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1 ÚVOD 

1.1 Cíl 
Cílem Metodiky pro hodnocení bytových domů z pohledu resilience, mitigace klimatických 
změn a adaptace na klimatické změny je umožnit hodnocení kvality budov ve fázi návrhu. 

Resilienci v tomto kontextu chápeme jako schopnost budovy odolat náhlým šokům, 
reagovat na ně, nebo se jim přizpůsobit tak, aby funkce budovy poskytované obyvatelům 
ideálně nebyly narušeny, nebo jejich narušení bylo minimalizováno jak rozsahem, tak 
dobou trvání. 

Mitigace klimatických změn spočívá primárně v zamezování zvyšování koncentrace 
skleníkových plynů v zemské atmosféře. 

Adaptace na klimatické změny vychází z aktuálního vývoje a stupně poznání probíhající 
změny klimatu. Klimatické modely, které jsou zpřesňovány (a zároveň vstupní data do nich 
jsou průběžně aktualizována) předpovídají, že klima ve střední Evropě se bude měnit, 
otázkou je rychlost této změny. Kritéria, která byla vyvinuta v rámci této metodiky, vycházejí 
z rešerše literatury a výběru kritérií, která proběhla v roce 2017. 

Kritéria zpracovaná v tomto dokumentu představují výsledek práce projektového týmu, 
který začal v roce 2018 definicí rizik, vývojem jednotlivých kritérií a jejich ověřování na 
případových studiích.   

1.2 Oblasti hodnocení 

Tab. 1 Seznam kritérií vycházející z identifikovaných rizik 

M Hodnocení z pohledu mitigace změny klimatu 
M.1 Energetická náročnost budovy 
M.2 Přispívání ke změně klimatu 
M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy 
A Hodnocení z pohledu adaptace budovy na změnu klimatu 

A.1 Přívalové srážky 
A.2 Záplava 
A.3 Riziko letního přehřívání 
A.4 Extrémní projevy počasí 
A.5 Pitná voda 
A.6 Vnější požár 
A.7 Poškození infrastruktury 
A.8 Městské tepelné ostrovy 
K Hodnocení dopadů lidské činnosti na kvalitu užívání budovy 

K.1 Hluk z dopravy 
K.2 Hluk z technologií a provozů 
K.3 Kvalita větracího vzduchu 
K.4 Vnitřní požární odolnost 
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S Socio-ekonomická kritéria 
S.1 Kvalita bydlení 
S.2 Stárnutí populace 
S.3 Energetická chudoba 
S.4 Kriminalita a sociální nepokoje 
S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení 

1.3 Postup hodnocení 

Hodnocení projektu probíhá po jednotlivých kritériích.  

Popis jednotlivých kritérií obsahuje tyto položky: 

� název kritéria, 
� záměr hodnocení – zdůvodnění, jakého zlepšení, které oblasti navrhování bytového 

domu chceme kritériem dosáhnout, 
� indikátor – popis veličiny nebo kvality hodnotíme, 
� kontext – vysvětlení základních faktů ke kritériu a veličině, 
� literatura a další zdroje informací – odkazy na literaturu a normy, 
� podklady objektu potřebné k hodnocení – seznam podkladů, jež si má hodnotitel 

vyžádat od projektanta, vlastníka, …, aby mohl vyhodnotit dané kritérium, 
� popis hodnocení – podrobný popis procedury hodnocení, 
� kriteriální meze (benchmarky) – přiřazení bodů na škále 0-10 hodnotám indikátoru. 
Indikátor je výsledkem zpracování a určité interpretace primárních dat, tedy vlastností 
budovy a konstant. Každé kritérium má svůj indikátor a jeho hodnota může být číselná nebo 
slovní – kritéria se tak dělí na dvě základní skupiny: 

� kritéria kvantitativní – hodnoty indikátoru jsou číselné, 
� kritéria kvalitativní – hodnoty indikátorů nelze číselně specifikovat, jejich hodnocení je 

popisné, resp. slovní.  

Řada kritérií obsahuje v sobě několik podkritérií, které se hodnotí přidělováním kreditů. Tato 
podkritéria mohou být opět kvantitativní i kvalitativní, jejich hodnoty se potom na konci 
agregují do jedné výsledné hodnoty daného kritéria. 

Výsledkem je vždy normalizovaná hodnota kritéria, která je na rozdíl od hodnoty indikátoru 
bezrozměrná.  

Metodika používá pro normalizaci číselnou stupnici v intervalu 0 až +10 v následujícím 
významu: 

� interval 0 až 4 – obvyklý stav v ČR nebo splnění legislativních, či normativních 
požadavků (pokud jsou nadefinovány) – tento stav lze nazvat standardem, 

� interval 4 až 6 – nadstandardní (dobré) řešení, 
� interval 6 až 8 – výborné řešení, 
� interval 8 až 10 – nejlepší dostupné řešení, v některých případech také dosažení BAT 

(nejlepší dostupné technologie), nebo cíleně nastavený trend v oblasti resilience. 

Koncepce kritérií a nastavení jejich kriteriálních mezí vychází z podstaty resilience: 
resilience budovy je její schopnost odolat náhlým šokům, reagovat na ně, nebo se jim 
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přizpůsobit tak, aby funkce budovy poskytované obyvatelům ideálně nebyly narušeny, nebo 
jejich narušení bylo minimalizováno jak rozsahem, tak dobou trvání. Pro návrh kritérií 
to znamená, že jsou založena na hodnocení zachování kvality poskytovaných služeb při 
různé škále síly šoků nebo na poklesu či úrovni zachovaných služeb po dobu trvání šoku 
a následně po něm a na době, po kterou je budova schopna na tyto šoky účinně reagovat. 

Preferujeme tedy, aby výsledné hodnocení bylo založeno na integrálu poklesu kvality 
v čase.  

Hodnocení se provádí podle dostupných podkladů od projektanta. Hodnotitel není 
zodpovědný za kontrolu splněný normových požadavků, ale v případě, kdy zjistí nesoulad 
s legislativními požadavky, nebude certifikát vydán. 

Body se zaokrouhlují vždy na 1 desetinné místo. 

1.4 Podklady k objektu potřebné k hodnocení 
Hodnocení resilience je specifické, a kromě běžné projektové dokumentace v podrobnosti 
pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. je pro vyhodnocení potřeba i řada 
podrobnějších informací. Podklady objektu potřebné pro hodnocení jsou podrobněji 
popsaný u jednotlivých kritérií. Zde je přehled atypických požadavků:  

� Hodinová energetická simulace (M.1, M.2) 
�  
� Systém pro rozúčtování elektřiny (M.3) 
� Opatření proti povodním (A.2) 
� Geometrie a tepelně-optické vlastnosti stínicích prvků (A.3) 
� Profily korekčních činitelů stínění od stínicích prvků v hodinovém kroku (A.3) 
� Profil větrání obytných místností v hodinovém kroku (A.3) 
� Teplota přiváděného větracího vzduchu, je-li odlišná od teploty venkovního vzduchu, 

v hodinovém kroku (A.3) 
� Výčet zavlažovaných ploch, typ zavlažovacího zařízen, druh vody a typ rostlinstva (A.5) 
� Výpis povrchových materiálů a jejich barev (A.8) 
�  
�  
� Protokol o akreditovaném měření nebo akustická studie (K.1, K.2) 
� Třída filtrace všech filtrů vzduchu (K.3) 
� Způsob řízení vzduchotechniky (K.3) 
� Informace o vodovodní přípojce (K.4) 
�  
�  
� Informace o tom, kdo zpracovával návrh budovy, z kolika architektonických studií bylo 

vybíráno (S.1) 
� Studie variant řešení typického podlaží z hlediska skladby bytových jednotek a možné 

dispoziční úpravy (S.1) 
 

� Programy prevence kriminality (Bezpečná země, Bezpečná lokalita) (S.4) 
� Třídy zabezpečení jednotlivých prvků (S.4) 

Následují podrobné popisy jednotlivých kritérií. 
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2 M.1 ENERGETICKÁ NÁROČNOST 
BUDOVY 

2.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je motivovat stavebníky ke snižování množství svázané a provozní 
neobnovitelné primární energie (dále „NoPE“) v budově. Cílem je maximum potřeby energie 
pokrýt energií z obnovitelných zdrojů (OZE), neboli obnovitelnou energií (OE) a bonifikovat 
budovu, která své energetické přebytky posílá do sítě. 

Hodnotíme svázanou (fázi výstavby A1-A3 a částečně výměnu B4) a provozní (provozní 
spotřebu energie B6) spotřebu NoPE.  

2.2 Indikátor 
Indikátorem je celková měrná roční spotřeba NoPE v MJ na 1 m2 celkové energeticky 
vztažené plochy – MJ/(m2.a). 

2.3 Kontext 
Budovy se celosvětově nezanedbatelně podílí na celkové spotřebě energie. Proto je 
dosažení energetické účinnosti budov jedním z hlavních úkolů dnešní doby. 

Dle platné legislativy (zákon č. 406/2006 Sb., vyhláška č. 78/2013 Sb., platné české normy 
ČSN), dokládá stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek splnění 
požadavků ve výše uvedených předpisech Průkazem energetické náročnosti budovy 
(PENB). Průkaz se skládá z písemné části a grafické části, ve které je znázorněno zařazení 
budovy do příslušné třídy energetické náročnosti. Posouzení zpracovávají autorizovaní 
inženýři, technici nebo energetičtí auditoři na základě osvědčení vydaným MPO. 

PENB ale hodnotí pouze energie spotřebovávané budovou ve fáze jejího provozu. 
Se zvyšováním provozní efektivity budov z pohledu jednotlivých hodnocených složek 
(vytápění, chlazení, příprava teplé vody, úprava vlhkosti vzduchu, mechanické větrání, 
osvětlení, pomocné energie) se ale dostává do popředí spotřeba energie svázané s celým 
životním cyklem použitých materiálů. Vzhledem ke složitosti hodnocení fází životního cyklu 
následujících po fázi výroby stavebních výrobků, vstupují většinou do hodnocení pouze 
první tři nejvýznamnější fáze – fáze těžby surovin, transport a výroba materiálu. Tento 
přístup je použit i v této metodice. 

Za 50 let provozu budovy je pro současné standardní novostavby a standardní novostavby 
v blízké budoucnosti (nízkoenergetické a pasivní budovy) možno považovat poměr 
svázané spotřeby energie a primární provozní energie 1:10 až 1:1. Svázaná spotřeba 
energie může v některých extrémních případech dokonce převýšit provozní spotřebu 
energie. 

Produkce energie z OZE pokrývající spotřeby energie budovy je obecně zohledněna 
faktorem neobnovitelné primární energie příslušného způsobu výroby energie. V hodnocení 
energetické náročnosti budovy pro PENB se zohledňuje i energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobená budovou, která opouští systémovou hranici objektu (je například prodaná do 
veřejné sítě). Započitatelné množství takovéto energie ale v PENB představuje maximálně 
dvojnásobek celkové dodané energie hodnocené budovy. Tato metodika zabývající se 
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resiliencí a mitigací změny klimatu takové horní ohraničení nezavádí. Místo toho určuje, 
jaký podíl z energie vyrobené budovou z obnovitelných zdrojů opouštějící systémovou 
hranici objektu nebo microgridu je možno zahrnout do hodnocení. Tento podíl je závislý na 
tom, jaké množství z celkové dodané energie do budovy pochází z vlastní produkce z OZE 
– čím větší část vlastní spotřeby energie budova kryje z OZE (zvyšuje svojí resilienci), tím 
víc energie z OZE opouštějící její systémovou hranici je možno započíst do bilance. 

2.4 Literatura a další zdroje informací 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov 

Zákon č. 165/2012 Sb. o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů 

Zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 

Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

Vyhláška č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku 

Vyhláška š. 499/2018 Sb. o dokumentaci staveb 

Katalog fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby 
a rekonstrukce – Envimat, www.envimat.cz 

ČSN EN ISO 14040 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Zásady a osnova 

ČSN EN ISO 14044 Environmentální management – Posuzování životního cyklu – 
Požadavky a směrnice 

ČSN EN 15217 Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické 
náročnosti a pro energetickou certifikaci budov 

ČSN EN 15603 Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice 
energetických hodnocení 

ČSN ISO 15392 Udržitelnost ve výstavbě – Obecné principy 

ČSN EN 15643-1 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 1: Obecný 
rámec 

ČSN EN 15643-2 Udržitelnost staveb – Posuzování udržitelnosti budov – Část 2: Rámec 
pro posuzování environmentálních vlastností 

ČSN EN 15804+A2Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – 
Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů 

ČSN EN 15978 Udržitelnost staveb – Posuzování environmentálních vlastností budov – 
Výpočtová metoda 

ČSN 730540-2,: Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky  

Lineární bilanční model GEMIS (Global Emission Model for Integrated Systems) 
(www.oeko.de) a česká databáze GEMIS CZ 
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VONKA, Martin, 2011. SBToolCZ: manuál hodnocení administrativních budov ve fázi 
návrhu. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 
konstrukcí. ISBN 978-80-01-04865-8. 

ČSN EN 15316: Energetická náročnost budov 

ČSN ISO 15686-1 Budovy a jiné stavby - Plánování životnosti - Část 1: Obecné principy a 
rámec 

2.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 
� Výkaz materiálů 
� Hodinová energetická simulace 

�  

2.6 Popis hodnocení 
Hodnocení se skládá ze tří složek: 

� množství svázané primární neobnovitelné energie (včetně zohlednění obnovy 
konstrukce v případě skončení její životnosti), přepočtené na jeden rok referenčního 
období, 

� provozní spotřeba neobnovitelné primární energie dle energetické náročnosti budovy 
a použitých energonositelů, 

� produkce energie z obnovitelných zdrojů. 

Princip hodnocení je znázorněn na Obr. 1. Nejprve se stanoví roční svázaná spotřeba 
a roční provozní spotřeba NoPE.  

V případě, že v budově se nenachází OZE, je celková roční spotřeba NoPE rovna součtu 
těchto dílčích spotřeb.  

V případě využití OZE v budově se podle poměru provozní spotřeby energie a využitelného 
množství OE z vlastních OZE určí podíl vyprodukované OE prodané do sítě, která 
je započitatelná do celkové bilance. Toto započitatelné množství energie se převede 
na NoPE, pomocí faktoru neobnovitelné primární energie energonositele, který v budově 
nahrazuje (např. u FV, případně kogenerace, se použije faktor neobnovitelné primární 
energie pro elektřinu ze sítě). O tuto hodnotu se následně poníží součet provozní spotřeby 
NoPE a svázané NoPE.  
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Obr. 1 Princip hodnocení spotřeby NoPE pro budovu 

2.6.1 Výrobní fáze – svázaná spotřeba neobnovitelné primární 
energie 

Množství svázané neobnovitelné primární energie použitých stavebních materiálů kromě 
samotné výroby materiálu zahrnuje i těžbu surovin pro jejich výrobu (fáze životního cyklu 
A1-A3, cradle-to-gate). Jako podklad pro výpočet slouží výkaz výměr stavebních produktů 
posuzované budovy. K jednotlivým položkám materiálů a konstrukcí se přiřadí příslušné 
jednotkové hodnoty svázaných spotřeb neobnovitelné primární energie, které jsou čerpány 
z katalogu envimat (katalog je dostupný online na www.envimat.cz), případně je možné jako 
zdroj dat použít databázi Ecoinvent, se kterou je envimat kompatibilní. 

Do výpočtu se zahrnují povinně tyto prvky: 

� základové konstrukce, 
� hydroizolace a parozábrany, 
� podsypy, zásypy (dovezené z místa mimo stavbu), 
� nosné svislé a vodorovné konstrukce, včetně konstrukcí předsazených, 
� nosná konstrukce střešního pláště a střešní plášť, 
� konstrukce schodiště, 
� zábradlí, 
� vnitřní dělicí konstrukce (příčky), 
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� nenosné obvodové pláště, 
� povrchové úpravy, 
� finální nášlapné vrstvy podlah, 
� otvorové výplně, 
� tepelné a akustické izolace, 
� klempířské prvky. 

Nezapočítávají se zejména drobné materiály a výrobky složitější povahy (zdroje energie, 
čerpadla, elektroinstalace, čidla, prvky požární bezpečnosti, zařizovací předměty, výtokové 
armatury, zámky apod.). Taktéž se nehodnotí stavební procesy a přesuny hmot. 

Doporučená struktura zpracování výkazu výměr pro výpočet svázané neobnovitelné 
primární energie je uvedena v Tab. 2. Doporučuje se výkaz výměr strukturovat dle typů 
konstrukcí. 

Tab. 2 Zpracování výkazu výměr a výpočet svázané spotřeby neobnovitelné energie 

Konstrukce/ 
materiál m.j. 

Výměra 
[m.j.] 

Jednotková 
svázaná 

spotřeba NoPE 
[MJ/m.j.] 

Svázaná 
spotřeba 

NoPE 
[MJ] 

Životnost 
[roky] 

Roční svázaná 
spotřeba NoPE  

[MJ/a] 

A b c = a · b d e = c/d 
       
       
Celkem - - - ∑c - ∑e 

Výpočty spotřeby svázané NoPE je vhodné strukturovat dle jednotlivých skupin konstrukcí 
(např. základové konstrukce, nosná svislá konstrukce, nosná vodorovná konstrukce, 
kompletační konstrukce apod.).  

V případně že nejsou dostupná podrobnější data o životnosti, je možné využít např. přílohu 
P.02 metodiky SBToolCZ pro administrativní budovy (Vonka, 2011). 

Hodnotitel také může stanovit životnosti dle konkrétního stavu, stanovení je vhodné 
zdůvodnit, či doložit v souladu s ČSN ISO 15686-1. Pokud je reálná životnost vyšší než 50 
let, pak do výpočtu vstupuje hodnota 50 let.  

Celková suma svázané spotřeby NoPE se podle Tab. 3 vztáhne na celkovou energeticky 
vztažnou plochu a výsledkem je měrná roční svázaná spotřeba NoPE v MJ/(m2 ·a). 

Tab. 3 Stanovení měrné roční svázané spotřeby energie 

Položka m.j. hodnota 
Roční svázaná spotřeba NoPE MJ/a ∑e (Tab. 2) 
Celková energeticky vztažná plocha m2 Aen, total 

Měrná roční svázaná spotřeba NoPE MJ/(m2 ·a) f = ∑e / Aen, total 

2.6.2 Fáze provozu budovy 
Do energetické bilance se zahrnují všechny energetické služby sloužící k zajištění 
požadovaného stavu vnitřního prostředí. Energetická náročnost pro potřeby této metodiky tak 
obsahuje množství spotřebované energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz 
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budovy, a to pro: vytápění, větrání, chlazení, úprava vlhkosti vzduchu, osvětlení, přípravu 
teplé vody a pomocné energie všech systémů (tj. pro provoz energetických systémů). 

Výše uvedené parametry se určují pomocí simulace s hodinovým časovým krokem. Při 
sestavování simulace lze vycházet z jednotlivých částí normy ČSN EN 15316. 

Uživatelská elektrická energie, do které se řadí především spotřeba domácích spotřebičů, 
se nezahrnuje. Spotřeby se shrnou Tab. 4. Dílčím spotřebám se přiřadí odpovídající 
energonositelé, příslušné faktory neobnovitelné primární energie dle platné legislativy 
(vyhláška 78/2013 Sb.) a vypočte se roční spotřeba NoPE. 

Tab. 4 Stanovení roční spotřeby neobnovitelné primární energie 

Položka 

Roční 
spotřeba 
energie 
[MJ/a] 

Energonositel Faktor NoPE 
[-] 

Roční spotřeba 
neobnovitelné NoPE 

[MJ/a] 

g  h i = g · h 
Vytápění     
Chlazení     
Příprava teplé vody     
Úprava vlhkosti vzduchu     
Mechanické větrání     
Osvětlení     
Pomocné energie     
Celkem ∑g - - ∑i 

Pozn. 1: V případě krytí některé energetické spotřeby různými zdroji energie se tabulka rozšíří 
o potřebný počet řádků (např. v případě kombinované přípravy teplé vody – část energie dodaná 
kotlem, část solárním systémem). 

Pozn. 2: Energie vyrobená v rámci budovy z OZE a v téže budově využitá se započítává v souladu 
s vyhláškou 78/2013 Sb. konverzním faktorem neobnovitelné primární energie rovným 0. Pokud část 
energie z OZE vyráběná v objektu opouští systémovou hranici budovy (např. z důvodu prodeje za 
garantované ceny), zahrne se tato část energie způsobem popsaným v kap. 2.6.3. 

Tab. 5 Stanovení měrné roční spotřeby neobnovitelné primární energie 

Položka m.j. Hodnota 
Roční spotřeba NoPE MJ/a ∑i (Tab. 4) 
Celková energeticky vztažná plocha m2 Aen, total 
Měrná roční spotřeba NoPE MJ/(m2 . a) l = ∑i / Aen, total 

2.6.3 Zohlednění produkce energie z OZE opouštějící systémovou 
hranici budovy a microgridu 

Pro obnovitelný zdroj energie musí být splněny následující podmínky: 

� zdroj energie musí splňovat definici pro obnovitelný zdroj energie dle zákona 
č. 180/2005 Sb.: Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje 
energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, 
energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového 
plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu., 
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a zároveň 

� zdroj je umístěn v nebo na budově, případně plošně přísluší pozemku, který přímo 
prostorově i majetkově souvisí s budovou; uvažují se ale pouze ty části pozemku, které 
mají přímou souvislost s bydlením v budově (zahrada), případné další přímo navazující 
plochy se nezapočítávají (např. pole, louka, aj.). 

Co však v předchozím posouzení (3.6.2.) zohledněno není, je množství energie vyrobené 
OZE opouštějící systémovou hranici budovy. Tato energie, když je například prodávána 
do sítě, má z hlediska mitigace změny klimatu pozitivní vliv na prostředí, protože se tím 
šetří elektrická energie s energetickým mixem sítě. Primárně by ale energie z OZE měla 
být využita v samotné budově na pokrytí jejích energetických potřeb. 

Proto se v tomto dílčím posouzení pomocí hodinového výpočtu nejdříve stanoví podíl 
množství energie vyrobené z OZE využité v budově vůči množství celkové energii 
spotřebované v budově dle Tab. 6. 

Tab. 6 Stanovení podílu vyrobené obnovitelné energie využitelné v budově na celkové 
spotřebě energie budovou 

Položka m.j. hodnota 
Celková roční spotřeba energie MJ/a ∑g (Tab. 4) 
Energie vyrobená z obnovitelných zdrojů využitelná v budově MJ/a m 
Podíl využitelné obnovitelné energie na celkové spotřebě energie % n = m / ∑g ·100  

V závislosti na podílu využitelné obnovitelné energie na celkové spotřebě energie budovy 
se podle Tab. 7 určí, jakou část obnovitelné energie opouštějící systémovou hranici budovy 
je možno zahrnout do bilance (za každých 10 % podílu OE na celkové spotřebě nad 50 % 
je možné v bilanci zohlednit o 20 % více OE opouštějící systémovou hranici). Speciálním 
případem je stav, kdy vyrobená energie opouštějící systémovou hranici budovy směřuje 
do tzv. microgridu. Tím je budova odměněna za výrobu obnovitelné energie, ale pouze 
tehdy, umožňuje-li řešení budovy její efektivní využití na pokrytí vlastní spotřeby. 

Tab. 7 Procento obnovitelné energie opouštějící systémovou hranici započitatelné 
do bilance 

Podíl OE na celkové 
spotřebě 

[%] 

Započitatelné procento OE 
opouštějící systémovou hranici 

budovy do veřejné sítě 
[%] 

Započitatelné procento OE 
opouštějící systémovou 

hranici budovy do microgridu 
[%] 

n (Tab. 6) o o 
< 50 % 0 

75 % 
< 60 % 20 % 
< 70 % 40 % 
< 80 % 60 % 
< 90 % 80 % 
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Tab. 8 Započitatelné množství OE opouštějící systémovou hranici 

Položka m.j. Hodnota 
Celkové množství energie vyrobené z OZE (spotřebovaná i prodaná 
do sítě) MJ/a p 

Energie vyrobená z OZE využitelná v budově MJ/a m (Tab. 6) 
Energie vyrobená z OZE opouštějící systémovou hranici budovy MJ/a q = p – m 
Započitatelné procento OE opouštějící systémovou hranici % o (Tab. 7) 
Započitatelné množství OE opouštějící systémovou hranici MJ/a r = q · (o / 100) 
Faktor neobnovitelné primární energie příslušné OE (záporné číslo) - s 
Ekvivalentní započitatelné NoPE opouštějící systémovou hranici MJ/a t = r · s 

2.6.4 Celková roční spotřeba neobnovitelné primární energie 
Výslednou hodnotou indikátoru je celková roční spotřeba neobnovitelné primární energie 
stanovená dle Tab. 9. 

Tab. 9 Stanovení celkové potřeby primární energie 

Položka m.j. Hodnota 
Roční svázaná energie pocházející z neobnovitelných zdrojů MJ/a ∑e (Tab. 3) 
Roční provozní spotřeba NoPE MJ/a ∑i (Tab. 5) 
Ekvivalentní započitatelné množství NoPE opouštějící 
systémovou hranici (záporné číslo) 

MJ/a t (Tab. 8) 

Celková spotřeba NoPE MJ/a u = ∑e + ∑i + t  
Celková energeticky vztažná plocha m2 Aen, total 
Celková měrná spotřeba NoPE MJ/(m2·a) v = u / Aen, total 

2.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje celková měrná roční spotřeba NoPE v MJ/(m2·a) z Tab. 9. 

Tab. 10 Kriteriální meze pro M.1 Energetická náročnost budovy 

Celková měrná spotřeba NoPE  
(hodnota „v“ z Tab. 9) 

[MJ/(m2·a)] 
Body 

≥ 900 0 
800 1 
700 2 
600 3 
500 4 
400 5 
300 6 
200 7 
100 8 
0 9 

≤ -100 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 



18 

 

 

3 M.2 PŘISPÍVÁNÍ KE ZMĚNĚ KLIMATU 

3.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je posoudit, zda je budova navržena v souladu s navrženou Pařížskou 
dohodou. To znamená, že hodnotíme svázané (fázi výstavby A1-A3 a částečně výměnu 
B4) a provozní (provozní spotřebu energie B6) emise skleníkových plynů a jejich množství 
porovnáváme s klimatickými cíli vztaženými na uživatele budovy. 

3.2 Indikátor 
Indikátorem je celková roční produkce ekvivalentních emisí CO2 v kg vztažená na jednoho 
uživatele budovy – kg CO2,ekv./(os.a). 

3.3 Kontext 
Změna klimatu je jednou z nejvážnějších environmentálních a společenských výzev, před 
kterými lidstvo v tento moment stojí. Podle klimatických modelů hrozí významné změny 
podnebí projevující se nárůstem průměrné povrchové teploty Země, změny proudění 
vzduchu, mořských proudů a srážkových a vodních režimů v krajině a vzestup oceánské 
hladiny. Kombinace těchto jevů podle řady studií vyvolá stres působící na lidská 
společenství a posílí tendence k masové migraci.  

Původcem změny klimatu jsou emise tzv. skleníkových plynů, které způsobují, že část 
slunečního záření, které se odráží od zemského povrchu a je vyzařováno zpět 
do vesmírného prostoru, se odrazí od atmosférických vrstev zpět na Zemi a ve svém 
důsledku způsobuje ohřátí zemského povrchu. Hlavním antropogenně produkovaným 
skleníkovým plynem je oxid uhličitý, jehož emitované množství se stalo základní jednotkou 
indikátoru s názvem „potenciál globálního oteplování“ a emise dalších skleníkových plynů 
se pomocí převodních koeficientů vztahují k „oteplujícímu“ efektu jednoho kilogramu tohoto 
plynu. Od oxidu uhličitého se odvozuje i zjednodušený název používaný v kontextu 
ekologické stopy lidstva – uhlíková stopa. 

Dnes již panuje shoda na tom, že výrazný podíl na produkci skleníkových plynů má člověk. 
Ze všech lidských činností se výstavba a provoz budov podílí na emisích skleníkových 
plynů zhruba z 1/3 a tato oblast zároveň představuje obrovský potenciál k úsporám. 

Emise skleníkových plynů produkované budovami lze rozdělit na emise provozní 
a svázané. Provozní emise jsou tvořeny především spalováním fosilních paliv (přímo 
v budově nebo nepřímo v elektrárně) pro zajištění vytápění, chlazení a osvětlení budov, 
k přípravě teplé vody a k provozování dalších technických systémů budov a domácích 
spotřebičů. Svázané emise jsou produkovány při výrobě stavebních materiálů. Kritérium 
zohledňuje obě složky. 

Cílem toho kritéria je zjistit, zda návrh budovy přispívá ke splnění klimatických cílů. To jsou 
cíle, které si mezinárodní společenství stanovilo v globální Pařížské dohodě. V té se země 
světa zavázaly, že budou usilovat o to, aby nedošlo ke globálnímu oteplení o více než 2 °C 
a pokud možno se udrželo dokonce pod 1,5 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí. 

Na Pařížskou dohodu navazuje dokument The Emissions Gap Report vydaný UN 
Environment, který vypočítává, na jaké množství je potřeba zredukovat celosvětovou 
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produkci emisí skleníkových plynů v roce 2030, aby bylo s vysokou pravděpodobností 
zajištěno, že klimatické cíle budou naplněny. Tato hodnota činí 39 Gt CO2,ekv./a. 

Od těchto limitů se odvíjí stanovení mezí tohoto kritéria. Kriteriální mez vychází 
z předpokladu, že všichni lidé jsou si rovni, a tento limit se dělí světovou populací, a tedy 
vychází 39 Gt CO2,ekv. / 7 418,0 mil obyv. = 5257 kg CO2,ekv./a  Vycházíme-li z národních 
statistik produkce skleníkových plynů (Lupíšek, 2016), zjistíme, že bytové domy tvoří 
statisticky přibližně 23 % průměrné osobní uhlíkové stopy. Těchto 23 % z osobního 
uhlíkového rozpočtu je bráno jako základní kriteriální mez představující základní hodnotu 
1209 kg CO2,ekv./a. 

