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Přesto komplikovanost výstavby začíná
vyžadovat stále sofistikovanější nástroje
a výpočty, tak aby adaptační opatření
staveb na budoucí změnu klimatu bylo
efektivní a současně též ekonomicky
adekvátní.

Zejména hospodaření s vodou a vznik
tepelného ostrova nelze snadno od stolu
přesněji kvantifikovat. Prezentované
závěry tohoto projektu vycházejí
z provedených simulací sledovaných
parametrů radiace, vlivu větru, odtokových
poměrů v kombinaci s provedením
základního vyhodnocení vzniku tepelného
komfortu oblasti.

Představený projekt v blízkosti obce
Modra je ukázkou kombinace rodinných
a bytových domů, která se projevuje
velkou odlišností v simulačních výstupech
hodnocených parametrů. Díky diverzifikaci
těchto prostředí bude mít projekt jako
celek solidní výstupní hodnocení, protože
se budou dvě základní formy výstavby
kompenzovat.

autoři • Selník P., Nespěšný O., Vystrčil J.
revize • Bečkovský D., Kolínek D.

Zelená a modrá infrastruktura je
nedílnou součástí stavitelství odjakživa.
Jen v různých obdobích dějin
rezonovala míra jejího využití.
Se současnou potřebou adaptace
staveb na koncept trvale udržitelné
výstavby se nutnost přesnějšího
plánování stala základní prioritou.
Historický princip výstavby založený
na pozorování okolí a aplikace
zkušeností stavitelů předchozích
generací, které novými myšlenkami
rozvíjejí současní architekti, zůstává
důležitou složkou nových návrhů.

Environmentální studie výstavby
Modra - Malé Hliny
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PŘÍSTUP
K HODNOCENÍ
PROJEKTU

Podklady pro zpracování
Jako podklad pro zpracování byla

objednatelem dodána dokumentace pro
územní rozhodnutí. Ta obsahuje základní
popis lokality, výškové a polohové určení
a členění na jednotlivé urbanistické celky.
Dále tvarové řešení bytových domů a
základní tvarové řešení jednotlivých typů
rodinných domů, jejich počty a rozmístění
v rámci lokality. Součástí dokumentace
je výkres sadových úprav bez podrobné
specifikace jednotlivých druhů vegetace.

Dalším podkladem byly soubory
naměřených klimatických dat pro danou
lokalitu, mapové podklady a demografické
veřejně dostupné informace o lokalitě.
Součástí přípravných prací byla osobní
prohlídka lokality technikem.

Popis lokality
Jedná se o novou zástavbu v okrajové

části obce Modra, část – Králova. Město
Modra se nachází v podhůří malých
Karpat, jihozápadně, asi 25 km od Trnavy
a asi 30 km severovýchodně od Bratislavy.
Město se nachází v nadmořské výšce asi
170 m nad mořem. Město má 9 tisíc
obyvatel.

Posuzované území se nachází na
východním okraji části města Modra –
Králova. Plocha posuzovaného území je
109 134 m². Pozemek lokality je rovinatý.
Celkové převýšení lokality je 6,5 m.

Klimatické podmínky v lokalitě
Daná lokalita se nachází v mírném

klimatickém pásmu, ve výšce asi 170 metrů
nad mořem.

• Průměrná roční teplota: 10,4 °C
•Maximální roční teplota: 33,0 °C
•Minimální roční teplota: -10,5 °C
• Roční úhrn srážek: 650 mm/m²
• Převládající směr větru: severozápad

Popis modelové situace
Tvarové řešení objektů v modelové

situaci, jejich množství a prostorové
uspořádání vychází z dokumentace pro
územní rozhodnutí.
V dané lokalitě se nachází 7 různých typů
bytových domů 5 různých typů rodinných
domů. Celkově se pak v posuzované
lokalitě nachází 14 bytových a 97
rodinných domů. Součástí návrhu jsou
obslužné místní komunikace, parkovací
plochy a park obklopující výstavbu
bytových domů. Environmentální studie
dále zohledňuje současný návrh zelené
infrastruktury.

Pro zpracování environmentálního
posouzení bylo použito naměřených
klimatických dat z roku 2018. Tento rok
je reprezentantem extrémně horkých let,
které se v posledních letech vyskytují čím
dál častěji v návaznosti na postupující
klimatickou změnu. Z tohoto důvodu
považujeme za užitečné posouzení právě
v tropických dnech. Na základě výsledků
z tohoto posouzení je dále možná úprava
návrhu, jak stavebních objektů, tak i zelené
a modré infrastruktury. Ty mohou
přirozenou cestou výrazně napomoci
autoregulaci místního mikroklimatu
lokality.

