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atelier
praha



bloková zástavba starého smíchova



dvorní vestavba z 19. století



původní využití - šatlava



později - zámečnická dílna 



zahájení výstavby demolicí



první podlaží dřevěného skeletu



druhé podlaží s částečným opláštěním



10/2010



10/2010







05/2020



středisko ekologické výchovy sluňákov
horka u olomouce



horka nad moravou – dům propojuje vesnice s parkem, který přechází do volné krajiny,



jihovýchodní pohled od zahrady na otevřenou pobytovou část





jižní otevřená fasáda s pobytovou terasou



prostor terasy tvoří plynulé propojení mezi venkem a vnitřkem 







pohled na střechu a svah volně přecházející do krajiny





severovýchodní křídlo s plnou fasádou a s výstupem na vyhlídku













_
víceúčelový sál s výhledem do zahrady





severní chodba v patře











_



národní technická knihovna 

praha



pozemek původní stav





z ulice technické, 2009





nadhled, 2009



z parku za knihovnou





základní koncepční schema



vstupní foyer - náměstí





atrium – gravitační centrum knihovny
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dům dětí a mládeže
mnichovo hradiště



masarykovo náměstí



masarykovo náměstí-specifické řazení domů a bočních průjezdů





pohled od ulice mírová – jídelna se otevírá prosklenou fasádou, schody zvou do patra



DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5         cz

vize bezpečného prostoru užívaného všemi společně



DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
Projektil architekti s.r.o.
Malátova 13
150 00 Praha 5         cz

a bez aut



slepé fasády v přízemí orientované do dvora jsou herní krajinou, lezeckou stěnou, prolézačkou



reference herní krajiny









DĚTSKÝ DŮM MÍROVÁ
Projektil architekti

jídelna v denním provozu











pohled z ulice – jídelna v přízemí tvoří sokl, na kterém leží dřevěná nástavba domu dětí



pohled boku na herní krajinu



herní krajina volně přechází do sportoviště na dvoře školy



lesopark belveder a klubovna zbraslav
praha





lesopark – původní stav



rozšíření a úpravy cest



prostupnost svahu bez bariér



odpočinková místa



jezírka 



vyhlídky do údolí vltavy



vstup do lesoparku



klubovna - původní stav



vize rekonstrukce klubovny a dostavby se zázemím lesoparku



vstup do lesoparku původní stav - 2005



vstup do lesoparku s kavárnou – 2020



Jak co nejlépe navrhnout dům ?



Čím může dům přispět svému okolí?

Jak může okolí pomoci celému městu?

Jak může město pomoci krajině?



….. s co nejmenší spotřebou materiálů a energie.



www.projektil.cz 
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=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  
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Rethink Architecture: Energy 



l   2 Daniel Rubricius a Soňa Štětková    l    PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ 

 
= SPOLUPRÁCE 
 
= TECHNOLOGIE 

= PROCESY 

= LOKACE 

= ČAS 

= PROSTOR 

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ – 2008/2020 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



l   3 

 
   

FILOZOFIE BUDOVY - zadání pro architekty NHQ/SHQ/HHQ 
 
BUDOVA – přátelská a nikoliv exkluzivní, avšak zároveň výrazná a v 
dobrém smyslu slova ambiciózní, s příznivým vztahem k okolí, k 
uživatelům a k návštěvníkům, dominantní svou kultivovaností a kvalitou, 
nikoli však nápadnými kreacemi, agresivitou či odměřeností.  
 
otevřenost Budovy a pracovního prostředí, a to jak v rámci vnitřního 

prostředí, tak vůči veřejnému prostoru. Každé trvalé pracovní místo musí 
mít vizuální kontakt s vnějším prostředím. 
minimalizace tepelných zátěží z venkovního prostředí řešit přednostně 

pasivním způsobem, tedy vhodným prostorovým řešením 
respektujícím orientaci ke světovým stranám. 
 
 
 

Daniel Rubricius a Soňa Štětková    l   FILOZOFIE BUDOVY 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  
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PROJEKT A NÁVRH BUDOVY 
 
VÝBĚR STUDIE - 2 fáze: 
v průběhu každé fáze tzv. peer 

review 
v průběhu prací: vlastní analýzy 

návrhů, propočty nákladů, apod. 
 
PRÁCE S ARCHITEKTY 

Daniel Rubricius a Soňa Štětková    l   FILOZOFIE BUDOVY 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  
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Daniel Rubricius a Soňa Štětková    l   FILOZOFIE BUDOVY 

 ORGANIZACE PROJEKTU SHQ S EXPERTY  
   NA NAŠÍ STRANĚ 

 
 
 

ARCHITEKTI 

DEVELOPER PROGRAMOVÝ  
TÝM ČSOB 

MONITORING   ELEKTRO   
KVALITY 

SLB   HVAC   MaR 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  
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BANKA a EKOLOGIE 
 

2008  
NHQ je první budovou v ČR 
 s certifikací Leed Gold 

 = nový standard 
 

2019  
SHQ leden 2020 certifikace 
Leed Platinum 
= posunutí standardů na vyšší 
úroveň 

 