3.4 Literatura a další zdroje informací 
LUPÍŠEK, Antonín, 2016. Potenciál úspor emisí skleníkových plynů ČR pomocí 

rekonstrukcí budov. Dostupné z: https://sanceprobudovy.cz/wp-
content/uploads/2018/04/univerzitni-centrum-energeticky-efektivnich-budov_potencial-
uspor-emisi-sklenikovych-plynu-cr-pomoci-rekonstrukci-budov.pdf 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2005. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí 
o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu, 
č. 80/2005 Sb.m.s., částka číslo 27. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/ramcova_umluva_osn_zmena_klimatu/$F
ILE/OMV-cesky_umluva-20081120.pdf. 

Ministerstvo životního prostředí, 2018. Pařížská dohoda. 
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Seidl, I. & Tisdell, C.A., 1999. Carrying capacity reconsidered: from Malthus’ population 
theory to cultural carrying capacity. Ecological Economics, 31(3), pp.395–408. 
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http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php [Accessed March 28, 
2018]. 
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United Nations Climate Change, 2014c. The Paris Agreement. Dostupné z: 
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php [Accessed March 28, 2018]. 

UNEP The Emissions Gap Report 2016; 2016; ISBN 978-92-807-3617-5. 

VONKA, Martin, 2011. SBToolCZ: manuál hodnocení administrativních budov ve fázi 
návrhu. Praha: CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních 
konstrukcí. ISBN 978-80-01-04865-8. 
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3.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb.  
� Výkaz materiálů 
� Hodinová energetická simulace 

3.6 Popis hodnocení 
Hodnocení se skládá ze tří složek: 

� množství svázaných emisí skleníkových plynů včetně zohlednění obnovy konstrukcí po 
skončení jejich životnosti, 

� množství provozních emisí skleníkových plynů vzniklých v důsledku spotřeby energie 
v budově, 

� případný odpočet emisí uspořených prodejem přebytků energie vyprodukované 
v budově mimo hranice budovy (elektřina dodaná do sítě, případně teplo nebo chlad 
dodané do jiných budov nebo do místních soustav distribuce tepla nebo chladu. 

3.6.1 Svázané emise skleníkových plynů 
Postup výpočtu je analogický s výpočtem v kritériu M.1. 

Základním podkladem pro výpočet je výkaz výměr jednotlivých konstrukčních prvků, resp. 
materiálů posuzované budovy. 

Ve výkazu výměr se k jednotlivým položkám materiálů a konstrukcí přiřadí příslušné jed-
notkové hodnoty svázaných emisí skleníkových plynů, které jsou uvedeny v Katalogu 
fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby 
a rekonstrukce (katalog je dostupný online na www.envimat.cz), případně v databázi 
Ecoinvent, se kterou je envimat kompatibilní.  

Do výpočtu svázaných emisí skleníkových plynů se zahrnují povinně následující stavební 
konstrukce: 

� hydroizolace a parozábrany, 
� podsypy, zásypy (dovezené z místa mimo stavbu), 
� nosné svislé a vodorovné konstrukce, včetně konstrukcí předsazených, 
� nosná konstrukce střešního pláště a střešní plášť, 
� konstrukce schodiště, 
� zábradlí, 
� vnitřní dělicí konstrukce (příčky), 
� nenosné obvodové pláště, 
� povrchové úpravy, 
� finální nášlapné vrstvy podlah, 
� otvorové výplně, 
� tepelné a akustické izolace, 
� klempířské prvky. 
Nezapočítávají se zejména drobné materiály a výrobky složitější povahy (zdroje energie, 
čerpadla, elektroinstalace, čidla, prvky požární bezpečnosti, zařizovací předměty, výtokové 
armatury, zámky apod.). Taktéž se nehodnotí stavební procesy a přesuny hmot. 

Výpočet má strukturu uvedenou v  Tab. 11. 
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Tab. 11 Zpracování výkazu výměr a výpočet svázaných emisí CO2,ekv.  

Konstrukce/ 
materiál m.j. 

Výměra 
[m.j.] 

Jednotková 
svázaná 

produkce 
skleníkových 

plynů 
[kg CO2,ekv/m.j.]* 

Svázaná 
produkce 

skleníkových 
plynů 

 [kg CO2,ekv] 

Životnost 
[roky] ** 

Roční svázaná 
produkce 

skleníkových 
plynů 

[kg CO2,ekv /a] 

A b c = a · b d e = c / d 

       

       

       
Celkem - - -  - ∑e 

* Vstupy z katalogu fyzikálních a environmentálních profilů stavebních konstrukcí pro novostavby 
a rekonstrukce – Envimat (www.envimat.cz) nebo z Ecoinvetu (www.ecoinvent.org). 

** Metodicky se uvažuje délka sledovaného období budovy 50 let, platí tedy podmínka d≤ 50 let. 

Výpočty svázaných emisí je vhodné strukturovat dle jednotlivých skupin konstrukcí (např. 
základové konstrukce, nosná svislá konstrukce, nosná vodorovná konstrukce, kompletační 
konstrukce apod.).  

V případně že nejsou dostupná podrobnější data o životnosti, je možné využít např. přílohu 
P.02 metodiky SBToolCZ pro administrativní budovy (Vonka, 2011). 

Hodnotitel také může stanovit životnosti dle konkrétního stavu, stanovení je vhodné 
zdůvodnit, či doložit. Pokud je reálná životnost vyšší než 50 let, pak do výpočtu vstupuje 
hodnota 50 let.  

Celková suma svázaných emisí skleníkových plynů se vztáhne na celkový počet obyvatel 
budovy – finální jednotkou jsou kg CO2,ekv/(os.a) – Tab. 12. 

Tab. 12 Stanovení měrných ročních svázaných emisí CO2,ekv.  

 Položka m.j. Hodnota 
Roční svázané emise skleníkových plynů kg CO2,ekv./a ∑e (Tab. 11) 
Plánovaný počet obyvatel budovy os. Pos 
Měrné roční svázané emise skleníkových plynů kg CO2,ekv/(os.a) f = ∑e / Pos 

3.6.2 Provozní emise skleníkových plynů 
Výpočet provozních emisí skleníkových plynů je analogický s výpočty v kritériu M.1. 

Hodnotí se provozní emise vznikající jako důsledek spotřeby energie, dílčí množství dodané 
energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy se pomocí emisních 
faktorů přepočítají na emise CO2,ekv.  

U projektů nových staveb se jedná o vypočtené množství energie pro splnění požadavků 
na standardizované užívání budovy, zejména na vytápění, přípravu teplé vody, úpravu 
vzduchu větráním a úpravu parametrů vnitřního prostředí případným klimatizačním 
systémem a osvětlení. 
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Do energetické bilance se zahrnují všechny energetické služby sloužící zajištění požadova-
ného stavu vnitřního prostředí. Energetická náročnost pro potřeby hodnocení tak obsahuje 
množství spotřebované energie na systémové hranici budovy pro celoroční provoz budovy, 
a to pro: vytápění, větrání, chlazení, zvlhčování, osvětlení, přípravu teplé vody a pomocné 
energie všech systémů (tj. pro provoz energetických systémů). 

Uživatelská elektrická energie, do které se řadí především spotřeba domácích spotřebičů, 
se nezahrnuje. Spotřeby se shrnou v Tab. 13 a dílčím spotřebám se přiřadí odpovídající 
energonositelé. 

Tab. 13 Výpočet roční produkce skleníkových plynů podle spotřeby energie a energonositelů  

Položka 

Roční spotřeba 
energie 
[MJ/a] 

Energonositel 
Emisní faktor 
[kgCO2,ekv./MJ] 

Roční produkce 
skleníkových 

plynů 
[kg CO2,ekv./a] 

G - h i = g · h 
Vytápění      
Větrání     
Chlazení     
Zvlhčování      
Osvětlení     
Příprava teplé vody     
Pomocná energie     
Celkem  - - ∑i 

Pozn. 1: V případě krytí některé energetické potřeby různými zdroji energie se tabulka rozšíří 
o potřebný počet řádků (např. v případě kombinované přípravy teplé vody – část energie dodaná 
kotlem, část solárním systémem). 

Pozn. 2: Pokud objekt vyrábí nějakou energii z OZE, a tato energie opouští systémovou hranici 
budovy směrem ven (např. z důvodu prodeje za garantované ceny), tak se tato energie do Tab. 13 
nezapočítává.  

Emise se vypočtou pomocí Tab. 13. Emisní faktory se přebírají z metodické přílohy 
metodiky SBToolCZ, s níž je toto kritérium kompatibilní. 

Celková suma roční produkce skleníkových plynů se vztáhne na celkový počet obyvatel 
budovy – finální jednotkou jsou kg CO2,ekv/(os.a) – Tab. 14. 

Tab. 14 Stanovení měrné roční produkce emisí CO2,ekv.  

 Položka m.j. Hodnota 
Anualizované provozní emise skleníkových plynů CO2,ekv./a ∑i 
Plánovaný počet obyvatel budovy os. Pos 
Měrné roční provozní emise skleníkových plynů kg CO2,ekv/(os.a) j = ∑i / Pos 

3.6.3 Odpočet emisí na základě energie opouštějících 
systémovou hranici budovy 

Odpočet vychází z výpočtu provedeném v kritériu M.1.  
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V případě, že vychází nenulové množství energie opouštějící systémovou hranici budovy 
(položka q v Tab. 8 v kap 2.6.3), je možné odpočíst emise skleníkových plynů odpovídající 
množství této energie a příslušných emisních faktorů těchto energií. Odpočet se spočítá 
jako: 

𝑘! = 𝑞 ∙ 𝐸 

kde E je uvažovaný emisní faktor energie elektrické síti či v místní 
distribuční síti tepla nebo chladu.  

V případě dodávky energie do jiné budovy mimo systém se bere emisní faktor jejího zdroje 
příslušné energie. V případě více energonositelů se tento výpočet provede pro každého 
energonositele s odpovídajícím množstvím energie.  

Příklad:  

Hodnocená budova má fotovoltaické panely, které vyprodukují více energie, než budova 
spotřebuje. Přebytky se prodávají do elektrické sítě. Zároveň má budova solární panely, 
které produkují přebytky tepla, které jsou dodávány do sousední budovy, která má jako 
zdroj energie kotel na plyn.  

V takovém případě je možné provést odpočet za elektřinu přenásobením množství prodané 
elektřiny emisním faktorem elektrické energie a odpočet za teplo přenásobením množství 
tepla dodaného sousední budově emisním faktorem pro plynový kotel. 

Do vyhodnocení vstupuje hodnota l vztažená na počet osob v budově: 

𝐼 =
∑𝑘
𝑃"#

 

3.6.4 Celkové vyhodnocení kritéria 
Výslednou hodnotou je součet roční svázané produkce emisí CO2,ekv. v kg/(os.a) 
a celkových měrných provozních emisí CO2,ekv. v kg/(os.a) – Tab. 15. 

Tab. 15 Stanovení celkové měrné roční produkce emisí CO2,ekv. 

Položka m.j. Hodnota 
Měrná roční svázaná produkce emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(os.a) f 
Měrná roční provozní produkce emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(os.a) j 
Celková měrná roční produkce emisí CO2,ekv. kg CO2,ekv./(os.a) m = f + j - l 
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3.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje celková měrná roční produkce emisí CO2,ekv. v kg/(os.a). 

Tab. 16 Kriteriální meze pro M.2 Přispívání ke změně klimatu 

Celková měrná roční produkce emisí CO2,ekv. 
(hodnota „m“ z Tab. 15) 

[kg/(os.a)] 
Body 

≥ 1 209 0 
1 088 1 
967 2 
846 3 
725 4 
605 5 
484 6 
363 7 
242 8 
121 9 
≤ 0 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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4 M.3 PŘIPAVENOST NA NOVÉ FORMY 
ŠETRNÉ DOPRAVY    

4.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zvýšení schopnosti adaptace budovy na co nejšetrnější způsoby 
dopravy. 

4.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení míry připravenosti budovy na nové formy šetrné 
dopravy z hlediska technického a provozního řešení. 

4.3 Kontext 
Doprava se výraznou měrou podílí na projevech změn klimatu a je zodpovědná za 1/5 
veškerých emisí skleníkových plynů v EU. Silniční doprava má na celkových emisích 
největší podíl (72,9 % v roce 2016) (Erbach, 2018). Zároveň riziko jejího poškození 
v souvislosti s klimatickými změnami je také vysoké a míra resilience je poměrně malá. 

Za šetrnou dopravu se všeobecně považuje taková doprava, která je udržitelná, přispívá 
k rozvoji ekonomiky a kvalitě života, ale zároveň nezpůsobuje škody na životním prostředí 
a neprohlubuje klimatické změny. Šetrná doprava by také měla v mnohem větší míře 
a efektivněji využívat obnovitelné zdroje energie, a přispívat ke snižování znečištění 
atmosféry a ke snížení celkových emisí skleníkových plynů. Šetrná doprava by měla plně 
korespondovat s principy trvale udržitelného rozvoje, tzn., že „současným i budoucím 
generacím zachovávají možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby, a přitom 
nesnižují rozmanitost přírody a zachovávají přirozené funkce ekosystémů“ (MŽP ČR, 2008). 

Současné legislativní úpravy Evropské komise v souvislosti s tzv. balíčkem čisté mobility 
a s novými cíli pro snížení emisí CO2 osobních a dodávkových vozů, které musí nově být 
o 15 % nižší v roce 2025 a o 30 % nižší v roce 2030 ve srovnání s původními limity pro rok 
2021 dále vytvoří tlak na implementaci nových forem šetrné dopravy. Národní akční plán 
čisté mobility (NAP CM) v České republice se zaměřuje na dekarbonizaci dopravy a plánuje 
proto také výrazně zvýšit podíl alternativních paliv v dopravě (Obr. 2) (MPO ČR,2015). 

 

 
Obr. 2 Zaměření projektu NAP CM, využití alternativních paliv v ČR  

dnes a v blízké budoucnosti (MPO ČR,2015) 
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Proto dochází zároveň k připravovaným legislativním změnám v rámci cele EU, kdy nově 
revidovaná směrnice EU o energetické náročnosti budov (Energy Performance in Buildings 
Directive EPBD) s plánovanou platností od roku 2020 specifikuje implementaci dobíjecích stanic 
a nutné infrastruktury pro všechny nové nebo kompletně rekonstruované nebytové budovy 
(Henning, 2017). Rekonstrukce je definována jako provedení stavebně technických úprav, které 
činí nejméně 25% hodnoty budovy, nebo pokud postihují více než 25% obálky budovy. 

V nově postavených nebo plně rekonstruovaných nebytových budovách (méně než 50 % 
podlahové plochy je využito pro bydlení) s deseti parkovacími místy a více bude muset být 
umístěna dobíjecí stanice a každé páté parkovací místo bude muset mít k dispozici 
stavebně předpřipravenou infrastrukturu, tzn. předběžné pokládání naddimenzovaných 
chrániček s možností protahování kabeláže, rozvodů a jejich budoucí upgrade. Pro nové 
nebo kompletně zrekonstruované residenční budovy s více jak 10 parkovacími místy bude 
muset být stavebně předpřipravena infrastruktura pro budoucí el. kabeláž pro připojení 
dobíjecí bodů pro každé parkovací místo (Electro-mobility., 2018). 

Revidovaná směrnice také klade důraz na inteligentní řešení dobíjecí infrastruktury, kdy se 
zapojením inteligence do nabíjecích bodů umožní efektivní, sledování, řízení a využití 
dobíjecí infrastruktury v součinnosti s elektřinou vyrobenou z obnovitelných zdrojů spolu 
s využitím řízených bateriových úložišť. Efektivitu dobíjecí infrastruktury také dále zvyšuje 
integrace rezervačního a zúčtovacího systému (Denková, 2017). 

Nově také dochází v ČR k novele zákona o pohonných hmotách v návaznosti na evropskou 
směrnici o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva (Alternative Fuels Infrastructure 
Directive AFI) (MPO ČR, 2015), která se týká zejména elektromobility. Veřejné dobíjecí 
stanice budou v evidenci, kterou povede ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Soukromé dobíjecí stanice umístěné v rodinných a bytových domech, bytových družstvech nebo 
společenstvích vlastníku nemusí být registrovány v evidenci MPO v případě, kdy jsou určené 
pouze pro jejich obyvatele. Nově také došlo k úpravě terminologie v souvislosti s registrem. 

Běžná dobíjecí stanice pro elektromobily bude podle novely ta stanice, která umožňuje 
přenos elektřiny do elektrického vozidla s výkonem 3,7 - 22 kilowattů. Dobíjecí stanice 
s výkonem vyšším než 22 kW budou klasifikovány jako vysoce výkonné a nebude se na ně 
vztahovat novela zákona (ČTK, 2017). Na dobíjecí stanice s výkonem do 3,7 kW určené k 
dobíjení jednostopých vozidel se novela zákona také vztahovat nebude. 

Naskýtá se možnost využít elektromobilů v rámci tzv. Smart Grids, kdy je z hlediska 
energetické resilience výhodnější rozdělit energetickou soustavu do menších synergických 
celků, kdy při nenadálých výpadcích el. energie je stále možné flexibilně reagovat na její 
nutné dodávky i v případě nouzového stavu. 

Elektromobil by v tomto případě sloužil jako rozšířené úložiště el. energie s možností 
využívat nebo vracet elektrickou energii zpět do sítě v tzv. režimu V2G (Vehicle to Grid), 
nebo v režimu Vehicle to Home (V2H), kdy by sloužil jako nouzový zálohový zdroj 
v součinnosti s jinými záložními zdroji energie (NISSAN)(NISSAN and ENEL, 2015). 

Při běžném provozním stavu by byl elektromobil jako součást bytového domu zapojen 
v režimu V2G, kdy je jako prvek mikrogridu dobíjen z fotovoltaického systému v rámci 
budovy, nebo za pomocí využití nízkého tarifu z distribuční sítě (DS). V případě odběrových 
špiček je možné využít elektrické vozidlo, z anglického Electric Vehicle (EV) jako 
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rozšířeného úložiště energie spolu s instalovaným hlavním bateriovým úložištěm v budově 
pro jejich vykrývání. 

Při nouzovém stavu, kdy dojde k přerušení dodávky el. energie z distribuční soustavy by 
převzal řízení dodávky energie mikrogrid v budově, kdy v případě využití el. energie 
z elektromobilu v režimu V2H by došlo k automatickému přechodu na dodávku el. energie 
i popř. spolu s hlavním bateriovým úložištěm. Tím by bylo možné pokrýt nouzové dodávky 
energie na nezbytně nutnou stanovenou dobu (NISSAN) 

Na obrázku Obr. 3 je ukázka pilotního projektu firmy Nissan, kdy je elektromobil využíván 
v rámci tzv. Chytré sítě v režimu V2G pro uskladnění a využití el. energie s pomocí speciální 
obousměrné nabíječky, kdy je možné využívat el. energii nejen pro potřeby využití nízkého 
a vysokého tarifu a k vykrývání odběrových špiček, ale i jako nouzový zálohový zdroj 
v režimu V2H (Obr. 3, Obr. 4) (NISSAN and ENEL, 2015). 

 
Obr. 3 Vize Power to the people (NISSAN and ENEL, 2015) 

 
Obr. 4 Vize Power to the people (NISSAN) 
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V případě varianty pro zálohu nezbytně nutných potřeb budovy by bylo samotné využití 
elektromobility technicky poměrně problematické, vzhledem ke kapacitě bateriových článků 
v běžném elektromobilu. EV by bylo možné za optimálních podmínek využít pouze 
ke krátkodobé nouzové dodávce elektrické energie v rámci mikrogridu budovy pro zálohu 
technologií s nižšími odběry eklektické energie jako jsou např. oběhová čerpadla pro 
vytápění, dodávku pitné vody a splachování záchodů, nouzové osvětlení, zásobování nízko 
odběrových komunikačních prostředků pro informování obyvatel budovy v krizových 
situacích apod. 

U varianty pro zachování vysokého uživatelského komfortu by bylo nezbytně nutné 
kombinovat elektromobily v budově v rámci mikrogridu s hlavním bateriovým úložištěm 
a dalšími energetickými zdroji (fotovoltaika, fototermika, kogenerační jednotka, palivový 
článek, elektrocentrála). I přes to je třeba realisticky předpokládat, že by bylo možné v rámci 
bytového domu zajistit rezervu dodávky el. energie na kratší dobu (přibližně 2 dnů), 
a kapacita EV s dalšími zdroji by nemusela stačit na pokrytí kompletních potřeb bytového 
domu. 
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4.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. Systém pro rozúčtování elektřiny 

4.6 Popis hodnocení 
Jednotlivá kritéria hodnocení jsou: 

� Připravenost domovních rozvodů a elektrických přípojek v budově na implementaci 
šetrné dopravy a interakce s distribuční soustavou  
� Základ (rezervní příkon, požadované jištění atd.) 
� Resilience domovních rozvodů a přípojek, připojených dobíjecích stanic a řídicích 

systémů v souvislosti s adaptací na projevy změny klimatu, tzn. bezpečné umístění 
a ochrana páteřních komponentů například proti záplavě, přívalovým dešťům atd. 

� Stavebně předpřipravená infrastruktura s již integrovanými naddimenzovanými 
chráničkami s možností protahování kabeláže, rozvodů a jejich budoucí upgrade 
počet/počet parkovacích míst 

� Formy a způsoby plateb za dobíjení a možnosti rozúčtování v rámci budovy spolu 
s podružným měřením. 

� Možnosti dobíjení dopravních prostředků 
� Dostupnost a počet dobíječek: 

� elektroskútr, elektrokolo, elektrokoloběžka – v kolárně a u stojanu na kola, pokud 
je (počet/počet bytů) 

� elektro vozík pro seniory – je místo pro zaparkování elektrovozíků, a je vybaveno 
dobíječkou (počet/počet bytů) 

� Počet dobíjecích stanic pro elektromobily (počet/počet bytů) 
� Rezervační systém pro dobíjení a možné sdílení šetrné dopravy v rámci 

pokročilého rezervačního systému  
• (pokud je rezervační systém, pak je možné navýšit body koeficientem 1  
• Inteligentní řízení v závislosti na rychlosti dobíjení v souvislosti s řídicím 

systémem, který by reguloval výkon dobíjecích prvků od 3,7 do 22 kW 
podle počtu aktuálně dobíjených vozidel. 

� Míra nezávislosti na vnějších zdrojích a podpora energetiky budovy 
� Elektrické dopravní prostředky mohu dobíjet z energie vyrobené v místě 

� Míra lokálního využití energie OZE pro dobíjení šetrné dopravy 
� Kogenerační jednotka 
� Bateriové úložiště v budově 
� Řídící a monitorovací systémy pro optimální využívání infrastruktury pro šetrnou 

dopravu 
� Je možnost použít elektrickou energie elektromobilů pro provoz budovy (V2H) 

Budova získá pozitivní kredity, pokud je technicky připravená na nové formy šetrné dopravy, 
dále pokud budova umožnuje plynulé inteligentní řízení dobíjecích stanic, spolu s využitím 
přebytků energie OZE pro dobíjení, pokud je systém dobíjení aktivní součástí lokální 
elektrifikační soustavy/mikrogridu a odolný proti projevům změny klimatu. 
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Na výsledné hodnocení má vliv i způsob rozúčtování a fakturace, řízení rychlosti dobíjení, 
možnosti rezervačního systému a moznosti sdílení šetrné dopravy. Výběr vhodné 
distribuční sazby muže taktéž ovlivnit: 

1. Zpoplatnění založené na množství odebrané energie (počet kWh), každý dobíjecí 
konektor musí mít své měření spotřeby. Výhodou je platba jen za spotřebovanou 
energii. Nevýhoda je neomezené dobíjení v čase, v případě dobíjecího kabelu pro 
každé parkovací místo tato nevýhoda nevznikne., protože každé EV stojí na svém 
parkovacím místě s dobíjecím kabelem. 

2. Zpoplatnění času, který elektromobil stráví připojený k dobíjecí stanici, např. za minuty. 
Zde je ovšem rozdíl, jestli je dobíjecí stanice DC, která si výkon dobíjení řídí sama, nebo 
se jedná o AC dobíjení, kde hraje roli palubní nabíječka EV a to, kolik z dobíjecí stanice 
odebírá, se liší, podle modelu EV. Ve stejném čase může každý model EV odebrat jiné 
množství energie. Výhodou je omezení časové blokace dobíjecí stanice. V případě 
dobíjecího kabelu pro každé parkovací místo ovšem problém s časovou blokací není, 
každé EV se dobíjí na svém parkovacím místě. 

3. Paušální poplatek za užívání dobíjecí stanice s možností předplacení na určitý časový úsek. 
4. Možná kombinace výše uvedených způsobů. 

Poměrové účtování v souvislosti s využitím dobíjecí stanice většinou probíhá na základě 
identifikace jednotlivého uživatele nejčastěji pomocí RFID klíče/karty v kombinaci s různými 
mobilními aplikacemi, kdy se pro dané období zaznamenávají informace o všech 
proběhlých dobíjeních, množství odebrané energie, její ceně, s grafickým zobrazením 
průběhu každého dobíjení, použité platební metodě, s možností individuální fakturace atd. 

4.6.1 Technické řešení 
Prvním hodnoceným kritériem (kredity Ktech) je stavebně technická míra před připravenosti 
budovy na nové formy šetrné dopravy. Jako výchozí stav je situace bez jakékoliv 
předpřípravy pro elektromobilitu v budově. Kreditové hodnocení v Tab. 17 následně 
bonifikuje vylepšení nad základní stav. 

Tab. 17 Kreditové ohodnocení technického řešení 

Technické řešení Kredity 
Ktech 

Budova není stavebně technicky předpřipravena na nové formy šetrné dopravy. 0 
Budova je stavebně technicky předpřipravena na 1 dobíjecí bod na 10 parkovacích míst. 2 
Budova je stavebně technicky předpřipravena na dva dobíjecí body (duální dobíjecí 
stanice) na 10 parkovacích míst, tzn. pět parkovacích míst na jeden dobíjecí bod. 

4 

Budova je stavebně technicky předpřipravena pro možnost připojení dobíjecího kabelu 
pro každé parkovací místo. 

6 

Budova je stavebně technicky předpřipravena pro možnost připojení dobíjecího kabelu 
pro každé parkovací místo a zároveň má resilientní domovní rozvody a přípojky, 
připojených dobíjecích stanic a řídicích systémů v souvislosti s adaptací na projevy 
změny klimatu, tzn. bezpečné umístění a ochrana páteřních komponentů například proti 
záplavě, přívalovým dešťům atd. 

7 

Po zdůvodnění lze užít mezilehlé hodnoty. 
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4.6.2 Provozní řešení 
Kreditové hodnocení v Tab. 18 následně bonifikuje vylepšení nad základní stav. 

Tab. 18 Kreditové ohodnocení provozního řešení 

Provozní řešení Kredity 
Kprovoz 

Budova nemá žádné provozní řešení pro využití šetrné dopravy 0 
Budova má integrovány formy a způsoby plateb za dobíjení a možnosti rozúčtování 
v rámci budovy spolu s podružným měřením. 

1 

Budova má integrováno předešlé řešení plus inteligentní řízení v závislosti na rychlosti 
dobíjení v souvislosti s řídicím systémem, který by reguloval výkon dobíjecích prvků, 
využíval přebytků z OZE, v režimu V2G/V2H 

2 

Budova má integrováno předešlé řešení plus rezervační systém pro využití sdílené 
šetrné dopravy 

3 

Po zdůvodnění lze užít mezilehlé hodnoty. 

4.6.3 Celkové kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K kritéria připravenost na nové formy šetrné dopravy se 
vypočte jako: 

𝐾 = 𝐾$%&' + 𝐾()*+*, 

kde Ktech  je kreditové ohodnocení technického řešení, 

 Kprovoz  je kreditové ohodnocení provozního řešení. 

Komentář ke kreditovému ohodnocení: 

Nejnižší počet kreditů K=0, získá takové řešení, které není jak technicky, tak provozně 
připraveno na nové formy šetrné dopravy. 

Nejvyšší počet kreditů K=10, získá takové řešení, které je resilientní v souvislosti s adaptací 
na projevy změny klimatu, je stavebně technicky připraveno pro dobíjení každého 
parkovacího místa, má integrován pokročilý systém rozúčtování plateb za dobíjení, využívá 
inteligentního řízení a regulace dobíjení s využitím přebytků z OZE v režimu V2G/V2H a má 
implementován rezervační systém pro sdílené využití šetrné dopravy 

4.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K připravenost na nové formy šetrné 
dopravy. 

Tab. 19 Kriteriální meze pro M.3 Připravenost na nové formy šetrné dopravy 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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5 A.1 PŘÍVALOVÉ SRÁŽKY  

5.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zabránění lokálním záplavám z důvodu přívalových srážek 
snížením špičkového odtoku srážkové vody tak, aby nedošlo k překročení předepsaného 
přípustného odtoku. 

5.2 Indikátor 
Indikátorem je doba opakování většího odtoku z pozemku než předepsaného přípustného 
odtoku (zkráceně bezpečnost přelití). 

5.3 Kontext 
Hospodaření se srážkovými vodami na pozemku 

Zastavování území a zvyšování podílu nepropustných ploch (střechy, komunikace) vede 
ke zvýšení objemu srážkového odtoku, jeho urychlení a zvýšení špičkových odtoků, což 
může způsobovat přetížení stokové sítě a záplavy v níže ležících oblastech. To vše je ještě 
umocňováno klimatickou změnou přinášející i vyšší srážkové extrémy (Larsen et al, 2009). 

