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Bakalářská práce se zabývá problematikou v oblasti  hodnocení kvality staveb, jejich 

životního cyklu a dopadu na životní prostředí. V současnosti vstupuje do popředí snaha 

rozvojových  zemí  snižovat  provozní  energie  a  produkci  emisí.  Hodnocení  životního 

cyklu umožňuje eliminovat tyto negativní aspekty a najít šetrná řešení a opatření. Cílem 

bakalářské práce je seznámit čtenáře s hodnotícími systémy, které umožňují navrhovat 

budovy šetrné k životnímu prostředí, příjemné pro užívání a energeticky výhodné. Dále 
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1. Úvod

Bakalářská práce na téma hodnocení kvality budov s využitím vícekriteriálniho rozhodování 

je  řešena  v oblasti  posuzování  budov  v rámci  jejich  environmentálních,  technických, 

ekonomických, sociokulturních a lokalitních kvalit s využitím hodnotících systému kvality. 

Zaměřuje  se  na  udržitelnou  výstavbu  a  vliv  staveb  na  životní  prostředí  v  průběhu  jejich 

životního cyklu. Práce je rozdělena na dvě části. 

V první části je provedena sumarizace dostupných technických a právních předpisů 

vztahujících se k dané problematice. Dále jsou rozebrány aspekty vztahujících se k hodnocení 

životního  cyklu  budov,  popsání  metodiky  a  softwarové  podpory.  Zde  práce  navazuje  na 

popsání  nejaktuálněji  používaných  certifikačních  systému,  jejich  struktury  a  popisu 

hodnocení. V závěru první části je rozebrána národní certifikační metoda SBToolCZ, která je 

jedna z hlavních cílů této práce, především pak v druhé části. 

V druhé části práce je aplikace teoretických poznatku na objekt školství, konkrétně na 

budovách H a I nových poslucháren fakulty stavební. Vyhodnocení energetického a emisního 

stavu  budov,  aplikace  softwarem  preSBToolCZ  a  následné  ekonomické  vyhodnocení. 

Výstupem bude výsledný štítek kvality.
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2. Hodnocení kvality budov

Komplexní  hodnocení  kvality  budov  z širokého  spektra  kritérií  se  v mnoha  zemích  stává 

součástí projektového a realizačního procesu výstavby budov. Různí účastníci tohoto procesu 

zastávají rozdílný způsob uplatnění výsledků hodnocení. Jedním ze záměrů státní správy je 

úspora  strategických  surovinových  zdrojů  a  snižování  ekologické  zátěže.  Investoři  a 

developeři předpokládají  zisk marketingových výhod a uživatelé zvýšení kvality vnitřního 

prostředí budov a jejich okolí současně při snížení celkových nákladů a dopadů na životní 

prostředí. Pro vytvoření certifikace kvality budov není stanovena jednotná metoda. V USA, 

Velké  Británii,  Francii,  Německu  a  jiných  státech  se  poslední  dobou  rozšiřuje  uplatnění 

národních  certifikačních  schémat,  které  vedou  k hodnocení  budov  z hlediska  principů 

udržitelné výstavby. 

V oblasti stavebnictví a užívání budov je možnost využít velký potenciál pro zlepšení 

neboli zmírnění vlivu staveb na životní prostředí. Veškeré činnosti spojené s budovami, jako 

je těžba surovin, výroba materiálů, výstavba, užívání, rekonstrukce a demolice, mají přímý i 

nepřímý vliv na životní prostředí. 

Vliv  budov  na  životní  prostředí  lze  posuzovat  v několika  oblastech,  ve  kterých 

vystupují do popředí různé faktory:

 Globální oblast (globální oteplování, poškozování ozónové vrstvy)

 Regionální oblast (okyselování prostředí, smog)

 Lokální oblast (spotřeba vody, materiálů a využití půdy) [2]
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Obr. 1 Oblasti dopadu staveb na životní prostředí, [2]

V důsledku  neexistující  předepsané  a  jednotné  metodiky na  národní  úrovni,  může 

docházet  a  dochází  k neefektivnímu  a  nerelevantnímu  srovnání  environmentálních  kvalit 

budov.  Základním  přístupem  je  využití  metody  LCA  a  uplatnění  základních 

standardizovaných indikátorů, které poukazují na výši environmentálního dopadu, jako jsou 

primární energie a emise oxidu uhličitého. [1]

Obr. 2 Tovární komíny – symbol znečištění na globální a regionální úrovni, [14]

2.1 Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA)

Již  řadu  let  se  posuzuje  vliv  staveb  na  životní  prostředí  metodikou  EIA podle  zákona 

č.100/2001  Sb.,  o  posuzování  vlivů  na  životní  prostředí.  Předmětem  zákona  je  hlavně 

minimalizovat  vlivy  liniových,  vodohospodářských,  pozemních,  energetických  a  jiných 

staveb ve fázi jejích projektové přípravy na životní prostředí. Podle tohoto zákona se posuzují 

vlivy na obyvatelstvo a dopady na životní prostředí vztahující se na rostlinstvo a živočichy, 

ekosystémy, horninového prostředí, půdu, krajinu a klima, vodu, ovzduší, hmotný majetek a 

kulturní památky a na jejich vzájemné působení. [13]

V rámci EIA se rozlišují dva typy záměrů:

 záměry vždy podléhající posouzení
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 záměry vyžadující zjišťovací řízení

Během posuzování se vychází ze stavu životního prostředí v dotčeném území v době 

oznámení záměru. Hodnotí se vlivy na životní prostředí při přípravě, provádění, provozování i 

ukončení  posuzovaného záměru (někdy také  při  likvidaci  záměru,  sanaci  nebo rekultivaci 

území).  Kromě  záměru  v  provozu  se  posuzuje  i  havarijní  stav  a  také  návrh  opatření  k 

předcházení nepříznivých vlivů na životní prostředí. Součástí posouzení EIA mohou být také 

odborné přílohy jako např. hluková studie, rozptylová studie, hydro-geologického posouzení, 

biologického posouzení, hodnocení zdravotních rizik. [13]
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3. Hodnocení životního cyklu budov (LCA)

Jednou z vyvíjejících  se metod ke snižování  a  regulaci  dopadů lidské  činnosti  na životní 

prostředí  je  hodnocení  životního  cyklu  –  Life  Cycle  Assessment  (LCA).  Vůči  rozsahům 

stavební činnosti a významu environmentálních dopadů zapříčiněny touto činností a produkty 

(budovy) je důležité aplikovat metodu LCA do oblasti hodnocení environmentálních dopadů 

budov v rámci celého životního cyklu. [2]

Obr. 3 Životní cyklus budovy, [2]

Pomocí  této  metody  je  možné  porovnávání  environmentálních  dopadů  produktů, 

hmatatelných výrobků či služeb, s ohledem na celý jejich životní cyklus, tzv. od kolébky do 

hrobu. Uvažovány jsou emise do všech složek životního prostředí během výroby, užívání i 

odstraňování produktu. Zahrnovány jsou taktéž přídavky procesů získávání surovin, výroba 

materiálů  a  energií,  pomocných  procesů,  či  subprocesů.  LCA je  nástrojem  pro  podporu 

v rozhodování. Pokud se používá správným způsobem, může obchodu zajistit, že jeho volby 

jsou  příznivé  pro  životní  prostředí  a  tedy  i  finančně  výhodné.  Metoda  LCA má  pevně 

stanovenou strukturu a zavádí se dle mezinárodních norem řady ISO 14040. Pro efektivní 
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zpracování LCA studie se využívají komerčně přístupné databáze procesů i materiálových a 

energetických toků. [2]

3.1 Rozdělení metodiky LCA

 1. Definice cílů a rozsahu

 2. Inventarizační analýza

 3. Hodnocení dopadů

 4. Interpretace životního cyklu

Obr. 4 Fáze LCA metody, [10]

Ad. 1.  Definice cílů  a  rozsahu slouží  k definování,  jak velká část  životního cyklu 

produktu bude zahrnuta do hodnocení a k čemu bude hodnocení sloužit. Jsou zde popsána 

kritéria sloužící k porovnávání systémů a zvolený časový horizont.

Ad. 2.  Součástí  inventarizace je popis materiálových a energetických toků v rámci 

produktového systému a především jeho interakce s okolím, spotřebované suroviny a emise 

do prostředí. Jsou zde popsány všechny významné procesy a vedlejší toky energie a materiálů.

Ad.  3.  Podklady  zjištěné  z  inventarizace  slouží  k  hodnocení  dopadů.  Jsou  zde 

vypočítávány  výsledky  indikátorů  všech  dopadových  kategorií,  vzájemně  je  zhodnocena 
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významnost  každé  dopadové  kategorie  normalizací,  případně  i  vážením.  Výsledkem 

hodnocení dopadů bývá tabelární souhrn všech dopadů.

Ad. 4. Interpretace životního cyklu zahrnuje kritické přezkoumání, zjištění citlivosti 

dat a prezentaci výsledků.