2021 
HHQ – pokračování v nově 
nastavených standardech – 
Leed Platinum 

 Daniel Rubricius a Soňa Štětková   l   BANKA A EKOLOGIE 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



l   7 Daniel Rubricius a Soňa Štětková   l   BANKA A EKOLOGIE 

Strategie KBC Group udržitelný růst 
 
Program - Sustainable business solutions  
 

 => ČSOB  Environmental responsibility 
    
  => snižování CO2 – 2015-2040 – 65%  

 
§ sledované hodnoty:  

typ a spotřeba využívaných energií, spotřeba vody, produkce odpadů, množství najetých kilometrů 
v rámci práce i při cestě do práce, spotřeba papíru 
 

§ dosažení spotřeby zelené elektřiny až 90 % v roce 2030  

§ certifikace ISO 14001 a 50001 
 
 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



l   8 Daniel Rubricius a Soňa Štětková    l   ŠETRNÉ BUDOVY 

ŠETRNÉ BUDOVY 
 
SPOLEČNÉ ZNAKY: 

NHQ, SHQ i HHQ 
- použití LED osvětlení 
- začlenění do okolní zeleně a její přenesení dovnitř 
- centrální měření a regulace (MaR) 
- přirozené denní větrání 
- noční předchlazování 
- retenční nádrže 

ROZDÍLNÉ ZNAKY: 
NHQ     SHQ … HHQ 
- plynová kotelna ve spojení  - vytápění a chlazení –> geotermické      
  s fenkoilovými rozvody      sondy ve spojení se systémem  

       aktivace betonového jádra 
 
- konvenční vytápění   - sálavé vytápění 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



Daniel Rubricius a Soňa Štětková   l   využití BIM l   9 

Proč využíváme BIM 
 
+ všechna data a dokumenty o budově a 
technologiích jsou uloženy v jedné databázi 

+ zdroj dat pro CAFM Archibus 

+ data z BIM podkladem i pro přejímku 
objektu. 

+ efektivnější údržba budovy 

 
 

=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



  

Děkujeme za pozornost 
 
 
 
 
 
 

 
    Daniel Rubricius  
     a Soňa Štětková 
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=  ODPOVĚDNOST a UDRŽITELNOST  



Pavel Podruh 
zakladatel projektu 

Český soběstačný dům 



INTERNET
Centralizovaný

Neefektivní
Pomalý

VÝSLEDEK
Decentralizovaný

Efektivní
Rychlý

AKCELERÁTOR
Bezdrátová 

technologie se 
dostala do 

domácností a měst



134 km2 = 21.000 x

48%

Jádro 33 %
OZE 15 %

Ostatní 4 %

Energetika nyní



~ < 1950 1960 - současnost Distribuovaná 
budoucnost 

->
Obnovitelné

zdroje

KATALYZÁTORY

Evoluce energetiky



Hard verze: „Přece nebudu svůj dům/sídlo firmy/kancelář provozovat z uhlí.“

Light verze: „Už dnes mohu svůj dům (etc.) provozovat z uhlí výrazně méně.“

Urychlovat rozšíření staveb a domácností v různé míře energetické soběstačnosti a zdrojové šetrnosti

Architektura



Od roku 2016 studentská architektonicko-
technologická soutěž a vzdělávací program. 

Stovky studentů. Tvorba nové, šetrnější generace.



Studentské projekty zdarma šířeny jako inspirace pro veřejnost. 
Volné sdílení znalostí jako klíč k udržitelnější budoucnosti. 



Vzrušující vrstva architektury:
1 kWp vs. 1kWh

Základy orientace FV
Základy energetiky

Solární paradox



Stavební 
administrace







Co s přebytky?
Těžit Bitcoin?







Integrace.

Ale co ti, co si sami 
vyrábět nemohou?





Elegant. Powerful. Decentral.

Small and 
affordable
(2,2 kWh)

1 cloud grid
balancing

Plug and play
self installation

Flats or houses
No solar needed



Agregace flexibility
+

Aktivní obchod na vnitrodenním trhu el. en.
+

Poskytování vyrovnávacích služeb (balancování)
=

WIN (síť) WIN (uživatel) WIN (energetik)
www.ibatt.energy









Pavel Podruh
@LinkedIn

pavel@csdum.cz
+420 734 120 753

Shrnutí
1. Energetika je závislá na uhlí (a to se změně vehementně brání)

2. Decentralizace může pomoci to měnit

3. Architektura je jedním z katalyzátorů změny

4. Výroba elektřiny ze slunce a akumulace je základní znalost architekta

5. Český soběstačný dům -> www.csdum.cz (přebytky?)

6. iBatt.energy -> www.ibatt.energy



Otázky pokládejte přes	slido.com 
 

#campujonline 
 

Daniel Rubricius & Soňa Štětková 
ČSOB 

Pavel Podruh 
Český soběstačný dům 

Ondřej Hofmeister 
Projektil Architekti 

Jiří Cihlář 
CEVRE Consultants 



Pozvánky na další akce Rethink Architecture 	
E-book Rethink Architecture 2020 

Zpětná vazba k akci 
 

bit.ly/rethinkarchenergy	

Děkujeme!�	


