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Cirkulární ekonomika 
ve stavebnictví

Rethink Architecture: Materials



Karel Goláň, architekt

Founder
Chief Sustainabilist 

expert na stavebnictví

creative in natura



https://barnabythinks.com/2018/10/21/how-to-overcome-the-main-barrie
r-to-the-circular-economy/



Spojení tří pilířů udržitelnosti

Sociální Environmentální

Ekonomická



Proč CE a stavby?



Kolik materiálu vyhodíte do 6 měsíců od zakoupení?



Kolik materiálu vyhodíte do 6 měsíců od 
zakoupení?

až 90%



Podobně je na tom i české stavebnictví.

2/3 všech odpadů ČR vyprodukuje stavební 
sektor 



Je CE odpovědí na 
udržitelnost?



výstavba provoz (50  let) demolice

Odpad přebývá

Výstavba dnes
primární zdroje docházejí
snižuje se dostupnost - nárůst vzdálenosti
jejich cena stoupá

50-100 let
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Odpad přebývá

Výstavba dnes
primární zdroje docházejí
snižuje se dostupnost - nárůst vzdálenosti
jejich cena stoupá

50-100 let



Nestačí jen zlepšit výrobu materiálů?
● Výroba cementu, oceli a chemikálií je dnes optimalizovaná, nejde je už 

vyrábět s větší energetickou a ekonomickou efektivitou 
● Kdyby ale například byly cementárny stát, v žebříčku největších producentů 

CO2 by figurovaly na třetím místě po Číně a USA. 

2. U.S.A.1. Čína 3. “Cementová republika”



Provoz Dekonstrukce

Výstavba

Cirkulární 
navrhování 



A co dalšího přináší?



Co dalšího přináší? - zachování hodnoty

$ $ $ $ $ $ $ $

$

$
$

$



výstavba

provoz (50  let)

demolice

ná
kl

ad
y

♻ nové byznys modely

Co dalšího přináší? - zachování hodnoty

$ $ $ $ $ $ $ $

$

$



Proč by vás to mělo zajímat?



stavba

tlak
shora

tlak 
zezdola

Proč by to mělo zajímat celý stavební sektor?

zezdola 
obchodní partneři
klienti 
uživatelé
veřejnost
 

shora
stát, města, obce

pomocí zákonů
veřejných zakázek



Příležitosti cirkulárního stavebnictví

Digitalizace Nové byznys modelyPrefabrikace



Kontaktujte nás!

Ing. arch. Karel Goláň

karel.golan@gmail.com
+420 728 122 007
https://www.linkedin.com/in/karel-golan/

creative in natura
crea-tura.com

incien.org

realizace projektů
od první skici po dekonstrukci

poradenství

cirkulární kanceláře
reuse centra
veřejné zadávání
...

ciraa.eu

mailto:karel.golan@gmail.com
https://www.linkedin.com/in/karel-golan/
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LCA A VÝBĚR ŠETRNÝCH
MATERIÁLŮ

Rethink Architecture: Materials 

Marie Nehasilová
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ÚVOD – LCA VÝROBKŮ

Normy ČSN 14040, ČSN 14044, dále 
upřesňující norma, ČSN 15804
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ÚVOD – LCA BUDOV

~20%

~2%

~1%

~75%

~1%

~1%

Autor ilustrace: Ing. Julie Hodková, Ph.D

Normy ČSN 15643 a ČSN 15678 
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LCA BUDOV PRO ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACI 
NÁVRHU - EPD

EPD
• Specifická data ke konkrétním výrobkům
• Vypracovávají se metodou LCA (ČSN 15804)
• Lze použít pro výběr environmentálně šetrných materiálů
• Dostupné na Cenia, Environdec
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LCA BUDOV PRO ENVIRONMENTÁLNÍ OPTIMALIZACI 
NÁVRHU – KOMPLEXNÍ POHLED