Jednotlivé fáze životního cyklu stavebního materiálu jsou:

 těžba surovin (včetně jejich dopravy do výrobny finálního produktu) 

 výroba materiálu

 doprava materiálu na stavbu

 zabudování materiálu do stavby

 údržba materiálu během jeho životnosti

 likvidace materiálu po dožití

 recyklace materiálu

Obr. 5 Fáze LCA metody, [16]

Metodu LCA je možné uplatnit v následujících aplikacích:

 strategické plánování a rozhodování

 vývoj produktů

 porovnávání alternativ za účelem rozhodování při investování

 ekoznačení

 politika a předpisy   [8]

Použití  LCA  metody  může  ve  velké  míře  pomoci  při  hledání  nejvýhodnějších 

životních cyklů, tj.  těch, které mají minimální negativní vliv na životní  prostředí. Výběru 

důležitých ukazovatelů environmentálního chování organizace včetně technik jejich měření a 
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posuzování,  hlavně v souvislosti  s hodnocením stavu jejího environmentálního zlepšování.

  [16]

3.2 Softwarové nástroje LCA

Úroveň 1 - nástroje jsou zaměřeny na dílčí materiály, případně dílčí konstrukce a posuzují 

omezené množství kritérií (např. pouze environmentální kritéria) – BEES, SimaPro, GEMIS 

Úroveň 2 -  nástroje  jsou již zaměřeny na celou budovu a posuzují  detailněji  daná 

kritéria z dané oblasti (např. hodnocení energetické náročnosti budovy, hodnocení nákladů 

během životního cyklu, apod.) – Athena, Energy Plus, Energy 10, Radiance

Úroveň 3 -  nástroje jsou zaměřeny nejen na budovu, ale mohou posuzovat i  okolí 

budovy,  a  to  nejen  z  hlediska  environmentálního  a  ekonomického,  ale  i  sociálního  a 

kulturního (nástroje tedy zahrnují kritéria z širokého spektra udržitelného rozvoje) – LEED, 

BREEAM, SBToolCZ, apod. [3,9]

 GaBi (Německo)

 SimaPro (Holandsko)

 Umberto (Německo)

 Boustead Model (Velká Británie)

 ORWARE (Švédský environmentální výzkumný institut, Švédsko)

 LCA-LAND (Technická univerzita v Dánsku, Dánsko)

 WISARD (Velká Británie, Francie)

 WRATE (Environmentální agentura, Velká Británie)

 IWM2 (Velká Británie)

 IWM model (Rada pro životní prostředí a průmysl plastů EPIC, Kanada)

 DST (Universita Severní Karolína, USA)
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4. Certifikace budov dle udržitelné výstavby

Ve vyspělých zemích světa  se  již  přes  deset  let  používají  certifikační  systémy budov, ale 

žádný z nich neměl podporu v legislativě v době jejich vzniku. Tak tomu bývá i  současné 

době. Díky přínosům procesu certifikace si je proto nejčastěji reguluje sám trh. 

Patřičná certifikační metoda má svá specifika podle země původu a jejich zvyklostí, 

tím se  navzájem od  sebe  liší.  Poslední  dobou jsou  patrné  snahy rámcově  vytvořit  určitá 

pravidla, která by pomohla existující metodiky v určitých aspektech sjednotit. 

Po  normalizační  stránce  v této  oblasti  figuruje  technická  komise  CEN/TC  350, 

udržitelnost staveb, která tvoří soubor norem pro posuzování udržitelnosti budov založený na 

přístupu  uvažujícím  životní  cyklus.  Předmětem  těchto  evropských  norem  je  umožnit 

srovnatelnost výsledků v posuzování. 

Ať už nazýváme metodiky různě, mají jedno spole

né, a to hodnocení budovy z hlediska řady aspektů, které korespondují s filozofií udržitelné 

výstavby.  Energetická  a  environmentální  stránka  věci  je  sice  významnou  složkou  v 

hodnocení, ale to je navíc doplněno o sadu kritérií z oblasti sociálně-kulturní, ekonomické, 

technické kvality aj. Udržitelný rozvoj a výstavba totiž se všemi těmito oblastmi úzce souvisí. 

Cílem  udržitelné  výstavby  je  zvyšovat  efektivitu  budov  z  hlediska  spotřeby  energie, 

materiálů, vody, půdy a z hlediska produkce emisí a odpadů, a to vše při sou

asném zachování, nebo i zvýšení kvality vnitřního prostředí. A právě v těchto souvislostech 

certifika

ní metodiky budovy hodnotí. [1]

Tab. 1 Zahraniční certifikační systémy, [1]
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4.1 Hodnotící systém LEED

Systém  LEED  (Leadership  in  Energy  and  Environmental  Design)  byl  vyvinut  v USA 

neziskovou  organizací  USGBC  (United  States  Green  Building  Council),  první  zmínky 

pochází z roku 1994 a v roce 1998 byl plně vyvinut. Od té doby se rozrostl nejen po celém 

území  Spojených  Států,  ale  v neposlední  době  je  stále  více  využíván  i  v jiných  zemích. 

V České republice dochází k rozvoji certifikačních systému v roce 2007, v tomto roce byl 

zaregistrován první  projekt  pod systémem LEED. Obecně je  LEED nástroj  na hodnocení 

udržitelnosti  komerčních budov. Byl  založen za účelem stanovení  jednotného měřítka pro 

definici  tzv.  zelených budov a podpory integrovaného návrhu budov K hlavním prioritám 

systému LEED patří: [4]

 Marketing

 Snížení provozních nákladů

 Snížení rizikovosti investora do budoucna

 Zvýhodnění při poskytování bankovních úvěrů

 Zlepšení vnitřního prostředí

4.1.1 Hodnotící kapitoly

Systém LEED je postaven na sedmi základních kapitolách. Tyto kapitoly jsou ohodnocovány 

body, podle kterých je budově udělen patřičný certifikát. Maximálně je tak možné získat 110 

bodů. Body jsou udělovány v následujících kapitolách. [4]

 Udržitelný rozvoj území (Sustainable Sites) - 24 bodů

 Hospodaření s vodou (Water Efficiency) - 11 bodů

 Energie (Energy Performance) - 33 bodů

 Materiály a zdroje (Materiále and Resources) - 13 bodů

 Vnitřní prostředí (Indole Air Duality) - 19 bodů

 Inovace (Innovation in Design) - 6 bodů

 Vliv regionu (Regional Priority) - 4 body
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4.1.2 Vyhodnocení

Na základě dosažených bodů dle výpočetních postupů se budově přiřadí certifikáty kvality, a 

to následovně:

Tab. 2 Bodové hodnocení metodiky LEED, [18]

Slovní ohodnocení Bodová hranice

Certifikováno Certified 40-50 bodů

Stříbrný Silver 50-60 bodů

Zlatý Gold 60-70 bodů

Platinový Platinum 80+ bodů

Obr. 6 Symbol kvality budovy LEED - grafický symbol, [1]

-4.2 Hodnotící systém BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Metod) je hodnotící 

systém vyvíjený britskou společností BRE (Building Research Establishment), a je světově 

nejrozšířenější systém. Doposud jim bylo certifikováno přes 200 000 projektů budov z celého 

světa, převážně na území Velké Británie. [2]

4.2.1 Hodnotící kapitoly

Celý  proces  hodnocení  je  administrativně  poměrně  náročný  a  obsahuje  velké  množství 

pomocných formulářů pro popis situace. Vyhodnocení je prováděno nezávislými odborníky. 

Hodnotí  se  následující  skupiny  kritérií  (v  závorkách  jsou  znázorněny  váhy  jednotlivých 

skupin na celkovém hodnocení). [11]
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4.2.2 Struktura hodnocení

Podstata hodnocení je ta, že každé kritérium je po splnění jeho požadavků obodováno určitým 

počtem kreditů, pro určitou skupinu kritérií se posléze vytvoří procentuální podíl dosažených 

kreditů na celkovém možném počtu, podíly v jednotlivých skupinách se přezásobí váhami a 

součet těchto navahovaných procent stanoví výsledný rating (celkový výsledek). [2]

Za  BREEAM  certifikaci  je  odpovědný  Auditor,  který  posoudí  kvalitu  budovy  na 

základě  souboru  přesných  a  věrohodných  důkazů  o  tom,  že  budova  splňuje  předepsané 

podmínky.  Hodnocení tedy závisí  na době,  kdy se auditor do procesu zapojí  (je nutné co 

nejdříve), na fázi projektu a dostupnosti a formátu informací. BREEAM certifikace probíhá 

dle následujících etap:

1.Pre-Assessment (Prvotní zhodnocení) – vedoucí k seznámení s projektem a stanovení cílů

2. Design Stage (Projekční fáze) – vedoucí k Interim BREEAM Certificate

3. Post-Construction Stage (Stavební a konečná fáze) – vedoucí k Final BREEAM Certificate 

[18]

Tab. 3 Celkové hodnocení BREEAM, [18]

