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Panattoni – stavitel průmyslových zón 
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Fakta o Panattoni 
 

Založeno: 

• 1986 USA 

• 2005 EU 

• 2007 ČR 

 

Zaměstnanci: 

• 400 v EU 

•   40 v ČR a SR 

 

Nemovitosti 

Dokončeno v ČR: 

• 1 150 000 m2 

 

Ve správě v ČR: 

• 800 000 m2 

 

Brownfieldy v přípravě: 

• 2 000 000 m2 



●Arcadis – poradenská a projektová společnost 

 

Druhy našich činností: 

●Voda 

●Budovy 

●Životní prostředí 

●Infrastruktura 

Zelený tým Arcadis 

309 hotových a 314 běžících 

certifikací ve světě 



Panattoni jako lídr na českém trhu 

stále více zdůrazňuje používání 

ekologických a udržitelných řešení 

ve svých projektech. 

 

V souladu s evropským konceptem 

udržitelnosti Go Earthwise, který 

společnost přijala, jsou všechny nové 

investiční projekty Panattoni 

certifikovány minimálně na úroveň 

BREEAM New Construction Very 

Good.  

 

Projekty Panattoni snižují emise CO2 

např. díky zvýšené izolaci stěn a 

střech a jsou obecně zaměřené na 

šetrnost k  životnímu prostředí a 

kvalitnímu a zdravému pracovnímu 

prostředí pro zaměstnance.  

• Správné nakládání s dešťovou 

vodou 

• Certifikované stavební 

materiály 

• Minimalizace emisí CO2 a 

kompenzace CO2e výsadbou 

zeleně 

Panattoni – jednička v udržitelné výstavbě v ČR 
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Certifikováno 

572 543 m2 

BREEAM certifikace 

Panattoni standard Odpovědnost společnosti 

přesahuje samotnou budovu a 

pečlivě zvažuje širší dopad na 

okolí 



Cheb - Udržitelná výstavba na brownfieldu  



●Chebské strojírny - revitalizace území 
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• 1940 – vznik továrny a letiště Flugzeugwerke Eger GmbH na příkaz Hermanna Göringa 

• Od roku 1942 výroba a oprava letadel Luftwaffe (Heinkel a Messerschmitt) 

• 23.5.1945 Továrna  FWE zničena bombardováním amerického letectva 

• Výroba již neobnovena 

 



●Chebské strojírny - revitalizace území 

• V roce 1963 na místě hangárů otevřen závod Ústředních dílen HDB Sokolov 

• Specializace na opravy a výrobu důlní a těžební techniky pro oblast sokolovské uhelné pánve 

• Od roku 1992 zde působí Strojírny Cheb, a.s. 

• Výroba ocelových konstrukcí a těžební techniky 

• Výroba ukončena v roce 2018 



●Chebské strojírny - revitalizace území 
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●Chebské strojírny - revitalizace území 
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●BREEAM 2016 New Construction  OUTSTANDING 90,68 % 
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Panattoni Park Cheb South – Real Digital 
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Panattoni postavila v Chebu nejekologičtější průmyslovou 
budovu světa dle nejnovějších standardů BREEAM 

Demolice zdevastovaného areálu chebských strojíren: 
• 90% recyklace stavebního a demoličního odpadu  
• ekologicky šetrná výstavba jedinečné moderní haly, v níž se 

splachuje dešťovou vodou, stíní předokenními žaluziemi a jejíž 
okolí zdobí hmyzí hotel i venkovní posilovna pro zaměstnance  

Tak se zrodilo hlavní distribuční centrum německého online prodejce 
Real Digital, které bylo certifikováno jako nejšetrnější průmyslová 
budova na světě dle nejnovějších standardů BREEAM 2016 New 
Construction. Projekt stavitele průmyslových zón Panattoni obdržel 

jako první v Česku známku Outstanding a rekordní skóre 90,68 %.  



●Případová studie BREEAM Outstanding  
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ARCADIS SERVICES 

Complete consulting and 

certification 

services BREEAM International 

2016 for 

industrial development 

• BREEAM International 

Assessor role, 

• BREEAM International AP 

role, 

• Daylighting study, 

• Energy simulation, 

• Thermal comfort, 

• Passive design analysis, 

• Life Cycle Assessment study, 

• Suitable qualified ecologist, 

• Qualified consultant for water 

treatment engineering. 

KLÍČOVÉ INOVATIVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY BUDOVY S NÍZKÝM DOPADEM 

NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Klíčovými cíli udržitelnosti pro budovu Real Digital bylo poskytnout halu, která je energeticky 

úsporná, má nízké provozní náklady a poskytuje zdravé vnitřní prostředí pro své nájemce. 



●Případová studie BREEAM Outstanding 
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ACHIEVEMENTS 

 

První certikace Outstanding BREEAM International 2016 New 

Construction dosažena v České republice. 

Nejlepší skóre v kategorii v BREEAM International 2016 New 

Construction: Commercial, Industrial. 

Díky instalovanému systému splachování dešťovou vodou byla denní 

spotřeba pitné vody snížena o úžasných 83,88 % oproti průmyslovému 

standardu. 

Spotřeba primární energie byla snížena o 55,61 % ve srovnání s 

průmyslovým standardem. 

Míra emisí CO2 byla snížena o 57,88 % oproti průmyslovému 

standardu. 

