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-ion bateriové moduly po 6 kW·h. Je vhodný 
pro komerční i průmyslové použití a umož-
ňuje snížit účty za elektřinu tím, že optimali-
zuje využití větrných a fotovoltaických elek-
tráren. Vysoce kvalitní Li-ion baterie mají 
životnost 6 000 cyklů. Součástí dodávky je 
30kW střídač s účinností 99 %, umožňující 
dvouhodinovou kontinuální dodávku elek-

třiny (z plného nabití), a integrovaný systém 
pro správu baterií. 

Delta nabízí také široký sortiment měničů 
pro solární elektrárny s účinností až 98,8 %, 
výkonem od 3 do 88 kV·A a krytím IP65. 
Tyto měniče jsou vhodné pro obytné, komerč-
ní i průmyslové budovy, stejně jako pro velké 
fotovoltaické elektrárny.

Závěr

Společnost Delta svou expozici na veletrhu 
Hannover Messe ukázala nejen to, že je schop-
ná nabídnout špičkové produkty, ale také to, že 
péče o životní prostředí pro ni není jen heslem.
[Tiskové zprávy společnosti Delta, duben 2018.]

Petr Bartošík

Nejnovější budova v chebském průmys-
lovém parku je pátou nejšetrnější industriál-
ní stavbou vůbec v nových zemích Evropské 
unie. Zároveň je také tou nejšetrnější v le-
tošním roce. Distribuční centrum kosme-
tiky Estée Lauder, 
provozované spo-
lečností DHL, to-
tiž čerstvě získa-
lo uznávanou cer-
tifikaci BREEAM 
(Building Research 
Establishment En-
vironmental Asse-
ssment Method) na 
stupni Excellent. 
Tato certifikace 
hodnotí, jak je kte-
rý provoz ohledu-
plný nejen k život-
nímu prostředí, ale 
třeba i ke svým zaměstnancům. Stavbu fi-
nancovala skupina Accolade a zajistil ji de-

V Chebu vznikla nejšetrnější průmyslová budova 
roku, má i ještěrkoviště

veloper Panattoni Europe. DHL je u Acco-
lade v dlouhodobém nájmu.

„Accolade nechává všechny nové budo-
vy stavět tak, aby splňovaly alespoň stupeň 
BREEAM Very Good, tedy velmi dobrý. 

V případě DHL se nám podařilo po dohodě 
s nájemcem na způsobu provozu distribuč-
ního centra dosáhnout ojedinělé certifikace 
Excellent. Znamená to, že budova je jak mi-
mořádně šetrná k životnímu prostředí, tak má 
zároveň nižší náklady na provoz,“ říká Milan 
Kratina, CEO a spolumajitel Accolade.

„V provozu fungují například senzory, 
které regulují osvětlení podle intenzity den-
ního světla nebo tlumí osvětlení tam, kde se 
zrovna nikdo nepohybuje. Specialitou jsou 
mimořádná protipožární opatření kvůli tě-
kavým látkám v kosmetice,“ říká Jiří Strán-
ský, ředitel rozvoje nových lokalit skupiny 
Accolade.

„Stavba je zelená i zvenčí. Jeden příklad 
za všechny: její součástí je i ještěrkoviště – 
prostředí uzpůsobené pro vyhřívání a páře-
ní ještěrek. Zajímavostí navíc je jeho tvar – 
stužka symbolizují boj proti rakovině prsu,“ 
dodává Martina Životová z oddělení develop-
mentu Accolade.

Distribuční centrum kosmetiky Estée Lau-
der má navíc v rámci obecného stupně certi-

fikace Excellent vynikající procentní hodno-
cení, takže mu k dosažení nejvyššího stupně 
chybí jen krůček. Například v nakládání s od-
pady je stoprocentní, vynikající je též v emi-
sích a má dobré výsledky i v péči o vodu.

Výstavba distribučního centra kosmeti-
ky Estée Lauder pro společnost DHL začala 
v chebském průmyslovém parku v polovině 
minulého roku. Nová budova přímo navazu-
je na již stojící servisní a logistické středisko 
televizní společnosti Sky Deutschland, tak-
též provozované DHL. Dceřiná společnost 
německé pošty si tak v Chebu od Accola-
de pronajímá už bezmála 50 000 m2. Hodno-
ta celé budovy je zhruba 800 milionů korun.

Accolade v současné době v Chebu vlast-
ní tři nájemní budovy pro lehký průmysl a lo-
gistiku. Pronajímají si je společnosti Tchibo, 
která tu pro svůj e-shop provozuje své nej-
větší distribuční centrum ve střední Evropě, 
dále BWI, která zde vyrábí automobilové tlu-
miče, a DHL.

(Accolade)

BREEAM

BREEAM (Building Research Esta-
blishment Environmental Assessment Me-
thod) je standard postupů v oblasti navr-
hování budov s důrazem na trvalou udrži-
telnost, který se stal praktickým měřítkem 
k popisu vlivu budovy na životní prostředí. 
Hodnocení BREEAM používá výkonnostní 
měřítka, která jsou stanovena podle zavede-
ných kritérií. Hodnocení se týká specifikace 
budovy, jejího designu, konstrukce a užívá-
ní. Použitá měřítka reprezentují širokou šká-
lu kritérií a kategorií od energetické nároč-
nosti po vztah k životnímu prostředí. Zahr-
nují aspekty ohledně užívání energie a vody, 
vnitřního prostředí (zdraví a kvalita života), 
znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, eko-
logie a řídicích procesů.
(zdroj: Wikipedia)

Ještěrkoviště

Ještěrkoviště je na vhodném, klidném 
a slunném místě vytvořená dostatečně vel-
ká hromada kamení. Jako úkryt a životní 
prostor neslouží jen ještěrkám, ale i dalším 
obratlovcům a bezobratlým živočichům: 
pavoukům, slimákům, broukům, svinkám, 
mravencům, čmelákům, samotářským vče-
lám, avšak také jejich predátorům: střevlí-
kům, rejskům, slepýšům, zmijím a dalším 
živočichům. Bývá součástí tzv. přírodních 
zahrad, které mají být protipólem „zelených 
pouští“ – monokultur anglického trávníku 
s přesně zastřiženým živým plotem z tújí, 
kde jsou všechny rostliny kromě vybraných 
trav označovány jako plevel a všichni živo-
čichové jsou nežádoucí.

Obr. 1. Průmyslový park společnosti Accolade v Chebu