Opatřeními na stavebním pozemku je proto nutno se co nejvíce přiblížit přirozené vodní 
bilanci před jeho zastavěním. Vhodné je minimalizovat nepropustné povrchy a používat 
povrchy propustné či polopropustné, podporovat výpar srážkové vody (např. prostřednictvím 
vegetačních střech) a její vsakování či zadržování na pozemku. Žádoucí je také kombinovat 
akumulační zařízení pro užívání srážkové vody a vsakovací či retenční zařízení, protože 
systémy akumulace a využívání srážkové vody přispívají ke snížení objemu povrchového 
srážkového odtoku a kulminačních průtoků. Systémy akumulace a využívání srážkové vody 
se zapojují mezi odvodňovanou plochu a další prvek hospodaření se srážkovými vodami, 
např. vsakovací zařízení, retenční nádrž, nebo se mohou přímo kombinovat v jednom 
objektu s retenční nádrží (zejména při venkovním využívání srážkové vody). Nakládání se 
srážkovými vodami se řídí vodním a stavebním zákonem a dalšími prováděcími vyhláškami 
(např. č. 501/2006 Sb.) s těmito prioritami: 

§20 (5) Stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno 

c) Vsakování nebo odvádění srážkových vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných 
ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití; přitom musí být řešeno 

1. přednostně jejich vsakování, v případě jejich možného smísení se závadnými 
látkami umístění zařízení k jejich zachycení, není-li možné vsakování, 

2. jejich zadržování a regulované odvádění oddílnou kanalizací k odvádění srážkových 
vod do vod povrchových, v případě jejich možného smísení se závadnými látkami 
umístění zařízení k jejich zachycení, nebo 

3. není-li možné oddělené odvádění do vod povrchových, pak jejich regulované 
vypouštění do jednotné kanalizace. 

Pro výpočet přípustného odtoku srážkových vod z pozemku do vodoteče či kanalizace se 
doporučuje hodnota specifického odtoku 3 l/(s⋅ha), avšak hodnota regulovaného odtoku 
z jednoho zařízení pro hospodaření se srážkovými vodami nemá být z provozních důvodů 
nižší než 0,5 l/s (TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami). 
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Vsakovací a retenční zařízení se navrhují na bezpečnost přelití 1x/5 let (tj. periodicitu 
p = 0,2 rok-1) (ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod, TNV 75 9011 Hospodaření 
se srážkovými vodami). Přepady se zaúsťují podle místních podmínek na terén, 
do vodoteče či do kanalizace. 

Povrchová plošná vsakovací zařízení bez retenčního objemu a regulovaného odtoku, která 
lze použít při dobrých vsakovacích podmínkách, se dimenzují se na srážku o době trvání 
t = 15 min a době opakování 5 let. 

Dimenzování retenčních objemů se provádí pomocí bilance přítoku a odtoku 
do/z retenčního prostoru zařízení pro různé doby trvání srážky s dobou opakování 
odpovídající bezpečnosti přelití. Rozhodující je taková srážka o délce trvání se zvolenou 
dobou opakování, která způsobí největší rozdíl mezi objemem přítoku a odtoku (tzn. pro 
dimenzování retenčních objemů nemusí být rozhodující krátkodobá přívalová srážka, ale 
může to být i déletrvající méně vydatná srážka). 

Přívalové srážky 
Neexistuje jednoznačná definice přívalových srážek. V městské hydrologii se za přívalovou 
srážku běžně považuje 15minutová srážka vyskytující se s dobou opakování 1 rok 
(tj. periodicitou p = 1 rok-1). Její hodnotu a hodnotu pro vyšší periodicity (0,5; 0,2; 0,1 
a 0,05 rok-1) (tj. doby opakování 2, 5, 10 a 20 let) lze odečíst z Truplových tabulek 
sestavených v r. 1958 pro 96 lokalit (Tab. 20) nebo si vyžádat aktuálnější data od ČHMÚ, 
která jsou pro místa s ombrografickými stanicemi zpracována až pro doby opakování 
100 let.  

Tab. 20 Ukázka intenzitních čar z Truplových tabulek pro lokalitu Brno se zvýrazněným 
řádkem pro dobu 15 minut 

Doba 
trvání 
srážky 
[min] 

Intenzity [ l s-1 ha-1] při periodicitě p [rok-1] 

T 5 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 
5 125 180 220 265 322 367 424 
10 81,7 127 163 202 251 288 337 
15 61,7 98,9 129 161 203 236 278 
20 48,4 79,2 104 131 167 194 231 
30 34,4 57,6 76,2 96,5 125 146 174 
40 27,1 45,7 61,1 77,8 101 119 142 
60 19,2 32,7 43,9 56,4 73,9 87,4 105 
90 13,4 23,3 31,5 40,8 53,9 63,9 77,2 
120 10,4 18,3 24,8 32,3 42,8 50,9 61,6 
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5.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 75 6261 Dešťové nádrže 

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

LARSEN, Agnethe Nedergaard; GREGERSEN, Ida, Bülow; CHRISTENSEN Ole Bøssing, 
LINDE, Jenna; MIKKELSEN, Peter, Stehen; 2009. Potential future increase in extreme 
one-hour precipitation events over Europe due to climate change. Wat. Sci. Techn. 
60(9), pp. 2205-16. 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

TRUPL, Josef, 1958. Intensity krátkodobých dešťů v povodích Labe, Odry a Moravy. 
Český hydrometeorologický ústav, Praha. 

Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Zákon č. 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

5.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Srážková data z Truplovych tabulky nebo z Českého hydrometeorologického ústavu 

(ČHMÚ) ((intenzity 15minutových srážek vyskytujících se s dobou opakování 1 rok, 2, 
5, 10 a 20 let nebo časová řada intenzit srážek z posuzované lokality (i) 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Data o pozemku (výměry ploch na pozemku a jejich součinitele odtoku 
(stanovené podle ČSN 75 6261 nebo ČSN 75 9010) pro výpočet redukované 
odvodňované plochy pozemku (Ared) 

� Data o vsakovacím či retenčním objektu (vsakovací plocha vsakovacího zařízení 
(Avsak), retenční objem zařízení (V), regulovaný odtok z retenčního prostoru do 
povrchových vod nebo do jednotné kanalizace (stanovený podle TNV 75 9011)  (Qo), 
u vsakovacích zařízení vsakovaný odtok (stanovený podle ČSN 75 9010) (Qvsak) 

5.6 Popis hodnocení 
Zjišťuje se doba opakování většího odtoku z pozemku než předepsaného přípustného 
odtoku a hodnotí se, nakolik je nad rámec doporučený TNV 75 9011 (tj. bezpečnost přelití 
vyšší než 5 let). 

Posouzení se provádí jednoduchým hydrologickým bilančním výpočtem mezi přítokem 
a odtokem dle Tabulky 1 v TNV 75 9011 pro daný typ objektu (Tab. 21).  
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Tab. 21 Hydrologická bilance mezi přítokem a odtokem do vsakovacích či retenčních 
objektů různých typů (TNV 75 9011) 

 Přítok 1) = Odtok 3) 

č. Typ objektu Objem přivedené 
srážkové vody 2) = Vsakování + Retenční 

objem 7) + Regulovaný 
odtok 

1 Plošné vsakování bez 
retence 

i.(Ared+ 
Avsak).t/1000 = 3 600.Qvsak.t + 0 + 0 

2 Povrchová vsakovací 
zařízení s retencí 

 i.(Ared+ 
Avsak).t/1000 = 3 600. Qvsak.t  + V4) + 0 

3 
Povrchová vsakovací 
zařízení s retencí a 
odtokem 

 i.(Ared+ 
Avsak).t/1000 = 3 600. Qvsak.t  + V4) + 3 600.Qo.t  

4 Podzemní vsakovací 
zařízení s retencí i.Ared.t/1000 = 3 600. Qvsak.t  + V4.5) + 0 

5 
Podzemní vsakovací 
zařízení s retencí a 
odtokem 

i.Ared.t/1000 = 3 600. Qvsak.t  + V4.5) + 3 600.Qo.t  

6 Retenční objekty i.(Ared+Aret).t/1000 = 06) + V4) + 3 600.Qo.t  

i 
t 

Ared 

Intenzita srážky, v mm/h 
Doba trvání srážky, v h 
Průmět redukované odvodňované plochy povodí, v m2 

Avsak 
Vsakovací plocha vsakovacího zařízení v m2; pokud se jedná o vsakovací objekt se sklonitými svahy, 
lze hodnotu Avsak uvažovat jako střední hodnotu zatopené plochy objektu  

Aret 
Plocha retenčního objektu, v m2; pokud se jedná o retenční objekt se sklonitými svahy, lze hodnotu 
Aret uvažovat jako střední zatopenou plochu objektu  

Qvsak Vsakovaný odtok podle ČSN 75 9010, v m3/s 

Qo 

Regulovaný odtok z retenčního prostoru do povrchových vod nebo do jednotné kanalizace, v m3/s. Qo 
£ Qc, kde Qc je přípustný odtok vypočtený na základě hodnoty specifického odtoku 3 l/(s⋅ha). Zároveň 
Qo > 0,5 l/s 

V Retenční objem V = Avsak .H resp.  V = Aret .H, v m3, kde H je střední hloubka vody v m 

1) 

 

2) 

 

3) 

 

 

 

4) 

 

5) 

 

6) 

 

7) 

Pokud se mezi odvodňovanou plochou a objektem HDV nachází další decentrální objekt s retenčním 
objemem, je nutné jeho objem odečíst na levé straně bilanční rovnice od objemu srážkové vody. 
Výpočet objemu povrchového odtoku podle ČSN EN 752. Alternativně lze objem povrchového odtoku 
vypočítat podle ČSN 75 9010 na základě celkového úhrnu srážky s periodicitou p a dobou trvání t. 
V hydrologické bilanci pro návrh vsakovacích a retenčních objektů a zařízení se neuvažuje 
evapotranspirace.  
Evapotranspiraci je nutno zohlednit při dlouhodobé hydrologické bilanci (např. roční). 

Pro povodí, kde hraje roli doba dotoku td do retenčního zařízení, je vhodné ji při výpočtu retenčního 
objemu zohlednit (ČSN 75 6261). 
Retenční objem podzemních vsakovacích zařízení vyplněných štěrkem nebo prefabrikovanými bloky 
je dán objemem pórů nebo retenčního prostoru v blocích (viz ČSN 75 9010). 
V hydrologické bilanci pro návrh retenčních objektů, které nejsou navrženy jako kombinované objekty 
se vsakovacím zařízením, se nezohledňuje případný průsak vody nádrží do horninového prostředí. 
V případě kombinované funkce akumulace srážkové vody pro její užívání a retence je na straně 
bezpečnosti předpokládat, že akumulační objem je stále plný. 
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Redukovaný půdorysný průmět odvodňované plochy Ared, v m2, se stanoví podle vztahu: 

 
kde Ai  je půdorysný průmět odvodňované plochy určitého druhu (Tab. 22) 

[m2], 

 ψi součinitel odtoku srážkových povrchových vod pro odvodňovanou 
plochu určitého druhu podle Tab. 22, 

 n počet odvodňovaných ploch určitého druhu. 

Tab. 22 Součinitele odtoku srážkových povrchových vod (ψ) (ČSN 75 9010) 

Druh odvodňované plochy; druh úpravy 
povrchu 

Sklon povrchu 

do 1 % 1 % až 5 % nad 5 % 

Součinitele odtoku srážkových 
povrchových vod 

Ψ 
Střechy s propustnou horní vrstvou (vegetační 
střechy) 

0,4 až 0,71) 0,4 až 0,71) 0,5 až 0,71) 

Střechy s vrstvou kačírku na nepropustné vrstvě  0,7 až 0,91) 0,7 až 0,91) 0,8 až 0,91) 
Střechy s nepropustnou horní vrstvou 1,0 1,0 1,0 
Střechy s nepropustnou horní vrstvou o ploše 
větší než 10 000 m2   

0,9 0,9 0,9 

Asfaltové a betonové plochy, dlažby se zálivkou 
spár 

0,7 0,8 0,9 

Dlažby s pískovými spárami 0,5 0,6 0,7 
Upravené štěrkové plochy 0,3 0,4 0,5 
Neupravené a nezastavěné plochy 0,2 0,25 0,3 
Komunikace ze zatravňovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 
Komunikace ze vsakovacích tvárnic 0,2 0,3 0,4 
Sady, hřiště 0,1 0,15 0,2 
Zatravněné plochy 0,05 0,1 0,15 
1) Podle tloušťky propustné horní vrstvy (s rostoucí tloušťkou propustné horní vrstvy se 
součinitel odtoku srážkových povrchových vod snižuje až na uvedenou dolní mezní hodnotu). 

V bilanční rovnici je jedinou neznámou intenzita 15minutové přívalové srážky i, kterou je 
daný retenční objem schopen pojmout. 

Po výpočtu této intenzity je nutno zjistit její dobu opakování. To je nejvhodnější provést 
proložením hodnot intenzit 15minutových srážek o různých periodicitách/dobách opakování 
z Truplových tabulek nebo z dat od ČHMÚ křivkou a hledanou hodnotu doby opakování 
stanovit interpolací, příp. extrapolací (Obr. 5). 

å
=

×=
n

i
iired AA

1
y
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Obr. 5 Intenzity 15minutových srážek s různými dobami opakování pro Brno 

Pokud je k dispozici časová řada srážek z posuzované lokality, lze provést posouzení 
i pomocí srážkoodtokového simulačního modelu, kdy se simulují časové řady přítoku 
a odtoku či odběrů z retenčního a akumulačního objemu. Délka použité řady srážek však 
nesmí být kratší než doba opakování T pro požadovanou výpověď (bezpečnost přelití). 
Optimální délka je 3 T či alespoň 2 T. Výstupem simulací je četnost přetížení retenčního 
objemu objektu vyjádřená dobou opakování T, popřípadě periodicitou p.  
Hodnocení je založeno na skutečnosti, že intenzity přívalových 15 minutových srážek 
(a tudíž nutné retenční objemy pro jejich zachycení) se se zvyšujícími dobami opakování 
logaritmicky snižují (Obr. 5). 

5.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje bezpečnost přelití v letech. Za standard je považována 
bezpečnost přelití 5 let, kterou by měly splňovat všechny novostavby po r. 2013, kdy 
vstoupila v platnost TNV 75 9011. 

Tab. 23 Kriteriální meze pro A.1 Přívalové srážky  

Bezpečnost přelití [roky] Body 
5 0 
6 1 
7 2 
8 3 
9 4 
10 5 

11,7 6 
13,3 7 
15 8 

17,5 9 
≥ 20 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 

y = 46,498ln(x) + 131,61
R² = 0,9969
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6 A.2 ZÁPLAVA 

6.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je minimalizace škod způsobených záplavou. V rámci resilience má 
být objekt připraven na možnou výšku hladiny vody 1m nad úroveň okolního terénu. 

6.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení připravenosti objektu na různé výšky hladiny vody. 

6.3 Kontext 
Podle Národního akčního plánu adaptace na změnu klimatu bude ubývat jarních povodní 
způsobených táním sněhu, protože během zimy bude vždy minimálně jedna obleva 
a nebude tak docházet k větší akumulaci sněhu. Předpokládají se ale častější výkyvy 
počasí v podobě sucha a přívalových dešťů, které budou vést k povodním.  

Záplavová území jsou upravována v zákoně 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon). V aktivní zóně záplavových území definuje stavební 
činnost ustanovení § 67, podle kterého je v aktivní zóně záplavových území obecně 
zakázáno umísťovat, povolovat a provádět stavby s výjimkou staveb, jako jsou 
např. některá vodní díla, nezbytné stavby dopravní a technické infrastruktury a další. 
Obecně lze v záplavovém území umísťovat stavby se souhlasem vodoprávního úřadu. 
Stavby musí splňovat speciální technické požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu 
dle ustanovení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
např. konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, 
musí být navrženy na mimořádné zatížení, zejména při povodni a jejím opadnutí, dále při 
povodni musí stavebně technické řešení staveb umožňovat gravitační odtok vody 
z nejnižšího podlaží nebo musí být navrženo zařízení pro jednoduché odčerpávání vody 
z budov atd. 

Z konstrukčního hlediska je potřeba navrhnout objekt tak, aby nebyla vlivem tlaku a vztlaku 
vody, naplaveného materiálu ovlivněna statika. U základů může dojít vlivem proudění vody 
k pohybu v základové spáře, proto je potřeba s tím v návrhu počítat – dle okrajových 
podmínek upravit hloubku založení, tuhost (např. založení na železobetonovém roštu). 

Nosná konstrukce by měla být navržena z nenasákavého materiálu – beton (voděodolný 
nebo s nízkou nasákavostí), plné cihly, dřevo jen v případě, že po opadnutí vody bude mít 
šanci vyschnout (tj. nebude v konstrukci uzavřeno). Z hlediska konstrukčního systému je 
vhodnější skelet než stěnový systém. Nosné stěny by nemusely odolat tlaku vody 
a naplavenému materiálu. Pokud to architektonický návrh umožní, je ideální nechat první 
nadzemní patro otevřené, např. může sloužit jako parkovací stání, a obytné prostory 
navrhnout až nad možnou úroveň hladiny vody. Pokud to možné není, tak navrhnout lehký 
obvodový plášť, který v případě velkého tlaku vody voda strhne a odnese s sebou, ale 
statika celého domu nebude narušena. 

Fasáda objektu opět z nenasákavých materiálů by měla být řešena horizontálně, aby bylo 
možné ji opravit jen lokálně (různé deskové obklady, palubky atd.). Tepelná izolace by do 
uvažované výšky hladiny vody měla být z nenasákavých materiálů (např. PIR a PUR 
panely). 
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6.4 Literatura a další zdroje informací 
Ministerstvo životního prostředí, 2015. Národní akční plán adaptace na změnu klimatu 

[online]. MŽP. [Cit. 26.11.2018]. Dostupné z: 
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/news_170116_NAP/$FILE/NAP_material.
pdf 

Department for Communities and Local Government: London , květen 2007. Improving 
the Flood Performance of New Buildings, Flood Resilient Construction, [online]. 
Consortium managed by CIRIA. [Cit. 26.11.2018]. Dostupné z: 
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachme
nt_data/file/7730/flood_performance.pdf 

6.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. Opatření proti povodním 

6.6 Popis hodnocení 
Podle maximální možné výšky hladiny vody nad úroveň okolního terénu se rozlišují tři 
přístupy protipovodňových opatření: 

� při výšce hladiny vody do 300 mm se jedná o vyvarování, 
� při výšce hladiny vody do 600 mm se jedná o rezistenci, 
� při výšce hladiny vody nad 600 mm a minimálně do výšky 1 m se jedná o resilienci. 

Vyvarování znamená snahu, aby se voda k objektu vůbec nedostala. Dosáhnout toho lze 
pomocí různých terénních úprav - stavba objektu na náspu, vyspádování okolního terénu 
od budovy, různé valy, příkopy, drenáže – odvedení vody od objektu, ale s ohledem 
na ostatní budovy v okolí, aby nedošlo k jejich většímu ohrožení. 

Rezistence znamená snahu zabránění vniknutí vody do budovy využitím opatření typu 
protipovodňové dveře, okna, utěsnění objektu pomocí mobilních bariér. Vždy je lepší dát 
přednost trvalým opatřením, u mobilních hrozí, že nedojde k včasné instalaci. 

Resilience znamená navrhnout objekt tak, aby při vniknutí vody do objektu došlo 
k minimálním škodám a zároveň se zkrátil čas nutný pro uvedení objektu do původního 
stavu po opadnutí vody. Ke zvýšení resilience objektu proti záplavám lze využít následující 
opatření – omyvatelné povrchy, použití nenasákavých materiálů, které po opadnutí vody 
rychle vyschnou, umístění zásuvek nad možnou úroveň vody, vnitřní vybavení buď lehce 
demontovatelné, aby šlo přemístit do vyšších pater a ke stěhování uzpůsobené i schodiště, 
nebo levné vybavení, které se vymění, umožnit snadné odčerpání vody po opadnutí 
povodně (např. vyspádování hydroizolační vrstvy k jímce), umožnit konstrukci vyschnout, 
tepelná izolace a fasáda do předpokládané výšky povodně z nenasákavých materiálů atd. 
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Tab. 24 Seznam možných opatření a jejich kreditové ohodnocení 

Opatření Kredity K 
Všechny objekty navrhované v rizikové oblasti musí být konstrukčně a staticky 
navrženy na tlak a vztlak vody, aby vlivem povodně nedošlo k ohrožení statiky 
objektu 

0 

Zabránění přístupu vody k objektu do výšky hladiny vody do 300 mm +2 
Zabránění vniknutí vody do objektu při výšce hladiny vody do 600 mm +4 
Za každé opatření zvyšující resilienci budovy z hlediska záplavy při výšce hladiny 
vody min. 1 m nad úroveň terénu. 
Příklady: 

� omyvatelné povrchy 
� použití nenasákavých materiálů,  
� umístění zásuvek nad možnou úroveň vody 
� vnitřní vybavení buď lehce demontovatelné, nebo levné vybavení, 

které se vymění 
� vyspádování hydroizolační vrstvy k jímce 
� tepelná izolace a fasáda do předpokládané výšky povodně 

z nenasákavých materiálů 
� umístění technického zařízení min. 1m nad úroveň terénu 
� klapka proti vzduté vodě 
� čerpadlo pro odčerpání přívalové vody 
� a další 
Objekt s otevřeným 1. nadzemním patrem získává za resilienci plný počet 
tedy. 4 kredity. 

+0,5  
(max. +4) 

Kredity za jednotlivá opatření se sčítají. 

6.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje součet kreditů K. 

Tab. 25 Kriteriální meze pro A.2 Záplava 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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7 A.3 RIZIKO LETNÍHO PŘEHŘÍVÁNÍ 

7.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je udržení tepelného komfortu interiéru v letním období, a to i při výpadku 
strojního chlazení či aktivních stínících prvků. 

7.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení (rizika letního přehřívání) skládající se ze 2 dílčích 
posouzení: 

� nejvyšší denní výpočtová teplota vzduchu v nejteplejší obytné místnosti domu, 
� složitost a spolehlivost technického řešení potřebného pro zajištění přijatelné teploty 

vnitřního vzduchu. 

7.3 Kontext 
Pro současné pozemní stavitelství, bytové domy nevyjímaje, je typická vysoká tepelně-
izolační kvalita obálky budovy, vysoký podíl prosklených ploch na fasádách a odlehčování 
stavebních konstrukcí ( Error! Reference source not found.). Taková kombinace sama o 
sobě vede, nejsou-li provedena příslušná protiopatření, ke zvýšenému riziku přehřívání 
interiéru v teplém období roku. Zvýšená teplota interiéru pak způsobuje přehřívání 
organismu a s ním spojené snížení výkonnosti a riziko vzniku zdravotních problémů, 
zejména pro starší a zdravotně citlivější osoby. 

   
Obr. 6 Příklady současné výstavby bytových domů (Inex, 2014)(Pressto) 

Riziko přehřívání interiéru je však v současnosti dále umocněno probíhající klimatickou 
změnou, která se na území ČR projevuje setrvalým meziročním nárůstem venkovních 
teplot, přičemž lze odůvodněně předpokládat, že tento trend bude pokračovat 
i v následujících desetiletích, viz Error! Reference source not found. a Error! Reference 
source not found.. 
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Obr. 7 Průměrné roční hodnoty teploty vzduchu (°C) včetně polynomického 

 trendu vývoje 1961–2099 (ČHMÚ, 2019) 

 
Obr. 8 Dlouhodobé měsíční průměry teploty vzduchu (°C) v referenčním 

a ve scénářových obdobích (ČHMÚ, 2019) 

7.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 73 0540–1, 2005. Tepelná ochrana budov – Část 1: Terminologie 

ČSN 73 0540–2, 2011 + Z1, 2012. Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 0540–3, 2005. Tepelná ochrana budov – Část 3: Návrhové hodnoty veličin 

ČSN 73 0540–4, 2005. Tepelná ochrana budov – Část 4: Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 52016-1, 2018. Energetická náročnost budov – Energie potřebná 
pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: 
Postupy výpočtu 
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ČSN EN ISO 52017-1, 2018. Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné 
zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu 

ASHRAE 140, 2017. Standard Method of Test for the Evaluation of Building Energy 
Analysis Computer Programs 

ČSN EN ISO 7730, 2006. Ergonomie tepelného prostředí – Analytické stanovení 
a interpretace tepelného komfortu pomocí výpočtu ukazatelů PMV a PPD a kritéria 
místního tepelného komfortu 

ČSN EN 15251, 2011. Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení 
energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného 
prostředí, osvětlení a akustiky 

VaV SP/1a6/108/07 „Zpřesnění dosavadních odhadů dopadů klimatické změny 
v sektorech vodního hospodářství, zemědělství a lesnictví a návrhy adaptačních 
opatření“, ČHMÚ, 2011. Online: http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/zmena-
klimatu/projekt-vav-2007-2011. 

ČHMÚ, 2019. [online], Dostupné z: 
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/meteo/ok/klimazmena/cc_vav_teplota_cs.html 

Inex, 2014. Bytový dům Jundrov - Sosonová. Inex [online]. Dostupné z: http://www.inex-
brno.cz/bytovy-dum-jundrov-sosnova.html 

Pressto, nedatováno. Novostavby bytový dům. Pressto [online]. Dostupné 
z: http://pressto-stavebni.cz/sluzby/novostavby-bytovych-domu/  

7.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Geometrie a tepelně-optické vlastnosti stínicích prvků 
� Profil větrání obytných místností v hodinovém kroku 
� Teplota přiváděného větracího vzduchu, je-li odlišná od teploty venkovního vzduchu, 

v hodinovém kroku 
� Profily korekčních činitelů stínění od stínicích prvků v hodinovém kroku 

7.6 Popis hodnocení 

7.6.1 Nejvyšší denní výpočtová teplota vnitřního vzduchu 
Hodnocení tepelné stability resilientního bytového domu v letním období se provádí 
stanovením nejvyšší denní výpočtové teploty vnitřního vzduchu v nejteplejší obytné 
místnosti domu a jejím porovnáním s dále uvedeným požadavkem. Tento přístup vychází 
z metody hodnocení tepelné stability místnosti v letním období dle ČSN 73 0540, avšak 
s dílčími odlišnostmi na straně požadavku i výpočtového postupu. 

Požadavek: Nejteplejší obytná místnost resilientního bytového domu musí vykazovat 
nejvyšší denní výpočtovou teplotu vzduchu, θai,max ve °C, podle vztahu: 

𝜃-.,0-1 ≤ 27,0         [°C] 

přičemž 
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𝜃-.,0-1 = max7𝜃-.(𝑡);        [°C] 

kde  θai(t) je denní časový průběh teploty vzduchu v hodnocené místnosti [°C]. 

Definice nejteplejší obytné místnosti domu: Obytná místnost, která z celého domu, 
po zohlednění všech technických (např. aktivní venkovní stínění) a provozních (např. noční 
větrání okny) opatření, vykazuje nejvyšší denní výpočtovou teplotu vzduchu. Nejteplejší 
obytná místnost domu se určí na základě výpočtového postupu popsaného níže. Obvykle 
se jedná o místnost s nejvyššími měrnými pasivními solárními zisky (pasivní solární zisky 
vztažené k podlahové ploše místnosti). 

Komentář k požadavku: 

Odlišnost v uvedeném požadavku oproti požadavku dle ČSN 73 0540–2, odstavec 8.2.1, je 
v tom, že je vztažen k nejteplejší obytné místnosti domu, tedy nikoli k tzv. kritické místnosti 
definované v ČSN 73 0540–1, odstavec 4.1.26, a ČSN 73 0540–2, odstavec 8.2.1. Nejedná 
se o odlišnost zásadní, spíše o zdůraznění potřeby udržet přijatelnou vnitřní teplotu v letním 
období ve všech obytných místnostech domu.  

Stanovení θai,max se provede výpočtovým postupem v souladu s ČSN EN ISO 52016-1 
a ČSN EN ISO 52017-1, přičemž se použije hodinová dynamická výpočtová metoda dle 
ČSN EN ISO 52016-1, odstavec 6.5, nebo obdobná, která byla úspěšně verifikována 
metodikou BESTEST, např. podle ASHRAE 140-2017. Ve výpočtu se dále uvažuje 
následující: 

� Denní časový průběh teploty vzduchu v hodnocené místnosti se stanovuje 
pro předpoklad dosažení kvazistacionárního tepelného stavu při periodicky 
se opakujících okrajových podmínkách. 

� Vnitřní tepelné zisky se nezapočítávají. 
� Strojní chlazení se nezapočítává. 
� Jako klimatická okrajová podmínka se použije modelový srpnový den s jasnou oblohou 

a harmonicky kolísající teplotou venkovního vzduchu, viz dále. 
� Denní průběh výpočtové teploty venkovního vzduchu, θe ve °C, se vypočte jako: 

𝜃% = 𝜃%,0%-2 − 𝜃%,-0( ⋅ sin @2𝜋 ⋅
345
67
B      [°C] 

kde θe,mean je průměrná denní teplota venkovního vzduchu [°C], 

 θe,amp je amplituda denního kmitu venkovní teploty [°C], 

 θe,amp = 7,0 °C, 

 t je čas [h] (1 až 24 h). 

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se stanoví v závislosti na nadmořské 
výšce lokality (Error! Reference source not found.), h v m n. m., jako:  

h ≤ 300 m n. m.    θe,mean = 23,7 °C  
 300 < h < 900 m n. m.   θe,mean = 23,7 – 0,0070∙(h − 300)  [°C] 
 h ≥ 900 m n. m.    θe,mean = 19,5 °C. 