A to především vytvořením stínu ve
venkovních prostorech, snížení teploty
v úrovni chodníku, přirozeným
zadržováním srážkových vod v dané
lokalitě, vytvořením přirozených větrolamů,
snížením víření prachových částic atd.
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SIMULACE
SLUNEČNÍ
RADIACE

Simulace sluneční radiace je založena
na reálných klimatických datech, která
byla zaznamenávána v okolí obce
Jaslovské Bohunice (vzdálenost 28 km)
v průběhu celého roku 2018. Jednalo se
o nejbližší potřebná ucelená data se všemi
atributy povětrnosti s ohledem na simulaci
radiační složky. Pro simulaci v lokalitě
Modra – Malé Hliny je použita celková
složka radiace, která v konečném
důsledku nejlépe popisuje reálný průběh
všech ročních období.

Model prostředí projektové oblasti,
budov a zeleně je zpracován
podle podkladů zadavatele. Velikost
objektů zeleně vychází z koncepce

GREENPASS, jejich poloha je definována
na základě dokumentace sadových úprav
(celkem 309 objektů).

Objekty budov jsou rozděleny do dvou
základních skupin na rodinné domy
(celkem 97 objektů) a bytové domy
(celkem 14 objektů). Jejich tvar
a podlažnost pro hmotový model vychází
z části „Architektúra a stavebnotechnické
riešenie“, kde jsou naznačeny běžně
realizované tvary objektů se stanovou,
plochou a sedlovou střechou. Bytové
domy jsou modelovány detailně, podle
výkresové dokumentace.

S ohledem na velikost řešené plochy
byla zvolena síť o velikosti výpočetní buňky
1 × 1 m. Pomocí takto podrobné výpočetní
sítě lze upozornit na kritická místa
v návrhu lokality, nebo naopak definovat
plochy které nebudou sluneční radiací
výrazně zatěžovány. Simulace řeší
současně vertikální i horizontální roviny

objektů. Díky interpretovaným výsledkům
je možné upozornit na kritická místa
a úpravou blízkého okolí budov tak
předcházet nadměrné zátěži zejména
u provozů v 1 NP.
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Množství navrhované aktivní zeleně
je vhodně rozmístěné, díky tomu
nedochází nadměrné zátěži ploch pro
pohyb chodců. Vhodným rozmístěným
objektům bytových domů vznikají místa,
kde dochází k lokálním útlumům. Tento
fakt potvrdila roční i měsíční simulace.

Oblast s rodinnými domy (B) je
vyhodnocena jako částečně kritická.
Absence systémové vzrostlé zeleně
na soukromých pozemcích znamená
vytvoření poměrně rozsáhlých tepelných
ostrovů, kde v průběhu roku množství
radiace přesáhne 1500 kWh/m²y. Takové
množství je srovnatelné s plochými
střechami bytových domů. Na jižních
šikmých střechách se hodnoty pohybují
kolem 1700 kWh/m²y.

• Solární zisky za rok v kWh/m²

Pro bližší popis byly vybrány oblasti (A)
oblast s bytovými domy a (B) oblast
s rodinnými domy – uliční část.

Klady a zápory lze u takové simulace lze
analyzovat podle množství dopadající
radiace za rok (kWh/m²y). Tato hodnota je
v tomto případě ovlivněna dvěma faktory:

• Faktorem polohy na povrchu Země,
kterou pochopitelně nelze ovlivnit.

• Faktorem blízkého okolí, na který má
vliv výška a orientace zástavby
a vzrostlá zeleň.

Oblast s bytovými domy (A) je na první
pohled řešena vhodně. Množství radiace
v průběhu celého roku nepřesáhne 1000
kWh/m²y.
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V případě dodržení plánované výsadby
zeleně vznikne příjemné uliční prostředí.
Přehled měsíčních solárních zisků pro
oblast je uveden níže.