4.3 Hodnotící systém DGNB

Společnost Deutsche Gesellschaft fur Nachhaltiges Bauen, založena roku 2007 ve Stuttgartu, 

začala počátkem roku 2009 certifikovat budovy systémem DGNB. Doposud má více než 1100 

členů,  kteří  reprezentují  celou  oblast  stavebnictví  a  realitního  trhu.  DGNB  je  certifikát 

Německé  rady pro  trvale  udržitelné  budovy a  je  německou  obdobou certifikátů  LEED a 
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BREEAM.  Jedná se o jeden z nejucelenějších certifikačních systémů.  V současnosti  bylo 

certifikováno  necelých  300  budov.  DGNB  používá  pro  své  hodnocení  databázi  DGNB 

Navigátor,  což  je  v podstatě  informační  systém,  který  poskytuje  informace  o 

environmentálních  dopadech  stavebních  produktů,  o  jejich  zdravotní  nezávadnosti  a  jiné 

charakteristiky související s principy udržitelné výstavby. Tato databáze je přístupná jak pro 

auditory DGNB tak pro projektanty, architekty a výrobce. DGNB je účinný nástroj, který lze 

použít  pro  navrhování,  realizaci  a  provoz  šetrných  budov.  Lze  uplatnit  jak  pro  nové  tak 

stávající budovy a městské části.             [7]

4.3.1 Způsob hodnocení

Způsob hodnocení DGNB je prováděn na budově jako celek a hodnotí se následující oblasti: 

ekologické,  ekonomické,  sociálně kulturní,  funkční a technické aspekty,  procesní kvalita a 

lokalita.  Ekonomické,  ekologické,  sociálně kulturní,  funkční  a technické aspekty mají  pro 

každou  tuto  oblast  k dispozici  22,5  %  z celkového  hodnocení  budovy.  Procesní  aspekty 

kvality přispívají zbylými 10 %.  [6]

Obr. 7 Oblasti hodnocení systému DGNB, [5]

4.3.2 Popis hodnotících kapitol

Ekologická - ohled na životní prostředí, celkem 11 kritérií pro ověření, že dopad na životní 

prostředí je co nejnižší v průběhu celého životního cyklu, čili od výstavby přes provoz až po 

demolici. Kritéria s nejvyšší váhou jsou ta, která se vztahují k emisím skleníkových plynů, 

spotřebě vody, mikroklimatickým účinkům v budově a jejímu okolí, čištění odpadních vod, 

spotřebě primární energie a k využívání půdy.
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Ekonomika provozu a návratnost - stanovují se dvě kritéria pro měření ekonomické 

návratnosti a optimalizaci provozu. Jedná se o nejvýše vážená kritéria v celém hodnocení. 

Důraz  je  kladen  na  minimalizaci  nákladů,  na  výstavbu  a  provoz  budov.  Náklady  jsou 

hodnoceny  na  základě  analýzy  životního  cyklu,  zachování  hodnoty  budovy  a  stability  v 

tržním prostředí. 

Sociálně-kulturní a funkční kvalita - celkem 15 kritérií posuzuje vliv stavby na dobré 

životní  podmínky,  pohodlí  a  zdraví  uživatelů.  Tato  kritéria  zahrnují  tepelnou  pohodu, 

akustickou a vizuální pohodu i estetické účinky. Hodnocení berou v úvahu vliv uživatelů na 

jejich  okolí  v  budově,  bezbariérový  přístup,  využití  architektonické  soutěže  pro  zajištění 

kvalitního designu a efektivní začlenění do městského prostředí.

Technická úroveň - posouzení technických parametrů zahrnuji čtyři kritéria. Patří mezi 

ně posouzení požární bezpečnosti, ochrana proti hluku, aktivní ochrana proti vlhkosti, kvalita 

obálky, snadná údržba budovy a její rekonstrukce, recyklace a demontáž. 

Kvalita  procesu  výstavby -  celkem osm kritérií  posuzuje  kvalitu  projektu  a  řízení 

stavby a dvě kritéria posuzují vlastní proces výstavby. Hlavním cílem je integrace aspektů 

udržitelnosti již ve fázi plánování a ve stavebním procesu - například rozsah prací a výkaz 

výměr.

Kvalita umístění - šest kritérií hodnotí kvalitu umístění stavby. Zahrnují snadný přístup 

k veřejné dopravě především v blízkosti důležitých objektů a podpůrných služeb, též zahrnují 

celkový obraz a podmínky lokality. Tato kritéria nejsou zahrnuta ve finálním hodnocení, ale 

jsou uváděna zvlášť.  [12,18]

4.3.3 Vyhodnocení

Obr. 8 Symbol kvality budovy DGNB - grafický symbol, [5]
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Tab. 4 Bodová hranice DGNB, [5]

Obr. 9 Stupnice certifikace DGNB, [20]

4.4. Hodnotící systém SBToolCZ

SBToolCZ je metodika pro komplexní hodnocení kvality budov v České republice, kdy do 

procesu hodnocení vstupují vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný rozvoj. Hodnotí 

se  tak  vlivy  budovy  na  životní  prostředí,  sociálně  kulturní  aspekty,  funkční  a  technická 

kvalita,  ekonomika a management a v neposlední řadě zhodnocení lokality,  kde je budova 

postavena.  Metodika zahrnuje řadu kritérií,  které  se na základě vlastností  budovy a okolí 

bodují a podle součtového skóre budova získá jeden ze tří certifikátů: zlatý, stříbrný nebo 

bronzový. Pokud budova nedosáhne součtového skoré na požadovanou hodnotu jednonoho ze 

tří ocenění, pak je budova hodnocena jako certifikovaná. [1]

SBToolCZ nabízí nástroj pro fázi návrhu budov, který poskytuje možnosti, jak řešenou 

budovu  vylepšit  v daných  aspektech.  Projektanti  tak  mají  k dispozici  nástroj,  který  jim 

umožňuje  navrhnout  budovu  v širších  souvislostech  a  posuzovat  i  vlivy  na  okolí  stavby. 

Z počátku se může zdát, že jde o hodnotící metodiku, jejímž výsledkem je certifikát kvality 

budovy, ale je možné ji využít i jako návod, pomocí kterého projektant postupně prochází a 

nalézá podměty za účelem zlepšení kvality projektované budovy a to vše v principu udržitelné 

výstavby. [1]
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4.4.1 Varianty a cíle metodiky

V současnosti jsou k dispozici dvě certifikační varianty:

 SBToolCZ pro hodnocení kvality staveb pro bydlení ve fázi návrhu

 SBToolCZ pro hodnocení kvality administrativních budov ve fázi návrhu

Cíl metodiky SBToolCZ

 Snížení dopadu staveb na životní prostředí

 Podpora snižovat  energetickou náročnost  budov,  a  to  v souladu se  směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2010/32/EU o energetické náročnosti budov 

(EPBD II)

 Podpora vytvoření dobrého a zdravého vnitřního prostředí budovy

 Hodnocení  budovy  v okruhu  dalších  aspektů  zahrnutých  v problematice 

udržitelné výstavby

 Vystavení certifikátu o souladu stavby s principy udržitelné výstavby

 Stimulace poptávky po udržitelných budovách

Obr. 10 Pozitivní dopad použití certifikační metody SBToolCZ na návrh budov, [1]

4.4.2 Struktura hodnocení

Rozsah kritérií, která vstupují do procesu hodnocení budovy, se odlišují podle typu budovy 

(administrativní budovy, obytné budovy, komerční objekty, aj.) a dle fáze životního cyklu, 

který  je  posuzován (fáze projektové  přípravy,  fáze výstavby,  uvedení  do provozu,  provoz 

budovy). Struktura kritérií a váhy mezi nimi jsou navrženy v souladu s principy udržitelné 

výstavby a konečné hodnocení má hlavně sloužit pro potřeby a ochranu veřejného zájmu a 

kvalitního vystavěného prostředí.  Metodika SBToolCZ pro administrativní  budovy ve fázi 
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návrhu  hodnotí  39  kritérií.  Struktura  hodnocených  kritérií  je  rozdělena  do  tří  základních 

skupin:

 Environmentální kritéria (životní prostředí)

 Sociální kritéria (sociálně kulturní)

 Ekonomika a management

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu kritérií  související s okolím budovy, které se 

hodnotí, ale do výsledného certifikátu kvality nevstupují.

 Lokalita  [1]

Tab. 5 Váhy environmentálních kritérií SBToolCZ, [1]

Tab. 6 Váhy sociálních kritérií SBToolCZ, [1]
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Tab. 7 Váhy kritérií v oblasti ekonomika a management SBToolCZ, [1]

Tab. 8 Váhy kritérií v oblasti lokalita SBToolCZ, [1]

4.4.3 preSBToolCZ

Proces (pre)certifikace je obecně časově náročná záležitost a ne vždy je v procesu projektové 

přípravy  možnost  dodat  veškerá  data  potřebná  pro  hodnocení.  A  jelikož  má  metodika 

SBToolCZ mimo jiné sloužit jako podklad pro případnou optimalizaci a zlepšení návrhu ve 

vazbě na udržitelnou výstavbu, tak byl vyvinut jednoduchý nástroj preSBToolCZ. 

