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Dosažení parametru „budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie“ při rekonstrukci historické 

radnice v Kardašově Řečici 



Radnice v Kardašově 
Řečici - historie 

Radnice postaveno v letech1820-

1823, užitná (vytápěná) plocha cca 

420 m2, dvoupodlažní stavba s 

devítiosím  průčelím a průjezdem ve 

středovém rizalitu. Střecha  sedlová 

/ valbová. 

 V průběhu téměř 200 let užívání 

nebyl objekt zásadněji 

modernizován. 



Radnice v Kardašově 
Řečici –požadavky  

 
formulované v zadání veřejné 

architektonické soutěže 

Objekt radnice by se měl stát přirozenou dominantou náměstí , mimo 

samosprávy a administrativy města  poskytne zázemí  městská knihovně. Nově 

zde měl vzniknout  společenský sál a klubovna městských spolků.  

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1126


Radnice v Kardašově Řečici – stav objektu 

Smíšené, převážně cihelné zdivo, nad přízemím klenby různých typů, v patře 

povalový strop zakrytý mazaninou s cihelnou dlažbou, hambalkový krov  s 

ležatými stolicemi a diagonálním zavětrováním.    



Smíšené zdivo, krov s ležatými stolicemi, klenby nad přízemím, povalový 

strop nad patrem.  Prostup tepla obvodovým pláštěm dosahuje 

několikanásobku současných požadavků, „lepší“ parametry mají pouze 

trojitá špaletová okna.  
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Radnice v Kardašově Řečici  - parametry obvodového pláště  



Stav TZB + napojení na IS 

Objekt napojen na  centrální 

rozvody tepla z místní kotelny 

spalující biomasu, vodovod, 

kanalizaci  a  na přípojku el. energie. 

Teplovodní systém s litinovými 

radiátory, ohřev vody lokální – 

bojlery. Investor měl přesný přehled 

spotřeba za uplynulé roky. 
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Průměrná měřená roční 
spotřeba energie cca 54 MWh 

/ vztažná plocha 670 m2 = 
měrná spotřeba energie cca 
80 kWh/m2a (výpočtově jsme 

předpokládali výrazně vyšší 
hodnotu) 



Masivní zdivo představuje cca 40 % výměry půdorysu -  rozdíl mezi vztažnou 

a užitnou plochou výrazně relativizuje měrné spotřeby energií.  

Radnice v Kardašově Řečici  - půdorys 1.NP 



Radnice v Kardašově Řečici  - princip navržených úprav 

Střecha  zateplena 

nadkrokevním systémem s 

izolací PIR  tl.160mm, krov 

nahrazenou replikou  

Odvětrávaný 

kamenný sokl 

fasády 

Obvodové 

zdivo doplněno  

o sanační a 

tepelně-

izolační omítky 

Pro osvětlení 

podkroví navržena 

střešní okna s 

termoroletou 

Instalace VZT s aktivní rekuperací 

Důsledná 

sanace a 

odvedení 

vlhkosti 

Kompletní 

změna dispozic, 

instalace výtahu 

Vzduchotěsné 

napojení krovu 

na zdivo 

Nový masivní 

dřevěný strop 

nad 2.NP 



Radnice v Kardašově Řečici  
- nové dřevěné konstrukce  

Nad 2. NP  

(knihovnou) nahrazen původní  povalový strop 

masivním ze dřevěných  kolíkovaných panelů . 

Krov řešen jako replika původního, který se 

nepodařilo s ohledem na jeho technický stav 

zachovat.  



Kompozice radnice se nezměnila, 

základní objem zůstává zachován. 

Střecha do náměstí oživena  

proskleným vikýřem s hodinami nad 

středovým rizalitem. 

Sál a ostatní místnosti v podkroví 

přisvětlené střešními okny 

orientovanými na jih - do dvora. 

Výdech a sání VZT skryté do nového 

nadstřešního tělesa  -komínu. 