� Sluneční ozáření, I ve W∙m−2, se započítá dle ČSN 73 0540–3, Příloha H, Tabulka H.8. 
� Výsledná hodnota θai,max se zaokrouhluje na desetiny stupně Celsia. 
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Obr. 9 Návrhové podmínky pro hodnocení tepelné stability resilientního bytového domu 

v letním období – teplota venkovního vzduchu v závislosti na nadmořské 
výšce (vlevo) a sluneční ozáření na V, J, Z, S fasádu (vpravo) 

Dále je ve výpočtu možné uvažovat: 

� proměnlivou intenzitu větrání, například zvýšenou intenzitu větrání v nočních hodinách, 
pokud je to provozně zajištěno a je to bezpečně možné. Směrné hodnoty násobnosti 
výměny vzduchu v místnosti přirozeně větrané okny jsou uvedeny v ČSN 73 0540–3, 
Příloha H, Tabulka H.9., 

� proměnlivý vliv stínění od pevných i pohyblivých stínicích prvků a překážek. Uvažovaný 
vliv stínění, zejména od pohyblivých stínicích překážek, musí vycházet z realistických 
předpokladů o provozu místnosti a chování uživatele či řídicího systému. 

Komentář k výpočtovému postupu:  

Kvazistacionární tepelný stav – výsledný stav při dlouhodobě se opakujících denních 
okrajových podmínkách, kdy rozdíl mezi vypočtenými teplotami ve dvou po sobě 
následujících denních cyklech je menší než 0,01 °C.  

Nezapočtení vnitřních tepelných zisků vede k nižším výpočtovým teplotám. Zejména 
u místností s nízkými solárními zisky (dobře stíněná a/nebo malá okna) mohou být vnitřní 
tepelné zisky rozhodujícím činitelem vedoucím k nárůstu vnitřní teploty nad přijatelnou mez. 
Ve skutečném provozu domu tak může být pořadí místností z pohledu dosahování 
vysokých vnitřních teplot, díky vnitřním tepelným ziskům, odlišné. Věrné zahrnutí jejich vlivu 
je však obtížné, protože jsou dány provozem a vybavením konkrétní domácnosti (počet 
členů a jejich přítomnost; příkon a doba provozu domácích spotřebičů a umělého osvětlení), 
a jsou tak nezávislé na stavebním a technologickém řešení domu.  

Závislost výpočtové teploty venkovního vzduchu na nadmořské výšce lokality je zde 
zavedena nově, v obvyklém hodnocení dle ČSN 73 0540 se uvažuje s jednotnou teplotou 
venkovního vzduchu pro celé území ČR. Je však zřejmé, že teplota venkovního vzduchu 
s nadmořskou výškou klesá a ve výše položených oblastech je riziko překročení horní meze 
tepelného komfortu nižší (při jinak stejném technickém řešení). Zde se předpokládá pokles 
průměrné denní teploty venkovního vzduchu o 0,7 °C při nárůstu nadmořské výšky lokality 
o 100 m. Tento přístup umožňuje návrh technických opatření proti letnímu přehřívání lépe 
odpovídajících dané lokalitě.  
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Tab. 26 Kreditové ohodnocení nejvyšší denní výpočtové teploty vzduchu v nejteplejší 
obytné místnosti 

Nejvyšší denní výpočtová teplota vzduchu v nejteplejší obytné 
místnosti, θai,max [°C] Kredity Kteplota 

27,0 a více 2 

26,5 3 

26,0 4 

25,5 5 

25,0 a méně 6 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují, resp. 
pro 27,0 < θai,max < 25,0  platí Kteplota = 2 + 2∙(27 − θai,max). 

7.6.2 Technické řešení 
Druhým hodnoceným kritériem (kredity Ktech) je složitost a spolehlivost technického řešení, 
především systému stínění a nočního větrání. Bonifikována jsou taková řešení, která pro 
udržení přijatelných teplot v interiéru nevyžadují aktivní větrací či stínicí prvky. 

Tab. 27 Kreditové ohodnocení technického řešení 

Technické řešení Kredity Ktech 
V obytných místnostech domu (všech či jen některých) je pro dosažení 
θai,max ≤ 27,0 °C nutné použít nucené noční větrání. 

−2 

V žádné obytné místnosti domu, kde jsou použity aktivní stínicí prvky, není, i 
bez započtení jejich vlivu, překročena výpočtová teplota vzduchu 29,0 °C (stačí 
posoudit nejrizikovější místnosti). 
NEBO 
V žádné obytné místnosti domu není překročena výpočtová teplota 
vzduchu 27,0 °C i bez započtení vlivu případných aktivních stínicích prvků. 
NEBO 
V žádné obytné místnosti domu není překročena výpočtová teplota vzduchu 
θai,max i bez započtení vlivu případných aktivních stínicích prvků. Platí pouze pro 
θai,max ≤ 26,0 °C. 

 
+2 

 
 
 

+3 
 
 

+4 
 

Definice aktivních stínicích prvků: Prvky závislé na dodávce elektrické energie a prvky 
vyžadující zásahy řídicího systému či uživatele. Typicky se jedná o pohyblivé žaluzie, rolety, 
okenice, textilní markýzy apod. 

7.6.3 Celkové kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K kritéria letní tepelné stability se vypočte jako: 

𝐾 = 𝐾$%(8*$- + 𝐾$%&' 

kde Kteplota je dílčí kreditové ohodnocení nejvyšší denní teploty vzduchu  

  v nejteplejší místnosti, 

 Ktech je dílčí kreditové ohodnocení technického řešení. 

Komentář ke kreditovému ohodnocení: 
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Nejnižší počet kreditů, K = 0, získá takové řešení, kde je nejvyšší denní výpočtová teplota 
vzduchu v nejteplejší obytné místnosti právě rovna 27,0 °C, přičemž: (1) dosažení této 
hodnoty by nebylo možné bez nuceného nočního větrání v kombinaci s aktivními stínicími 
prvky; (2) v místnostech, kde jsou použity aktivní stínicí prvky, by bez započtení jejich vlivu 
teplota překročila 29,0 °C. 

Nejvyšší počet kreditů, K = 10, získá řešení, které vede k nejvyšší denní výpočtové teplotě 
vzduchu v nejteplejší obytné místnosti 25,0 °C nebo nižší bez pomoci nuceného nočního 
větrání i aktivních stínicích prvků. Jejich použití ani v tomto případě vyloučeno není, pouze 
jejich vliv není nezahrnut do výpočtu θai,max. 

Z předepsaného výpočtového postupu je zřejmé, že vysokého kreditového ohodnocení lze 
snáze dosáhnout v lokalitách s vyšší nadmořskou výškou. 

7.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K letní tepelné stability. 

Tab. 28 Kriteriální meze pro A.3 Riziko letního přehřívání 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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8 A.4 EXTRÉMNÍ PROJEVY POČASÍ 

8.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zvýšení odolnosti objektu vůči extrémním projevům počasí.  

8.2 Indikátor 
Indikátorem jsou kredity přidělené na základě využitých opatřeních, jež eliminují poškození 
stavby vlivem extrémních projevů počasí. 

8.3 Kontext 
Mezi extrémní projevy počasí patří krupobití, extrémní poryvy větru a přívaly sněhu.  

Kroupy jsou jedním z druhů atmosférických srážek, a tudíž i hydrometeorů. Jedná se 
o ledové či sněhové hrudky pokryté vrstvou či několika vrstvami zmrzlé vody vznikající 
v oblacích druhu kumulonimbus (hovorově bouřkový oblak) a následně dopadající na 
zemský povrch. Jejich velikost dosahuje od 5 milimetrů až do několika centimetrů 
v průměru. Padání krup se označuje jako krupobití (Astapenko, 1987).  

Jedno z nejničivějších krupobití všech dob se událo 30. dubna 1888 v Morabádu v indickém 
státě Uttarpradéš, kdy bylo kroupami velkými údajně jako pomeranče zabito nejméně 
230 lidí a více než 1600 ovcí a koz, vrstva krup dosahovala až 60 cm (History.com). 
V souhrnu je krupobití jedna z nejdražších přírodních katastrof.  

V případě krup lze hovořit o možnosti poškození obálky či výplní otvorů. Střešní krytina by měla 
být odolná vůči nárazu. Slunce a změny počasí často způsobují degradaci střešní krytiny, ta se 
stává křehčí a je méně odolná proti nárazům. Důležitým faktorem je také sklon střechy. Nejvíce 
náchylná je plochá střecha. Dále se mohou použít podložky a těsnící pásky pro lepší 
vodotěsnost střechy. K ochraně oken se používají okenice. Lze také využít nárazu odolná skla. 

Pokud je budova navržena podle platných norem, uvažuje se zatížení větrem, které je 
založeno na výchozí základní rychlosti větru (fundamental basic wind velocity). Což je 
desetiminutová střední rychlost s roční pravděpodobností překročení 0,02 nezávisle 
na směru větru, ve výšce 10 m nad plochým terénem bez překážek (kategorie II), zahrnující 
vliv nadmořské výšky (pokud je to vyžadováno). Pravděpodobnost překročení 0,02 
odpovídá střední době návratu 50 let (ČSN EN 1991-1-4, 2007). Výchozí základní rychlost 
větru je dána mapou větrných oblastí.  

Statika konstrukce by tedy měla být navržena na extrémní poryvy větru. Více bude 
ohrožena samotná obálka budovy. Jednoduchými konstrukčními řešeními se dá předejít 
poškození střechy nebo např. okenních otvorů. 

Pokud je budova navržena podle platných norem, uvažuje se zatížení sněhem na střechách 
podle mapy sněhových oblastí (ČSN EN 1991-1-3, 2005). Charakteristická hodnota zatížení 
sněhem na zemi (characteristic value of snow load on the ground) je zatížení sněhem 
na zemi vycházející ze statistického zpracování souboru ročních maxim tíhy sněhu pro 
pravděpodobnosti překročení 0,02. Pravděpodobnost překročení 0,02 odpovídá střední 
době návratu 50 let. 
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Statika konstrukce by tedy měla být navržena na extrémní přívaly sněhu. Konstrukce 
střechy objektu v rizikových oblastech by měla mít příslušný architektonický návrh. 

8.4 Literatura a další zdroje informací 
ASTAPENKO, Pavel Dmitrijevič; KOPÁČEK, Jaroslav. 1987 Rozmary počasí. In: Jaké 

bude počasí. Praha: Lidové nakladatelství, s. 125-127. 

History.com. Orange sized hail reported in India [online]. History.com. Dostupné online: 
https://web.archive.org/web/20121105012256/http://www.history.com/this-day-in-
history/orange-sized-hail-reported-in-india (anglicky) 

ČSN EN 1991-1-4, 2007. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – 
Zatížení větrem. Praha: Český normalizační institut. 

ČSN EN 1991-1-3, 2005. Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-3: Obecná zatížení – 
Zatížení sněhem. Praha: Český normalizační institut. 

8.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 

8.6 Projektová dokumentace v podrobnosti pro 
stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Popis hodnocení 

Hodnocení se odvíjí podle množství aplikovaných konstrukčních opatření. Budovy se 
navrhují tak, aby odolaly zatížení od větru a sněhu, které se vyskytuje cca jednou za 50 let. 
To je výchozí stav, který musí splňovat všechny budovy, a je ohodnocen 0 kredity. Každé 
další konstrukční opatření zvyšuje kreditové hodnocení dle Error! Reference source not 
found.. 
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Tab. 29 Seznam možných opatření a jejich kreditové ohodnocení 

 Konstrukční prvek Popis opatření: Kredity K 

Konstrukce 

Ve statickém výpočtu se souhlasem investora uvažovat 
sněhovou oblast o jeden stupeň vyšší. Dle normy ČSN EN 
1991-1-3. 

+1,5 

Ve statickém výpočtu se souhlasem investora uvažovat 
větrnou oblast o jeden stupeň vyšší. Dle normy ČSN EN 
1991-1-4. 

+1,5 

Střecha 

Použití střešní krytiny, která je testována na nárazy a je 
odolná během krupobití. V ČR dle normy ČSN EN 13583. 

+1 

V případě skládané krytiny použití podložky a těsnící pásky 
pro lepší vodotěsnost v případě přívalového deště. Jinak 
automaticky +1 bod. 

+1 

V případě lehké střešní konstrukce (např. dřevěné 
příhradové vazníky) použití speciálních pásek a svorek 
k přichycení střešních vazníků proti nadzdvižení střechy. 
Jinak automaticky +1 bod. 

+1 

Střešní konstrukce nebude mít místa, kde dochází k navátí 
sněhu (úžlabí, vícepatrová střecha, vikýře atd.). Dle normy 
ČSN EN 1991-1-3. 

+1 

Okna 

Okna a dveře musí být odolná proti třídě 5 zatížení větrem 
podle normy ČSN EN 12210.   

+1 

Ochrana oken před kroupami (okenice, venkovní rolety 
s čidly s indikací atmosférických srážek, markýzy, pergoly, 
…). 

+1 

Jiné technické opatření, jehož přínos hodnotitel doloží. +1 

8.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje součet kreditů K. 

Tab. 30 Kriteriální meze pro A.4 Extrémní projevy počasí  

Kredity K Body 
0 0 

≥ 10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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9 A.5 PITNÁ VODA 

9.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je snižování závislosti provozu budovy na dodávce pitné vody. 

9.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení úspory pitné vody z hlediska vnitřního a venkovního využití. 

9.3 Kontext 
Dostatek pitné vody přestává být samozřejmostí z důvodu klimatických změn. Cílem je 
snížit potřebu pitné vody a podpořit recyklaci vod jako vody užitkové, a zvýšit tak 
soběstačnost budovy. Zvýšení soběstačnosti je možno náhradou určitého množství pitné 
vody, pro něž není vyžadována jakost pitné vody, vodou užitkovou. Vysoká soběstačnost 
budovy v zásobování vodou je velmi důležitá v době sucha a při omezených dodávek pitné 
vody, ale i obecně z hlediska udržitelnosti. Úspora pitné vody je kromě užívání užitkové 
vody možná i instalací úsporných zařízení.  

9.3.1 Úsporná zařízení a spotřeba vody 

Zdokonalováním přístrojů patřících do vybavení domácnosti a výtokových armatur dochází 
ke značné úspoře vody. Například u praček poklesla spotřeba vody na 1 prací cyklus z cca 
100 l v r. 1990 na cca 40 l v r. 2015 a obdobně u myček z cca 25 l na 11-12 l. Zatímco starší 
WC potřebovala 10 l vody na 1 spláchnutí, dnes existují WC s duálním splachováním 6/4 l 
či dokonce 4/2 l. Úsporné sprchové hlavice či regulátory (průtok 4-7 l/min) šetří až 70% 
vody oproti klasickým hlavicím a obdobně je tomu i u úsporných vodovodních baterií (průtok 
méně než 6 l/min). 

To se projevuje poklesem spotřeby vody v domácnostech (Obr. 10). Průměrná spotřeba 
vody v České republice se v současnosti ustálila na cca 89 l/(os.d), vykazuje však značné 
lokální odlišnosti (nejvyšší je v Praze, kde převyšuje 107 l/(os.d), naopak nejnižší je 
ve Zlínském kraji, kde je přibližně o 32 l menší) (ČSÚ). 

 
Obr. 10. Vývoj spotřeby vody v domácnostech (Eagri) 
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Stejný trend reflektují i směrná čísla roční potřeby pitné vody, kdy v r. 2001 byla pro byty 
s teplou vodu stanovena potřeba 56 m3/(os.rok) (tj. 153 l/(os.d)) (Tab. 31), zatímco v r. 2011 
tato hodnota klesla na 35 m3/(os.rok) (tj. 96 l/(os.d)) (Tab. 32). 

Tab. 31 Příloha č. 12 Vyhlášky č.428/2001 Sb. v platném znění. 

Položka Druh potřeby vody  
Směrné číslo 

roční potřeby vody 
 [m3] 

I. Bytový fond 
Byty (na jednoho obyvatele bytu) 
1. v domech pouze s výtoky 16 

2. v domech pouze s výtoky a společnými WC 25 

3. je-li v bytě výtok a WC 
(bez koupelny, sprchového nebo vanového kouta) 

31 

4. je-li v bytě výtok, WC a koupelna 
(sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva 

41 

5. 
je-li v bytě výtok, WC a koupelna 
(sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo 
elektrickým bojlerem 

46 

6. je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) 
s centrální přípravou teplé vody 

56 

VIII. Různé 
65. zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na 100 m2 16 

66. zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2 4 

67. osobní auto užívané pro domácnost (stříkání a umývání) 2 

Tab. 32 Příloha č. 12 Vyhlášky č.120/2011 Sb. 

Položka Druh spotřeby vody 
Směrné číslo 

 roční spotřeby 
vody [m3] 

I. BYTOVÝ FOND 
Byty 

1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt 
za rok 15 

2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na 
kohoutku) za rok 25 

3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na 
kohoutku) za rok 35 

Rodinné domy 

  

na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 
1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách 
na zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá 
pod bytový fond. 

X. ZAHRADY 

63. Venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené 
zeleninou na 100 m2 16 

64. Sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2 3 

65. Pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny 
podle čidel na určení vlhkosti na 100 m2 12 
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Tab. 32 pokračování 

Položka Druh spotřeby vody 
Směrné číslo roční 

spotřeby vody 
 [m3] 

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ 
  V průměru/rok 

67. Osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání) 
Předpokládá se mytí 10x ročně 1 

9.3.2 Náhrada pitné vody vodou užitkovou 
Jakost pitné vody není vyžadována pro zalévání zahrady, praní prádla, splachování WC, 
úklid či mytí auta. Nahradit lze asi 50 % potřeby pitné vody (Obr. 11). V případě použití 
užitkové vody pro provoz budovy (splachování, praní, úklid) jsou nutné dvojí rozvody vody 
v budově (pitná a užitková voda). Technické řešení akumulační nádrže užitkové vody musí 
zaručovat, aby při případném dopouštění pitnou vodou nedošlo ke kontaminaci rozvodů 
pitné vody. 

 
Obr. 11. Přibližné rozdělení potřeby pitné vody pro různé způsoby užívání a její 

 možnost náhrady vodou užitkovou (šrafovaně) 

Užitkovou vodu je možno získat ze 4 zdrojů: 

1. srážková voda, 
2. šedá voda,  
3. voda z domovní čistírny odpadních vod (DČOV), 
4. vlastní studna. 

V ČR v současnosti chybí legislativa a technické normy pro recyklaci vod, nejasné jsou 
zejména hygienické požadavky. Jedinou normou, která je k dispozici, ČSN EN 16941-1 
(756781) Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení pro využití 
srážkových vod. Připravuje se překlad evropské normy pro využití šedé vody EN 16941-2 
On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater. Tyto 
normy slouží pro technický návrh systémů. 

Podporovaným řešením je zatím užívání srážkové vody pro splachování WC a na zalévání 
zahrady a užívání šedé vody ze sprch a van pro splachování WC (dotační program SFŽP 
Dešťovka). V případě využívání obou druhů vod se doporučuje instalovat dvě různé 
oddělené nádrže a využívat přečištěnou šedou vodu na splachování toalet a srážkovou 
vodu na zálivku. 
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Vodu z DČOV lze využívat na zalévání zahrady, pokud má čistírna povolení pro vypouštění 
do vod podzemních (Nařízení vlády č. 401/2015 Sb.). 

Vodu ze studny lze užívat individuálně dle její jakosti. 

Doporučené způsoby a priority užívání jednotlivých druhů užitkové vody v závislosti na její 
jakosti jsou uvedeny v Tab. 33. 

Tab. 33. Druhy užitkové vody a jejich doporučené způsoby využívání vč. priorit podle 
jakosti vody (vyznačeny číselným pořadím) 

 srážková voda šedá voda voda z DČOV voda ze studny 
splachování WC 3 1  1 
Praní 2 3  4 
Úklid 4 4  3 
Zalévání 1 2 1 2 

 

9.4 Literatura a další zdroje informací 
Building Research Establishment Ltd, 2006, EcoHomes Guidance  

ČSN 75 9010 Vsakovací zařízení srážkových vod 

ČSN EN 16941-1 (756781) Zařízení pro využití nepitné vody na místě - Část 1: Zařízení 
pro využití srážkových vod 

EN 16941-2 On-site non-potable water systems - Part 2: Systems for the use of treated greywater 

Breeam, https://www.breeam.com/ndrefurb2014manual/content/08_water/wat01_rfrb.htm 

Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění 
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod 
do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech 

TNV 75 9011 Hospodaření se srážkovými vodami 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů 
(zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění 

Vyhláška č.120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro 
veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), 
ve znění pozdějších předpisů 

Eagri, www.eagri.cz 

ČSÚ, https://www.czso.cz/ 

ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů 

ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné 
požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem 

ČSN EN 806-5 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz 
a údržba 
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9.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. Průkaz existence systému užitkové vody v budově a jeho dostatečné dimenze 
(akumulačních objemů), výčet komponent napojených na systém užitkové vody 

� Výčet zavlažovaných ploch (zahrada, vegetační střecha, fasáda atd.) 
� Typ rostlinstva a jeho nároky na závlahu (suchomilné vs. s nutností závlahy) 
� Typ zavlažovacího zařízení 
� Druh vody používané pro závlahu 

� U závlahy užitkovou vodou průkaz existence systému užitkové vody a jeho 
dostatečné dimenze (akumulačních objemů) 

9.6 Popis hodnocení 

9.6.1 Vnitřní užívání vody 
Kritériem je potřeba pitné vody v budově v litrech na osobu a den. Při vyhodnocení kritéria 
se vychází z potřeby pitné vody jednotlivých komponent (výtokových armatur a spotřebičů 
či zařízení) a standardizovaného faktoru jejich užívání (např. počet spláchnutí za den), tak, 
aby bylo možno z hodnocení vyloučit chování uživatelů (např. nepřítomnost v budově či 
individuální počet spláchnutí) (Tab. 34). 
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Tab. 34. Příklad potřeby vody jednotlivých komponent, faktoru užívání a výpočtu potřeby 
vody (Building Research Establishment Ltd, 2006; Breeam) 

Typ 
zařízení Charakteristika 

Potřeba vody 
na použití 
[l/použití] 

Faktor 
užívání 

[počet/den] 

Potřeba vody 
na osobu 

[l/os.d] 

WC 

9 l spláchnutí 
7,5 l spláchnutí 
6 l spláchnutí 
6/4 l duální splachování 
4 l spláchnutí 
4/2 l duální splachování 

9,5 
8,0 
6,5 
4,5 
4,0 
3,0 

6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 
6,00 

57 
48 
39 
27 
24 
18 

Umyvadlo 

normální baterie 
baterie s regulátorem průtoku 
baterie s automatickým vypínáním 
baterie s perlátorem 

1,0 
0,5 
0,5 
0,5 

12,00 
12,00 
12,00 
12,00 

12 
6 
6 
6 

Sprcha* 

více než 15 l/min 
12 až 15 l/min 
9 až 12 l/min 
6 až 9 l/min 
4,5 až 6 l/min 
méně než 4,5 l/min 

112,5 
67,5 
52,5 
37,5 
26,5 
22,5 

0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 
0,70 

79 
47 
37 
26 
19 
16 

Vana* 
velká 
standardní 
malá 

100,0 
80,0 
60,0 

0,30 
0,30 
0,30 

30 
24 
18 

Dřez 

typické užívání bez myčky 
typické užívání s myčkou 
typické užívání s myčkou úsporná 
baterie 

17,0 
12,0 
5,0 

1,00 
1,00 
1,00 

17 
12 
5 

Pračka 
typická 
kvalitní 

60,0 
30,0 

0,30 
0,30 

18 
9 

Myčka 
typická 
kvalitní 

25,0 
10,0 

0,25 
0,25 

6 
3 

Celková potřeba vody  
*Faktory užívání platí v případě, že je instalována sprcha i vana, jinak se předpokládá 1 použití/den 
buď sprchy, nebo vany. 

Každá nová pračka/myčka musí mít v dnešní době energetický štítek, na kterém je mimo jiné 
uvedena roční spotřeba vody. U pračky se jedná o hodnotu, kolik vody se spotřebuje při 220 cyklech 
programu bavlna na 60 °C. U myček se počítá s 280 cykly na rok. Z těchto čísel lze dopočítat potřebu 
vody na použití dle tabulky. 

Do potřeby pitné vody se nezapočítávají zařízení napojená na zdroj užitkové vody 
(v současnosti zpravidla pouze WC). 

Náhradu pitné vody vodou užitkovou vody je zapotřebí prokázat dokumentací systému 
užívání užitkové vody a bilančním výpočtem přítoku a potřeby vody včetně dostatečného 
dimenzování akumulačních objemů. Některé kombinace úsporných zařízení nemusejí 
poskytovat dostatek šedé vody pro předpokládané způsoby užívání (viz příklady v Tab. 35 
a Tab. 36). 
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Tab. 35. Příklad výpočtu potřeby vody v objektu s velmi neúspornými komponentami 

Typ 
zařízení Charakteristika 

Potřeba vody 
na použití 
[l/použití] 

Faktor 
užívání 

[počet/den] 

Potřeba 
pitné vody 
na osobu 
[l/(os.d)] 

Potřeba pitné 
vody při náhradě 
užitkovou vodou 

[l/(os.d)] 
WC 9 l spláchnutí 9,5 6,0 57 0 
Umyvadlo normální baterie 1,0 12,0 12 12 
Vana (jen) velká 100,0 1,0 100 100 

Dřez typické užívání bez 
myčky 

17,0 1,0 17 17 

Pračka typická 60,0 0,3 18 18 
Celková potřeba vody 204 147 

Umyvadlo a vana generují dostatek šedé vody na splachování WC, šedou vodou by bylo ev. možno 
používat i na praní a snížit potřebu vody na 129 l/(os.d). 

Tab. 36. Příklad výpočtu potřeby vody v objektu s  úspornými komponentami 

Typ 
zařízení Charakteristika 

Potřeba vody 
na použití 
[l/použití] 

Faktor 
užívání 

[počet/den] 

Potřeba 
pitné vody 
na osobu 
[l/(os.d)] 

Potřeba pitné 
vody při náhradě 
užitkovou vodou 

[l/(os.d)] 

WC 
4/2 l duální 
splachování 3,0 6,00 18 0 

Umyvadlo 
baterie 
s regulátorem 
průtoku 

0,5 12,00 6 6 

Sprcha 
(jen) méně než 4,5 l/min 22,5 1,00 22,5 22,5 

Dřez 
typické užívání 
s myčkou úsporná 
baterie 

5,0 1,00 5 5 

Pračka kvalitní 30,0 0,30 9 9 
Myčka kvalitní 10,0 0,25 2,5 3 
Celková potřeba vody 63 45 

Velmi úsporné umyvadlo a sprcha generují dostatek šedé vody na splachování velmi úsporného WC, 
u méně úsporných WC by již tato šedá voda nestačila a musel by se hledat další zdroj užitkové vody 
(např. i šedá voda z praček či dešťová voda). Maximální možné snížení potřeby pitné vody při užívání 
užitkové vody i na praní je na 36 l/(os.d). 

Kriteriální meze vycházejí ze směrných čísel spotřeby vody a z průměrné spotřeby vody 
100 l/(os.d). 

Tab. 37 Kriteriální meze Pitná voda – Vnitřní užívání  

Potřeba pitné vody 
[l/(os.d)] 

Kredity Kin 

 ≥ 100 0 
≤ 40 8 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 
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9.6.2 Vnější užívání vody 
Hodnocení se provádí prokázáním existence opatření pro minimalizaci spotřeby pitné vody 
pro vnější užívání vč. dostatečného dimenzování akumulačních objemů, tam, kde je to nutné. 
Možná opatření jsou: 

� kapková závlaha zahrady, vegetační střechy nebo zelené fasády pitnou vodu řízená 
pomocí vlhkostních senzorů, 

� využívání srážkové vody a recyklovaných vod, příp. vlastní studně pro závlahu, 
� osázení ploch suchomilnou vegetací bez nároku na závlahu. 

Tab. 38 Kriteriální meze Pitná voda – Vnější užívání  

Průkaz úsporných opatření Kredity Kout 
Kapková závlaha pitnou vodou řízená pomocí vlhkostních senzorů 1 
Závlaha užitkovou vodou místo pitnou 2 
Plochy osázené suchomilnou vegetací 2 

Budovy bez vlastního pozemku a ploch pro závlahu jsou v kritériu vnější užívání hodnoceny 
2 kredity. 

9.6.3 Celkové kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K se vypočte jako: 

𝐾 = 𝐾.2 + 𝐾*9$ 

kde Kin je dílčí kreditové ohodnocení vnitřní užívání vody,  

 Kout je dílčí kreditové ohodnocení vnější užívání vody. 

9.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 39 Kriteriální meze pro A.5 Pitná voda 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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10 A.6 VNĚJŠÍ POŽÁR 

10.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je ochránit budovu před vnějším požárem.  

10.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení instalace aktivního požárněbezpečnostního zařízení 
na fasádě. V případě absence tohoto zařízení jsou vyhodnocovány 3 potenciály: 

� potenciálu k zahoření a šíření požáru na fasádě Kz, 
� potenciálu k tepelné degradaci obvodového pláště Kd, 
� potenciálu k přenosu vnějšího požáru do interiéru budovy Kp. 

10.3 Kontext 
V současné době je vnější požár řešen pouze v případě, že na fasádu zasahuje požárně 
nebezpečný prostor (PNP) sousedního požárního úseku (PÚ) nebo sousedního objektu. 
V takovém případě jsou na fasádu kladeny požadavky, které zamezují ohřátí interiéru nad 
únosnou mez a taktéž v určité míře znemožňují rozšíření požáru po fasádě (zákaz 
hořlavých povrchových úprav). 

Vnějších rizik je ale mnohem více, například popelnice, zaparkovaná vozidla nebo dokonce 
blízká vegetace. Případů požárů takových objektů v blízkosti staveb je celkem dost. Tyto 
aspekty však požární normy pro jejich neuchopitelnost nehodnotí, v konečném důsledku by 
totiž vnějším rizikem bylo téměř cokoliv (včetně vyšších travin).  