PreSBToolCZ si  klade  za  cíl  zjednodušenou  a  rychlou formou  poskytnout  ve  fázi 

projektu  základní  a  předběžnou  informaci,  v  jakém stupni  certifikace  se  přibližně  návrh 

pohybuje.  Dosažený  stupeň  komplexní  kvality  tak  není  100%  zaručen,  pro  relevantní 

hodnocení je potřeba si nechat provést plné hodnocení dle metodiky SBToolCZ certifikačním 

orgánem.

PreSBToolCZ je založen na metodice SBToolCZ, jen se nehodnotí všechna kritéria - 

do  předběžného  hodnocení  vstupují  především  kritéria  s  vyšší  váhou.  Kritéria,  která  se 

hodnotí,  se posuzují oproti plné metodice SBToolCZ zjednodušenou formou tak, aby byla 

zachována  možnost  hodnotit  projekt  ve  fázi,  kdy ne  úplně  všechny informace  jsou  plně 

známy, či jsou k dispozici. Program nehodnotí kritéria ze skupiny Lokalita. [17]
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4.5 Srovnání hodnotících systémů

Tab. 9 Srovnání ekologických kvalit, [15]

Tab. 10 Srovnání sociokulturních a funkčních kvalit, [15]

Tab. 11 Srovnání technické a hospodárné kvality, [15]
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Tab. 12 Srovnání procesních a lokalitních kvalit, [15]
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5. Environmentální kritéria

5.1 Spotřeba primární energie

U  nových  staveb  se  jedná  o  výpočet  množství  energie  pro  splnění  požadavků  na 

standardizované  užívání  budovy,  které  se  řídí  zakonem  č.  406/2000  Sb.,  o  hospodaření 

energií,  zejména  na  vytápění,  přípravu  teplé  vody,  chlazení,  úprava  vzduchu  větráním  a 

osvětlení.  Energetická  náročnost  budov obsahuje  právě  tyto  množství  dodané energie  pro 

celoroční provoz budovy. Výše uvedené parametry se přejímají z PENB, viz příloha 

.  2, který znázorňuje zařazení budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení 

provádí  autorizovaní  inženýři,  technici  nebo  energetičtí  auditoři  na  základě  osvědčení 

vydaným  MPO.  Pokud  průkaz  neexistuje,  pak  spotřeby  energií  budou  vypočteny  dle 

požadavků vyhlášky 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov (lze užít např. NKN). Pro 

přepočet z konečné spotřeby energie na roční spotřebu primární energie slouží Tab. 13, za 

použití faktorů energetické přeměny viz. příloha č. 4, kde je i samotný výpočet. [1]

Tab. 13 Stanovení roční spotřeby primární energie, [1]

5.2 Potenciál globálního oteplování

Hodnotí  se  provozní  emise  vznikající  jako  důsledek  spotřeby energie,  která  je  vyčíslena 

v předcházející  kapitole  Spotřeba  primární  energie.  Z tohoto  kritéria  se  přebírají  dílčí 
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množství dodané energie pro celoroční provoz budovy a ty se pak pomocí emisních faktorů 

přepočítají na emise CO2,ekv.  Za využití emisních faktorů doložené v příloze č.4, se spočtou 

emise  pocházející  z dílčích  spotřeb  energií.  Vypočtení  celkové  roční  produkce  emisí  se 

provede dle Tab. 14. Samotný výpočet je doložen v příloze 4. [1]

Tab. 14 Stanovení měrné roční produkce emisí COě,ekv, [1]

5.3 Potenciál okyselování prostředí

Potenciál  okyselování  prostředí  znázorňuje množství  ekvivalentních emisí  oxidu siřičitého 

vzniklých v průběhu provozu budovy. Jedná se o redukci emisí SO2,ekv vzniklých v souvislosti 

s energií spotřebovanou během celoročního provozu budovy. Zde se opět stejným způsobem 

jako v předchozí kapitole Potenciál globálního oteplování, převezmou vyčíslené dílčí hodnoty 

množství dodané energie z kapitoly Spotřeba primární energie, a ty se za pomocí emisních 

faktorů,  znázorněných  v příloze  č.  4,  přepočítají  na  emise  SO2,ekv.,  za  pomocí  Tab.  15. 

Samotný výpočet je doložen v příloze č. 4.

[1]

Tab. 15 Stanovení měrné roční produkce emisí SO2,ekv , [1]
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5.4 Potenciál eutrofizace prostředí

Celková  eutrofizace  prostředí  se  skládá  z přirozené  a  kulturní  eutrofizace.  Přirozená 

eutrofizace  souvisí  s přírodními  procesy,  naopak  kulturní  eutrofizace  souvisí  s lidskou 

činností jako jsou rozvoj průmyslu a jejich produkty, která dnes zcela převažuje. Eutrofizace 

je  proces  obohacování  životního  prostředí  zejména  o  dusík  a  fosfor.  Oxidy  dusíku  jsou 

produkovány při hoření za vysokých teplot či tlaku, kdy dochází k oxidaci vzdušného dusíku. 

Hodnotí se emise NOx vznikající jako důsledek spotřeby energie, která je vyčíslena v kapitole 

Spotřeba primární energie. Z tohoto kritéria se převezmou dílčí množství dodané energie pro 

celoroční  provoz  budovy,  a  ty  se  pak  pomocí  emisních  faktorů,  doložené  v příloze  č.  4, 

přepočítají na emise NOx pomocí tabulky 14. Samotný výpočet je doložen v příloze č. 4.

[1]

Tab. 16 Stanovení měrné roční produkce emisí NOx, [1]
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5.5 Využití zeleně

Hodnotí se umístění zeleně na vnější obálce budovy a na přilehlém pozemku tak, aby vznikla 

co největší plocha s přírodním charakterem. Zeleň včetně živého substrátu lze na budovách 

umisťovat jak na horizontální plochy (střechy), tak i na vertikální rovině (fasády neprůsvitné, 

průsvitné až průhledné). Kvalita zeleně se dělí dle působení na člověka a životní prostředí.

Čistota  vzduchu.  Listy,  kořeny  a  mikroorganismy  působí  symbioticky  a  vytváří 

komplexní ekosystém, který je schopný asimilovat různé polutanty např.:  CO2, SO2,  HCL. 

Vypařováním způsobují zvýšení vlhkosti prostředí a zároveň snížení prašnosti prostředí.

Snížení  tepelné  zátěže.  Pomocí  stínění  a  zakrytí  konstrukcí  zazeleněním fasády je 

zabráněno tepelné zátěže v letním období. Se zvyšujícím solárním zářením dochází k růstu 

listů a tím ke stínění a odrážení solárního záření. V podzimním a zimním období naopak listy 

opadají  a  tím  není  dopad  solárního  záření  na  budovu  omezován.  Zeleň  instalovaná  na 

střechách a fasádách včetně substrátu zajistí ochranu obálky budovy před velkými výkyvy 

teplot,  a  to  izolačními  schopnostmi  souvislé  zeleně,  v létě  především tepelnou akumulací 

substrátu.

Úprava  úrovně hluku.  Stromy nefungují  jako zvuková bariéra  mezi  budovami,  ale 

zkracují  dobu dozvuku.  Z hlediska  zvukové izolace  obálky budovy záleží  na efektivitě  a 

konkrétním provedení zazelenění.

Vliv  na  psychologii  člověka.  Pobyt  v zazeleněném  prostředí,  jak  aktivním  tak 

pasivním, pozitivně ovlivňuje emoce, snižuje psycho-fyzikální napětí a zvyšuje koncentraci. 

Výhled do zeleně redukuje stres, snižuje krevní tlak a podporuje pozitivní emoce. [1]

5.5.1 Využití zeleně na budově

Krytí neprůsvitných a neprůhledných částí popínavými rostlinami. Stínění průhledných částí 

je započítáváno pouze při užití opadavých popínavých rostlin umístěných tak, aby nedošlo 

k dostatečnému stínění, při udržení dostatečné úrovně denního osvětlení. Fasáda budov H a I 

neobsahují prvky popínavých rostlin. Toto kritériu se zahrnuje do zhodnocení v příloze č.3.
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5.5.2 Využití zeleně na pozemku

Na  základě  procenta  zazelenění  pozemku  se  vyhodnotí  patřičné  ohodnocení.  Hodnocení 

terénu pokrytého zatravňovacími dlaždicemi se přezásobuje koeficientem 0,6. Horizontální 

průměty korun stromu na terénu se započítávají  jako 100 % plocha zeleně na terénu.  Do 

výpočtu  vcházejí  přilehlé  pozemky  k budově,  zastavěná  plocha  budovy  se  nezahrnuje. 