• Měsíční solární zisky v kWh/m²

Vhodně je řešena uliční část, kde se
díky vzrostlé zeleni pohybuje množství
sluneční radiace na terénu za rok
v hodnotách 800 – 1100 kWh/m²y.
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• Měsíční solární zisky v kWh/m²
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• Měsíční solární zisky v kWh/m²
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• Měsíční solární zisky v kWh/m²
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SIMULACE
PŮSOBENÍ
VĚTRU

Jako podklad pro zpracování simulace
působení větru byly použity naměřená
klimatická data z roku 2018. Tento rok
reprezentuje nadprůměrně teplé roky,
které se v posledních letech s nástupem
klimatické změny vyskytují čím dál častěji.

Z grafického vyhodnocení měření
povětrnostních podmínek vyplývá,
že v lokalitě převažuje namáhání severním
větrem, který ve většině roku nedosahuje
rychlostí proudění nad 8 m/s. Lokalita je
častěji vystavena severozápadnímu
a západnímu proudění větru s rychlostí
proudění nad 8 m/s. Zvýšený výskyt
proudění větru je dále z jihozápadu,
kdy se rychlost proudění nad 8 m/s
vyskytuje
s menší pravděpodobností.

Pro danou lokalitu byla provedena LES
(Large Eddy Simulation) simulace proudění
větru, ta je založena na metodě
konečných prvků (na základě objemů).

Na těchto prvcích jsou následně
diskretizovány parciální diferenciální
rovnice popisující děje proudění větru
v simulovaném prostředí projektu.

Jako oblast ohraničující posuzovanou
lokalitu byl zvolen válec o průměru 800 m
a výšce 80 m. Základní buňkou výpočetní
sítě byla stanovena krychle 2×2×2 m.

Geometrie objektů rodinných
a bytových domů byla zjednodušena
na základní hmotové řešení, aby co
nejlépe korespondovala se zvolenou
prostorovou sítí. Objekty zeleně byly
nahrazeny adekvátními objemy vhodnými
a dle standardů mezinárodní certifikace
GREENPASS. Z tohoto důvodu lze výstupy
této dílčí části studie kombinovat se
zjištěními z GREENPASS Assessment.
Polohové rozmístění jednotlivých budov
a zeleně bylo provedeno na základě
podkladů DÚR a výkresu sadových úprav.

Simulace byla provedena pro proudění
větru z jednotlivých světových stran. Pro
zřetelnou identifikaci výrazně exponova-
ných oblastí byly provedeny vodorovné
řezy ve výškových úrovních 1, 3, 6 a 12 m
nad úrovní terénu.
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Výsledky provedené simulace ve výšce 1 m nad terénem.

• Vítr jížní - rovina zobrazení + 1,0 m

• Vítr východní - rovina zobrazení + 1,0 m

• Vítr západní - rovina zobrazení + 1,0 m

• Vítr severní - rovina zobrazení + 1,0 m

• Proložení výsledků simulace
ze všech čtyř světových stran
pro identifikaci míst s maximálním
a minimálním prouděním větru
ve výšce + 1,0 m nad úrovní terénu.
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Výsledky provedené simulace ve výšce 3 m nad terénem

• Vítr jížní - rovina zobrazení + 3,0 m

• Vítr východní - rovina zobrazení + 3,0 m

• Vítr západní - rovina zobrazení + 3,0 m

• Vítr severní - rovina zobrazení + 3,0 m

• Proložení výsledků simulace
ze všech čtyř světových stran
pro identifikaci míst s maximálním
a minimálním prouděním větru
ve výšce + 3,0 m nad úrovní terénu.
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Z výsledků jsou jasně zřetelné dobře
navržené oblasti, kde nedochází
k vysokým rychlostem a tvorbě turbulencí
a které oblasti budou naopak exponované.

Oblasti vyznačené žlutým ohraničením
lze považovat za optimálně vyřešené
vzhledem k proudění větru v městské
části. V daných oblastech je dobře
rozmístěné větší množství
diverzifikovaných objektů (jak budov tak
prvků zeleně) různých velikostí, které tvoří
rozptýlené překážky proudění větru.

Ve vyznačených oblastech tak
nedochází k tvorbě významných větrných
turbulencí a vyšším rychlostem proudění
větru. Současně nastává dostatečné
požadované vyvětrání prostoru v letních

měsících, které je nezbytné pro zamezení
vzniku tepelných ostrovů, a to z důvodu
kumulace tepla v dlouhé periodě
tropických dnů.