Vyjma úzce vymezené definice vnějšího požáru jsou české technické normy k vnějšímu 
požáru celkem benevolentní: 

� Nová ČSN 73 0810 „dává do rovnováhy“ ekonomickou náročnost stavby se škodami po 
požáru: například umožňuje konstrukci v PNP jiného PÚ stejného objektu použít 
certifikovaný zateplovací systém s hořlavým tepelným izolantem.  

� Druhým případem jsou kmenové normy ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804, které v PNP 
umožňují konstrukci, která má vnější krycí vrstvu třídy reakce na oheň A1/A2 v tloušťce 
alespoň 20 mm. Na další vrstvy již požadavky nejsou. 

Z hlediska resilience je ale tato rovnováha, respektive takto nastavená kritéria, 
nedostatečná, protože může dojít k tepelné degradaci vnitřních vrstev (vytavení tepelného 
izolantu, odhoření konstrukce a snížení únosnosti) a konstrukce po požáru vyžaduje více 
či méně komplexní rekonstrukci. 

Dalším hlediskem je možnost instalace aktivních požárněbezpečnostních zařízení – např. 
skrápění fasád. Toto řešení se využívá u důležitých technologických zařízení, známější je 
jako ochrana hořlavých objektů s velkou historickou hodnotou: takto jsou navzájem 
chráněny například objekty ve skanzenech.  

10.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 73 0802, 2009. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. ÚNMZ: Praha. 
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ČSN 73 0804, 2010. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. ÚNMZ: Praha. 

ČSN 73 0810, 2016. Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení. ÚNMZ: Praha. 

ČSN 73 0873, 2003. Požární bezpečnost staveb – zásobování požární vodou. ČNI: 
Praha. 

ZELINGER, Jiří, 2010. Technologie ochrany kulturního dědictví před požáry. Brno: 
Technické muzeum v Brně. 

10.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 

10.6 Projektová dokumentace v podrobnosti pro 
stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Popis hodnocení 

Je potřeba se zamyslet nad ochranou budovy od většího počtu vnějších rizik, vlivem 
možného vysychání vegetace nebo vlivem žhářství. Protože není možné v projektu nebo 
provozu uvažovat s přesně umístěnými hořlavinami kolem objektu (neví se, kde přesně 
bude stát popelnice, jestli před vstupem nebude stát vozidlo ambulance, jestli se do blízkosti 
objektu nevysadí nová vegetace), je nutné se zaměřit pouze na obálku budovy a její 
schopnost neumožnit rozšíření požáru a schopnost požáru odolat v co nejméně změněné 
podobě. 

Riziko vnějšího požáru lze pro potřeby resilientního bydlení vyřešit a hodnotit dvojím 
způsobem: 

1. instalací aktivního požárněbezpečnostního zařízení – skrápění na fasádě, 
2. vyhodnocením a uvedením do vztahu 

a. potenciálu k zahoření a šíření požáru na fasádě Kz, 
b. potenciálu k tepelné degradaci obvodového pláště Kd, 
c. potenciálu k přenosu vnějšího požáru do interiéru budovy Kp. 

10.6.1 Způsob 1: Instalace skrápění na fasádě  
Pokud je celá fasáda objektu chráněna certifikovaným aktivním požárněbezpečnostním 
zařízením, které zajistí, že fasáda bude minimálně po dobu 30 minut ochlazována pod 
úroveň teploty vzplanutí použitých výrobků, kritérium A.6 je ohodnoceno 10 kredity.  

10.6.2 Způsob 2: Vyhodnocení potenciálů Kz, Kd a Kp 

Potenciál k zahoření a šíření požáru Kz 
Potenciál k zahoření a šíření požáru je určován pouze z neprosklených částí budovy a je 
vyjádřen maticí třídy reakce na oheň použitých výrobků v jednotlivých vrstvách skladby. Pro 
použití matice platí následující zásady: 

� jako vrstva se počítá jakýkoliv plošný výrobek s tloušťkou min. 2 mm, 
� v případě, že plošný prvek má perforaci (např. kazetový obklad) a procento perforace je 

min. 5 %, počítá se do jedné vrstvy perforovaný plošný prvek a následující plošný prvek 
(například izolace pod obkladem), 
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� v případě nehomogenní vrstvy (např. rošt vyplněný tepelnou izolací) se počítá s prvkem 
s horší třídou reakce na oheň v případě, že plošný podíl přesáhne 10 %, 

� pokud je na fasádě použito více druhů neprosklených skladeb, konečný potenciál Kz se 
vypočte jako vážený průměr jednotlivých potenciálů podle plochy fasády. 

Tab. 40 Určení potenciálu k zahoření 

Vrstvy Váha 
Třída reakce na oheň 

A1, A2 B C D E F 
Vrstva 1 0,4 10 8 6 4 2 0 

Vrstva 2 0,3 10 8 6 4 2 0 

Vrstva 3–4 0,2 10 8 6 4 2 0 

Vrstva 5 a více 0,1 10 8 6 4 2 0 

Výsledný potenciál k zahoření a šíření požáru Kz se vypočte podle rovnice: 

𝐾, = 0,4 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎: + 0,3 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎6 + 0,2 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎5;7 + 0,1 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎<4 

Potenciál k tepelné degradaci obvodového pláště Kd 

Potenciál k tepelné degradaci obvodového pláště je určován pouze z neprosklených částí 
budovy a je vyjádřen maticí teploty vzplanutí použitých výrobků v jednotlivých vrstvách 
skladby. Pro použití matice platí následující zásady: 

� jako vrstva se počítá jakýkoliv plošný výrobek s tloušťkou min. 2 mm, 
� v případě, že plošný prvek má perforaci (např. kazetový obklad) a procento perforace je 

min. 5 %, počítá se do jedné vrstvy perforovaný plošný prvek a následující plošný prvek 
(například izolace pod obkladem), 

� v případě nehomogenní vrstvy (např. rošt vyplněný tepelnou izolací) se počítá s prvkem 
s horší třídou reakce na oheň v případě, že plošný podíl přesáhne 10 %, 

� pokud není teplota vzplanutí zjištěna, uvažuje se 180 °C, 
� pokud je na fasádě použito více druhů neprosklených skladeb, konečný potenciál Kd se 

vypočte jako vážený průměr jednotlivých potenciálů podle plochy fasády. 

Tab. 41 Určení potenciálu k tepelné degradaci 

Vrstvy Váha 
Teplota vzplanutí [°C] 

≥ 700 700-400 400-180 < 180 
Vrstva 1 0,4 10 7 4 0 

Vrstva 2 0,3 10 7 4 0 

Vrstva 3–4 0,2 10 7 4 0 

Vrstva 5 a více 0,1 10 7 4 0 

Výsledný potenciál k tepelné degradaci obvodového pláště Kd se vypočte podle rovnice: 

𝐾= = 0,4 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎: + 0,3 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎6 + 0,2 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎5;7 + 0,1 ∙ 𝑣𝑟𝑠𝑡𝑣𝑎<4 

Potenciál k přenosu vnějšího požáru do interiéru budovy Kp 
Potenciál k přenosu vnějšího požáru do interiéru budovy je vyjádřen procentuálním 
zastoupením plochy konstrukce s požadovanou požární odolností na fasádách daného 
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požárního úseku. Vyžaduje se požární odolnost minimálně (R)EIOàI 30, případně dle SPB 
daného požárního úseku, pokud stanoví požární odolnost vyšší. 

10.6.3 Celkové kreditové ohodnocení 
Pokud je fasáda objektu celoplošně chráněna aktivním PBZ a splňuje výše zmíněné 
požadavky je ohodnocena 10 kredity. Pokud ne, je kreditové ohodnocení K vypočteno jako: 

𝐾 = 0,4 ∙
∑ 𝑆! ∙ 𝐾>,!
?
:
𝑆

+ 0,3 ∙
∑ 𝑆! ∙ 𝐾=,!
?
:
𝑆

+ 0,03 ∙ 𝐾@ 

kde Kz je dílčí kreditové ohodnocení potenciálu k zahoření a šíření požáru 
na fasádě, 

 Kd je dílčí kreditové ohodnocení potenciálu k tepelné degradaci obvodo-
vého pláště, 

 Kp je dílčí kreditové ohodnocení potenciálu k přenosu vnějšího požáru 
do interiéru budovy. 

10.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 42 Kriteriální meze pro A.6 Vnější požár  

Kreditové hodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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11 A.7 POŠKOZENÍ INFRASTRUKTURY 

11.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zajistit provozuschopnost budovy při poškození infrastruktury.  

11.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení připravenosti budovy na poškození infrastruktury, její 
resilience a schopnost zajistit provoz s předem definovanou úrovní komfortu na určitý 
časový úsek z pohledu 9 dílčích podkritérií. 

11.3 Kontext 
Zajištění provozu budovy bez sníženého komfortu nebo s přípustným omezením na předem 
definovaný časový úsek je jednou z klíčových schopností resilientních budov. 

Definice poškození infrastruktury má široký rámec a měla by se vždy vztahovat ke konkrétní 
lokalitě, protože je zde mnoho proměnných veličin, které jsou místně závislé. Jeden 
z klíčových pilířů resilience je energetická bezpečnost, která je za běžných okolností řešena 
dodávkou energetických médií (plyn, elektřina, biomasa, ropné produkty, uhlí atd.) dále také 
dodávka tepla a vody. 

Nedílnou součástí energetické bezpečnosti je dodávka elektrické energie, která je potřebná 
pro fungování většiny prvků kritické infrastruktury a je v rámci celé EU klasifikována jako 
mimořádně důležitý faktor energetické bezpečnosti a resilience (Rosa, 2015). 

Resilientní budova musí být schopná čelit různým hrozbám a současně být schopná zajistit 
definované úrovně komfortu po dobu jejich trvání.  

Úroveň komfortu je závislá na zajištění základních lidských potřeb (Error! Reference 
source not found.). 

 
Obr. 12 Priority podle odolnosti lidského organismu (Rosa, 2015) 

Rozlišujeme dvě úrovně kvality budovy z hlediska zachování uživatelského komfortu 
v případě výskytu nepředvídaných událostí: 

� resilientní budova se zajištěným nutným hygienickým komfortem pro přečkání 
nepříznivého období, 
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� resilientní budova se zachovaným nebo maximálním možným komfortem v nepříznivém 
období. 

11.3.1 Resilientní budova se zajištěným nutným hygienickým 
komfortem pro přečkání nepříznivého období 

Tato úroveň komfortu je reprezentována typicky budovou vybavenou systémy, které 
využívají řízené zdvojené elektrické rozvody nebo jiný systém, který zaručí, že při výpadku 
dodávek elektrické energie automaticky dojde k odpojení zařízení s nižší prioritou, tak, aby 
bylo možné zajistit zásobování el. energií ze záložních zdrojů pro kritické systémy nezbytné 
pro nouzový chod budovy. Mezi tyto systémy patří například čerpadla pro dodávku pitné 
vody a splachování záchodů, chodu chladniček pro uchování potravin, nouzové osvětlení, 
zásobování nízkoodběrových komunikačních prostředků pro informování obyvatel budovy 
v krizových situacích atd.  

11.3.2 Resilientní budova s plně zachovaným uživatelským 
komfortem v nepříznivém období 

Této úrovni kvality odpovídá budova, která má takovou kapacitu záložních zdrojů energie 
či jiných systémů, které jsou schopny zachovat komfortní vnitřní prostředí nezávisle 
na neočekávaných událostech. Jedná se v podstatě o dočasně ostrovní systém. Pro 
zachování vysokého uživatelského komfortu je možné kombinovat ve velkém rozsahu 
pasivní principy výstavby budovy (teplená izolace, přirozené větrání, pasivní využití 
vnějších a vnitřních tepelných zisků atd.) a na externích dodávkách energie nezávislé 
systémy TZB (akumulace tepla a pitné vody, samotížný oběh topné vody, obyčejná kamna, 
pec nebo krbová vložka, toalety, které se obejdou bez vody apod.) či využít záložní lokální 
zdroje energie a vody, které jsou schopny po dobu trvání nepříznivého období suplovat 
dodávky vnější infrastruktury. To vede například na kombinaci fotovoltaiky s dalšími 
energetickými zdroji (bateriové úložiště, fototermika, kogenerační jednotka, palivový článek, 
elektrocentrála), akumulací dostatečné zásoby paliv pro tyto zdroje (zásobník plynu, 
topného oleje, nafty pro agregát) a zároveň s akumulací v místě vyrobené elektřiny, tepla, 
chladu či získané vody (nádrže na srážkovou vodu, studna na pitnou vodu se zálohovaným 
čerpadlem). 

11.3.3 Rizikové faktory 
Rizikové faktory a hrozby s vysokými lokálními negativními dopady na porušení 
infrastruktury mohou působit vně budovy (extrémní klimatické jevy, působení přírodních 
živlů, kriminalita a výtržnictví, sociální nepokoje, terorismus), nebo uvnitř budovy, (působení 
přírodních živlů, kriminalita a výtržnictví, sociální nepokoje, terorismus). 

 Poškození infrastruktury může být v důsledku: 

5. Poškození inženýrských sítí včetně kanalizace 

� S tím souvisí i zvýšený odběr elektřiny pro vytápění při výpadku jiných 
energonositelů (plyn) vedoucí v konečném důsledku k výpadku elektřiny 

� Plošný efekt zvýšené spotřeby PHM(pohonné hmoty a mazadla) pro provoz 
agregátů při výpadku el. sítě 

� Domino efekt dalšího selhání infrastruktury 
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6. Poškození dopravní infrastruktury 

� Omezení zásobování obyvatelstva potravinami 
� Omezení zásobování obyvatelstva léky 
� Narušení dostupnosti zasažených oblastí pro složky IZS 
� Narušení možnosti likvidace odpadu 

7. Poškození informačních a komunikačních systémů 

� Přerušení rádiového, televizního vysílání, internetu 

Zákony a vyhlášky určují, které části infrastruktury patří mezi prvky kritické infrastruktury, 
typicky jsou to ty, jejichž selhání by zasáhlo velkou skupinu obyvatel. Správci těchto prvků 
mají povinnost mít vypracovaný krizový plán. 

Taková definice krizového scénáře musí uvažovat dvě varianty: 

8. Lokální selhání jedné části infrastruktury přímo související s budovou 

To postihuje zejména inženýrské sítě. Resistence nebo resilience budovy může 
spočívat v zálohování dané sítě uvnitř budovy (zásoba zdroje), zdvojení přípojek nebo 
snadné propojení se sousední budovou (uzavřené sítě namísto stromových struktur), 
případně možnost napojit dešťovou vodu do splaškové kanalizace a obráceně, protože 
je společensky únosnější po dobu krizové situace vypouštět odpadní vody 
do nesprávného druhu kanalizace než připustit jejich hromadění v místě vzniku, kde 
mohou ohrožovat zdraví a majetek.  

9. Selhání jednoho nebo více prvků kritické infrastruktury 

V případě selhání kritické infrastruktury se nedá předpokládat, že bude fungovat 
záložní připojení do jiného místa sítě nebo na sousední budovu, protože dochází 
k plošnému výpadku. 

Na druhou stranu je možné se řídit krizovým plánem příslušného selhávajícího prvku, 
který stanoví způsob přechodného náhradního zásobování a přípustné doby trvání 
krizové situace do opravy. Resilientní bytový dům musí mít také vypracovaný krizový 
plán v návaznosti na krizové plány místní samosprávy se zahrnutím všech prvků 
kritické infrastruktury, jejichž selhání by se jej dotklo. 

Porušení infrastruktury je možné řešit ve dvou základních úrovních, aktivními a pasívními 
prvky resilience. 

Aktivní prvky resilience jsou: 

� OZE, 
� hlavní bateriové úložiště, 
� EV bateriové úložiště, 
� zásobník plynu, topného oleje, nafty pro motogenerátory, 
� kogenerační jednotka, 
� elektrocentrála, 
� palivový článek, 
� jímání dešťových vod, 
� studna se zálohovým čerpadlem, 
� hybridní výtahy s rekuperací el. energie s dobíjením záložní baterie. 
Pasivní prvky resilience jsou: 
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� přirozené větrání solárními komíny, 
� částečné stínění předsazenými konstrukcemi, 
� redukci teplotních výkyvů při letních a zimních extrémech optimalizovanými 

konstrukcemi s akumulačními schopnostmi (zelená střecha, zelená fasáda, tepelně-
akumulační stropy apod.). 

Správně navržená a konstruovaná resilientní budova by měla mít co nejvyšší úroveň 
energetické soběstačnosti s vysokou mírou lokálního využití energie v rámci dané lokality 
tak, aby mohlo dojít ke snížení nebo eliminaci výše zmíněných rizikových faktorů 
v souvislosti s poškozením infrastruktury. Níže je uveden příklad řešení tzv. chytrého domu, 
kde je zobrazeno řízení lokální energetiky a komunikující uzel Smart Grid (Error! 
Reference source not found.). 

 
Obr. 13 Příklad komplexního řešení řízení lokální energetiky budovy. Centrální jednotka zde 
hraje roli komunikačního a řídicího serveru domácnosti a komunikuje i navenek s možností 

v budoucnu koordinovat výrobu a spotřebu elektřiny s okolními subjekty (Klaban, 2016) 

11.4 Literatura a další zdroje informací 
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v případě vzniku blackoutu. Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a 
stavebnictví [online]. 14(1). 
Dostupné z: http://files.casopisczechindustry.cz/200001161-
508735180f/CI01_2015_1_20%20Copy.pdf 

KLABAN, Jaromír, 2016. Tecomat Foxtrot - řídicí uzel pro Smart House (Teco a.s.). 
TZB-info [online]. Dostupné z: https://elektro.tzb-info.cz/inteligentni-budovy/14239-
tecomat-foxtrot-ridici-uzel-pro-smart-house 

Příručka pro identifikaci a redukci rizika výpadku funkce kritické infrastruktury ve 
zdravotnictví (původem z Německa - http://www.unbr.cz/Data/files/pdf/KritIS-text1.pdf) 

Nařízení vlády č. 432/2010 Sb. o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury 

Zákon č. 240/2000 Sb., Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon) 
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HZS, 2018. Krizové situace. Portál krizového řízení JmK [online]. Dostupné 
z: http://krizport.firebrno.cz/ohrozeni/krizove-situace 

ČSN EN 16941-1 Zařízení pro využití nepitné vody na místě – Část 1: Zařízení pro využití 
srážkových vod 

11.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 
� Bilanční výpočty odběru z inženýrských sítí 

11.6 Popis hodnocení 
Hodnocení se provádí řešením hypotetických situací, kdy je přerušena (až na výjimky) 
jedna libovolná část infrastruktury na kterou je budova připojena. Těmito částmi rozumíme:  

� dodávka elektrické energie, 
� dodávka plynu, 
� dodávka vody, 
� odvod splaškových vod, 
� odvod dešťových vod, 
� příjezdová komunikace, 
� datové připojení. 

Jednotlivé dílčí části hodnocení jsou kreditově ohodnoceny zvlášť, podle funkce, kterou 
budova uživatelům zajišťuje. Pro každou dílčí část se uvažuje její funkce při selhání 
kterékoliv jednotlivé části infrastruktury, a počítá se nejhorší výsledek. Pokud je například 
vytápění závislé na plynu i elektřině, vyhodnotí se resilience pro přerušení dodávky plynu 
i pro přerušení dodávky elektřiny, a uvažuje se horší z obou výsledků. V každé kapitole se 
stanoví dílčí kreditové hodnocení. 

Při hodnocení se neuvažují opatření, která jsou závislá na obyvatelích budovy, ale pouze 
ta opatření, která jsou systémově řešena nezávisle na úrovni budovy. Například v případě 
nouzového osvětlení nebudeme kladně započítávat možnost, že obyvatelé mohou doma 
mít kapesní svítilnu nebo petrolejku. Naopak by ale bylo možné kladně započíst variantu, 
kdy v budově existuje centrální záložní sklad kapesních svítilen a je zajištěno jejich dobíjení 
a použitelnost v případě výpadku energie. Podobně v případě zajištění dodávek vody 
nepočítáme s možností, že si obyvatelé mohou napustit vodu do kbelíku, ale kladně 
hodnotíme pouze variantu, kdy je zajištěna akumulace vody na úrovni vybavení budovy. 

11.6.1 Osvětlení 
V obytné budově rozlišujeme dva druhy osvětlení, přičemž jejich uživatelská hodnota 
i energetická náročnost je různá. Pozitivně se hodnotí, pokud při výpadku infrastruktury 
zůstane některý druh osvětlení v provozu.  

� Nouzové osvětlení – znamená slabé orientační osvětlení chodeb a schodišť a dále 
nouzové noční osvětlení bytů (orientační světla alespoň v jedné místnosti na byt). 
Nouzové osvětlení může být zajištěno i jinými zdroji než klasické uživatelské osvětlení, 
např. lucerny nebo petrolejky, akumulátorové svítilny apod.  
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� Uživatelské osvětlení – znamená plné běžné domovní osvětlení realizované obvykle na 
domovní elektroinstalaci. 

Kreditový zisk za osvětlení se určí podle doby t, po kterou je služba při výpadku dodávky 
energie zajištěna, podle Error! Reference source not found..Tab. 43 Kreditové 
ohodnocení osvětlení 

Kosv 
Čas t, po který je služba zajištěna při výpadku zdroje 

není zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 
A 0 1 2 4 6 8 10 

B 0 2 4 6 8 10 10 

Pokud budova disponuje oběma druhy osvětlení, určí se kreditový zisk jako větší z možných 
kreditových zisků. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.  

Příklad: Budova má pro případ přerušení dodávky elektrické energie záložní agregát s pohonnými 
hmotami na 2 hodiny. Po vyčerpání paliva klasické osvětlení přestane fungovat, ale uživatelé mohou 
dále používat zapůjčené nouzové petrolejky z domovních zásob, které disponují dostatkem petroleje 
na 5 dní. Za kategorii B je proto kreditový zisk 4,4 kreditů. Za kategorii A je zisk 8 kreditů. Celkový 
zisk Kosv = 8 kreditů. 

11.6.2 Větrání 
Poškození infrastruktury může, ale nemusí znamenat ohrožení větrání v budově. 
Při výpadku zdroje energie mohou nastat 4 situace: 

10. Budova větrá stejně, jako při běžném provozu – například plně zálohovaná 
vzduchotechnika, nebo rovněž přirozené větrání.  

11. Větrání má nižší intenzitu nebo vyšší energetickou náročnost, ale všechny prostory jsou 
větrány – např. solární komín, šachtové větrání apod. Situace B rovněž nastává tehdy, 
pokud místo selhavší vzduchotechniky s rekuperací nastupuje větrání bez rekuperace. 

12. Některé neobytné prostory není možné účinně vyvětrat (WC, koupelna, chodby) 
13. Existují obytné místnosti, které není možné vyvětrat – místnosti bez otvíravých oken 

Může se stát, že budova udrží vyšší standard větrání po omezenou dobu, a pak přejde 
do standardu nižšího. Kreditový zisk za větrání se určí podle doby t, po kterou je vyšší 
standard při výpadku dodávky energie zajištěn, podle následující tabulky: 

Tab. 44 Kreditové ohodnocení větrání 

Květ 
Čas t, po který je zajištěn standard počátečního stavu, než nastane 

zhoršení do standardu koncového stavu   

počáteční 
stav 

není 
zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více 

dní 
koncový 

stav 
A 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 B 
A 4 5 6 7 8 9 10 C 
A 0 1 3 5 7 9 10 D 
B 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 C 
B 0 2 3 4 5 6 7 D 
C 0 0,5 1 1,5 2 3 4 D 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.  



69 

 

 

Příklad I: Budova vybavená vzduchotechnikou s rekuperací má pro případ přerušení dodávky 
elektrické energie záložní agregát s pohonnými hmotami na 2 hodiny. Po tuto dobu je zajištěn 
standard A. Po vyčerpání paliva vzduchotechnika přestane fungovat, ale uživatelé mohou dále větrat 
přirozeně, okny. Nebudou ale moci vyvětrat celý byt, protože na toaletě a v koupelně okno ani jiné 
pasivní větrání nemají. Koncový stav je proto C. V druhém řádku tedy budeme interpolovat 
a získáme Květ = 6,2 kreditů. 

Příklad II: Budova není vybavena žádným druhem vzduchotechniky, je přirozeně větraná. Poškození 
vnější infrastruktury nemůže ohrozit funkci větrání, budova v krizové situaci větrá stejně, jako při 
běžném provozu. Standard A je proto zajištěn po dobu 15 a více dní (neomezeně dlouho). Bez 
ohledu na koncový stav je kreditový zisk Květ = 10 kreditů. 

11.6.3 Dodávka tepla 
Při poškození infrastruktury zajišťující vytápění může dojít k výpadku zdroje tepla a s tím 
souvisejícímu poklesu teploty v budově. Při poklesu výpočtové teploty vnitřního vzduchu 
pod 16 °C je budova považována za neobyvatelnou. Pro hodnocení resilience se 
zohledňuje doba, která je při venkovní návrhové teplotě potřeba k tomu, aby budova 
vychladla na danou teplotu v krizové situaci poškození infrastruktury. Pozitivní vliv má velká 
akumulační schopnost budovy, kvalitní obálka, záložní zdroje tepla nebo zásoby paliva.  
Aby budova zůstala obyvatelnou, musí být uvedená teplota dodržena alespoň v jedné 
místnosti v každém bytě.  

Kreditový zisk se určí podle doby t, po které je v chráněné místnosti bytu podkročena 
zajišťovaná teplota podle následující tabulky:  

Tab. 45 Kreditové ohodnocení dodávky tepla 

Ktop Čas t, po který je zajištěna teplota 
zajištěná teplota není zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 

16 °C 0 0 0 1 2 5 6 

19 °C 0 0 1 2 4 7 8 

22 °C 0 0 2 3 6 9 10 

Pokud v horizontu 15 dnů dochází v budově k podkročení více než jedné teploty, počítá se nejlepší 
výsledek. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.  

Příklad I: Po přerušení dodávky elektřiny je řízení plynového kotle a napájení oběhových čerpadel 
napájeno ze záložní baterie, která vydrží 2 hodiny. Budova je lehká dřevostavba, a po dvou hodinách 
již není možné udržet teplotu 22 °C. Za další tři hodiny (v páté hodině od výpadku) se teplota sníží 
na 19 °C a za dalších pět hodin (v desáté hodině od výpadku) na 16 °C. Kreditový zisk za teplotu 
22 °C je 2,2 kreditu. Kreditový zisk za 19 °C je 1,8 kreditu. Kreditový zisk za 16 °C je 1,2 kreditu. 
Celkový zisk v této kategorii je Ktop = 2,2 kreditů. 

Příklad II: Po přerušení dodávky plynu je plynová kotelna v budově odstavena. Každý byt je ale 
vybaven krbem nebo krbovými kamny k zajištění dodávky tepla. Výkonové parametry kamen nebo 
krbů umožňují udržet teplotu v dané místnosti na 19 až 20 °C při započtení ztrát do nevytápěného 
prostoru sousedních, právě nevytápěných místností. V budově jsou zásoby palivového dřeva na 
5 dní takového provozu.  Kreditový zisk se určí jako Ktop = 7 kreditů. Není důležité, za jak dlouho 
budova vychladne na 16 °C, protože maximální zisk na této teplotě je 6 kreditů.  
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11.6.4 Dodávka vody 
Dodávka vody se považuje za jednu ze základních služeb poskytovaných obyvatelům 
budovy. Při výpadku dodávky vody z veřejného vodovodního řadu jsou ohroženy funkce 
budovy jako dodávka vody pro vaření a pití, ale i pro splachování toalet, osobní hygienu 
nebo úklid.  

Budova se může bránit zásobami užitkové vody, aby zachovala alespoň některé funkce, 
nebo vlastním zdrojem užitkové či pitné vody. S ohledem na riziko ztráty kvality není 
hodnoceno, zda má budova nouzové zásoby pitné vody, pokud pitnou vodu nutnou pro 
přežití v množství přibližně 5l na osobu a den je možné zajistit svépomocnou donáškou 
ze sousední budovy v případě lokálního výpadku nebo z cisteren náhradního zásobování 
vodou v případě plošného výpadku. Kreditový zisk se určí podle doby t, po kterou je 
zajištěna dodávka vody, podle následující tabulky:  

Tab. 46 Kreditové ohodnocení dodávky vody 

Kvod Čas t, po který je zajištěna dodávka vody 
kvalita vody není zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 

pitná 0 1 3 5 7 9 10 

nepitná* 0 1 2 3 4 5 6 

* voda nepitná – voda, která je k dispozici pro používání, s výjimkou pití, přípravy potravin a 
používáním pro osobní hygienu (ČSN EN 16941-1) 

Pokud budova zajišťuje pitnou i užitkovou vodu zvlášť, počítá se nejlepší výsledek. Mezilehlé 
hodnoty se lineárně interpolují.  

Příklad I: Budova s vodovodní přípojkou má nádrž na užitkovou vodu se zásobou vody na 5 dní. Při 
selhání vodovodního řadu může budova 5 dní zásobovat obyvatele užitkovou vodou a kreditový zisk 
tohoto scénáře je tedy 5. V případě výpadku elektřiny možná dojde k přerušení dodávky užitkové 
vody, kterou z nádrže standardně pumpuje elektrická vodárna. V takovém případě ale není 
přerušena dodávka pitné vody z řadu, takže kreditový zisk takového scénáře je 10. Z hlediska 
resilience rozhoduje přerušení dodávky vody a kreditový zisk je proto Kvod = 5 kreditů. 

Příklad II: Budova bez vodovodní přípojky má vlastní studnu jako zdroj pitné vody a nádrž se zásobou 
užitkové vody na 5 dní. Budova má pro případ přerušení dodávky elektrické energie záložní agregát 
s pohonnými hmotami na 2 hodiny, který dodává elektřinu pro vodárnu pitné vody i pro vodárnu 
užitkové vody. Za pitnou vodu dostane budova 3,4 kreditů. Za užitkovou vodu dostane budova 2,2 
kreditů. Objem vody na 5 dní v tomto případě nerozhoduje. Celkový kreditový zisk za tuto podčást je 
Kvod = 3,4 kreditů. 