Výpočet procentuálního zazelenění: zatravněná plocha – 14 118 m2  

zpevněná plocha – 5 672 m2 

celkem: - 19 790 m2  

14 118 m2 / 19 790 m2 * 100% = 71,4 %

5 672 m2 / 19 790 m2 * 100% = 28,6 % Většina pozemků je zatravněna

5.5.3 Využití zeleně na střeše

Zazelenění střechy je rozděleno na intenzivní a extenzivní. Extenzivní zelené střechy jsou 

osazovány rostlinami  rozšiřující  se do plochy,  jako jsou trvalky a  skalničky,  které  snesou 

extrémní podmínky střídání tepla, sucha a mrazu, neboť jsou omezeny tloušťkou substrátu do 

cca 15 cm. Intenzivní zelené střechy jsou vhodné pro vytvoření zahrady s použitím květin, 

keřů a nízkých stromů, kdy vyžadují pravidelnou údržbu a tloušťka substrátu může dosahovat 

hodnot  až  kolem 1,3  m.  Střecha  Budov  H a  I  neobsahuje  zazelenění.  Toto  kritérium se 

zahrnuje do zhodnocení v příloze č.3.

5.6 Spotřeba vody

Záměrem hodnocení je redukce spotřeby pitné vody formou úspor a krytím části spotřeby 

dešťovou či užitkovou vodou. Snaha je využití dešťové či užitkové vody pro účely úklidu, 

splachování toalet, zalévání zeleně atd. Při použití akumulační nádrže na dešťovou vodu se 

snižuje  zatížení  na  kanalizaci.  Redukce  spotřeby  pitné  vody  má  nejen  pozitivní  vliv  na 

environmentální dopad, ale také na snížení nákladů na vodné a stočné [1]
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5.6.1 Spotřeba pitné vody

Hodnocení  spotřeby  pitné  vody  se  stanoví  v m3/rok/osoba.  Z projektové  dokumentace  se 

převezme hodnota spotřeby pitné vody, ve fázi užívání se uvažuje roční reálná spotřeb vody a 

počet uživatelů budovy. Tím se vypočítá měrná spotřeba pitné vody v m3 vztahující se na 

jednoho uživatele budovy za rok. Výpočet: roční spotřeba vody: 942,97 m3

Počet osob 2 280 

22,8 * 45,51%= 1037

942,97 m3 / 1037 = 0,91 m3/osoba

Předpokládá se výrazná úspora vody.

5.6.2 Zavlažování venkovní zeleně

Výrazné snížení spotřeby pitné vody je využití dešťové vody zachycené v akumulační nádrži, 

čištěnou  odpadní  nebo  určenou  jako  nepitnou  pro  zavlažování  venkovní  zeleně.  Pokud 

v budově není zřízena akumulační nádrž a neprovádí se zavlažování zeleně, tak se uvažuje 

zavlažování  zeleně  deštěm.  Výrazné  snížení  lze  zajistit  monitorováním  spotřeby  vody 

v budově napojené na systém Facility Management (FM) pro lepší optimalizaci spotřeb vody.

Budovy H a I fakulty stavební nemají zařízení na akumulaci dešťové vody a tento 

aspekt je zohledněn v hodnocení v příloze č.3.

5.7 Využití půdy

Manipulace s půdou, nazývané jako zemní práce, se skládají ze skrývky kulturní vrstvy půdy 

(ornice) a vytěženou zeminou, nutné pro vybudování podzemní části budovy. Vytěženou půdu 

je nutno odvést a deponovat, s tím jsou spojeny náklady a komplikace s přepravou a kontrola 

kvality s ohledem na pozdější využití půdy. Princip hodnocení spočívá v tom, zda je půda 

deponována na staveništi nebo je odvážena mimo. Při deponování se bere v potaz je li půda 

chráněna proti vymývání částic dešťovou vodou, a jak bude po dokončení prací využita. Při 

stavebních pracích ve fázi realizace byla půda deponovaná na pozemku fakulty stavební a 
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byla  využita  pro  ochrany životního  prostředí  na  původním pozemku.  Toto  zhodnocení  je 

zahrnuto v příloze č.3. [1]

5.8 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě

Základem  všech  dílčích  posouzení  dle  výkazu  výměr  jednotlivých  konstrukčních  prvků, 

respektive materiálů posuzované budovy. V případě kdy je budova projektovaná jako Shell 

and Core, kde některé konstrukce ani materiály nemohou být známy, nebo není k dispozici 

výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků, tak se ve fázi precertifikace nezapočítávají, 

nebo se zavádějí hodnoty s nejnižším potenciálem. Výpočty jsou v tomto případě upřesněny 

až po kolaudačním procesu ve finální certifikaci. [1]

5.8.1 Využití obnovitelných konstrukčních materiálů

Obnovitelný konstrukční materiál je takový, který je schopen se v přírodě během krátké doby 

přirozeně obnovit, nebo jej vypěstovat. Za typicky obnovitelné materiály se řadí dřevo, sláma, 

rákos,  aj.  Z živočišné  produkce  např.  ovčí  vlna.  Hodnocení  se  provádí  jako  podíl 

obnovitelných  konstrukčních  materiálů  k celkové  hmotnosti  stavby.  Toto  hodnocení  úzce 

souvisí s dalšími dvěma dílčími hodnoceními – podíl recyklovaných konstrukčních materiálů 

a  regionální  výroba  materiálů.  Vzhledem  k tomu,  že  nebyl  k dispozici  výkaz  výměr 

jednotlivých konstrukčních prvků, nelze toto kritérium doložit výpočtem.  Dřevěný materiál je 

požit ve velkých posluchárnách jako plnostěnné lamelové lepené vazníky o rozpětí 15 000 

mm.  Tudíž  je  zhodnocen jako obnovitelný  konstrukční  materiál  s minimálním užitím,  viz 

příloha č.3.

5.8.2 Využití recyklovaných konstrukčních materiálů

U recyklovaných materiálů musí zadavatel požadavku na certifikaci doložit množství a původ 

v prohlášení  výrobce  nebo  jiným  důvěryhodným  způsobem.  Prohlášení  výrobce  by  být 

v souladu s ISO 14021 – Environmentální  značky a  prohlášení  –  Vlastní  environmentální 

tvrzení (typ II environmentálního značení). Pokud je materiál recyklovatelný jen z části (např. 
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beton s příměsi popílku, minerální izolace s recyklovatelným sklem), tak se započítávají jen 

tyto části. Nosný systém budov H a I je železobetonový skelet. Do zhodnocení je uvažováno 

s využitím recyklovaných materiálů ve vyšší míře, viz příloha č.3.   

5.8.3 Využití regionálních konstrukčních materiálů

Regionálně vyrobené materiály se považují materiály vyrobené do vzdálenosti 100 km 

od místa stavby. V případě překročení této vzdálenosti má doprava výrazný vliv na 

environmentální  dopady  stavby,  přičemž  není  podpořena  regionální  ekonomika. 

V okolí města Ostrava je vysoká využitelnost stavebního průmyslu, tudíž materiál je 

dovážen  z oblasti  města  Ostrava  do  vzdálenosti  100  km.  Zohlednění  kritéria 

v příloze č.3.

5.9 Použití certifikovaných materiálů

Existuje mnoho certifikačních metodik, které předpokládají ověřené a pravdivé informace o 

výrobcích  a  procesech.  Tyto  metodiky  zaručují  pozitivní  přístup  výrobce  čí  dodavatele 

k životnímu  prostředí.  Metodika  EPD  je  založena  na  mezinárodních  normách  ISO  řady 

14000, která je aplikovatelná na všechny výrobky a lidské činnosti. Další metodika je PEFC a 

FSC, které se zabývají udržitelným managementem lesů. Do posouzení se zahrnují interiérový 

nábytek  a  konstrukční  materiály.  Pokud  není  konkrétní  materiál  nebo  nábytek  ve  fázi 

precertifikace v projektu přesně specifikován, zadává se parametr označující minimální nebo 

žádné množství. [1]

5.9.1 Použití materiálů mající EPD

Posuzuje se počet různých nábytků a  materiálů od různých výrobců s certifikátem EPD a 

certifikátem, jehož metodika je založena na ISO 14025 a splňuje její požadavky. Hodnocení 

se provede součtem všech typů nábytků a materiálů mající tyto certifikáty. 
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Použití materiálu a nábytku v budovách H a I, mající tento certifikát, nebylo řešeno a 

není  známa  míra  použití  těchto  materiálů.  Tudíž  se  zohledňuje  zhodnocení  neobsahuje 

v příloze č.3.  

5.9.2 Použití certifikovaného dřeva (PEFC/FSC)

Hodnotí se podíl použitých konstrukčních materiálů a nábytku na bázi dřeva certifikovaných 

systémem PEFC nebo FSC. Do skupiny nábytku se uvažují  volně  stojící  nebo vestavěné 

nábytkové  jednotky.  Nezahrnují  se  jednotky  sanitárního  vybavení,  koberce,  textilie, 

kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním účelem není funkce nábytku. 