Radnice v Kardašově Řečici  - exteriér 



Strojovna VZT s dvojicí aktivních jednotek 

vestavěna do druhé úrovně krovu (nad 

hambalky), jeden okruh větrá prostory 

radnice a knihovny, druhý vytápí a větrá  

podkroví a je doplněn o uzavřený 

cirkulační režim pro předehřátí prostorů 

před začátkem akcí.  

Výdech a sání VZT v atypickém provedení. 

Radnice v Kardašově Řečici  - nucené větrání s aktivní rekuperací 



Objekt zůstal napojen na CZT z místní 

kotelny spalující biomasu, což je 

enviromentálně optimální a zároveň 

provozně nenáročné řešení.  

S ohledem na poslání budovy zvoleno 

uživatelsky co nejjednodušší  řešení  

ovládání. 

Radnice v Kardašově Řečici  - 
modernizace TZB 
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Radnice v Kardašově Řečici   
- energetický přínos navrženého řešení (dle PENB) 

Spotřeba primárních energií je cca 130 kWh/m2,  

primární neobnovitelná energie cca 70 kWh/m2 . 
 



Radnice v Kardašově Řečici  
- porovnání s požadavkem  zák. 406/2000 Sb.  

ve znění zák. 103/2015 O hospodaření s energií 

 

Dle zák. č.406/2000 Sb. v platném znění  je uvedeno v §2-Základní pojmy 

písmeno w), že budova s téměř nulovou spotřebou energie je budova s velmi 

nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu 

pokryta z obnovitelných zdrojů.  

Obnovitelné zdroje energií pokrývají přes 70 % spotřeby. 
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http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1126


Radnice v Kardašově Řečici  
- posouzení dle ČSN 730540-2. 

Průměrný součinitel  Uem = 0,469W/m2K-1 = 

Nesplněno 

Potřeba tepla na vytápění 47,4 kWh/m2a = 

Nesplněno 

Měrná primární energie 69,5 kWh/m2a = 

Splněno v kategorii A i B (včetně provozní el. 

energie)  

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1126


 

• Podařilo se zachovat původní stavbu 

radnice a rekonstrukcí podtrhnout její 

význam a charakter. 

• Instalací moderních technologií se zlepší 

vnitřní prostředí a uživatelský komfort 

budovy. 

• Nejvýraznější vliv na enviromentální  

přínos má napojení budovy na CZT 

/biomasu. 

• Výpočtové ověření navržených opatření 

potvrdilo předpokládané snížení 

spotřeby energií a v reálném provozu 

očekáváme ještě příznivější hodnoty. 

 

• Do budovy byl nainstalován historický 

hodinový stroj, který na toto čekal  200 

let….  

 

 

 

Radnice v Kardašově Řečici – 
zhodnocení záměru 

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=1126


Podklady a zdrojové materiály: 
 • Soutěžní návrh, studie , dokumentace pro ÚR+DSP, DPS (vč. profesních částí) 

zpracoval ATELIER Žiška sro. 2013-2014 
• Zadávací dokumentace Veřejné architektonické soutěže „Radnice a knihovna 

v Kardašově Řečici“ 2013 

• ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Požadavky, 2011 

• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU O energetické náročnosti 

budov, 2010 

Tywoniak a kolektiv: Nová generace energeticky úsporných budov. Studie 

zpracovaná v rámci projektu 122 142 0506 MPO Efekt na ČVUT v Praze, 2011 

TNI 73 0330 Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace budov s velmi nízkou 

potřebou tepla na vytápění . ÚNMZ, srpen 2010 

• Ing. Tomáš Matuška:  Hodnoceni energetické náročnosti z pohledu primární energie, 

FS ČVUT, Ústav techniky prostředí 

• Poradna MPO, Ing. P. Svoboda, EKIS Olomouc 

Děkujeme  za pozornost ! 


