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Niniejszy projekt, finansowany przez GEF/UNDP, ukierunkowany został na zdobycie praktycznego 
doświadczenia w projektowaniu i wykonaniu budynków mieszkalnych, w których zużycie energii do  
ogrzewania byłoby znacznie mniejsze, a nakłady inwestycyjne byłyby nie większe aniżeli 
w normalnym nowym budownictwie mieszkaniowym. W wyniku szeregu seminariów zawodowych 
i wymiany utworzono zespół do opracowania projektu, którego celem było obniżenie kosztów oraz 
zużycia energii w budynkach mieszkalnych w Sušicach. 

Miasto   
Królewskie miasto Sušice leży na przedpolu gór Šumava 
około 465 m powyżej poziomu morza. Obejmuje obszar 45,6 
km kwadratowych i liczy 11 500 mieszkańców. Wiele 
turystycznych dróg przecina miasto czyniąc go ulubionym 
celem wypoczynku. 
 

 
Opis Projektu 

Projekt taniego energooszczędnego budynku 
ukierunkowany został na zaprojektowanie 
i postawienie budynków mieszkalnych, bez wzrostu 
nakładów inwestycyjnych, które w stosunku do 
zwykłego nowego budownictwa mieszkaniowego 
będą zużywać znacznie mniej energii do ogrzewania. 
Budowa domu w Sušicach była rezultatem szeregu 
dyskusji pomiędzy udziałowcami, na seminariach 
i wyjazdach. Utworzono zespół ekspercki do 
opracowania szczegółowego projektu budynków 
mieszkalnych w Sušicach o niskich  kosztach oraz 
małym zużyciu energii (dwa inne zespoły wystąpiły  
z podobnymi propozycjam skierowanymi do miast 
Humpolec oraz Brod ).  

Oprócz budowy aktualnie pokazanych bloków 
mieszkalnych, część projektu dodatkowo poświęcona została analizie dostępnych źródeł 
finansowania, weryfikacji standardów obowiązujących na tym terenie, jak również promocji szkolenia.  
W związku z tą działalnością zorganizowano liczne seminaria robocze , w których uczestniczyli 
specjaliści z Czech i z za granicy. 
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Zasadniczą istotą projektu było nie tylko wypracowanie zasad do wielokrotnego stosowania oraz 
postawienie pojedynczego pokazowego budynku, ale przede wszystkim, stworzenie warunków, które 
w przyszłości będą umożliwiały realizację podobnych budynków bez konieczności korzystania ze 
specjalnych subsydiów. 
 

Doświadczenie  
 
Współuczestnicy 
 
Centrum Efektywnego Wykorzystania Energii - SEVEn 
jest pozarządową społeczną organizacją zajmującą się 
rozwojem przedsiębiorczości, efektywnym 
wykorzystaniem energii oraz ochroną środowiska. 
SEVEn wdrożyło projekt sponsorowany przez Centrum 
Ochrony Środowiska w Uniwersytecie Karola ze 
środków finansowych UNDP/GEF. 
 
Budynek mieszkalny wykonany został przy współpracy 
z miastem Sušice pełniącym rolę inwestora. 
Dokumentację konstrukcyjną opracowano w sposób 
niekonwencjonalny; w tworzeniu konstrukcji budynku 
obok wyspecjalizowanego zespołu konstrukcyjnego uczestniczył wielodyscyplinarny zespół 
niezależnych specjalistów ze służb publicznych, z kręgów uniwersyteckich, a także z za granicy. 

Zastosowano rozwiązanie  architektoniczne i strukturalne oparte na ogólnie znanych zasadach 
architektury oszczędnej energii starając się dostosować ją do warunków istniejących w Republice 
Czech. 
 
Poszukując optymalnego połączenia formy i układu budynku wykorzystano aktualną wiedzę stosując 
już w fazie projektowej procedury umożliwiające modelowanie architektury, własności fizycznych 
konstrukcji, cech środowiska wewnętrznego oraz mocy energetycznej. W celu znalezienia optymalnej 
kombinacji wartości wielu parametrów wykorzystano możliwości modelowania dynamicznego. 
 
Inż. Architekt Peter Vaněček (ze Związku Architetktów w Libercu  - Union Arch Liberec) zaprojektował 
architekturę budynku. Natomiast konstrukcja budowlana została opracowana przez inż. inż.  K. Kabele 
i V. Žd’àra z CSc. (z Wydziału Architekrury w Czeskiej Poltechnice w Pradze – Faculty of Architecture 
of the Czech University of Technology, Prague). 
 