V projektu nebyly přesně specifikovány konstrukční materiály a nábytek obsahující 

tento certifikát. Toto kritérium je tak bráno jako použití materiálu a nábytku s minimálním 

množstvím. 

5.10 Výroba obnovitelné energie

Obnovitelné zdroje energie (OZE) v poslední době nabývají stále více na významu a stávají se 

nedílnou součástí udržitelné výstavby. Jedná se především o využití energie ze slunce, větru, 

země, biomasy, aj. Výroba obnovitelné energie se řídí podle zákona č. 180/2005 o podpoře 

výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (zákon o podpoře využívání obnovitelných 

zdrojů.

Do hodnocení vstupují hodnoty z celkové roční spotřeby spotřeba primární energie a 

energie vyrobená z obnovitelných zdrojů.  Pod pojmem energie je zde míněno i  teplo.  Pro 

hodnocení  musí  být  splněn  požadavek  o  OZE  představující  §2  zákona  č.  406/2000  Sb. 

v pozdějším  znění  obnovitelné  nefosilní  přírodní  zdroje  energie.  Dále  musí  být  zdroj 

obnovitelné  energie  umístěn  v nebo  na  budově,  případně  plošně  přísluší  pozemku,  který 

prostorově i majetkově souvisí s budovou. [1]

Obnovitelný  zdroj  energie  byl  použit  v nově  postavené  nízkoenergetické  budově, 

jelikož ale není jako součást budov H a I, je považováno toto kritérium za negativní v příloze 

č.3
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5.11 Chlazení kancelářských prostor

Princip hodnocení  je  založeno na kvantitativním a kvalitativním ohodnocení  projektového 

stavu systému chlazení. K hodnocení je nutné zvážit následující podklady: technická zpráva 

v oblasti chlazení, výpočet tepelné zátěže a chladícího výkonu, potřeba chladu, zdroj chladu, 

chladící faktor EER, koncové prvky a regulace, studie z oblasti větrání a chlazení, dynamická 

simulace  systému  chlazení  a  energetická  bilance  chlazení.  V tomto  kritériu  se  mezi 

nízkoenergetické  systémy chlazení  zahrnuje  především noční  větrání  přirozené  či  nucené 

v kombinaci s akumulací citelného nebo latentního tepla ve stavebních konstrukcích nebo na 

jejich  površích,  využití  nízkopotenciálního  chladu  ze  zemského  polomasivu,  adiabatické 

chlazení,  tj.  přeměna  citelného  tepla  na  teplo  vázané  při  odpařování  vody  a  systémy 

vysokoteplotního  chlazení.  Do  kriteriálních  mezí  vstupuje  slovní  podmínka  založena  na 

kvantifikaci  podílu  chladícího  výkonu  systému  nízkoenergetického  chlazení  na  celkovém 

chladícím výkonu. [1]

Jelikož  kanceláře  v budově  H  nejsou  opatřeny  žádným  chladícím  zařízením, 

zohledňuje  se  v příloze  x,,  že  budova  nemá  aktivní  systém chlazení,  který  spotřebovává 

energii.
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6. Sociální kritéria

6.1 Vizuální komfort

Hodnocení se skládá ze tří odvětví. Hodnocení rozložení denního světla, rozložení kanceláří 

v orientaci na světové strany a jejich stínění a hodnocení odrazivosti povrchů v kancelářích. 

Hodnocení rozložení denního světla v kanceláři je stanoveno normou ČSN 73 0580 tak, že na 

pracoviště a jeho okolí musí dopadat denní světlo. Hodnocení rozložení kanceláří v orientaci 

na  světové  strany  má  vliv  na  vizuální  a  tepelný  komfort  na  pracovišti.  Orientace 

kancelářských  ploch  se  stanovuje  dle  polohy  průsvitných  konstrukcí  v obvodových 

konstrukcích  a  v osmi  směrech  jako  jsou  sever,  severovýchod,  východ,  jihovýchod,  jih, 

jihozápad, západ a severozápad. Dále se hodnotí zastínění průsvitných konstrukcí s ohledem 

k orientaci ke světovým stranám. [1]

Kanceláře  v Budově H jsou orientovány na  východní  stranu a  okna jsou  opatřeny 

mechanicky ovládanými žaluziemi, čimž je vizuální komfort hodnocen na průměrné úrovni 

v příloze č.3.

6.2 Akustický komfort

Zohledňují  se  hlediska  ochrany  proti  hluku,  jako  jsou:  ochrana  proti  hluku  šířícímu  se 

vzduchem z exteriéru do interiéru (neprůzvučnost obvodového pláště), ochrana proti hluku 

šířícímu se vzduchem mezi dvěma interiéry (neprůzvučnost dělící konstrukce), ochrana proti 

kročejovému  hluku  (hladina  akustického  tlaku  kročejového  zvuku  příslušné  stropní 

konstrukce),  ochrana proti  hluku z technických zařízení  budovy a proti  hluku ze zařízení, 

které jsou součástí vybavenosti kanceláře (ekvivalentní hladina akustického tlaku za pracovní 

dobu),  optimální  řešení  prostoru  kanceláře  z hlediska  prostorové  akustiky (doba dozvuku, 

srozumitelnost řeči). [1]
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V projektu  jsou  řešeny  hlediska  ochrany  proti  hluku.  Tedy  je  toto  hodnocení 

posuzováno za řešení na vysoké úrovni v příloze č. Dělící konstrukce mezi posluchárnami, 

kancelářemi, zvuková izolace oken a dveří, jakož i izolační vlastností obvodových konstrukcí 

splňují ustanovení ČSN 73 0532.

Požadovaná zvuková izolace stavebních konstrukcí dle ČSN 73 0532 pro LAeq, 2m = 60 

dB:

Obvodové stěny Rw = 33 dB 

Střešní plášť Rw = 33 dB

Výplně otvorů Rw = 30 – 33 dB

Požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budově dle ČSN 73 0532:

Stěny výukových prostorů Rw = 47 dB

Stropy mezi výukovými prostory Rw = 52 dB

Ln = 63 dB

Dveře z výukových místností na chodby Rw = 27 dB

V posluchárnách jsou provedeny takové akustické úpravy,  které  splňují  požadavky 

ČSN 73 0527 na dobu dozvuku. U velkých poslucháren se předpokládá ozvučení. Optimální 

doba dozvuku v kmitočtových pásmech od 125 do 4000 Hz dle nařízení vlády č.148/06 Sb. a 

ČSN 73 05527 :

Posluchárny do 250 m3 TO = 0,7 s ( interval T/TO = 0,65 až 1,2 )

Velké posluchárny pro objem 680 m3   TO = 0,8 s ( interval T/TO = 0,65 až 1,2 )

Dvorana TO = 1,4 s

6.3 Tepelná pohoda v letním a zimním období

Tepelná  pohoda je  funkcí  mnoha tepelných faktorů  prostředí,  aktivity,  oblečení  a  fyzické 

kondice lidí pobývajících v daném vnitřním prostoru. Stavební a způsobem provozu budovy 

lze ovlivnit pouze faktory ze skupiny vnitřního prostředí, jako jsou faktor teploty vzduchu, 

faktor radiačního tepla a tepla okolních stěn či předmětů, faktor vlhkosti vzduchu a faktor 

rychlosti proudění vzduchu. 
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Hodnocení  tepelné  pohody  v letním  a  zimním období  se  dělí  na  dílčí  posouzení, 

zahrnující  následující  parametry:  operativní  teplota,  maximální  střední  rychlost  proudění 

vzduchu,  asymetrie  radiační  teploty,  rozsah teploty podlahy,  vertikální  rozdíl  teploty mezi 

hlavou a kotníky a relativní vlhkost vzduchu. Do hodnocení se zahrnují prostory, které jsou 

určeny pro administrativní účely – kanceláře, zasedací místnosti, apod. Nehodnotí se prostory, 

jako jsou garáže, technické místnosti, apod. [1]

Budovy H a I jsou posuzovány požadavky splňující ČSN 73 0540, tepelná pohoda 

budov  není  dále  více  rozebrána,  z tohoto  hlediska  je  vybrána  průměrná  střední  hodnota 

kritéria, zahrnuta v příloze č. 3.

Obvodové konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540.

