Stavba stavebnictví

Nemocným dětem pomůže metoda
Design & Build
Malí astmatici v Ostrově u Macochy na Blanensku se těší na novou léčebnu. Vznikne metodou
Design & Build, která patří mezi současné trendy ve stavebnictví. Slučuje funkci projektanta
a zhotovitele, díky čemuž šetří peníze i čas na výstavbu.
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Stávající prostory
léčebny v Ostrově
u Macochy chátrají
a kapacitně nestačí. Jihomoravský
kraj chce proto
areál zmodernizovat a rozšířit. ↓
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éčebný ústav v Moravském krasu slouží dětem
od čtyř let. Ročně tam pomohou stovkám ma‑
lých pacientů, taková zařízení jsou totiž v Česku
pouze dvě. Základ léčby tvoří speleoterapie, což v pře‑
kladu znamená léčba dýchacích onemocnění pomocí
jeskynního klimatu. V tomto případě se odehrává
v útrobách Císařských jeskyní, kde děti odpočívají
na lehátku nebo hrají zábavné hry.
Stávající prostory léčebny ale chátrají a navíc kapa‑
citně nestačí. Čekací doba se pohybuje v řádech měsí‑
ců. Jihomoravský kraj se proto jako zřizovatel rozhodl,
že s nevyhovující situací něco udělá. Pro malé pacienty
zřídí nové moderní zázemí, které bude využívat obnovi‑
telné zdroje energie. Hejtmanství také požaduje, aby
budova architektonicky zapadala do Moravského kra‑
su. Stavět se pravděpodobně začne v příštím roce
s tím, že první pacienti by mohli nové zázemí vyzkoušet
o dva roky později. Kapacita se téměř zdvojnásobí.
„Nová léčebna vznikne metodou Design & Build,
která má výhodu v tom, že zhotovitel stavby je zároveň
odpovědný i za projekční přípravu díla. Tento postup
umožňuje ponechat mu prostor pro uplatnění inovativ‑
ních řešení. V tomto případě bude zhotovitel odpověd‑
ný za zpracování jak architektonické studie, tak všech
potřebných stupňů projektové dokumentace i za stav‑
bu jako takovou,“ vysvětluje krajský radní pro zdravot‑
nictví Milan Vojta.

Výhodná symbióza
Podle odborníků ze stavebnictví má Design & Build
oproti obvyklým zažitým postupům řadu výhod. Jak
popisuje architekt Mirko Lev, v současnosti na archi‑
tektonické soutěže navazuje obvykle samostatný výběr
zhotovitele projektu a teprve následně výběr dodavate‑
le stavby. Ten se pak často na výstavbě nedokáže
shodnout s projektovým týmem a dochází ke střetům.
V případě nové zmiňované metody se to nestane.
„Propojení architektonické soutěže s metodou De‑
sign & Build umožní výběr společného dodavatele pro‑
jektu a stavby. Logicky by se tak měl zvýšit celkový po‑
čet budov postavených na základě architektonických
soutěží,“ říká Mirko Lev. Tato symbióza by podle něj mě‑
la zajistit větší důraz na kvalitu výsledné stavby z hledis‑
ka urbanistického i provozně‑funkčního. „Zároveň by vý‑
sledky mohly ukazovat reálnější ekonomické parametry,
s jejichž zadáním a hodnocením bývají u klasických ar‑
chitektonických soutěží opakovaně problémy,“ dodává.
Aliance Šance pro budovy, Asociace poskytovatelů
energetických služeb a Česká rada pro šetrné budovy
vymyslely metodiku, jak postupovat při zadávání pro‑
jektů určených k výstavbě či rekonstrukci metodou do‑
dávky Design & Build. Zaměřili se na minimalizaci nákla‑
dů životního cyklu budovy. „Doporučujeme, aby se ne‑
hodnotila pouze cenová nabídka, ale celkové náklady
životního cyklu budovy. Tedy kolik bude stát budova

za dobu řekněme třiceti let, po kterou bude sloužit. Zvý‑
hodněny tak mohou být kvalitní stavby, které jsou třeba
o něco investičně náročnější, ale energeticky úsporné,“
přibližuje ředitel Šance pro budovy Petr Holub.