11.6.5 Dodávka teplé vody 
Při výpadku infrastruktury obsluhující zdroj tepla může dojít k ohrožení přípravy teplé vody. 
Výhodou pro resilienci budovy je, pokud má další zdroj tepla, kterým může přípravu teplé 
vody zajistit, nebo pokud má alespoň teplou vodu v zásobě. Rozlišují se dvě úrovně 
komfortu:  

� Snížená teplota – budova nedokáže garantovat teplotu výstupní vody. Např. předehřev 
solárními kolektory, nebo jiným doplňkovým zdrojem tepla, který nemá patřičný výkon. 
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� Komfortní teplota – budova je připravená dodávat vodu stejně jako mimo krizovou 
situaci. Například zásobou paliva na určitou dobu, stoprocentní zálohou z jiného 
energonositele apod. 

Pro účely tohoto dílčího kritéria se neuvažuje scénář přerušení dodávky vody 
z vodovodního řadu, protože ten už řeší kapitola Error! Reference source not found.. 
Kreditový zisk se určí podle doby, po kterou je definovaný standard dodávky vody zajištěn. 
Určí jej Error! Reference source not found..  



72 

 

 

Tab. 47 Kreditové ohodnocení dodávky teplé vody 

Ktv Čas t, po který je zajištěna dodávka teplé vody 
teplota není zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 
snížená 0 1 2 3 4 5 6 

komfortní 0 2 4 6 8 9 10 

Pokud nastávají obě situace, počítá se nejlepší výsledek. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 

Příklad I: Budova s průtokovou přípravou teplé vody v přímotopných ohřívačích má v této kategorii 
0 kreditů. 

Příklad II: Budova s dobrou zálohou elektrické sítě a s průtokovou přípravou teplé vody v zásobníku 
tepla dokáže v případě odpojení plynu udržet komfortní teplotu do významného poklesu teploty vody 
v zásobníku (1 hodina – kreditový zisk 4). Při delším výpadku bude dodávat sníženou teplotu, ale 
zásobník tepla je dohříván solárními panely, takže tento stav může trvat 15 i více dní. Kreditový zisk 
za sníženou teplotu 6, platných pro scénář omezení dodávky plynu. Celkový kreditový zisk budovy 
v této podkategorii je Ktv = 6 kreditů. Pokud by budova neměla zálohovanou elektřinu pro přípravu 
teplé vody, nemohlo by fungovat nabíjení nádrže a scénář odpojení elektřiny by výsledek 
pravděpodobně změnil. 

11.6.6 Dodávka elektřiny pro domácnost 
Přerušení dodávky elektřiny ochromuje často mnoho funkcí budovy. Budova se může bránit 
vlastními zdroji elektřiny, bateriovými úložišti, a podobně. Z důvodů omezené kapacity 
záložních zdrojů se často zálohují jen ty spotřebiče, které mají spíše menší odběr, ale přitom 
plní důležitou úlohu. Zálohování systémů TZB je z velké části zohledněno v ostatních 
podkapitolách. V bytech jsou za důležité spotřebiče považovány:  

� chladnička, 
� mraznička, 
� domovní komunikátory a ovládání dveří, 
� aktivní prvky datových sítí, 
� další dle uvážení. 

Vyšší míry resilience je možné dosáhnout, pokud je zálohována veškerá elektřina pro běžný 
provoz domácnosti. Kreditový zisk se určí podle doby, po kterou je zajištěno náhradní 
zásobování elektřinou. Určí jej následující tabulka: 

Tab. 48 Kreditové ohodnocení dodávky elektřiny 

Kel 
Čas t, po který je zajištěna dodávka elektřiny 

není zajištěno 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 
klíčové spotřebiče 0 1 2 3 4 5 6 

běžná spotřeba 0 2 4 6 7 9 10 

Pokud nastávají obě situace, počítá se lepší výsledek. Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 

Příklad: Budova má bateriové úložiště dobíjené fotovoltaickou elektrárnou. Baterie mohou pokrývat 
veškerou spotřebu v domě, ale při poklesu stavu nabití úložiště pod 50 % je většina elektrických 
okruhů odpojena a dál se napájí pouze klíčové spotřebiče. Očekává se, k poklesu na 50 % dojde již 
po 35 minutách (kreditový zisk za běžnou spotřebu je 3), a odběr klíčových spotřebičů je tak malý, 
že lze uvažovat s dobíjením fotovoltaikou a předpokládat, že tento stav vydrží i výrazně více než 15 
dní. Kreditový zisk v této kapitole je Kel = 6 kreditů.  
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11.6.7 Odvod odpadních vod 
V případě havárie kanalizačního řadu vzniká okamžitá a naléhavá potřeba zbavovat se 
odpadních vod jiným než běžným způsobem. Z celospolečenského hlediska je přijatelnější 
dočasné vypouštění odpadních vod do vodoteče nebo nesprávné části oddílné kanalizace 
než jejich hromadění v místě vzniku. Budova se může bránit této krizové situaci možností 
přesměrování odpadní vody do jiného recipientu. Například dešťové kanalizace 
do splaškové a naopak, nebo jednotné kanalizace do vodního toku. Pokud je v takovém 
případě potřeba zajistit přečerpávání odpadních vod, musí být k dispozici i zdroj elektrické 
energie. 

Kreditový zisk Kkan se určí podle doby t, která je potřebná k tomu, aby mohla být odpadní 
voda z havarované přípojky přesměrována. Kredity určí následující tabulka: 

Tab. 49 Kreditové ohodnocení odvodu odpadních vod 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují.  

Dále se uvažují tyto korekce:  

+5 kreditů Budova hospodaří s dešťovou vodou a dále ji využívá. 

+5 kreditů Budova provozuje vlastní čističku odpadních vod 

Maximální možný zisk kreditů v této podkategorii je Kkan = 10.  

11.6.8 Svoz komunálního odpadu 
Poškození dopravní infrastruktury může vést k situaci, kdy není možné odvážet komunální 
odpad. Doba trvání krizové události je reprezentována počtem svozů komunálního odpadu, 
které nepřijedou. Budova se může bránit tím, že nabídne odpovídající prostor pro 
skladování odpadu, případně jeho lisování apod. Kreditový zisk se určí podle počtu svozů, 
které mohou být vynechány, aniž by došlo k výraznějšímu omezení obyvatel na jejich 
pohodlí. Rozdělení kreditů určuje následující tabulka:  

Tab. 50 Kreditové ohodnocení svozu komunálního odpadu 

 Počet vynechaných svozů komunálního odpadu 
1 2 3 4 5 6 7 a více 

Kodp 0 1 2 4 6 8 10 

Pokud je nevyvezený komunální odpad skladován v budově, pak na jeden vynechaný svoz 
je zapotřebí 0,5 m2 podlahové plochy skladu na bytovou jednotku. Je-li odpad lisován, pak 
se na jeden vynechaný svoz počítá 15 kg odpadu na bytovou jednotku.  

11.6.9 Připravenost na domino-efekt selhání kritické infrastruktury 
Pokud má budova vypracovaný krizový plán, reagující na všechny krizové plány poškození 
kritické infrastruktury relevantní pro danou budovu, má v této kategorii zisk Kdom = 10 
kreditů. V opačném případě budova kredity Kdom nezíská. 

 
Čas t potřebný k přesměrování odpadní vody 

okamžitě 10 min 1 h 6 h 1 den 5 dní 15 a více dní 
Kkan 5 4 3 2 1 0 0 
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11.6.10 Celkové kreditové ohodnocení 
Celkové kreditové ohodnocení K se vypočte z jednotlivých dílčích kreditů jako:  

𝐾 = 𝐾"#A + 𝐾Aě3 + 𝐾3"@ + 2 ∙ 𝐾A"= + 0,5 ∙ 𝐾3A + 𝐾CD + 𝐾EFG + 0,5 ∙ 𝐾"=@ + 2 ∙ 𝐾="H 

kde Kosv  je dílčí kreditové ohodnocení osvětlení, 

 Květ  je dílčí kreditové ohodnocení větrání, 

 Ktop  je dílčí kreditové ohodnocení dodávky tepla, 

 Kvod  je dílčí kreditové ohodnocení dodávky vody, 

 Ktv  je dílčí kreditové ohodnocení dodávka teplé vody, 

 Kel  je dílčí kreditové ohodnocení elektřiny pro domácnost, 

 Kkan  je dílčí kreditové ohodnocení odvodu odpadních vod, 

 Kodp je dílčí kreditové ohodnocení svozu komunálního odpadu, 

 Kdom  je dílčí kreditové ohodnocení připravenosti na domino-efekt selhání 
kritické infrastruktury. 

11.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje celkové kreditové ohodnocení K závislé na splnění 
požadavků míry připravenosti budovy na poškození infrastruktury. 

Tab. 51 Kriteriální meze pro A.7 Poškození infrastruktury 

Kreditové hodnocení K Body 
0 0 
10 1 
20 2 
30 3 
40 4 
50 5 
60 6 
70 7 
80 8 
90 9 
100 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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12 A.8 MĚSTSKÉ TEPELNÉ OSTROVY 

12.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je motivovat k návrhu budovy nepřispívajícímu ke zvyšování teploty okolí.  

12.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení schopnosti budovy a pozemku redukovat použitými 
materiály a vegetací efekt tepelného ostrova. Kritérium se skládá ze 2 dílčích podkritérií: 

• horizontální prvky, 
• vertikální prvky. 

12.3 Kontext 
Městské klima bývá zpravidla teplejší než klima na periferiích měst a v přirozeném prostředí 
(Obr. 14). Tomuto antropogennímu jevu se říká „městský tepelný ostrov“. Městská zástavba 
v průběhu dne absorbuje solární záření a zpět uvolňuje akumulované teplo v průběhu noci, 
a tím také ovlivňuje teplotní gradient nad urbanizovanými oblastmi a množství srážek 
ve městě a jeho okolí. Teplota měst se zvyšuje také přičiněním antropogenní činnosti.  

 
Obr. 14: Průběh teplot nad venkovským a městským prostředím (Ecoten) 

Efekt tepelného ostrova v urbanizovaném prostředí posilují materiály, které mají nízkou 
míru odrazivosti/albeda. Míra odrazivosti je definována jako podíl odraženého 
a dopadajícího slunečního záření.  

Tento efekt můžeme vidět ve všech městech všech klimatických regionů a zvyšuje se 
úměrně s rostoucí urbanizací měst. S rostoucí teplotou městského prostředí roste spotřeba 
energie v důsledku používání klimatizací a chladicích systémů, a to má za následek mimo 
jiné i nárůst emisí zapříčiňujících skleníkový efekt. Pomoci ke snížení efektu tepelných 
ostrovů může také zakládání ozelenění ploch ve městech, jelikož zeleň prostřednictvím 
evapotranspirace ochlazuje prostředí. (Lehmann, 2014)  
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Zvýšený vegetační pokryv a povrchové materiály s vyšším albedem mohou dle Soleckého 
et al. (2005) snížit dopad biofyzikálních rizik ve městech, včetně tepelného stresu 
souvisejícího s vyššími teplotami a znečištěním ovzduší, které má nepříznivý vliv na lidské 
zdraví. Opatření snižující teploty ve městech mohou snížit také poptávku po výrobě energie 
spojené s klimatizací.  

Studie Lehmanna et al. (2014) ukazuje, že zelená střecha ovlivňuje teplotu vzduchu 
v interiéru a také při samotném povrchu zelené střechy. V jejich případové studii byl vzduch 
uvnitř budovy disponující zelenou střechou v průměru o 3,06 °C chladnější než v budově 
bez zelené střechy a v úrovni nad zelenou střechou byl vzduch o 3,7 °C chladnější než nad 
konvenční střechou. Zelená střecha také ovlivňuje vlhkost. Nad zelenou střechou byl 
vzduch o 11,94 % vlhčí než v místech bez vegetace.  

Z výsledků výzkumů shrnutých Santamourisem (2014) vyplývá, že v porovnání 
s ozeleněnými plochami dosahují vyšší odrazivosti materiály označené jako „cool materials“ 
často ve spojení s termínem „cool roofs“. Nicméně hlavní roli v míře odrazivosti zelených 
střech hraje typ použité vegetace a substrátu. Teplotní rozsah významně ovlivňuje obsah 
vody v systému zelené střechy. 
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12.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Výpis povrchových materiálů a jejich barev 
� Situace včetně vyznačených stromů 

12.6 Popis hodnocení 
Kreditové hodnocení vychází z procenta plochy, která byla opatřena jedním ze dvou prvků 
pomáhajících k útlumu tepelného ostrova. Hodnotí se zvlášť dva prvky použité 
na horizontálních a dva prvky použité na vertikálních plochách budovy a pozemku.  

V případě horizontálních prvků se jedná o:  
• plochy zeleně a plochy umožňujících evaporaci umístěných na budově a na pozemku,  
• použití tepelně nepropustných odrazivých materiálů, 
• Výskyt vzrostlých stromů na pozemku (průměr koruny stromu> 1,5 m). 

V případě vertikálních prvků se jedná o:  
• plochy zeleně a plochy umožňujících evaporaci na neprůsvitných částech 

budovy/plotu orientovaných na jižních, východních a západních stěnách, 
• použití tepelně nepropustných odrazivých materiálů na neprůsvitných částech 

budovy/plotu. 

Pozn.: Neprůsvitnou částí fasády budovy je myšlena plocha fasády bez prosklených 
okenních/ dveřních otvorů. 

Pozn.2: V případě šikmých ploch se tyto započítávají svými rozměry kolmého půdorysného 
a nárysného/bokorysného průmětu do vertikálních a horizontálních prvků.  

Při vyhodnocování odrazivosti základních materiálů se orientačně vychází z Tab. 52. Platí, 
že čím světlejší barva materiálu, tím vyšší albedo.  

Pokud se na pozemku nachází ozeleněné prvky nebo prvky umožňující evaporaci, spadají 
vždy do první kategorie, tzn., nezahrnují se do výpočtů odrazivosti. 

Tab. 52 Hodnoty albeda jednotlivých materiálů a barev (Solar Pro, 2018; Heat Island 
Group, 2018) 

 
0,23

Černá akrylová barva

Vegetace 0,50

Čerstvý sníh 0,85

Červené pálené tašky 0,33 Bílý cement

Bíla akrylová barva

0,04

0,05

0,13

0,18

0,30

Starý beton

Suchý písek

Čerstvý beton

Čistý cement

Dřevěné uhlí

Vysušená tmavá země

Starý asfalt

Vysušený jíl

Dřevěná šindel

0,45

0,25

0,40

0,55

0,70

0,80
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12.6.1 Horizontální prvky 

Tab. 53 Kredity za plochu zeleně a materiály umožňující evaporaci 

Podíl plochy zeleně a materiálů umožňujících evaporaci 
(min. tl. substrátu 10 cm) Kredity Kh1 

0 % 0 
100 % 10 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 

Tab. 54 Kredity za odrazivost povrchů 

Odrazivost materiálů jednotlivých povrchů Kredity Kh2 
<0;0,2> 0 

0,25 1 
0,3 2 
0,35 3 
0,4 4 
0,45 5 
0,50 6 
0,55 7 
0,60 8 
0,655 9 
0,7 10 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 

Tab. 55 Kredity za výskyt vzrostlých stromů na pozemku 

Vzrostlé stromy na pozemku Kredity Kh3 
Solitérní strom 1 

Stromořadí 3 
Větší celek (stromová skupina) 4 

Dílčí kreditové hodnocení snížení vlivu tepelného ostrova celého pozemku horizontálními 
prvky Kh se získá jako: 

𝐾I = 𝐾I: + 𝐾I6 + 𝐾I5 

kde Kh1 je dílčí kreditové ohodnocení plochy zeleně a materiálů umožňujících 
 evaporaci umístěných na horizontální části budovy a na pozemku, 

 Kh2  je dílčí kreditové ohodnocení ploch s určitou mírou odrazivosti 
použitých materiálů horizontálních prvků, 

 Kh3 je kreditové ohodnocení výskytu vzrostlých stromů na pozemku. 
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12.6.2 Vertikální prvky 

Tab. 56 Kredity za plochu zeleně a materiály umožňující evaporaci 

Podíl plochy zeleně a materiálů umožňujících evaporaci na neprůsvitných 
 částech fasády orientovaných jižním, východním, západním směrem.  Kredity Kv1 

0 % 0 
100 % 10 

Tab. 57 Kredity za odrazivost povrchů 

Odrazivost materiálů jednotlivých povrchů  Kredity Kv2 
<0;0,2> 0 

0,25 1 
0,3 2 
0,35 3 
0,4 4 
0,45 5 
0,50 6 
0,55 7 
0,60 8 
0,655 9 
0,7 10 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují 

Výsledné dílčí kreditové hodnocení snížení vlivu tepelného ostrova všemi vertikálními prvky 
Kv se získá jako: 

𝐾A = 𝐾A: + 𝐾A6 

kde Kv1  je dílčí kreditové ohodnocení plochy zeleně a materiálů umožňujících 
evaporaci umístěných na neprůsvitných částech fasády orientova-
ných jižním, východním, západním směrem, 

 Kv2  je dílčí kreditové ohodnocení při užití odrazivých materiálů 
vertikálních prvků na neprůsvitných částech budovy/plotu. 

Pozn.: Celková plocha fasády pro výpočet dílčích ploch jednotlivých opatření nezahrnuje 
průsvitné okenní otvory. 

12.6.3 Výsledné kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K se získá jako: 

𝐾 = 𝐾I + 𝐾A 

kde Kh  je dílčí kreditové ohodnocení snížení vlivu tepelného ostrova prvky 
 horizontálními, 

 Kv je dílčí kreditové ohodnocení snížení vlivu tepelného ostrova prvky 
 vertikálními. 
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12.7 Kriteriální meze 

Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 58 Kriteriální meze pro A.8 Městské tepelné ostrovy  

Kreditové hodnocení K Body 
2 0 

4,2 1 
6,4 2 
8,6 3 
10,8 4 
13 5 

15,2 6 
17,4 7 
19,6 8 
21,8 9 
24 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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13 K.1 HLUK Z DOPRAVY 

13.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zachování přiměřených akustických podmínek v obytných 
místnostech bytů uvnitř budovy při mimořádné venkovní dopravní situaci. 

13.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení stanovené na základě hladiny akustického tlaku před 
průčelím budovy při standardní dopravní situaci, vzduchové neprůzvučnosti obvodového 
pláště a způsobu větrání. 

13.3 Kontext 
Vliv hluku z dopravy na akustické podmínky ve vnitřních prostorech staveb lze hodnotit 
pomocí zvukové izolace obvodového pláště nebo hladiny akustického tlaku v místnostech. 

V české legislativě jsou zakotveny oba způsoby. Dodržení limitních hodnot ekvivalentní 
hladiny akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby a v chráněném 
vnitřním prostoru stavby je vyžadováno nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Splnění požadavků 
na stavební vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště požaduje ČSN 73 0532. Oba 
tyto požadavky jsou závazné a musí být splněny současně. Hodnocení podle české 
technické normy je rovněž součástí metodiky SBToolCZ pro obytné budovy. 

Nové doplňkové hodnocení, popsané v této kapitole, je na rozdíl od běžného postupu 
zaměřené na posouzení budovy z hlediska schopnosti zajišťovat akustický komfort 
v obytných místnostech i při neočekávaných dopravních hlukových situacích bez zásahů 
do obvodového pláště budovy. Za neočekávanou hlukovou situaci lze například považovat 
dočasné odklonění dopravy na silnici v blízkosti budovy. Tento nový postup může mít 
charakter doporučení, neboť podle platné legislativy (zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) se za hluk nepovažuje zvuk 
působený v přímé souvislosti s činností související se záchranou lidského života, zdraví 
nebo majetku, řešením mimořádné události, přípravou jejího řešení nebo prováděním 
bezpečností akce. 

Pro hodnocení zvukové izolace obvodového pláště obytné budovy v rámci této metodiky se 
používá veličina R´w (vážená stavební neprůzvučnost), která se porovnává s požadovanou 
zvukovou izolací obvodového pláště podle ČSN 73 0532, tabulky 2, v závislosti 
na ekvivalentní hladině akustického tlaku A v chráněném venkovním prostoru stavby. 
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Tab. 59 Požadavky na zvukovou izolaci obvodových plášťů bytových domů podle 
ČSN 730532 

Ekvivalentní hladina akustického tlaku A 2 m před průčelím LAeq [dB] 

denní doba ≤ 50 > 50 
≤ 55 

> 55 
≤ 60 

> 60 
≤ 65 

> 65 
≤ 70 

> 70 
≤ 75 

> 75 
≤ 80 

noční doba ≤ 40 
> 40 
≤ 45 

> 45 
≤ 50 

> 50 
≤ 55 

> 55 
≤ 60 

> 60 
≤ 65 

> 65 
≤ 70 

obytné místnosti R´w,pož 30 30 30 33 38 43 48 

Akustický komfort v budově nezávisí pouze úrovni na hluku z dopravy, ale je výsledkem 
působení více akustických faktorů (např. zvukové izolace mezi místnostmi, hluku z vnitřních 
zdrojů apod.). Obecně platí, že zvyšování vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště 
má příznivý vliv na akustický komfort jen do určité míry. Je důležité zachovat alespoň 
částečný akustický kontakt s venkovním prostředím. Při velmi vysoké zvukové izolaci 
obvodového pláště dojde k celkovému potlačení hluku z dopravy a o to výrazněji budou 
vnímány rušivé zvuky přicházející ze zdrojů uvnitř budovy, které jsou jinak hlukem zvenčí 
částečně maskovány. Z toho důvodu nemá v rámci hodnocení vliv, pokud je vážená 
stavební neprůzvučnost vyšší než požadovaná hodnota o více než 5 dB (rozdílu 5 dB 
odpovídá maximální počet bodů). Zároveň nelze na výsledné kreditové ohodnocení budovy 
pohlížet jako na ukazatel akustického komfortu v budově z hlediska běžného užívání. 

13.4 Literatura a další zdroje informací 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve znění pozdějších předpisů 

ČSN 73 0532, 2010. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. 

COST TU0901 Building acoustics throughout Europe, Volume 1: Towards a common 
framework in building acoustics throughout Europe 

BERGLUND, Birgitta; LINDVALL, Thomas, SCHWELA, Dietrich and WHO team, 1999. 
WHO - Guidelines for community noise 

13.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 
� Protokol o akreditovaném měření nebo akustická studie: 

� Ekvivalentní hladina akustického tlaku A před průčelím budovy pro hluk z dopravy 
(pro posouzení se uvažuje hodnota včetně vlivu odrazu zvuku od fasády) 

� Vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště 
�  

13.6 Popis hodnocení 
Toto hodnocení nenahrazuje základní posouzení vlivu hluku z dopravy na obytné budovy 
dle platné legislativy ČR, provádí se nezávisle na něm.  
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Stavební zvuková izolace obvodového pláště se přednostně vyjadřuje váženou stavební 
neprůzvučností, tj. R´w, v decibelech. 

Hodnota zvukové izolace obvodového pláště se přednostně stanovuje výpočtem v souladu 
s ČSN EN ISO 12354-3, s využitím změřených hodnot zvukové izolace prvků obvodového 
pláště, deklarovaných výrobci. 

Je-li stavebně-technické řešení obvodového pláště stejné na celé budově, potom se 
doporučuje vycházet z hodnocení nejméně 10 % z celkového počtu bytů v budově. Pro 
hodnocení se vyberou obytné místnosti příslušných bytů s největší hlukovou zátěží 
a s největším poměrem prosklené plochy k neprůsvitné části obvodového pláště. Výsledné 
hodnocení budovy vždy odpovídá nejhoršímu dosaženému výsledku, tj. nejnižšímu 
získanému kreditu. 

V závislosti na zjištěných hodnotách R´w se provede zatřídění dle následující tabulky Error! 
Reference source not found. a určí se počet kreditů Kop. 

Tab. 60 Kredity Kop za obvodový plášť 

R´w [dB] Kredity Kop 
≤ R´w,pož 0 
R´w,pož+1 2 
R´w,pož+2 4 
R´w,pož+3 6 
R´w,pož+4 8 

≥ R´w,pož+5 10 

Při hodnocení se zohledňuje také způsob větrání obytných místností, neboť může mít 
zásadní vliv na akustický komfort v interiéru. Způsob větrání se na celkovém výsledku podílí 
stejnou vahou jako vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště. V závislosti na způsobu 
větrání se určí počet kreditů Kv podle následující tabulky Error! Reference source not 
found.. 

Tab. 61 Kredity Kv dle způsobu větrání 

Způsob větrání Kredity Kv 
Přirozené 0 
Odhlučněné ventilační okenní nebo parapetní prvky 5 
Nucené (VZT) 10 

Při větrání odhlučněným ventilačním okenním nebo parapetním prvkem se hodnota 
zvukové izolace obvodového pláště stanoví včetně vlivu ventilačního prvku (ve větrací 
poloze): 

𝑅´J = −10lg P
𝑆#3ěGF
𝑆KCDCE

10
;L!,#$ě&'

:MN +
𝑆"EG"
𝑆KCDCE

10
;L!,()&(

:MN +
10
𝑆KCDCE

10
;O&,*,!,+,-*)

:MN Q − 2 

kde Sstěna (m2) je plocha stěny (plné části obvodového pláště), Rw,stěna (dB) je vážená 
neprůzvučnost stěny, Sokno (m2) je plocha okna, Rw,okno (dB) je vážená neprůzvučnost okna 
a Dn,e,w,prvek (dB) je vážený normovaný rozdíl hladin ventilačního okenního nebo parapetního 
prvku.,který musí být doloženakreditovanou laboratorní zkouškou. V případě, že hodnota 
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zvukové izolace obvodového pláště s ventilačním prvkem je menší než požaduje ČSN 73 
0532, pak se hodnocení dále provádí jako pro přirozené větrání.Výsledné kreditové 
ohodnocení 

Výsledné kreditové ohodnocení K se vypočte jako:  

𝐾 =
𝐾"@ + 𝐾A

2
 

kde  Kop je dílčí kreditové ohodnocení za obvodový plášť, 

 Kv je dílčí kreditové ohodnocení za způsob větrání. 

13.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 62 Kriteriální meze pro K.1 Hluk z dopravy 

Kreditové hodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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14 K.2 HLUK Z TECHNOLOGIÍ A PROVOZŮ 

14.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zachování přiměřených akustických podmínek při působení hluku 
z dočasných technologií a provozů, nacházejících se mimo byty.  

14.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení stanovené na základě vzduchové neprůzvučnosti 
obvodového pláště, způsobu větrání a vzduchové neprůzvučnosti vnitřních dělicích konstrukcí. 

14.3 Kontext 
Vliv hluku ze stacionárních zdrojů a z technického zařízení budov (kam lze charakterem 
zařadit i hluk z technologií a provozů) se běžně hodnotí pomocí hladin akustického tlaku A 
v chráněných místnostech. 

V české legislativě jsou limitní hodnoty hladin akustického tlaku A uvedeny v nařízení vlády 
č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění 
pozdějších předpisů a nově také v ČSN 73 0532. Požadavky se liší podle povahy zdroje 
zvuku a časového působení. Jiné limitní hodnoty jsou stanoveny pro denní a noční dobu. 
Jedná-li se o zdroje ve venkovním prostředí, limity jsou vyjádřeny ekvivalentní hladinou 
akustického tlaku, pro vnitřní zdroje pak maximální hladinou akustického tlaku. 

Doplňkové hodnocení, popsané v této kapitole, je na rozdíl od běžného postupu zaměřené 
na posouzení budovy z hlediska schopnosti zajišťovat přiměřené akustické podmínky 
v obytných místnostech i při neočekávaných nebo jiných dočasných hlukových situacích 
bez zásahů do stavební konstrukce budovy. Vzhledem k tomu, že o těchto technologiích 
a provozech nejsou ve fázi projektování budovy (a tedy i jejího hodnocení podle této 
metodiky) k dispozici žádné informace, je toto kritérium omezeno na hodnocení zvukově 
izolačních vlastností konstrukcí budovy. 

Je však třeba si uvědomit, že skutečné působení hluku z technologií a provozů není 
ovlivněno pouze akustickými vlastnostmi budovy nebo jejích částí, ale též samotnými zdroji 
zvuku. Hodnocení kritéria K.2 má tedy do určité míry pouze informativní povahu.  Preferencí 
zdrojů s nižší hlučností, jejich správným umísťováním, vhodným způsobem zabudování 
apod. lze významně ovlivnit výslednou hlukovou situaci při mimořádné situaci, i když nic 
z toho nelze zahrnout do hodnocení. 

14.4 Literatura a další zdroje informací 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

ve znění pozdějších předpisů 

ČSN 73 0532, 2010. Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování 
akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky 

COST TU0901 Building acoustics throughout Europe, Volume 1: Towards a common 
framework in building acoustics throughout Europe 

BERGLUND, Birgitta; LINDVALL, Thomas, SCHWELA, Dietrich and WHO team, 1999. 
WHO - Guidelines for community noise 
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14.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. 
� Protokol o akreditovaném měření nebo akustická studie: 

� Vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště a vnitřních dělicích konstrukcí 

14.6 Popis hodnocení 
Toto hodnocení nenahrazuje základní posouzení vlivu hluku ze stacionárních zdrojů vně 
a uvnitř budovy na stavby dle platné legislativy ČR a provádí se nezávisle na něm. 

Stavební zvuková izolace obvodového pláště se přednostně vyjadřuje váženou stavební 
neprůzvučností R´w v decibelech. 

Stavební zvuková izolace vnitřních dělicích konstrukcí (stěn a stropů) se přednostně 
vyjadřuje váženou stavební neprůzvučností R´w v decibelech. 