Plochá střecha U=0,24 W/m2K

Střešní světlíky U=1,50 W/m2K

Obvodová stěna U=0,38 W/m2K

Okna UF = max. 1,8 W/m2K,  UG = max. 1,1 W/m2K

Prosklené stěny UF = max. 1,8 W/m2K,  UG = max. 1,1 W/m2K

Podlaha na terénu U=0,60 W/m2K

6.4 Zdravotní nezávadnost materiálů

6.4.1 Užité stavební materiály a obsah formaldehydu a VOC

Hodnotí se prokázání, zda relevantní materiál nebo výrobek obsahuje složku formaldehydu, 

VOC a  jiné  škodlivé  látky  v souladu  s předpisy,  nebo  je  minimální  či  nulový.  Základní 

skupiny materiálů, které se posuzují z hlediska obsahu formaldehydu, VOC případně jiných 

škodlivých  látek  jsou  desky  na  bázi  dřeva,  lepené  lamelové  dřevo,  dřevěné  a  parketové 

podlahoviny, závěsné podhledy, lepidla, tapety a nátěry. Z hodnocení jsou vyňaty materiály, u 

kterých nehrozí riziko přítomnosti výše uvedených látek jako keramické výrobky, přírodní 

kamenivo, sklo, kovy a dřevo v původním a nezpracovaném stavu. [1]

Ve  velkých  posluchárnách  je  použito  lepené  lamelové  dřevo  jako  nosné  vazníky 

střechy  ve  velkých  posluchárnách.  Použití  nátěrů  je  užito  na  ocelových  konstrukcích. 
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Přesnější  specifikace  přítomnosti  formaldehydu  a  VOC  projekt  blíže  nespecifikuje  a  je 

vyhodnoceno za obsah v minimálním množství v příloze č.3.

6.4.2 Užitý nábytek a obsah formaldehydu a VOC

Pod tuto kapitolu posuzovaných výrobků patří veškeré volně stojící nebo vestavěné nábytkové 

jednotky používané  jako sedací,  skladovací,  pracovní,  zavěšovací  a  jídelní.  Nezahrnují  se 

sanitární vybavení, koberce, textilie, kancelářské potřeby a jiné výrobky, jejichž primárním 

účelem není funkce nábytku. U nábytku se prokazuje nízká, nebo žádná emisivita škodlivých 

látek, a to především těkavých látek VOC včetně formaldehydu. [1]

V prostorách  učeben  je  použit  nábytek  s lepeným  lamelovým  dřevem,  ale  výskyt 

těchto látek projekt neřeší a je považováno za minimální množství.

6.5 Kvalita vnitřního vzduchu

U  mechanicky  větraných  budov  se  hodnotí  výměna  vzduchu  a  řízení  kvality  vnitřního 

vzduchu.  U  přirozeně  větraných  budov  se  hodnotí  pouze  provedení  simulací  ověřujících 

přirozené  větrání  a  parametry  řízeného  přirozeného  větrání.  K dispozici  je  mnoho  druhů 

různých větracích prvků pro přívod vzduchu, které mohou být i přímou součástí okna nebo 

fasády a  velikost  jejich  otevření  je  možno řídit  manuálně  nebo za  použití  čidla  vlhkosti, 

teploty,  koncentraci  oxidu  uhličitého,  apod.  Jedná  se  potom  o  řízené  přirozené  větrání. 

Výměna vzduchu u mechanicky větraných budov musí  být  k ochraně zdraví  zaměstnanců 

zajištěna  dostatečná  výměna  vzduchu  přirozeným  nebo  nuceným  větráním.  Množství 

vyměňovaného  vzduchu  se  určuje  podle  počtu  osob  v daném  prostoru  a  podle 

předpokládaného znečištění vnitřního prostředí. [1]

Velké posluchárny jsou vybaveny klimatizační jednotkou, která lze řídit v závislosti na 

přítomnosti osob.

6.6 Prostorová efektivita

Stanovení faktoru prostorové efektivity se stanoví na základě poměru čisté podlahové plochy 

ku celkové obestavěné ploše budovy kumulované pro všechna podlaží objektu. Prostorová 

efektivita  je  opatření,  které  vede  k optimalizovanému  využití  podlahových  ploch  uvnitř 
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budovy.  Snahou  redukovat  plochu  zabranou  stavebními  konstrukcemi  a  maximalizovat 

užitnou plochu budovy lze dosáhnout vyšší uživatelnosti ploch a na daném zastavěném území 

při stejné podlažnosti objektu je možno dosáhnout vyšší rentability. Hrubá podlahová plocha 

je vnitřní plocha vymezená vnějšími konstrukcemi, přičemž se tyto konstrukce nezapočítávají. 

Do hrubé podlahové plochy se započítávají  plochy konstrukcí  (sloupy,  stěny,  příčky,  aj.), 

dočasně  zastavěné  plochy  jako  jsou  např.  kotle,  klimatizační  jednotky,  aj.,  komunikační 

plochy (schodiště, výtahy, eskalátory), prostupy vodorovnými konstrukcemi (šachty, komíny, 

zrcadla schodišť, atria). Vnitřní podlahová plocha je podlahová plocha všech podlaží budovy, 

vymezená  vnějšími  stěnami  a  bez  vnitřních  svislých  konstrukcí,  výsledek  je  zohledněn 

v příloze č.3. [1]

Čistá podlahová plocha: 7 141,88 m2

Celková obestavěná plocha: 8 401,23 m2 

Faktor prostorové efektivity: 7 141,88 m2 / 8401,23 m2 * 100% = 85 %

6.7 Využití exteriéru budovy

Kvantitativní ohodnocení kvality společných prostor se bere v několika úrovních. Podle místa 

pobytu (přízemní terasa, předzahrádka, zahrada, aj.), podle kvality místa (dodatečná zeleň, 

vodní  prvky,  lavičky,  stolky,  větrolamy,  aj.).  Nezapočítávají  se  exteriérové  plochy,  které 

vlastnicky nepatří k budově. [1]

Před budovou H je  možnost  využití  atria  s lavičkami  a  vodními  prvky.  Z prostoru 

vstupů do velkých poslucháren je vstup na přízemní terasu. Tudíž na pozemku jsou místa 

která mohou pracovníci společně využívat.

6.8 Zapojení do veřejného prostoru

Hodnotí se přístupnost budovy pro veřejnost a využití prostorů jako jsou existence kavárny, 

bufetu a restaurace. Exteriérově se uvažuje o možnosti přístupu na plochy představující atria, 
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posezení  v exteriéru  budovy.  Možnost  přístupu  a  využívání  kopírovacích  služeb,  úložné 

prostory pro kola, šatny, aj. [1]

Fakulta stavební obsahuje tyto prostory: Kopírovací prostory jako počítačová učebny, 

studovna,  WC  poblíž  vstupů,  úschovna  kol  v prostoru  parkoviště,  atrium  s posezením 

obsahující jezírko. Část pozemku i budovy je veřejnosti přístupná.
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7. Ekonomika a management (FM)

7.1 Facility management

7.1.1 Požadavek na facility management

Hodnotí se účast facility managera během projektové fáze objektu. Pokud auditor nemůže 

s jistotou určit, zda byl do projektu zahrnut facility management (FM), předpokládá se, že 

nebyl. Vhodným základem pro facility management budovy jsou vyhotovené pasporty, a to 

jak  stavební  pasport  budovy,  tak  i  pasport  technologií.  Nejzákladnější  informace,  které 

stavební pasport představuje, jsou zpracování všech půdorysů budovy, číslování místností a 

vytvoření tabulek údajů k místnostem. [1]

Při  projektové  fázi  fakulty  stavební  nebyl  přítomen  facility  manager,  nicméně 

jednotlivé pasporty budov jsou k dispozici, které byly vyhotoveny v dřívějších bakalářských 

prací jak budovy H tak I. 

7.1.2 Požadavek na systém měření a regulace

Pro  hodnocení  systému  měření  a  regulace  musí  být  splněn  předpoklad,  že  je  systém 

transparentně rozdělen po jednotlivých funkčních okruzích. Těmi mohou být např.: jednotlivé 

vzduchotechnické  jednotky,  jednotlivé  chladící  systémy,  jednotlivé  zdroje  tepla,  osvětlení 

společných prostor, aj. [1]

Fakulta obsahuje systém měření a regulace a to v této podobě: systém řízení kvality 

vzduchu  ve  velkých  posluchárnách,  čímž  je  toto  kritérium  bráno  za  základní  úroveň  a 

regulace je závislá na přítomnosti osob.
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7.2 Management tříděného odpadu

Posuzuje  se  návrh  sběrných míst  pro odpad.  Sběrným místem se rozumí  místo,  kde jsou 

fyzicky umístěny sběrné nádoby nebo shoz šachtou do centrálního sběrného místa.  Sadou 

sběrných  nádob  se  rozumí  komplet  oddělených  nádob  pro  každou  tříděnou  komoditu 

v objektu. [1]

Budovy H a I mají vhodně rozmístěna sběrná místa pro dvě komodity odpadů, první 

komodita  jsou  baterie,  které  je  možno  uložit  na  vrátnicí  v budově  a  vhodně  rozmístěné 

odpadová místa (koše) pro veškerý jiný odpad.
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8. Stavebně technický popis

Výstavba nového objektu v areálu Fakulty stavební VŠB – TU Ostrava v ulici L. Podéště byla 

zahájena v červenci roku 2007 a dokončena byla v roce 2008. Jedná se tedy o novostavbu 

v prvopočáteční  fázi  jejího užívání.  Účelem stavby bylo zlepšení  podmínek pro výuku na 

Fakultě  stavební  a  zlepšení  zázemí  jednotlivých  kateder  a  místo  v  ní  nalezly  i  důstojné 

prostory děkanátu fakulty. [19]

8.1 Dispoziční řešení

Dispozičním  řešením  jsou  dva  na  sebe  kolmo  umístěné  dvoutraktové  objekty  propojené 

proskleným atriem, kde je umístěn hlavní vstup a vertikální komunikace. Objekt je navržen 

jako soustava několika částí spojených v jeden celek – dvou kolmých křídel s posluchárnami 

a  kancelářemi,  dále  pak  vertikálního  proskleného  atria  s  komunikacemi,  dvou  velkých 

přednáškových sálů a malých prosklených krčků, které objekt propojují se stávajícími objekty. 