12 % použitých stavebních materiálů má certifikát ISO 14001, BES 

nebo FSC. 

Více než 90 % stavebního odpadu z brownfieldu bylo využito při 
výstavbě nové haly. 

BREEAM RATING 

Outstanding – 90.68 % 

Datum certifikace: 

29.07.2020 

Velikost projektu:  

27 334 m2 

 

Developer: 

Panattoni Czech Republic 

Development s.r.o. 

 

Property owner: 

Accolade holding, a.s. 

 

General contractor: 

IMOS Brno, a.s. 



●Případová studie BREEAM Outstanding 
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• Veškeré vnitřní i venkovní osvětlení je LED 

• Vnitřní osvětlení je provozně extrémně úsporné 

• Zónování osvětlení zajišťuje optimalizaci při provozu pouze částí budovy 

 

 

• Po dokončení budovy byly naměřeny emise těkavých organických látek a 

formaledehydů s vynikajícím výsledkem 

 

 

• Venkovní žaluzie přispívají k pasivnímu standard budovy, šetří energii na chlazení 

a redukují oslnění 

• Všechny zdroje vytápění mají velmi nízké emise NOx 

• Velmi detailní podružné měření umožňuje skvělou kontrolu a další snižování 

nákladů na provoz 



●Případová studie BREEAM Outstanding 
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• Úrovně vnitřního a vnějšího hluku byly změřeny s lepším výsledkem než požaduje 

legislativa 

• Pro zaměstnance je k dispozici svozový autobus, cyklo-stojany se zázemím a 

vyhrazená parkovací místa pro spolujízdu 

• Je k dispozici venkovní posilovna a sezení 

 

 

 

• Byla vysázeno velké množství lokální zeleně - stromů, keřů, kvetoucí louka a 

vytvořen habitat pro hmyz a brouky 
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Unikátní využití dešťové vody v budově Real Digital 

 
•dešťová voda se sbírá z části střechy haly 

•akumulační nádrž je umístěna v zemi a má objem cca 60m3 

•zachycená voda se přes systém filtrů přečistí a pustí se do 

zvláštního okruhu vodovodního potrubí, kterým se v 

kancelářském vestavku splachují toalety. Toto potrubí má zálohu v 

potrubí s pitnou vodou pro případ, že není dostatek naakumulované 

dešťové vody 

•toto řešení přináší další body do BREEAM certifikace (na tomto 

projektu cílíme nejvyšší možnou úroveň - Outstanding)  

•Roční úspora spotřeby pitné vody – cca 2 000 000 litrů 

Případová studie BREEAM Outstanding 



V rámci pařížské dohody se ČR jako člen EU přihlásila s ostatními členskými státy společně snížit do roku 2030 

emise skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s rokem 1990 a zároveň o 14 % oproti roku 2005. 

●Pařížská dohoda - The Paris Agreement 

Currently not on track !!! 

~ 40% globálních emisí CO2 na světě pochází ze 

staveb 

•Rámec v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 – 

cíle se aktuálně týkají jen provozní energie 

 
World Green Building Council: 

• Do roku 2030 budou mít všechny nové budovy, 

infrastruktura a renovace nejméně o 40% méně 

zabudovaného uhlíku s výrazným snížením počátečního 

množství uhlíku a všechny nové budovy musí mít nulové 

emise uhlíku.  

• Do roku 2050, nové budovy, infrastruktura a renovace 

budou mít čistý nulový obsah uhlíku a všechny budovy, 

včetně stávajících budov, musí mít čisté nulové emise 

uhlíku. 



Uhlíkové emise - GHG Emissions 

 

Postupy stanovení emisí GHG jsou 

kodifikovány v normě ČSN ISO 14064 – 

Skleníkové plyny, ISO 14067 – Uhlíková 

stopa výrobku, služeb i společnosti 

a mezinárodním standardem je GHG 

Protocol. 

Rozsah 1 a 2 není dostatečný! Proč? 

•Největší důraz je nyní kladen na 

provozní uhlík.  

•Většina společností - snížení svých 

přímých emisí  

•Protože energie je náklad (v mnoha 

případech uhlík není)  

•kvůli legislativě, jako je evropská 

směrnice o energii 

 

Příklad:  

cement a beton = 8% celosvětových 

emisí uhlíku.  

letecká doprava = 2,5% 



●Strategie World Green Building Council 
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Brownfield - Areál Kovošrot - Praha 
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Panattoni Prague Business Park 
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STOP DEVELOPMENTU 



●Shrnutí – cesta k uhlíkové neutralitě   
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V rámci Pařížské dohody se ČR jako člen EU 

přihlásila v prosinci 2015 s ostatními členskými 

státy EU společně snížit do roku 2030 emise 

skleníkových plynů o nejméně 40 % ve srovnání s 

rokem 1990.  

 

Certifikace BREEAM jde výrazně nad naší legislativu a 

je cestou ke splnění klimatických cílů. 

Panattoni Park Cheb South v praxi ukazuje cestu pro 

ostatní a v mnohém jde příkladem. 

Čím dříve všichni začneme, tím lépe. 



 

 

Panattoni  

Šporkovský palác, V Celnici 1034/6  

110 00 Prague 1  

Czech Republic  

czinfo@panattoni.com  

www.panattoni.cz  

www.panattonieurope.com/cz 
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Děkujeme za pozornost 