LCA pro optimalizaci 
ve fázi návrhu 
budovy:
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OPTIMALIZACE DOPADŮ VE FÁZI VÝROBY MATERIÁLŮ
§ Porovnáváme environmentální dopady spojené s výrobou použitých materiálů (možnost práce 

ve variantách)

§ Data jsou dostupná v různých databázích a též v EPD

Metoda 1: Selský rozum (+ trochu zkušeností J )

?
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OPTIMALIZACE DOPADŮ VE FÁZI VÝROBY MATERIÁLŮ
Metoda 2: Porovnáváme varianty konstrukcí pomocí environmentálních dat a nástrojů

§ Data pro porovnání variant jsou v různých databázích a nástrojích

§ Zdarma: EPD, data v Envimat.cz, německý Ökobaudat

§ Chystá se environmentální modul pro stavební knihovnu DEK

§ Placené: Ecoinvent, Gabi, populární Oneclick LCA ale pozor na míchání dat z různých databází

X
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ŽIVOTNOST

§ Z hlediska LCA je to od postavení budovy do první přestavby

§ U budov nejčastěji 50 let

§ Materiálům a prvkům se přiřazuje životnost, která se odvíjí od typu materiálu, ale 

také od typu prostředí a způsobu zabudování

§ Technická x morální životnost 

§ Výběr materiálů s vhodným poměrem morální a technické životnosti
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ŽIVOTNOST
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CO AŽ BUDOVA DOSLOUŽÍ?
§ Design for adaptability - budova se přizpůsobí novému účelu s minimálním 

odpadem

§ Výběr materiálů, které se běžně recyklují (nebo jejich likvidace málo zatěžuje 
životní prostředí)

§ Co se nerecykluje dnes, možná se za 50 let bude recyklovat běžně
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CO AŽ BUDOVA DOSLOUŽÍ?

§ Co se nerecykluje dnes, možná se za 50 let bude recyklovat běžně
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PŘÍKLADY DOPADŮ MATERIÁLŮ A BUDOV

§ Uhlíková stopa různých materiálů (data z databáze Ecoinvent) 
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PŘÍKLADY DOPADŮ MATERIÁLŮ A BUDOV

§ Uhlíková stopa zděného vila domu (výroba materiálů a výměna) 
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JAK TEDY ZPRACOVAT LCA NA BUDOVU?

§ Základní metoda – norma ČSN EN 15804

§ V ČR pokyny v metodě SBToolCZ

§ „Závazné“ metody ambice porovnatelných výsledků, 
tvorby benchmarků, přísnost J :

• DGNB v Německu, SIA 2040 ve Švýcarsku

§ V ČR připravujeme dokonalejší SbTool a také 
jednotnou metodiku LCA pro budovy

Vyžaduje přesnější LCA, než na kterou 
máme obvykle data

Hodně stupňů volnosti – nezaručí 
porovnatelnost mez budovami či variantami

Jednoznačné metody, svazující 
hodnotitele dodržením struktury 

modelu, použitých dat, zahrnutých fází, 
LCA budovy ale výrazně usnadní
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ZÁVĚR

Děkuji za pozornost.



Rethink Architecture: Materials

Ing. Karel Fronk

Head of Sustainable Development 
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• Materiály
• Energie
• Uhlík
• Voda
• Biodiversita
• Transport

• Produkt jako služba
• Shoda
• Certifikace
• Inovace

11.11.2020 2

Green a Environmentální agenda
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Skanska 
Environmental 
Policy

Green Strategic Indicators (GSIs)
Priority Areas:
Energy 
Carbon 
Materials
Water

Rethink Architecture: Materials



Rethink Architecture: Materials



11.11.2020 Rethink Architecture: Materials
4

Recyklovaný obsah v materiálech dle LEED

• Důraz je kladen na zelené investice
• Podpora trhu
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Prognóza vyčerpání zdrojů kameniva s povolením v ČR

Rethink Architecture: Materials 5

• Odhad celkových zásob v ČR je 1 565 463 tis. t kameniva.

• K vyčerpání zásob by mělo dojít cca v r. 2062.

• Prognóza vyčerpání platí za předpokladu průměrné výroby 1987-2018. 

