

