V oblastech vyznačených růžovým
ohraničením dochází k tvorbě lokálního
výrazného nárůstu rychlosti proudění
větru, což může být negativně vnímáno
obyvateli lokality. V těchto oblastech je
doporučeno doplnit zelenou
infrastrukturu, která zde bude sloužit jako
přirozený retardér zesílenému proudění
větru. To je velmi důležité pro výsledné
mikroklima a komfort uživatelů dané
lokality.
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STANOVENÍ
ODTOKOVÝCH
KOEFICIENTŮ
PLOCH

Stanovení odtokových koeficientů bylo
provedeno na základě odtokových
koeficientů jednotlivých typů ploch dle
ČSN 75 6101.

Odtokový koeficient zelených střech
byl z důvodu nespecifikování použitého

systému zelených střech stanoven obecně
na stranu bezpečnou C = 0,5.

Jedná se o bezpečnou návrhovou
hodnotu zelené extenzivní střechy, kterou
splní většina systémových návrhů s výškou
extenzivního substrátu okolo 8 až 10 cm
s dobře navrženými koncepčními
technickými vrstvami.

Pro parkovací plochy se v posouzení
uvažuje použití propustných systémů
pojízdných ploch.

Výpočet množství zadržených
a odváděných srážkových vod vychází
z ročního úhrnu srážek v dané lokalitě,
650 mm/m² za rok.
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Celkový odtok vody
Celkové zadržené množství vody

Celkový odtok vody
Celkové zadržené množství vody
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ZÁVĚRY
STUDIE

Velmi dobré výsledky poskytuje oblast
s bytovými domy, která zahrnuje významný
podíl veřejné zeleně a má dobře
navrženou kompozici rozložení výstavby.
Tyto výstupy byly potvrzeny simulačními
metodami okolního prostředí jak
z pohledu radiace tak i chování větru
v lokalitě.

Oblast rodinných domů je navržena
spíše konvenčně a minimálně řeší otázku
koncepční výsadby, která by měla pozitivní
vliv na lokalitu jako celek. Vzhledem
k navrhovaným rozměrům pozemků nelze
předpokládat intenzivnější výsadbu
vysokých stromů v požadované kompozici.
Navržený parkový areál ve středové
lokalitě by bylo vhodné replikovat
v centrální části lokality rodinné výstavby.
Jedná se o klasický problém satelitní
výstavby, na kterou naráží všechny
developerské skupiny u výstavby
rodinných domů.

Z hlediska kombinace velikosti
pozemků a záměru výstavby vzniká
prostor s relativně nízkým tepelným
komfortem ale na druhé straně solidním
odtokovým koeficientem. Výstavba
rodinných domů neumožňuje vzájemné
přistínění blízkého okolí a tímto například
negativně ovlivňuje evapotranspiraci
rostlin během tropických dnů, která se
minimalizuje jen na snahu vegetace přežít
kritické období.

Výsledná funkce pozitivního působení
je tím pádem významně redukována.
Dochází tak ke vzniku malých tepelných
ostrovů typických pro satelitní výstavbu.
Přírůstek teploty nejlépe charakterizuje
kompozice typizované výstavby hodnocení
GREENPASS UST 005_Open Lowrise, která
přesně definuje chování tepelného ostrova
v lokalitě rodinných domů. Vzniklý celek
rodinných domů tak bude v minimální míře
donorem tepla pro blízké okolí.

Výsledný přírůstek teploty pro okolí se
bude pohybovat do 1°C v tropických
maximech (průměrně denně cca 0,2°C).
Z tohoto důvodu autoři environmentální
studie navrhují maximalizovat cílené stínící
prvku u vlastních objektu. Vhodným
doplňkem pro vnitřní tepelný komfort
budou také žaluzie na vybraných
orientacích podle sady výstupních
simulačních dat z pohledu radiace. (Řada
objektů bude mít pravděpodobně
orientován obývací pokoj na kritickou JZ
stranu – z hlediska letní pohody bude
mimořádně vhodné řešit tuto
problematiku navazující pergolou.) Pro
minimalizaci šíření sálavého tepla je
vhodné využít u návrhů rodinných domů
minimálně extenzivní zelenou střechu.
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Dojde tak k významnému snížení
tepelných zisků zejména radiační složky.
Alternativně lze doporučit využití PV
panelů na vhodných expozicích, které jsou
demonstrovány na sestavě výstupů
radiační simulace.