Hlavní vstup do objektu je „vstupní branou“, tvořenou konstrukcí vycházející  ze skleněné 

hmoty atria.  Obě křídla jsou šestipodlažní,  poslední  ateliérové patro v jednom z křídel  je 

tvořeno  otevřeným prostorem bez  chodby.  Křídla  jsou  v  místech  poslucháren  a  kanceláří 

prosklená výraznými pásovými okny, v místech chodeb pak naopak vertikálními prosklenými 

pásy,  které  se  střídají  s  plnými  stěnami.  Prosklené  atrium  lehce  převyšuje  obě  křídla, 

vertikální dominantu atria umocňují výtahové šachty. Přednáškové sály jsou lichoběžníkové, 

výškově střechou navazují na strop 2. NP [19]

8.2 Konstrukční řešení

Objekt  je  rozdělen  na  5  dilatačních  celků  –  velké  posluchárny,  dvě  křídla  –  severní  a 

východní, nárožní věž a spojovací krček. Objekt je nepodsklepený.
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8.2.1 Velké posluchárny

Nosný  systém  velkých  poslucháren  je  tvořen  zděnou  konstrukcí  z keramických  cihel 

POROTHERM. Zastřešení je projektováno na světlé rozpětí 15 000 mm pomocí vějířovitě 

kladených plnostěnných lepených lamelových vazníků. Založení tvoří monolitické základové 

pásy.  Střecha  nad  posluchárnami  je  ve  sklonu  min.  7  °  a  je  krytá  živičnou  krytinou, 

odvodněná do svodů. Střecha kolem poslucháren je plochá,  s nosnou ocelovou konstrukcí 

chráněnou podhledy, se světlíky, s živičnou krytinou, krytou kačírkem, odvodněná vpustěmi. 

Povrchová úprava zdiva je tvořena omítkami v bílé a červené kombinaci. [19]

8.2.2 Severní a východní křídlo

Obě křídla jsou provedena jako dvoutrakt v osových roztečích sloupů 3 200 a 6 800 mm, z 

železobetonového  prefa  skeletu  s  příčnými  rámy a  železobetonovými  stropními  deskami. 

Založení skeletu je na železobetonových vrtaných pilotách. Obvodové pláště jsou založeny na 

betonových monolitických pásech.  Konstrukční výška podlaží  3 600 mm, která vychází  z 

konstrukční výšky stávajících pavilonů. Schodiště jsou ocelová. Plochá střecha s odvodněním 

do  vyhřívaných  vpustí.  Obvodový  plášť  je  tvořen  vyzdívkami  z keramických  cihel 

POROTHERM a omítkou, okna jsou plastová, rastrové prosklené stěny jsou z hliníkových 

profilů a tepelně izolačních dvojskel. Příčky jsou vyzdívané. Exteriérová povrchová úprava 

zdiva je provedena převážně v omítkách. [19]

8.2.3 Nárožní věž

Nárožní věž je provedena v ocelovém skeletu s železobetonovými stropními deskami, ocelová 

konstrukce  je  na  požadovanou  požární  odolnost  chráněna  nátěry.  Skelet  je  založen  na 

pilotách. Schodiště je ocelové, trojramenné, se střední schodnicí. Opláštění tvoří strukturální 

prosklené stěny se skleněnými svislými výztuhami, bodově kotvenými na trubkové paždíky. 

Plochá střecha je se světlíky, s živičnou krytinou, odvodněná do podokapního žlabu. Na střeše 

je osazena ocelová konstrukce pro zavěšení lávky pro mytí prosklených fasád. Před věží stojí 

vstupní portál z monolitického betonu se zavěšenou kovovou markýzou – stříškou, opláštěný 

kamenným  obkladem.  Stříška  je  obložena  plechovými  kazetami  šedé  barvy.  V prostoru 

nárožní věže jsou k dispozici dva kabinové výtahy. [19]
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8.2.4 Spojovací krček

Nosný systém spojovacího krčku je z ocelových rámů chráněných nátěry a podhledy, založení 

na podélných základových pásech z monolitického betonu. Zastřešení spojovacího krčku je 

provedeno trapézovými plechy. I zde se nachází plochá střecha s živičnou krytinou, krytou 

kačírkem,  odvodněná  do  podokapního  žlabu.  Rastrové  prosklené  stěny  jsou  tvořeny  z 

hliníkových profilů a tepelně izolačních dvojskel. Ze spojovacího krčku je přístup.  [19]
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9. Závěr

Cílem bakalářské práce je v první  části  seznámení  se s teoretickými a právními poznatky 

v oblasti hodnocení kvality budov s využitím vícekriteriálního rozhodování. Dále je popsaná 

problematika v oblasti komplexního hodnocení kvality budov z širokého spektra kritérií  a 

uplatnění  výsledků  hodnocení.  Využití  potenciálu  pro  zlepšení  vlivu  staveb  na  životní 

prostředí v daných oblastí s návazností na vliv staveb na životní prostředí v průběhu jejich 

projektové přípravy.  Hodnocení  životního cyklu s využitím metod ke snižování  a  regulaci 

dopadů  lidské  činnosti  na  životní  prostředí.  Práce  se  zmiňuje  o  použití  a  využití  LCA 

metodiky,  rozdělení  softwarové  podpory  a  o  přínosu  a  použití  certifikačních  systémů  ve 

vyspělých  zemích  s poukazem  na  jejich  patřičná  specifika  dle  původu  země.  V oblasti 

udržitelné výstavby jsou zmíněny její cíle a problematika. Na závěr se práce zabývá systémy 

posuzující  kvalitu  budov  používané  v zahraničí  a  České  republice  s návazností  na  jejich 

obecné  popsání.  To  je  doplněno  o  sumarizaci  hodnotících  kritérií  a  následné  srovnání 

zahraničních systémů kvality.

V druhé  části  je  provedena  aplikace  certifikačního  systému  na  objektu  školství 

konkrétně  fakulty  stavební  v Ostrave  v certifikačním  systému  SBToolCZ  softwarovým 

nástrojem preSBToolcz,  viz příloha č. 3.  Tato volba byla vybrána s ohledem k dostupným 

podkladům pro hodnocení. Samotné vyhodnocení hodnotícím systémem SBToolCZ je časově 

náročné  a  provádí  se  kolektivem školených  odborníku.  Dále  je  provedeno  energetické  a 

emisní  vyhodnocení  objektu,  viz  příloha  č.  4,  dle  výpočetních  postupů  z manuálu  pro 

hodnocení  administrativních  budov  s  využitím  hodnot  v průkazu  energetické  náročnosti 

budovy,  viz  příloha  č.  2,  a  příloh  faktorů  emisí  a  energetické  přeměny  pro  oblast  roční 

spotřeby primární energie, viz příloha č. 4, stanovení měrné roční produkce CO2,ekv, stanovení 

měrné  roční  produkce  SO2,ekv  a stanovení  měrné  roční  produkce  NOx,  to  je  doplněno  o 

ekonomické vyhodnocení reálných spotřeb energií a vody, které je v příloze č. 5.

Pro  zhodnocení  kvality  budovy  fakulty  stavební  byl  zvolen  certifikační  software 

preSBToolCZ pro administrativní budovy. Tento software je zaměřen pro proces předběžné 

certifikace  pro  budovy ve  fázi  návrhu,  ale  je  možné  jej  užít  u  budov  v krátkém období 

užívání.  Převážnou  váhu  pro  vyhodnocení  mají  hodnoty  převzaté  z průkazu  energetické 

náročnosti budovy, které se podílí 50% na celkovém hodnocení. Výsledkem je štítek, který 

poukazuje na procentuální zastoupení vah hodnotících oblastí,  normované body a celkové 
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skoré. Po aplikaci softwaru na fakultě stavební bylo vyhodnoceno a obdrženo 6,3 bodů, což 

odpovídá stříbrnému certifikátu s ohodnocením jako vysoká kvalita budovy.

Jako doporučení bych navrhoval využití obnovitelného zdroje energie jako je sluneční 

záření využitelné formou solárních kolektorů, které by mohly být instalovány jak na střeše 

budov, tak na zatravněných plochách. Dále bych navrhl využití  zazelenění nárožní věže a 

fasád budov popínavými rostlinami, které na zimu opadají, a tím nebrání solárnímu záření 

v zimním  období,  v létě  naopak  jsou  využitelné  stínícím  efektem  pro  tepelnou  pohodu 

v budovách.
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