 
Dane techniczne 
 
Myślą przewodnią projektu było otulenie przestrzeni ogrzewanej przez pomieszczenia nieogrzewane. 
Poprzez umieszczenie na zewnątrz budynku pionowych ciągów komunikacyjnych, zachowując prosty 
kształt budynku, zapewniono optymalny stosunek pomiędzy wewnętrzną objętością a zewnętrzną 
powierzchnią budynku. Równocześnie na pół zamknięte galerie chronią budynek przed bezpośrednim 
oddziaływaniem wiatru. Jednostki mieszkalne umieszczono w centrum. Od strony południowej 
osłaniają je przeszklone częściowo otwierane loggie. Przy całkowitym zamknięciu loggi warstwa szkła 
umożliwia bierne wykorzystanie energii słonecznej oraz redukuje gradient temperatury od strony 
otaczających ścian zewnętrznych, jak również zmniejsza konwekcję wokół powierzchni ścian 
zewnętrznych. 
 
Konstrukcję budynku zaplanowano z małych poprzecznych przęseł. Zastosowano poprzeczne 
betonowe ściany nośne złożone z bloków. Prosta struktura podłogi składa się z delikatnych paneli 
betonowych z wewnętrznymi warstwami przetworzonego plastiku. Materiały użyte w strukturze nośnej 
budynku mają stworzyć w jego wnętrzu przyjemne, stabilne warunki, zwłaszcza w lecie. 
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Budynek postawiony w Sušicach, aktualnie 
w pełni zamieszkały.

Nakłady I Efekty  
 
Ekonomiczność 
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 Jednostkowe zużycie energii do ogrzewania budynku 
mieszkalnego w Sušicach 
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Koszty inwestycyjne budynku zaplanowano 
w wysokości 15 500 ÷ 16 500 CZK za m2 
powierzchni użytkowej, tj. na takim samym 
poziomie jak w domach wznoszonych przy 
wsparciu przez Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego w Republice Czech oraz 
Państwowy Fundusz Rozwoju Budownictwa. 
Jednostkowe zużycie energii jest mniejsze 
aniżeli 50 kWh/m2. Całkowite koszty inwestycji 
wyniosły 12 milionów CZK, czyli około 
375 tysięcy EUR. 
 
Ochrona środowiska 
Zasadnicze korzyści dla środowiska polegają 
na zmniejszeniu zużycia energii do ogrzewania 
pomieszczeń o około 50% w stosunku do 
nowych standardowo wznoszonych budynków 
lub o dwie trzecie w stosunku do istniejących 
zasobów budynków mieszkalnych. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ocena  Projektu  I  Perspektywy 
Realizacja projektu w pełni potwierdziła zasadność przyjętej koncepcji budowy tanich 
energooszczędnych budynków, stanowiąc pokazowe rozwiązanie dla wszystkich głównych 
udziałowców i decydentów w Republice Czech, w tym architektów, inżynierów budownictwa oraz 
przedstawicieli innych zawodów, polityków rządowych i inwestorów. Koncepcja tanich 
energooszczędnych budynków jest obecnie wykorzystywana, nie tylko przez zespół, który 
zaprojektował budynek, ale także przez osoby nie związane bezpośrednio z wdrażanym projektem. 
 
 
 



Najistotniejsze rezultaty projektu polegają na: 

• utworzeniu sieci specjalistów zajmujących się tanim energooszczędnym budownictwem oraz 
nieformalnym powiązaniem tej sieci z istniejącymi organizacjami zawodowymi, 

• aktywnym włączeniu do projektu różnorodnych udziałowców, w tym inwestorów, przedstwicieli 
biznesu i wiodących polityków rządowych, głównie poprzez ich udział w komitecie kierującym 
przedsięwzięciem i bezpośrednim dostępie do informacji o projekcie, 

• „know-how” oraz rozpowszechnieniu informacji poprzez liczne warsztaty, seminaria 
międzynarodowe oraz wyjazdy promujące doświadczenie międzynarodowe dotyczące 
budownictwa energooszczędnego, 

• opracowaniu projektu i wybudowaniu pierwszych tanich energooszczędnych budynków 
mieszkalnych w  Sušicach, Humpolcu i Żeleznym Brodzie przez interdyscyplinarne zespoły 
lokalne, 