Rozložení komfortu tepelné pohody je
u bytové výstavby poměr velmi dobrých
50:50 u chladných a horkých oblastí cca
na rozloze 38 700 m2.

• Lokality klíčové pro systémovou zeleň

U rodinné výstavby se jedná o poměr 79:21
ve prospěch velmi horkých oblastí cca na
rozloze 74 300 m2.

Navrhovaná oblast vykazuje dobrou
odolnost vůči většině směrů větru díky
tvarovým variacím umístění staveb.
Z tohoto pohledu je celý návrh oblasti
komponován velmi efektivně. Parkový
prvek mezi rodinnou výstavbou by celkový
návrh posunul na nejvyšší úroveň kvality.
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Z hlediska ekonomického se jedná o
vyšší náklad ve formě jedné neprodané
parcely a nákladů spojených s realizací
např. dětského hřiště s okolní stínící zelení.
To je adaptační prvek chytrého návrhu se
sociálním aspektem, který lze kupujícímu
v lokalitě prodat. Disciplína návrhu satelitní
výstavby je v tomto případě omezena
pohledem pravoúhlé sítě, kde je doplňkový
program infrastruktury vyloučen na okraj
plochy. Na okrajích pak již nelze realizovat
prvky doplňkové infrastruktury s
výhodnými benefity pro okolí staveb.

• Hranice typových lokalit a demonstrace
výběrových segmentů

DOPORUČENÍ

Projektu by prospělo propojení
použitých konceptů jednotlivých oblastí.
Propojením by se dosáhlo násobného
společného pozitivního efektu z pohledu
klimatických opatření.

Návrhová systémová zeleň ve spojení s
tvarovým rozmístěním jednotlivých
objektů a komunikačních cest zajišťuje
vysokou rezistenci vůči negativním
klimatickým vlivům a pomáhá
maximalizovat známé
pozitivní dopady na lokalitu - příkladnou
oblastí je bezesporu jádro oblasti bytové
výstavby. Tato část je vyváženě
adaptována a výstupní simulační data
potvrzují stabilitu lokality ve všech
zásadních otázkách tedy působení srážek,
větru i slunce. Toto jádro je výbornou
základní koncepcí, která může podpořit
kvalitu navazujícího prostředí.

A

B

Z tohoto důvodu doporučuje tým autorů
zvážit doplnění vzrostlé zeleně do
naznačených oblastí výstavby RD, tak aby
oblast vykazovala lepší adaptaci zejména
na působení větru a zamezení vzniku
lokálních tepelných ostrovů. Adaptace
oblasti křižovatek na východní straně
projektované oblasti by byla velmi složitá.
V současném stavu nemá cenu tuto oblast
modifikovat z důvodu přílišné ekonomické
náročnosti. Z ekonomického pohledu
by dávalo smysl provádět zásahy v
přípravné fázi.
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SLABÉ
STRÁNKY
PROJEKTU

• Nejslabší lokalitou oblasti je východní
sestava křižovatek v oblasti výstavby
rodinných domů a hranice bytové
Výstavby - v oblasti vznikne lokální
tepelný ostrov.

• Západní směr proudění větru bude
způsobovat velmi intenzivní zatížení
dynamickým větrem zejména
v zahradách rodinných domů a na hranici
oblasti s RD a bytovými domy (v této s
studii označované jako A a B).

• Vznik malých tepelných ostrovů u
pozemků s RD - řádově o 0,174 °C během
tropického dne.

• Nízké skóre pohlcení CO2 v oblasti
výstavby RD 1,62 kg/tropický den,
zejména díky malému stínění oblasti,
které způsobuje velmi malou pozitivní
aktivitu vegetace pro své okolí.

SILNÉ
STRÁNKY
PROJEKTU

• Špičková úroveň rezistence jádrové
oblasti bytové výstavby proti negativním
klimatickým jevům.

• Nízký součinitel odtoku v oblasti
výstavby rodinných domů - lokálně
pozemky se součinitelem odtoku 0,12.

• Vyvětrání celé oblasti je na vysoké
úrovni, což je dobrá forma prevence
vzniku velkých tepelných ostrovů.

• Dobrá koncepce zamezení vzniku
intenzivních dynamických větrů u
převažujícího severního směru (mimo
východní křižovatku v lokalitě výstavby
rodinných domů).

• Velmi dobré skóre pohlcení CO2 v
oblasti bytové výstavby - 11,58 kg/
tropický den.
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