Zkusí se i na mostě
Metoda Design & Build má ale svá úskalí. Podle Petra
Holuba je zadání organizačně složitější, proto doporuču‑
je vzít si odborného právního a energetického poradce.
„Metoda je vhodná pro novostavby i zásadní renovace

starších budov. Je ale třeba přesně stanovit požadavky,
veřejní zadavatelé budou tedy tuto metodu zvažovat
hlavně při investicích v řádu desítek milionů korun a vý‑
še,“ upozorňuje Holub, který věří, že se v budoucnu no‑
vá metoda uplatní i při dalších realizacích.
Stavba léčebny v Moravském krasu je jedním z pi‑
lotních projektů. Rozpočet se pohybuje kolem 150 mi‑
lionů korun, hejtmanství přitom využije úvěr z Evropské
investiční banky. Léčebnu si náležitě hýčká, najít takové
místo pro speleoterapii není snadné. Jeskyně, kde léč‑ ❱
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Vysvětlení pojmů
Design & Build

Nová metoda k zadávání staveb, která slučuje funkci
projektanta a zhotovitele. V podstatě jde o systém
jediného generálního dodavatele projektové dokumentace i realizace, se kterým je podepsaná smlouva
na celé dílo. Doporučuje se pro technicky náročné
projekty, kde se žádá urychlení průběhu a pružná reakce na drobné změny během přípravy a stavby. Pilotní projekty v současné době spustily Jihomoravský
a Středočeský kraj.

Performance Design & Build
↑ Návrh na dostavbu

léčebného ústavu
v Ostrově u Macochy
od Lucie Kašpárkové.

Architektonickou
studii léčebny prezentuje na svých
stránkách i Michal
Okleštěk. ↓
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ba probíhá, se totiž musí sama očistit od bakterií, které
v ní nemocné děti vykašlou. Za vše hovoří výsledky. Už
po třetím pobytu v jeskynním prostředí se stav malých
pacientů zlepší natolik, že se dávky protizánětlivých lé‑
ků mohou snížit na minimum.
Po metodě Design & Build nově sáhl i Středočeský
kraj, který plánuje opravu mostu v Týnci nad Labem. Zís‑
ká nový povrch, zábradlí a další běžné prvky, ale napří‑
klad i osvětlení. Náklady by se měly pohybovat okolo
77 milionů. V letošním a příštím roce bude probíhat pro‑
jektová příprava a v letech 2020 až 2022 samotná stav‑
ba. „I pro naše hejtmanství jde o pilotní projekt, od kte‑
rého si slibujeme zkrácení doby realizace, zlevnění opra‑
vy i lepší koordinaci a komunikaci s dodavatelem. Pokud
se metoda osvědčí a splní naše očekávání, pak tento do‑
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Metoda je vhodná pro
novostavby i zásadní renovace
starších budov. Je ale třeba
přesně stanovit požadavky.

Podstata je stejná, ale dodavatel navíc garantuje také
parametry při provozu budovy po dobu několika let.

Energetické služby se zárukou (EPC)

Využívají se k snižování spotřeby elektřiny, plynu, tepla a vody ve starších budovách.
↙

davatelský systém budeme využívat i u dalších projektů,“
předpokládá radní pro dopravu František Petrtýl.

Energetické úspory s garancí
V poslední době se objevuje i metoda „Performance
Design & Build“, která se liší tím, že dodavatel garantuje
také parametry při provozu budovy, typicky po dobu
několika dalších let. „Například v Operačním programu
Životní prostředí je požadavek na garanci dosažených
úspor energie po dobu pěti let. Pokud zadavatel využije
naši metodiku, toto mu zajistí dodavatel. Navíc dostane
bonus pět procentních bodů na dotaci,“ nastiňuje roz‑
díly Petr Holub z aliance Šance pro budovy.
Performance Design & Build je rozšířením metody
energetických služeb se zárukou (EPC), která se využí‑
vá k hledání úspor energie v už existujících budovách.
Dodavatel umí najít úspory, zrealizovat je a zákazníkovi
přímo smluvně ručí, že jich dosáhne, jinak rozdíl sám
doplatí. „Pokud zadavatel nemá vlastní prostředky, pak
může dodavatel projekt i zafinancovat. Typicky se tak
děje prodejem pohledávky po úspěšné realizaci projek‑
tu,“ zmiňuje Holub jednu z možností.
Podle Miroslava Marady, ředitele pro rozvoj a stra‑
tegii ENESA, která je dceřinou společností ČEZ ESCO,
existují případy, kde se podařilo snížit náklady na pro‑
voz až o 50 procent. „To už je významná částka, která
ve většině případů zajistí návratnost do 10 let. Při po‑
užití vhodného financování vlastník budovy nemusí
investici hradit celou na začátku, ale pohodlně ji splatí
třeba z garantovaných úspor a ještě mu zbude.
Po splacení je životnost realizovaných opatření dalších
10 až 20 let, takže tento model je pro vlastníky ener‑
geticky neefektivních budov velmi výhodný,“ pozna‑
menává Marada. 
◾