• otwartym konkursie architektonicznym na najlepszy projekt taniego energooszczędnego budynku, 

• przygotowaniu modelu budowy i finansowania przez trzech lokalnych inwestorów 
(współfinansowanie przez władze gminy wespół z kapitałem prywatnym i państwowym) oraz 
realizacji pierwszego taniego energooszczędnego budynku w Sušicach, 

• niezależnym rozwoju taniego energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego przez 
inwestorów prywatnych przy współpracy architektów i specjalistów, którzy zdobyli doświadczenie 
przy realizacji projektu, 

• udoskonaleniu kilku standardowych budynków pod kątem spełnienia kryteriów niskich nakładów 
i oszczędności energii, 

• rozpowszechnieniu informacji i doświadczenia poprzez opracowanie specjalistycznych publikacji, 
zawierających prezentacje na CD-ROM-ach i stronach internetowych, 

• spowodowaniu po raz pierwszy zmian w polityce rządu polegających na przesunięciu wsparcia 
finansowego z budownictwa standardowego budynków w kierunku tanich energooszczędnych 
budynków (program subwencji Czeskiej Agencji Energetycznej). 

Wszystkie tanie energooszczędne budynki zrealizowane w projekcie spełniają postawione kryteria 
i zapewniają: 

• wygodne mieszkanie, przy czym 

• standardowe przeciętne koszty inwestycyjne są zbliżone do podobnych budynków mieszkalnych 
wznoszonych w Republice Czech, a jednostkowe koszty inwestycyjne mieszczą się pomiędzy 
13 000 a 16 000 CZK / m2 powierzchni użytkowej, tj. 370 ÷ 460 USD / m2, 

• roczne zużycie energii do ogrzewania pomieszczeń jest niższe od 50 kWh / m2, tj. o około 50% 
aniżeli w standardowo wznoszonych budynkach mieszkalnych, a mniej niż jedna trzecia 
w stosunku do istniejących zasobów budynków. 

 

Położony na peryferiach Sušic budynek mieszkalny został odebrany z początkiem 2003 roku. W zimie 
i na wiosnę 2003 roku przekazano użytkownikom dziewięć mieszkań. Umożliwiło to przeprowadzenie 
pomiarów zużycia energii grzewczej w odpowiedniej części 2003 roku oraz w 2004 roku. Uzyskane 
wyniki są lepsze od prognozy na etapie opracowywania projektu. Całkowite rzeczywiste zużycie 
energii do ogrzewania wyniosło 42 kWh/m2 podczas, gdy w dokumentach projektowych przyjęto 
55 kWh/m2. Koszty ogrzewania w sezonie grzewczym (z pominięciem podgrzewania wody) wynoszą 
w przybliżeniu 5 000 CZK. Jednakże, mając na względzie prawidłową eksploatację mieszkań, 
koniecznym staje się poinstruowanie użytkowników o sposobie obsługi klimatyzatorów pod kątem 
właściwej wentylacji mieszkań. Poprawa wentylacja mieszkań zapewnia wymianę powietrza dając 
komfort termiczny, natomiast niewłaściwe użytkowanie klimatyzatorów może powodować kondensację 
wilgoci w narożnikach pomieszczeń. 

Kolejny tani energooszczędny budynek mieszkalny został przekazany w Żeleznym Brodzie, i obecnie 
prowadzone są tam pomiary zużycia energii grzewczej oraz porównanie z zaplanowanym zużyciem. 
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BLIŻSZE INFORMACJE 
 

Organizacja: SEVEn, the Energy Efficiency Center 
Adres: America 17, 120 00 Prgue 2, Czech Republic 
Tel/fax:  -420 – 224 252 115;  -420 – 224 247 597 
E-mail: seven@svn.cz

 
 
Niniejsze opracowanie zostało wykonane przez South Bohemian Regional Energy 
Agency, České Budéjovice, Czech Republic, www.keajc.cz przy finansowym 
wsparciu Komisji Europejskiej (DG REGIO w ramach „Intereg IIIC West Zone” 
Program Wspólnoty/Kontrakt Bazowy Ruse, 2W0057N). Wyrażone w nim poglądy są 
poglądami realizatorów projektu i w żaden sposób nie mogą być brane pod uwagę 
jako opinia Komisji Europejskiej. 
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