• Do 9 let bude mít z 221 lomů zásoby jen 107 lomů.



Stavební suť jako 100% náhrada přírodního kameniva
§ Nižší materiálové náklady a náklady na dopravu
§ Úspora přírodních zdrojů kameniva pro aplikace kde je nenahraditelné
§ Snížení objemu skládkování stavební suti 
§ Možnost snížení uhlíkové stopy
§ Nižší koeficient tepelné vodivosti = nižší energetická náročnost budov

Rethink Architecture: Materials11.11.2020 6



Rebetong jako stavební materiál

Hodí se pro běžné betonové a železobetonové konstrukce staveb:

§ Základové konstrukce
§ Rodinné domy
§ Bytové domy
§ Podkladní vrstvy vozovek
§ Chodníky
§ Opěrné stěny

A to ve formě transportního betonu 
nebo pro výrobu prefabrikovaných prvků.

Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2019/060-049065 podle STO č. 060-049062 a 
Podnikové normy pro betony: C12/12, X0 až C25/30, XC4, XD2, XF1, S1-S4.

Revize národní předpisu pro beton – nová definice betonu s recyklovaným kamenivem a podmínky 
použití. Revize zahájena v září 2019 Skanska aktivním účastníkem
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Rebetong – Parkour hřiště – Cukrovar Modřany

Rethink Architecture: Materials11.11.2020 8



Podkladní betony cca 350 m3 Olomouc Nová Envelopa 

Rethink Architecture: Materials
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Residenční projekt Čertův vršek Praha cca. 600 m3 + betonové stěny 

Rethink Architecture: Materials 10

§podkladní betony: cca 600 m3

§nosné i nenosné příčky vyšších pater, pevnostní třída C 20/25
§100% náhrada přírodního kameniva → úspora kameniva: cca 2 000 kg/m3 

betonu
§místo něj zde využijeme cca 1 600 kg recyklátu/m3 betonu
§uvažujeme-li 2 000 m3 betonu, uspoříme 4 000 tun přírodního kameniva a 
využijeme 3 200 tun recyklátu
§úspora CO2



Rekonstrukce CB vozovky D2

11.11.2020
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Visionary Praha

+ Zemina
• Využita na sanace uranových dolů v řádu 18 000 tis. m3
• Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03

Rethink Architecture: Materials

Použití regionálních materiálů (37% ), materiálů s recyklovaným 
obsahem (16%), FSC certifikovaného dřeva (58%), pozn. % jsou z ceny 
veškerého materiálu. Množství???

Použití zdraví neškodných materiálů (low emitting VOC materials) v 
interiéru budovy – nátěry a malby, lepidla a tmely, podlahoviny, nábytek 
a zařízení ve společných prostorách budovy 
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Rekonstrukce budovy A - ČVUT  



Merkury – Holešovice
Uvažovaný pilotní projekt celkové dekonstrukce. 
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Five

Projekt byl postaven na pozemku bývalé tramvajové a později 
trolejbusové vozovny.

Historická stěna vozovny byla zachována a na ní byla vystavena nová, 
moderní budova.

Rethink Architecture: Materials



Klimaticky neutrální budova Radlická

• V prostoru blízko ČSOB banky v Radlicích

• Změna územního plánu

• Uvažované dřevěné komponenty v podobě LOP

• Zásady požárně bezpečnostního řešení pro objekty s hořlavým konstrukčním 
systémem. 
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Recyklace sádry – sádrokartónů

GypsumToGypsum 
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D4 Skalka u Příbrami
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D11
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Recyklace asfaltu
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Děkuji za pozornost
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ACCIDENTAL ARCHITECTURE
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VRSTEVNATOST
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REPLIKA



organická přestavba
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ACCIDENTAL DESIGN







APLIKACE









udržitelnost



Rekonstrouvat, revitalizovat, opravovat, konvertovat,
lepit, sešívat a záplatovat

je 

udržitelné

.



Ale navrhujeme i nový baráky!



DÍKY!