Hodnota zvukové izolace obvodového pláště se přednostně stanovuje výpočtem v souladu 
s ČSN EN ISO 12354-3, s využitím změřených hodnot zvukové izolace prvků obvodového 
pláště, deklarovaných výrobci. Vzduchová neprůzvučnost vnitřních dělicích konstrukcí se 
určí v souladu s ČSN 73 0532 nebo přesněji podle ČSN EN ISO 12354-1. 

14.6.1 Technologie a provozy vně budovy 
Doporučuje se vycházet z hodnocení nejméně 10 % z celkového počtu bytů v budově. Pro 
hodnocení zvukové izolace obvodového pláště se vyberou byty s největším poměrem 
prosklené plochy k neprůsvitné části obvodového pláště. Výsledné hodnocení budovy bude 
odpovídat nejhoršímu dosaženému výsledku, tj. nejnižšímu získanému kreditu. 

Při určení kreditového hodnocení pro technologie a provozy vně budovy se postupuje podle 
Tab. 63 a Tab. 64. 

Tab. 63 Počet kreditů dle vzduchové neprůzvučnosti obvodového pláště 

R´w [dB] Kredity Kop 

£ 35 0 

40 5 
≥ 45 10 

Mezilehlé hodnoty lze určit lineární interpolací. 

Při hodnocení se zohledňuje také způsob větrání obytných místností, neboť může mít 
zásadní vliv na akustický komfort v interiéru. Způsob větrání se na celkovém výsledku podílí 
stejnou vahou jako vzduchová neprůzvučnost obvodového pláště.  V závislosti na způsobu 
větrání se určí počet kreditů Kv podle následující tabulky Tab. 64. 

Tab. 64 Počet kreditů podle způsobu větrání 

Způsob větrání Kredity Kv 
Přirozené 0 
Odhlučněné ventilační okenní nebo parapetní prvky 5 
Nucené (VZT) 10 
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Při větrání odhlučněným ventilačním okenním nebo parapetním prvkem se hodnota 
zvukové izolace obvodového pláště stanoví včetně vlivu ventilačního prvku (ve větrací 
poloze). Akustické vlastnosti prvku musí být doloženy akreditovanou laboratorní zkouškou.  

14.6.2 Technologie a provozy uvnitř budovy 
Doporučuje se vycházet z hodnocení nejméně 10 % z celkového počtu bytů v budově, je-li 
to možné. Pro každý byt se hodnotí vzduchová neprůzvučnost všech stavebních konstrukcí 
(stěn, stropů), které oddělují obytné místnosti hodnoceného bytu od ostatních místností 
budovy (mimo hodnocený byt a mimo ostatní byty). Přednostně se hodnotí vzduchová 
neprůzvučnost mezi obytnými místnostmi bytu a místnostmi s technickým zařízením domu, 
garážemi a společnými prostory domu s výjimkou schodišť a chodeb. Následně se stanoví 
požadavek na váženou stavební neprůzvučnost dílčí stavební konstrukce podle 
ČSN 73 0532. Pro určení kreditového hodnocení zvukové izolace stavební konstrukce se 
postupuje podle Tab. 65. Výsledné hodnocení bytu bude odpovídat nejhoršímu 
dosaženému výsledku, tj. nejnižšímu získanému kreditu pro dílčí konstrukci. Výsledné 
hodnocení budovy bude odpovídat nejhůře hodnocenému bytu.  

Tab. 65 Počet kreditů dle vzduchové neprůzvučnosti vnitřních konstrukcí 

R´w [dB] Kredity Kkce 
≤ R´w,pož 0 
R´w,pož+1 2 
R´w,pož+2 4 
R´w,pož+3 6 
R´w,pož+4 8 

≥ R´w,pož+5 10 

14.6.3 Výsledné kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K se vypočte jako:  

𝐾 =
𝐾"@ + 𝐾A + 2 ∙ 𝐾EKC

4
 

kde  Kop je dílčí kreditové ohodnocení za obvodový plášť, 

 Kv je dílčí kreditové ohodnocení za způsob větrání, 

 Kkce je dílčí kreditové ohodnocení za vnitřní konstrukce. 

14.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. Větší počet bodů odpovídá lepšímu 
akustickému komfortu. 

Tab. 66 Kriteriální meze pro K.2 Hluk z technologií a provozů 

Kreditové hodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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15 K.3 KVALITA VĚTRACÍHO VZDUCHU 

15.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zabránění vniknutí prachových částic do interiéru budovy. 

15.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení schopnosti budovy udržet vnitřní prostředí bez 
prachových částic z vnějšího vzduchu. 

15.3 Kontext 
Účinky aerosolových částic na lidské zdraví byly v minulých desetiletích rozsáhle 
studovány. Výsledky ukazují, že jemný prach může být vážným zdravotním rizikem, 
přispívající, nebo dokonce způsobující dýchací a kardiovaskulární nemoci (Burroughs 
a Hansen, 2011). Podle rozsahu velikosti částic mohou být definovány různé třídy (frakce) 
aerosolových částic. Nejdůležitější jsou frakce částic PM10, PM2,5 a PM1. Charakter těchto 
částic zjednodušeně uvádí norma ČSN EN ISO 16890-1, jako částice o velikosti menší 
nebo rovné 10 μm pro PM10, respektive 2,5 μm pro PM2,5 nebo 1 μm pro PM1. Prachové 
částice charakteru PM10 představují přibližně 70 % objemu prachu ve městě a více než 
50 % objemu prachu na venkově (Error! Reference source not found.).  

 
Obr. 15 Typické rozdělení částic ve městech a na venkově (ISO 16890) 

Vliv na lidské zdraví je odvislý především od velikosti částic. Částice o velikosti do 10 μm 
jsou schopny pronikat do dolních cest dýchacích, kde jim lidské tělo neklade přirozené 
překážky. Platí zde úměra čím menší, tím nebezpečnější, nanočástice dokonce pronikají 
až do krevního řečiště. Při krátkodobé expozici dochází k podráždění dýchacích cest 
a infekcím, při dlouhodobé nebo často opakované expozici pak vážným onemocněním 
dýchacích cest jako je například chronická obstrukční choroba plic nebo rakovina. 

Aerosolové částice PM v souvislosti se sérií ISO 16890 označují velikostní frakci přírodního 
aerosolu (kapalné a tuhé částice) rozptýlené v okolním vzduchu. Symbol ePMx označuje 
účinnost zařízení na čištění vzduchu pro částice s opticky stanoveným průměrem mezi 
0,3 μm a x μm. V sérii ISO 16890 jsou pro uvedené hodnoty účinností použity následující 
rozsahy velikostí částic (viz Error! Reference source not found.). 
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Tab. 67 Účinnosti zařízení podle ISO 16890 

Účinnost Rozsah velikosti [µm] 
ePM10 0,3 £ x £ 10 

ePM2,5 0,3 £ x £ 2,5 

ePM1 0,3 £ x £ 1 

Pro vnější zdroje je stanoven limit krizového scénáře na základě stávajícího znění zákona 
o ochraně ovzduší (č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů) popisující stav vedoucí ke 
vzniku smogové situace v Příloze 6 překročením tzv. „Informativní prahové hodnoty“ pro 
prachové částice, pro něž je tato hodnotou dvanáctihodinového klouzavého průměru 
hodinové koncentrace částic PM10 více než 100 µg/m3. Vznik smogové situace pak zmíněný 
zákon definuje až překročením tzv. „regulační prahové hodnoty“, která je pro koncentraci 
prachu 150 µg/m3. Od ní se odvíjí aplikace „protismogových“ opatření (zvláštní podmínky 
provozu pro stacionární zdroje, aj.). Intenzita rizika roste s rostoucí koncentrací prachu.  

Doba trvání daného rizika je až do vzniku meteorologických podmínek vedoucích k poklesu 
koncentrace prachových částic pod 100 µg/m3. Tyto stavy a výhledy jsou zveřejňovány 
a lze je získávat z veřejně dostupných zdrojů – příslušný krajský úřad nebo Ministerstvo 
životního prostředí. 

K zajištění kvalitního vnitřního prostředí musí budova zabránit vnikání vnějšího polétavého 
prachu do vnitřního prostředí. To je možné dvěma základními cestami. První možností je 
nevětrání a utěsnění budovy po dobu trvání krizové situace. Po tuto dobu se ale kvalita 
vzduchu v budově zhoršuje od vnitřních zdrojů znečištění, CO2 a podobně. Druhou 
možností je větrání přes vzduchové filtry, které snižováním koncentrace aerosolových 
částic výrazně ovlivňují kvalitu vzduchu, a tudíž i zdraví lidí. Větrání přes účinné filtry odvádí 
škodliviny z interiéru, aniž by nadměrně zatěžovalo vnitřní prostředí vnějším znečištěním.   

15.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN EN ISO 16890-1, 2018. Vzduchové filtry pro všeobecné větrání – Část 1: Technické 

specifikace, požadavky a klasifikační metody založené na účinnosti odlučování částic (ePM). 

ČSN EN 1822-1, 2010. Vysoce účinné filtry vzduchu (HEPA a ULPA) - Část 1: Klasifikace, 
ověřování vlastností, označování. 

Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

BURROUGHS, H. E. a Shirley J. HANSEN, 2011. Managing indoor air quality. 5th ed. 
Boca Raton, FL: Distributed by Taylor & Francis, ISBN 978-1439870143. 

EUROVENT 4/23 – 2017: Selection of EN ISO 16890 rated air filter classes for general 
ventilation applications. First Edition (UPDATE 1) Published on 09 January 2018 by 
Eurovent, 80 Bd. A. Reyers Ln, 1030 Brussels, Belgium 

15.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Třída filtrace všech filtrů vzduchu 
� Způsob řízení vzduchotechniky 
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15.6 Popis hodnocení 
Hodnocení odolnosti je rozdílné pro budovy s přirozeným větráním a budovy s nuceným, 
nebo hybridním větráním. Pokud je hodnoceným objektem budova, která je zčásti větraná 
nuceně a zčásti přirozeně, vypočte se kreditový zisk pro každou část zvlášť. Výsledný 
kreditový zisk budovy je váženým průměrem kreditových zisků jednotlivých částí, přes jejich 
obestavěné objemy.  

15.6.1 Budovy nebo jejich části s přirozeným větráním 
Budovou nebo částí budovy s přirozeným větráním se rozumí prostor větraný otevíráním 
oken, kde není možné ovlivnit kvalitu přiváděného vzduchu do interiéru. Za budovu 
přirozeně větranou se pro účely tohoto kritéria nepovažuje například budova větraná 
solárním komínem nebo podtlakově větraná budova, pokud má přívodní prvky vybavené 
filtry vzduchu. Kreditový zisk je odvozen z následující Error! Reference source not found.. 

Tab. 68 Kritéria pro dosažení kreditů Kp 

Nutné řešení pro dosažení požadovaného stavu Kredity Kp 
Prostor je přirozeně větraný za každých okolností. Například větrání elektronicky 
řízenými okny, které uživatel nemůže vypnout, podtlakovým větráním s přisávacími 
štěrbinami bez filtrů, nebo obdobně solárním komínem, šachtovým větráním a 
podobně.  

0 

Uživatel má možnost budovu utěsnit a zamezit větrání, aby 
dočasně zamezil pronikání venkovního vzduchu do interiéru, 
při těsnosti budovy: 

n50 > 4,5 0 
n50 ≤ 4,5 1 
n50 ≤ 1,5 2 
n50 ≤ 1 3 

Pokud budova obsahuje více ucelených částí, z nichž každá splňuje jinou podmínku Kp, pak 
se výsledný kreditový zisk vypočte jako vážený průměr jednotlivých dílčích Kp-x přes jejich 
obestavěné objemy Vp-x. 

15.6.2 Budovy nebo jejich části s nuceným větráním 
Budovou nebo částí budovy s nuceným větráním se rozumí prostor s řízeným přívodem 
vzduchu přes přívodní element s filtrační vložkou nebo kazetou. Za budovu nuceně 
větranou se pro účely tohoto kritéria považuje i budova větraná solárním komínem nebo 
podtlakově větraná budova, pokud má přívodní prvky vybavené filtry vzduchu. 

Kreditový zisk dané budovy nebo její části se vypočítá jako součet dvou dílčích hodnocení: 

𝐾G = 𝐾G: + 𝐾G6 

kde Kn1 je dílčí kreditové ohodnocení těsnosti obálky dle Error! Reference 
source not found., 

 Kn2 je dílčí kreditové ohodnocení použitých filtrů ve vzduchotechnice dle 
Error! Reference source not found.. 

Tab. 69 Kritéria pro dosažení kreditů Kn1 

Nutné řešení pro dosažení požadovaného stavu Kredity Kn1 
Prostor je větraný za každých okolností, uživatel nemá možnost větrání zastavit. 0 
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Uživatel má možnost budovu utěsnit a zastavit větrání, aby 
dočasně zamezil pronikání venkovního vzduchu do interiéru, 
při těsnosti budovy: 

n50 > 1,5 0 
n50 ≤ 1,5 1 
n50 ≤ 1,0 2 
n50 ≤ 0,6 3 

Tab. 70 Kritéria pro dosažení kreditů Kn2 

Nutné řešení pro dosažení požadovaného stavu Kredity Kn2 
Prostor je větraný za každých okolností, uživatel nemá možnost větrání zastavit. 0 

Prvky přívodu vzduchu jsou vybaveny filtry 
s třídou filtrace podle ČSN EN ISO 16890-
1: 

ISO hrubý  0 
ISO ePM10 50% - 55% 2 
ISO ePM10 60% - 65% 3 
ISO ePM10 70% - 75% 4 
ISO ePM10 80% - 85% 6 
ISO ePM10 90% - 95% 7 
ISO ePM2,5 50% 4 
ISO ePM2,5 55% - 60% 5 
ISO ePM2,5 65% - 70% 6 
ISO ePM2,5 75% - 80% 7 
ISO ePM2,5 85% - 95% 8 
ISO ePM1 50% - 60% 6 
ISO ePM1 65% - 75% 7 
ISO ePM1 80% - 90% 8 

Prvky přívodu vzduchu jsou vybaveny filtry 
s třídou filtrace podle ČSN EN 1822-1: 

E10, E11 8 
E12 9 
H13, H14, U15, U16 nebo U17 10 

Pokud budova obsahuje více ucelených částí, z nichž každá má jinou třídu filtrace 
přívodního vzduchu, spočte se kreditový zisk pro každou část budovy zvlášť. Výsledné Kn 
se vypočte jako vážený průměr jednotlivých dílčích Kn-x přes jejich obestavěné objemy Vn-x. 

15.6.3  Výsledné kreditové hodnocení 
Výsledné kreditové hodnocení K se vypočte jako vážený průměr přes objemy:  

𝐾 =
𝐾@ ∙ 𝑉@ + 𝐾G ∙ 𝑉G

𝑉@ + 𝑉G
 

kde Kp je dílčí kreditové ohodnocení přirozeně větrané části budovy, 

 Kn je dílčí kreditové ohodnocení nuceně větrané části budovy, 

 Vp  je obestavěný objem přirozeně větrané části budovy [m3], 

 Vn je obestavěný objem nuceně větrané části budovy [m3]. 

15.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové hodnocení K závislé na splnění požadavků 
odolnosti budovy proti pronikání vnějších prachových částic do interiéru.  
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Tab. 71 Kriteriální meze pro K.3 Kvalita větracího vzduchu 

Kreditové hodnocení K Body 
0 0 

≥ 10  10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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16 K.4 VNITŘNÍ POŽÁRNÍ ODOLNOST 

16.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je minimalizace škod a rychlá obnova objektu po vnitřním požáru. 

16.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení stanované na základě nadstandardní pasivní a aktivní 
požární ochrany objektu. 

16.3 Kontext 
Požární ochranu lze rozdělit na pasivní a aktivní:  

� Pasivní požární ochrana představuje konstrukční a dispoziční řešení stavby 
z požárního hlediska, tj. schopnost budovy jako celku vzdorovat účinkům požáru. Jedná 
se zejména o členění objektu do požárních úseků, použití vyhovujících výrobků, hmot 
a stavebních konstrukcí z hlediska jejich hořlavosti a požární odolnosti, řešení 
únikových cest pro osoby či evakuačních cest pro zvířata, vybavení zásahových cest 
pro jednotky požární ochrany, zhodnocení požárně nebezpečného prostoru apod. 

� Aktivní požární ochrana představuje schopnost požárně bezpečnostních zařízení jako 
celku v budově detekovat účinky požáru, v logických návaznostech ovládat ostatní 
požárně bezpečnostní zařízení a likvidovat (případně snižovat) účinek vznikajícího 
požáru, tj. v jeho počáteční fázi. Jedná se zejména o elektrickou požární signalizaci, 
stabilní hasicí zařízení, zařízení pro odvody kouře a tepla, požární větrání únikových 
cest, zařízení pro autonomní detekci a signalizaci požáru a mnoho dalších zařízení. 

Minimální požadavky pasivní požární ochrany jsou v České republice velmi dobře 
popsány. Projektové normy uvádějí, jaké provozy musejí být samostatnými požárními 
úseky, určují mezní velikosti požárních úseků, určují požární riziko a ve formě stupně 
požární bezpečnosti (SPB) určují minimální požadavky požární odolnosti konstrukcí (PO). 
Splnění normových požadavků je z hlediska tohoto hodnocení absolutním základem.  

Rozdělovat objekt do více požárních úseků je nejen ekonomicky neefektivní (navýšení 
počtu požárnědělicích konstrukcí (PDK)), ale hlavně neefektivní provozně. Navíc by bylo 
obtížné určit bodovací stupnici. Je tedy nutné se zaměřit zejména na požární odolnost 
a konstrukce jako takové. 

Požární odolnost je vyjádřena v minutách, v České republice jsou zavedeny doby PO: 15, 
30, 45, 60, 90, 120 a 180 minut. Krom požadavků odvozených od SPB obecně platí, že 
vyšší požadavky jsou kladeny na konstrukce v podzemním podlaží a na konstrukce mezi 
objekty. Naopak menší požadavky lze uplatnit u konstrukcí v posledním nadzemním podlaží 
a u otvorů v PDK. 

I požadavky na vybavení objektu aktivními prvky požární ochrany jsou v České republice 
dobře popsány a splnění normových požadavků by měl být úplný základ. Hlavními 
zařízeními aktivní požární ochrany jsou a z hlediska tohoto hodnocení budou řešena: 

� elektrická požární signalizace (EPS), která může být doplněna o akustický signál 
(sirénu) nebo evakuační rozhlas (nouzový zvukový systém), 
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� zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT), nebo též samočinné odvětrávací zařízení (SOZ), 
� polostabilní nebo stabilní hasicí zařízení (PHZ, SHZ), která mají různá média hašení. 

16.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 73 0802, 2009. Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty. ÚNMZ: Praha.  

ČSN 73 0804, 2010. Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty. ÚNMZ: Praha.  

ČSN 73 0810, 2016. Požární bezpečnost staveb – společná ustanovení. ÚNMZ: Praha.  

16.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 

499/2006 Sb. Informace o vodovodní přípojce 

16.6 Popis hodnocení 
Z hlediska pasivní požární ochrany bude hodnoceno: 

� umělé zvýšení stupně požární bezpečnosti; to vyvolá zvýšení požadavků na požární 
odolnost stavebních konstrukcí, 

� použitelnost konstrukce po požáru. 

Z hlediska aktivní požární ochrany bude hodnocena nejen instalace výše zmíněných 
zařízení, ale i jejich potenciální škodlivost. Na druhou stranu nebude hodnocena interakce 
těchto zařízení, protože se předpokládá, že správná funkce a návaznost bude projektově 
zajištěna. 

Protože jde o hodnocení celé budovy, platí, že aby mohl být faktor uznán, musí být daný 
požadavek splněn ve všech požárních úsecích řešeného objektu vyjma požárních úseků 
bez požárního rizika. V případě objektu, v němž by se nacházely pouze požární úseky bez 
požárního rizika, je kritérium vnitřního požáru K.4 zbytečné a bude ohodnoceno plným 
počtem 10 bodů.  
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16.6.1 Umělé zvýšení požární odolnosti Ko 
Příslušná hodnota kreditu Ko se vybere z následující Tab. 72. 

Tab. 72 Určení kreditu Ko 

Řešení Kredit Ko 
SPB je ponechán  0 
SPB je zvýšen o 1 stupeň  2 
SPB je zvýšen o 1 stupeň a všechny PÚ v celém objektu jsou zařazeny 
minimálně do III. SPB 

4 

SPB je zvýšen o 2 stupně  6 
SPB je zvýšen o 2 stupně a všechny PÚ v celém objektu jsou zařazeny 
minimálně do V. SPB  

8 

SPB je zvýšen o 2 stupně, všechny PÚ v celém objektu jsou zařazeny 
minimálně do V. SPB a požadavek PO požárních uzávěrů se nesnižuje 
(odpovídá požadavku na konstrukci, v níž se uzávěr nachází) 

10 

16.6.2 Použitelnost konstrukce po požáru Kp 
Požár nemusí způsobit rovnou kolaps konstrukce, nicméně vlivem velkých deformací 
požárem zasažených konstrukcí může ovlivnit použitelnost objektu. Ať již jde o velké 
průhyby oceli, odštěpování krycích vrstev betonu nebo zuhelnatělý povrch dřevěných 
konstrukcí, uvedení konstrukce do původního (respektive použitelného) stavu může přinést 
nemalé časové a finanční nároky. Jako vhodné řešení se nabízí použití obkladových 
materiálů nebo nástřiků, respektive nějaké formy pasivní ochrany, u níž je zároveň možná 
rychlá výměna. 

Příslušná hodnota kreditu Kp se vybere z následující Tab. 73 

Tab. 73 Určení hodnoty Kp 

Řešení Kredit Kp 
PDK a NK jsou ponechány bez ochrany 0 
PDK a NK jsou pasivně ochráněny, ochrana je zajištěna po dobu 15 minut 4 
PDK a NK jsou pasivně ochráněny, ochrana je zajištěna po dobu 30 minut 7 
PDK a NK jsou pasivně ochráněny, ochrana je zajištěna po dobu 45 minut 10 

16.6.3 Instalace aktivních požárněbezpečnostních zařízení Ka 
Kredity Ka se stanoví na základě Tab. 74. Kredity se sčítají dle jednotlivých opatření.  

Tab. 74 Určení kreditu Ka 

Řešení Kredit Ka 
Elektrická požární signalizace napojená na pult centrální ochrany nebo 
střežená trvalou obsluhou  

+ 2 

Akustický signál nebo evakuační rozhlas + 1 
Zařízení pro odvod kouře a tepla + 3 
Polostabilní hasicí zařízení / stabilní hasicí zařízení + 2 / 4 
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16.6.4 Negativní účinky hasicích zařízení Kn 
Aktivní hasicí PBZ, zejména pokud využívají k hašení vodu, mohou způsobit dodatečné 
škody na majetku a prodloužení doby uvedení objektu zpět do provozu. V rámci 
resilientního bydlení je nutné, aby byly zvýhodněny ty systémy, které jsou při svém provozu 
šetrné.  

Příslušná hodnota kreditu Kn se vybere z následující Tab. 75. V případě, že objekt není 
vybaven hasicím zařízením, je faktor ohodnocen plným počtem 10 bodů. 

Tab. 75 Určení kreditu Kn 

Řešení Kredit Kn 
SSHZ využívající pouze vodu 0 
SSHZ využívající nízkotlakou vodní mlhu 2,5 
SSHZ využívající střednětlakou vodní mlhu 5 
SSHZ využívající vysokotlakou vodní mlhu 7,5 
SSHZ nevyužívající k hašení pouze vodu 10 

16.6.5 Celkové kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K kritéria K.4 Vnitřní požární odolnost je vyjádřeno 
váženým součtem výše zmíněných hledisek, tedy:  

𝐾 = 0,3 ∙ 𝐾" + 0,3 ∙ 𝐾@ + 0,3 ∙ 𝐾F + 0,1 ∙ 𝐾G 

kde Ko je dílčí kreditové ohodnocení pro umělé zvýšení požární odolnosti, 

 Kp je dílčí kreditové ohodnocení pro použitelnost konstrukce po požáru, 

 Ka je dílčí kreditové ohodnocení pro instalaci aktivních požárně-
bezpečnostních zařízení, 

 Kn je dílčí kreditové ohodnocení pro negativní účinky hasicích zařízení. 

16.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 76 Kriteriální meze pro K.4 Vnitřní požární odolnost 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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17 S.1 KVALITA BYDLENÍ 

17.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je dlouhodobě uspokojovat kvalitativní požadavky uživatelů či vlast-
níků budovy. 

17.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení na základně slovního hodnocení komplexní úrovně 
kvality projektu skládající se ze 4 podkritérií: 

� architektonická kvalita, 
� dispoziční variabilita budovy, 
� uživatelská kvalita budovy, 
� uživatelská kvalita bytových jednotek. 

17.3 Kontext 
Kvalita bydlení je významný parametr, který určuje spokojenost uživatelů a vlastníků 
s budovou a jejím užíváním. Ta zahrnuje kvantitativní (technická) a kvalitativní („měkká“) 
kritéria. Vztah kvality bydlení ve vztahu k resilienci (odolnosti) je chápan jako schopnost 
budovy dlouhodobě uspokojovat kvalitativní požadavky jejích uživatelů či vlastníků, ideálně 
po dobu celé životnosti stavby. Tím se prodlužuje období, kdy budova plnohodnotně plní 
svoji funkci, případně kdy může být s menším či větším úsilím (míra investice, 
komplikovanost technického řešení atd.) uzpůsobena novému využití.  

17.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 

ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání 
území a technické požadavky stavby v hlavním městě Praze v aktuálním znění (PSP 
pražské stavební předpisy) 

Nařízení, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 
požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy) 

17.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. Informace o tom, kdo zpracovával návrh budovy, z kolika architektonických studií 
bylo vybíráno 

� Studie variant řešení typického podlaží z hlediska skladby bytových jednotek a možné 
dispoziční úpravy  
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17.6 Popis hodnocení 
Hodnotí se slovně komplexní úroveň kvality projektu v jednotlivých podkritériích v rozsahu 
připravenosti: výborná, velmi dobrá, standardní, nízká, nedostatečná/žádná. Z hlediska 
hodnocení je význam výše uvedených kategorií kvality z hlediska resilience následující: 

� Výborná: excelentní řešení, nejlepší dostupné, možné. 
� Velmi dobrá: vyšší než běžná/standardní kvalita řešení nicméně nedosahující úrovně 

excelentního řešení.  
� Standardní: řešení, které odpovídá požadavkům souvisejících norem a předpisů, které 

však nejde nad jejich rámec. U některých kritérií může i samotné splnění normových 
požadavků představovat velmi kvalitní řešení, u jiných kritérií se může jednat pouze 
o základní úroveň kvality s vysokým potenciálem ke zlepšení.  

� Nízká: navrhované řešení je možné, ale technicky a investičně náročné. 
� Nedostatečná/žádná: požadované řešení není možno realizovat. 

17.6.1 Architektonická kvalita budovy 
Architektonická kvalita díla významně ovlivňuje jeho životnost. Architektonicky kvalitní 
a nadčasové stavby jsou dlouhodobým přínosem pro kvalitu vystavěného prostředí 
a obohacují bezprostřední okolí. Klesá tak potřeba stavbu v čase upravovat, měnit atd. což 
zvyšuje její užitnou hodnotu v čase (trvanlivost). Z tohoto pohledu lze architektonicky 
kvalitní stavby považovat v jistém smyslu za resilientní.  

Architektonická kvalita návrhu zahrnuje v tomto pojetí dva aspekty, jednak estetickou 
stránku a jednak míru prostorové efektivity budovy.  

Architektonická kvalita z hlediska estetiky je přitom zcela odlišný parametr od hodnocení 
tzv. subjektivní líbivosti. Líbivost a souznění s konkrétní stavbou jsou věcí subjektivního 
názoru, naopak hodnocení architektonické kvality je objektivní odborné hodnocení 
estetických, provozních a konstrukčních kvalit stavby a jejich vzájemného souladu. Tento 
typ expertních hodnocení je znám např. z architektonických soutěží. 

V běžné praxi není reálné, aby každý projekt hodnotila odborná porota, na druhou stranu 
stále častější praxí je, že investor nechá zpracovat architektonický koncept (studii) více 
subjektů a vybírá z více návrhů. Kvalita návrhu je pak jedním z parametrů výběru architekta 
a projektanta pro další fáze. Na druhou stranu stále vzniká velké množství staveb, které 
mají velmi nízkou architektonickou úroveň. Tyto stavby pak představují z hlediska resilience 
skupinu budov, kde lze rasantní úpravy očekávat v krátkém časovém období. 

Hodnoticí kritérium je postaveno na předpokladu, že architektonickou kvalitu díla zajišťuje 
odborně způsobilá osoba autorizovaného architekta, která je institucionální zárukou kvality. 
Tento přístup eliminuje subjektivní hodnocení.  
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Tab. 77 Prostorová efektivita budovy 

Položka Kvalita řešení Kredity K2 
Ie ≥ 2,0 výborná 5 

1,75 ≤ Ie < 2,0 velmi dobrá 4 
1,5 ≤ Ie < 1,75 standardní 3 
1,25 ≤ Ie < 1,5 nízká 2 
1,0 ≤ Ie < 1,25 nedostatečná 0 

Z hlediska prostorové efektivity budovy je přínosem nabídnout komfortní bydlení co 
největšímu počtu uživatelů. Každá nová budova vyžaduje napojení na infrastrukturu 
(dopravní napojení, sítě, atd.) a je tedy obecným zájmem, aby každá takováto investice 
přinesla užitnou hodnotu co největšímu počtu uživatelů. Z hlediska posuzování tohoto 
parametru je možno řešit poměr mezi počtem ložnic v domě a počtem uživatelů, za 
předpokladu splnění hygienického požadavku min 9 m2 plocha ložnice pro 1 osobu a min 
12 m2 plochy ložnice pro 2 osoby.  

Index efektivnosti – poměr mezi počtem ložnic pro 1 a 2 osoby. Kritérium se stanoví hodnotou: 

𝐼C =
𝑈
𝐿

 

kde U  je počet deklarovaných uživatelů v domě (stanoveno z počtu ložnic 
a jejich ploch: 

• ložnice ≥ 9 a < 12 m2 = 1 osoba 
• ložnice ≥ 12 m2 = 2 osoby), 

 L  je počet ložnic. 

Tab. 78 Prostorová efektivita budovy 

Položka Kvalita řešení Kredity K2 
Ie ≥ 2,0 výborná 5 

1,75 ≤ Ie < 2,0 velmi dobrá 4 
1,5 ≤ Ie < 1,75 standardní 3 
1,25 ≤ Ie < 1,5 nízká 2 
1,0 ≤ Ie < 1,25 nedostatečná 0 

17.6.2 Dispoziční variabilita budovy 
Preference vlastníků a uživatelů budov z hlediska jejich využití a provozu se v čase vyvíjejí 
a mění. Bytové a kancelářské budovy jako typologicky nejběžnější příklady by měly, 
na rozdíl od budovy pro specifické účely (muzea, nemocnice, školy…), umožňovat jistou 
míru variability z hlediska dispozičního členění a případně umožnit i částečnou změnu 
provozní náplně. 

Pro bytové stavby je specifická změna uživatelských preferencí v souvislosti s různými 
životními etapami, kterými uživatelé bytů procházejí. Stejným způsobem uvažují i stavebníci 
(developeři). Zároveň s ohledem na sociální kvalitu bydlení by měla být snaha nabídnout 
sociálně vyváženou strukturu obyvatel v bytovém domě, tj. dispoziční koncept by měl 
umožňovat pestrou skladbu bytových jednotek z hlediska velikosti.   
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Zároveň z pohledu vlastníka (investora, stavebníka) by kvalitní dispoziční koncept měl 
umožnit alespoň do určité míry pružně reagovat v době návrhu, resp. výstavby na měnící 
se preference na trhu s nemovitostmi. 

Samostatnou kategorií je možnost jednoduchých dispozičních změn v rámci jedné bytové 
jednotky, tj. změn bez nutnosti zásahu do nosných konstrukcí, vnějšího vzhledu budovy 
a bez nutnosti zásahu do páteřních rozvodů ZTI.  

Pro kvalitu bytových staveb je výhodné, pokud budovy umožňují alespoň do určité míry 
multifunkční využití. Jedná se především o možnou nabídku prostor pro podnikání. 
Kombinace bydlení s vhodnými ekonomickými aktivitami je opět prospěšná z hlediska širší 
kvality prostředí (nabídka služeb v místě redukuje dopravní zátěž okolí, rovnoměrné využití 
lokality efektivní využívá infrastrukturu, ze socioekonomického hlediska je rovnoměrné 
využití území v čase přínosem atd.). 

Dispoziční variabilita přímo souvisí s použitým konstrukčním řešením stavby a je třeba o ní 
uvažovat již od tvorby samotného konceptu budovy. Z tohoto pohledu je požadavek 
na dispoziční variabilitu chápán z hlediska následujících kritérií: 

� pestrá velikostní skladba bytových jednotek z důvodu vyvážené sociální skladby 
uživatelů, 

� možnost pružně měnit skladbu bytových jednotek např. dle aktuální poptávky na trhu atd., 
� možnost dispoziční variability v rámci jednotlivých bytových jednotek, 
� budova umožňuje multifukční využití. 

Tab. 79 Pestrost skladby bytových jednotek z pohledu sociální vyváženosti 

Položka Kvalita řešení Kredity K3 
Projekt umožňuje 3 a více velikostí bytových jednotek.  výborná 5 
Projekt umožňuje 2 velikosti bytových jednotek. nízká 2 
Projekt umožňuje pouze jednu velikost bytové jednotky. nedostatečná 0 

Tab. 80 Možnost změny skladby bytových jednotek 

Položka Kvalita řešení Kredity K4 
Součástí projektu v příslušné fázi PD jsou v rámci studie 
doložené 3 a více variant řešení typického podlaží 
z hlediska skladby bytových jednotek. 

výborná 5 

Součástí projektu jsou v rámci studie doložené 2 varianty 
řešení typického podlaží z hlediska skladby bytových 
jednotek. 

standardní 3 

Projekt neumožňuje variantní úpravu velikostí bytů na 
podlaží. 

nedostatečná 0 
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Tab. 81 Dispoziční variabilita v rámci bytové jednotky 

Položka Kvalita řešení Kredity K5 
Součástí projektu v příslušné fázi PD jsou v rámci studie 
doložené možné dispoziční úpravy alespoň jednoho typu 
bytové jednotky bez nutnosti zásahu do nosných 
konstrukcí, vnějšího vzhledu budovy páteřních rozvodů 
ZTI.  

výborná 5 

Součástí projektu jsou v rámci studie doložené možné 
dispoziční úpravy alespoň jednoho typu bytové jednotky 
se se zásahem do nosných konstrukcí a páteřních 
rozvodů ZTI (zásah do vnějšího vzhledu budovy není 
umožněn). 

nízká 2 

Bytovou jednotku není možno bez zásahu do nosných 
konstrukcí, vnějšího vzhledu budovy páteřních rozvodů 
ZTI dispozičně měnit. 

nedostatečná 0 

Tab. 82 Multifunkční využití budovy 

Položka Kvalita řešení Kredity K6 
Budova je dispozičně členěna na obytnou část a dvě a 
více provozně oddělené (vlastní vstup) části pro 
komerční využití. 

výborná 5 

Budova je dispozičně členěna na obytnou část a jednu 
provozně oddělenou (vlastní vstup) část pro komerční 
využití. 

standardní 3 

Budova umožňuje pouze funkci bydlení. nedostatečná 0 

17.6.3 Uživatelská kvalita budovy 
Toto kritérium zahrnuje hodnocení kvality budovy z hlediska uživatelů bytových jednotek 
a reflektuje kvalitu domovního vybavení nad rámec domovního vybavení požadovaného 
normou. 

V současnosti je tlak investorů vystavěnou užitnou plochu v maximální míře obchodně 
vytěžit. Tato snaha často vede k redukci obchodně hůře využitelných ploch, a to mnohdy 
do takové míry, že tím klesá uživatelská kvalita domu – absence společných prostor 
v domě, absence úložných prostor v domě, poddimenzované vstupní partie domů atd.). 
Další rovinou tohoto stavu je nižší možnost multifunkčního využití v domě. 
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Tab. 83 Uživatelská kvalita budovy 

Položka Kvalita řešení Kredity 
Nadstandardní prostorové a provozní vybavení domu (kreditové 
hodnocení za každé ze splněných kritérií) K7a 

Vstupní prostory domu umožňují v souladu s 
vyhláškou 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných 
technických požadavcích bezbariérový vstup do 
domu a odstavení kočárku nebo invalidního vozíku, 
chodítka apod. ve společných prostorách domu – 
požadovaná plocha 0,9x1,2 m na každých 10 
bytových jednotek). 

výborná +5 

Vstupní prostory domu nebo jiná krytá a 
zabezpečená část domu umožňují bezbariérový 
vstup a odstavení jízdního kola – požadovaná 
plocha 0,7x1,8 m na každých 5 bytových jednotek). 

výborná +5 

V domě je sušárna. velmi dobrá +4 
V domě je samostatná úklidová komora s výlevkou a 
skladem úklidových prostředků. 

velmi dobrá +4 

V domě je prostor pro shromažďování obyvatel 
o velikosti min. 1,0 m2/uživatele. Ke shromažďování 
je možno využít i prostory garáží, koláren 
a kočárkáren. 

velmi dobrá +4 

Samostatný skladovací prostor (sklep, sklepní kóje) náležící k bytové 
jednotce umístěný mimo ni. Kreditové hodnocení za každý stavebně 
oddělený sklep nebo oddělenou kóji v bytovém domě: 

K7b 

Stavebně oddělený sklep o velikosti ≥ 5 m2 výborná +5 
Stavebně oddělený sklep o velikosti < 5 m2 velmi dobrá +4 
Oddělená kóje o velikosti ≥ 5 m2 standardní +3 
Oddělená kóje o velikosti < 5 m2 nízká +2 

Error! Reference source not found. pokračování 

Položka Kvalita řešení Kredity 
Garáže nebo parkovací stání v rámci domu. Hodnotí se každá garáž nebo 
parkovací stání v rámci domu: K7c 

Samostatná garáž pro 1 auto v rámci domu výborná +5 
Samostatné parkovací stání pro 1 auto 
v rámci domu velmi dobrá +4 

17.6.4 Uživatelská kvalita bytových jednotek 
Toto kritérium hodnotí kvalitu každého z typů bytových jednotek, který budova nabízí 
a výsledné kreditové hodnocení se dělí počtem typů bytových jednotek T v budově. Toto 
kritérium reflektuje kvalitu bytu nad rámec normových požadavků. 

Význam tohoto kritéria spočívá zejména v komfortním a provozně přijatelném řešení 
vstupních partií bytu, které jsou mnohdy velmi stísněné a nefunkční, dále v nabídce 
dostatečných úložných prostor a relaxačních ploch (balkonů, teras…) v rámci bytu. Zároveň 
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toto kritérium zohledňuje mnohdy problematicky navržené ložnice s plochou menší než 
12 m2, které neumožňují využití jako ložnice pro 2 osoby. 

Tab. 84 Uživatelská kvalita bytové jednotky 

Položka Kvalita řešení Kredity 
Velikost vstupních prostor bytu: Hodnotí se každý typ bytové jednotky 
v domě ve stavu pro realizaci. Vstupní prostor bytu (předsíň, hala…) 
zahrnuje úložné prostory (šatní skříně nebo šatny) o velikosti: 

K8a 

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 1,0 bm/osobu v bytě výborná 5 
Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 0,5 a < 1,0 bm/osobu 
v bytě 

velmi dobrá 4 

Odkládací plocha na stěně na celou výšku vstupního 
prostoru o šířce min 0,6 bm/osobu v bytě 

standardní 3 

Odkládací plocha na stěně na celou výšku vstupního 
prostoru o šířce ≥ 0,3 a < 0,6 bm/osobu v bytě 

nízká 2 

Odkládací plocha na stěně na celou výšku vstupního 
prostoru o šířce < 0,3 bm/osobu v bytě nedostatečná 0 

Úložné prostory v rámci bytu: V prostorách bytu jsou mimo obytné 
místnosti úložné prostory (šatny, šatní skříně) o velikosti: K8b 

Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 1,0 bm/osobu v bytě výborná 5 
Plocha šířky 0,6 m o délce ≥ 0,5 a < 1,0 bm/osobu 
v bytě 

velmi dobrá 4 

Ložnice v bytě s velikostí nad 12 m2 K8c 
Za každou ložnici v bytové jednotce, která splňuje 
hygienický požadavek na umístění 2 lůžek (velikost 
nad 12 m2) bodové hodnocení. 

velmi dobrá 5 

Balkon, terasa, zimní zahrada nebo obdobná relaxační plocha v exteriéru 
přímo provozně navazující na bytovou jednotku. (Kritérium se hodnotí 
pro každý typ bytové jednotky samostatně). 

K8d 

Balkon je v přímé provozní návaznosti na hlavní 
obytnou místnost bytu a jeho velikost umožňuje 
plnohodnotné stolování pro všechny osoby v bytě, 
tj. 1,2 m2/osobu. 

výborná 5 

Balkon je v přímé provozní návaznosti na hlavní 
obytnou místnost bytu. 

standardní 3 

Balkon je v přímé provozní návaznosti na jiné než 
hlavní obytné místnosti bytu. 

nízká 2 

17.6.5 Výsledné kreditové hodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K kritéria se vypočte jako:  

𝐾 = 𝐾: + 𝐾6 + 𝐾5 + 𝐾7 + 𝐾< + 𝐾P + 𝐾QF +
𝛴𝐾QR
𝐵

+
𝛴𝐾QK
𝐵

+
𝛴𝐾SF
𝐵

+
𝛴𝐾SR
𝑇

+
𝛴𝐾SK
𝐿𝐶

+
𝛴𝐾S=
𝐵

 

kde K1 je dílčí kreditové ohodnocení architektonické kvalita díla, 

 K2 je dílčí kreditové ohodnocení prostorové efektivita budovy, 
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 K3 je dílčí kreditové ohodnocení pestrosti skladby bytových jednotek 
z pohledu sociální vyváženosti, 

 K4 je dílčí kreditové ohodnocení možnosti změny skladby bytových 
jednotek, 

 K5 je dílčí kreditové ohodnocení dispoziční variability v rámci bytové 
jednotky, 

 K6 je dílčí kreditové ohodnocení multifunkční využití budovy, 

 K7a je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality budovy – nadstan-
dardní prostorové a provozní vybavení domu, 

 K7b je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality budovy – skladovací 
prostor, 

 K7c je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality budovy – parkování, 

 K8a je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality bytových jednotek – 
vstupní prostor bytu, 

 K8b je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality bytových jednotek – úložné 
prostory v rámci bytu, 

 K8c je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality bytových jednotek – ložnice, 

 K8d je dílčí kreditové ohodnocení uživatelské kvality bytových jednotek – 
rekreační plocha v exteriéru, 

 B  je počet bytových jednotek v domě, 

 T je počet typů bytových jednotek v domě (v době realizace).  

 LC je počet ložnic celkem 

17.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. Pro stanovení kriteriálních mezí se 
vychází z definice bytového domu, tj. budovy s více jak třemi samostatnými bytovými 
jednotkami, která má více jak polovinu podlahové plochy odpovídající požadavkům na 
trvalé bydlení. Kritéria, která hodnotí kvalitu jednotlivých bytových jednotek, se pro účely 
stanovení kriteriálních mezí počítají pro min. 4 bytové jednotky v rámci domu.  
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Tab. 85 Kriteriální meze pro S.1 Kvalita bydlení 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 

8,7 1 
17,4 2 
26,1 3 
34,8 4 
43,5 5 
52,2 6 
60,9 7 
69,6 8 
78,3 9 

≥ 87,0 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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18 S.2 STÁRNUTÍ POPULACE 

18.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je dosažení snadné adaptace budovy na změny potřeb uživatelů 
spojených se stárnutím.  

18.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení úrovně kvality projektu v jednotlivých podkritériích 
připravenosti na problematiku stárnutí populace: 

� stavební připravenost pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
� připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií. 

18.3 Kontext 
Problematika stárnutí populace se týká konstrukčního návrhu budov i technických systémů 
v nich. Demografické stárnutí se bude v brzké budoucnosti týkat značného počtu států 
Evropy a Asie. Během následujících dvaceti let se mnoho evropských a asijských států 
dočká situace, kdy nejpočetnější věkovou skupinu obyvatelstva budou tvořit lidé starší 
65 let a průměrný věk obyvatel bude téměř 50 let. Podle Organizace spojených národů 
(OSN, 2015), která se tématem také zabývá, je stárnutí populace všudypřítomné, jedná se 
o celosvětový fenomén, přestože se různé země nacházejí v nejrůznějších fázích procesu 
a tempo změn se u jednotlivých zemí liší. Takové stárnutí populace nemá obdoby v lidské 
historii a má dalekosáhlé důsledky na mnoho aspektů lidského života. 

Stárnutí obyvatelstva se týká také České republiky. Tento proces nabral na intenzitě mezi 
lety 2011–2017, kdy se silné poválečné ročníky přehoupnuly přes hranici 65 let. V roce 
2050 by se průměrný věk v ČR mohl pohybovat mezi 48 a 50 lety. Očekává se tak, že 
stárnutí obyvatelstva bude stěžejním rysem populačního vývoje v České republice 
(Svobodová, 2014). 

18.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN 73 4301 Obytné budovy 

Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb 

OSN, World Population Prospects, The 2015 Revision. Dept. Of Economics and Social 
Affairs, Population Division, New York, 2015.   

SVOBODOVÁ, Kamila, 2012. ANALÝZA: Demografické stárnutí ČR podle výsledků 
projekce. Demografický informační portál [online]. ISSN 1801-2914. Dostupné 
z: http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=824 
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18.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 

18.6 Projektová dokumentace v podrobnosti pro 
stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Popis hodnocení 

Kvalita projektu z hlediska připravenosti na stárnutí populace se hodnotí v těchto okruzích: 

� stavební připravenost pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace, 
� připravenost zdravotně technických systémů (ZTI) na instalaci asistivních technologií. 

18.6.1 Stavební připravenost pro užívání osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace 

Cílem hodnocení je posoudit, do jaké míry je možno budovu a její části v budoucnu upravit 
s minimem zásadních stavebních zásahů do nosných konstrukcí a systémů TZB tak, aby 
umožňovala plnohodnotné užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace 
v souladu s platnými předpisy pro užívání těmito osobami.  

Stárnutí nejčastěji postihuje pohybový aparát postupně, takže nejdříve je potřeba zajistit 
madla pro snadné vstávání a usedání, dále volný pohyb osoby s chodítky až po možnost 
pohybu vozíku či instalace stropního kolejnicového systému pro přepravu osob. S tím 
souvisí i snadná výměna nábytku a vybavení bytu. 

Tab. 86 Stavební připravenost pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu 
a orientace 

Parametr Kredity 

Možnost umístění výtahu v budově Ksp1 
V budově je umístěn výtah na hlavní podesty. 5 
V budově je možno umístit výtah včetně strojovny s dojezdem na hlavní podesty bez 
zásahů do dispozice, architektonického řešení a do nosných konstrukcí včetně 
konstrukce střechy (např. v rámci zrcadla schodiště, prostupu hlavní podestou atd.). 

4 

V budově je možno umístit výtah včetně strojovny s dojezdem na hlavní podesty 
s přiměřeným zásahem do nosných konstrukcí včetně konstrukce střechy (např. 
prostupem v podestě v rámci chodby domu, přístavbou venkovního výtahu 
s dojezdem na hlavní podesty atd.). 

3 

V budově je možno umístit výtah včetně strojovny s dojezdem na mezipodesty 
s přiměřeným zásahem do dispozičního a architektonického řešení a se zásahem 
do nosných konstrukcí včetně konstrukce střechy (např. přístavbou venkovního 
výtahu s dojezdem na mezipodesty atd.). 

2 

Do budovy nelze umístit výtah. 0 
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Tab. 86 pokračování 

Parametr Kredity 
Možnost považovat bytovou jednotku za tzv. „upravitelný byt“, tj. byt, který 
bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám s omezenou schopností 
pohybu a orientace podle zvláštního předpisu.  
Stanovuje se pro každý typ bytové jednotky, kredit za každé realizovatelné 
opatření v daném typu bytové jednotky. 

Ksp2 

Dispoziční řešení musí odpovídat manévrovacím možnostem vozíku a jeho 
bezkoliznímu průjezdu všemi místnostmi a prostory. Nejmenší plochy obytných 
místností a kuchyně stanoví příslušné normové hodnoty. Obytné i pobytové 
místnosti, předsíně a chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku 
umožňovat otáčení vozíku o 360°, tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 
1500 mm. 

5 

Výměna vany za nízko profilový sprchový kout bez nutnosti zásahu do rozvodů vody 
a kanalizace vedených ve stěnách a podlahách. 

+1 

Možnost montáže dodatečných madel a sedáku do sprchového koutu bez nutnosti 
konstrukčního zásahu do stěn – osazené výztužné prvky ve stěnách (např. SDK 
stěny), stěny svým charakterem umožňují osazení těchto prvků bez nutnosti 
konstrukčního zásahu (např. zděné stěny příslušné tloušťky). 

+1 

Možnost montáže dodatečných madel v prostorech bytu – ložnice, předsíň, obývací 
pokoj apod. 

+1 

Možnost montáže hrazdy nad postel. +1 
Alespoň 90 cm široké zárubně pro potřeby vjezdu vozíku či polohovací postele. +1 
Možnost instalace stropního kolejnicového systému v dráze ložnice – koupelna. +1 
Možnost bezprahového uspořádání podlah. +1 
Bezbariérový vstup do domu pro užívání osobami s omezenou sníženou 
schopností pohybu.  Ksp3 

Budova má bezbariérový vstup. 5 
Bezbariérový vstup možno vybudovat bez zásahu do dispozice, architektonického 
výrazu a nosných konstrukcí.  

3 

Bezbariérový vstup možno vybudovat se zásahem do dispozice, architektonického 
výrazu a nosných konstrukcí. 

2 

Bezbariérový vstup není možno vybudovat. 0 

18.6.2 Připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních 
technologií 

Problematiku stárnutí populace mohou do značné míry řešit asistivní technologie, 
tj. nástroje, zařízení, software nebo systém, který zlepší kvalitu života jedinců se speciálními 
potřebami, zvýší jejich samostatnost a soběstačnost. Osobami se speciálními potřebami se 
rozumí senioři, zdravotně postižení a chronicky nemocní. Nejčastějšími komplikacemi 
stárnoucí populace je snížená pohyblivost a zvýšené riziko pádu, cukrovka, 
kardiovaskulární nemoci, hypertenze a psychická onemocnění (např. Alzheimerova 
choroba). Připravenost systémů ZTI je hodnocena z hlediska osob se speciálními 
potřebami, nikoliv možnosti úprav pro poúrazové nebo jiné specifické stavy, neboť 
požadavky osob v těchto případech jsou natolik specifické, že se řeší vždy dle konkrétní 
situace.  
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U budovy, resp. systémů TZB v budově se hodnotí jejich připravenost na možnou budoucí 
instalaci asistivních systémů pro zmíněné zdravotní komplikace. Jedná se zejména 
o pomůcky usnadňující život s danou nemocí, a hlavně technologie detekující potenciální 
krizové situace. Mezi ně patří např. únik plynu nebo vody, nezabezpečený byt, pád člověka, 
požár, nadměrná spotřeba energií, pád z postele apod. 

Tab. 87 Připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií 

Připravenost systémů ZTI na instalaci asistivních technologií. 
Stanovuje se pro každý typ bytové jednotky v budově, kredit za každé 
realizovatelné opatření v daném typu bytové jednotky. 

Kredity KZTI 

Možnost instalace inteligentních (= bezpečných) zásuvek. +1 
Možnost instalace požárních čidel. +1 
Možnost instalace čidel pro detekci otevřených oken. +1 
Možnost instalace čidel pro detekci tekoucí vody. +1 
Možnost instalace systému měření kvality vzduchu v místnostech. +1 
Možnost instalace systému dálkového ovládání žaluzií, osvětlení  
a domácí elektroniky.  

+1 

Možnost instalace čidel pro detekci pádu a pohybu. +1 
Možnost instalace dohledových systémů. Pro hodnocení je potřeba prověřit 
dostupnost sítí IOT, např. SIGFOX, LoRaWAN, NarrowBand-IoT (Vodafone, 
T-mobile, O2).  

+1 

Možnost instalace systémů pro videokomunikaci. Pro hodnocení je třeba prověřit 
dostupnost připojení k internetu, možno i mobilní. +1 

18.6.3 Celkové kreditové ohodnocení 
Výsledné kreditové ohodnocení K se vypočte jako:  

𝐾 = 𝐾#@: +
𝛴𝐾#@6
𝑇

+ 𝐾#@5 +
𝛴𝐾TUV
𝑇

 

kde Ksp1 je dílčí kreditové ohodnocení možnosti umístění výtahu v budově, 

 Ksp2 je dílčí kreditové ohodnocení možnosti považovat bytovou jednotku 
za tzv. „upravitelný byt“, 

 Ksp3 je dílčí kreditové ohodnocení bezbariérového vstupu do domu pro 
užívání osobami s omezenou sníženou schopností pohybu, 

 KZTI je dílčí kreditové ohodnocení připravenosti systémů ZTI na instalaci 
asistivních technologií, 

 T je počet typů bytových jednotek v domě (v době realizace).  

Pro stanovení kreditového ohodnocení K se vychází z definice bytového domu jako budovy 
s více než třemi samostatnými bytovými jednotkami, která má více než polovinu podlahové 
plochy odpovídající požadavkům na trvalé bydlení. 

Kritéria, která hodnotí kvalitu jednotlivých bytových jednotek, se pro účely stanovení 
kriteriálních mezí počítají pro min. 4 bytové jednotky v rámci domu.  
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18.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K.   

Tab. 88 Kriteriální meze pro S.2 Stárnutí populace 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
3 1 
6 2 
9 3 
12 4 
15 5 
18 6 
21 7 
24 8 
27 9 

≥ 30 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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19 S.3 ENERGETICKÁ CHUDOBA 

19.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je zajištění možnosti přizpůsobení chodu domácnosti sníženým 
příjmům či zdražení energií. 

19.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení připravenosti budovy na výrazné zhoršení poměru 
mezi příjmy obyvatelstva a cenami energií.  

19.3 Kontext 
Energetická chudoba je problém nejenom v České republice, ale také v celoevropském 
a celosvětovém měřítku. Ale protože se životní podmínky v různých částech světa značně 
liší, je těžké specifikovat energetickou chudobu, která se v různých zemích může velice lišit. 

Většinou tedy definice pro konkrétní země vychází z lokálních podmínek: 
• Jaké jsou důstojné životní podmínky? 
• Jak určit množství energie zajišťující důstojné životní podmínky? 
• Jaké jsou finanční náklady, které si spotřebitel může ještě dovolit? 

Trpět energetickou chudobou znamená: 
• Žít bez dodávky tepla a elektřiny potřebné k běžnému každodennímu životu 

v daném regionu. 
• Být zadlužen v souvislosti s účty za energie. 
• Být zadlužen z důvodu nákupu jiného zboží, než jsou energie. 

Energetická chudoba obvykle vzniká jako výsledek kombinace těchto faktorů: 
• Nedostatečný příjem domácností. 
• Nízká energetická účinnost (zastaralé způsoby vytápění, chybějící izolace atd.) 
• Vysoké ceny energií 

Pojem energetická chudoba není zatím pevně zakotven v legislativě mnoha evropských 
států, a její dopady jsou často přehlíženy. 

Směrnice EU 2009/72/EC a 2009/73/EC Evropského parlamentu požaduje po členských 
státech, aby se ve svých zákonech soustředily na ochranu ohrožených zákazníků, tedy 
zejména těch, kterých se energetická chudoba týká. Ekonomický a sociální výbor EU 
(EESC) také doporučil státům implementovat obecnou definici energetické chudoby 
do právních systémů členských zemí za účelem harmonizace statistiky a jejího měření. 

Velké naděje se také vkládají do implementace velkého EU energetického balíčku, který 
také reviduje směrnici o energetické účinnosti (EED) a směrnici o energetické náročnosti 
budov (EPBD). 

Revize těchto směrnic poukazuje na další hlavní aspekt a to, že energetická chudoba 
nesouvisí pouze s ekonomickými aspekty (příjmy versus cena energií) ale také jak je 
s těmito energiemi nakládáno, tzn. energetickou náročností a účinností budov jako takových. 

Definicí energetické chudoby je několik. Jako univerzální se považuje popis stavu, kdy 
obyvatelé nemají dostatek energie pro dostatečné vytápění nebo chlazení svých 
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domácností, na vaření, osvětlení a využívání spotřebičů a kdy jsou pro ně náklady na tuto 
energii příliš vysoké. 
„Energetická chudoba nastává tehdy, když domácnost má potíže nebo nemůže vytopit byt 
na teplotu 18 až 21 °C za cenu, kterou si může finančně dovolit. Přitom musí být 
zachovány další služby spojené s dodávkou energií, jako je dodávka elektřiny, 
doprava, internet“. 

V evropském měřítku mají podobnou definici v Anglii, Francii a Irsku, kde jsou zkušenosti 
s energetickou chudobou dobře mapovány. Akceptovaná definice je: 

„Domácnost se považuje za energeticky chudou, když utratí více jak deset procent 
svých příjmů za odpovídající vytápění (mezi 18 a 21 °C)“. 

Tyto definice také vycházejí z doporučení Světové zdravotnické organizace WHO, 
která určuje teplotu pro obývací místnost 21 °C, pro ostatní místnosti 18 °C. 

Pro Evropu jsou statistická čísla celkem tristní, uvádějí, že 50 až 125 milionů Evropanů se 
potýká s problémem energetické chudoby. To má negativní dopady na celé hospodářství 
dané země (Schindler, 2014). 

Přímé dopady energetické chudoby jsou v souvislosti se zvýšenými nároky na zdravotní 
péči z důvodů vyššího výskytu kardiovaskulárních, respiračních a dalších onemocnění 
ve špatně vytápěných/chlazených a větraných obydlích, dále pak při nedostatečné tepelné 
úpravě jídla atd. 

Nepřímé dopady energetické chudoby jsou na úrovni nízké pracovní produktivity a nalezení 
práce jako takové, kvůli omezené možnosti dojíždění za prací nebo přístupu k moderním 
informačním technologiím. 

Jednou z hlavních příčin je prudký nárůst cen energií v posledních letech a probíhající krize, 
které zasahují různé státy na různých úrovních. Rozdíl mezi cenami energií a platy vytvářejí 
základní předpoklady pro nárůst energetické chudoby, jako třetí důležitý faktor platí také 
malá energetická účinnost obydlí (Error! Reference source not found. a Error! 
Reference source not found.). 
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Obr. 16 Procento domácností, které si nemohou dovolit udržovat byt  

v odpovídající teplotě (Wand, 2013) 

 
Obr. 17 Domácnosti žijící v bytech s únikem tepla, vlhkostí a plísní (Wand, 2013) 

19.4 Literatura a další zdroje informací 
Směrnice EU 2009/72/EC 

Směrnice 2009/73/EC 

Ekonomický a sociální výbor EU EESC (https://www.eesc.europa.eu/) 

Směrnice o energetické účinnosti EU EED (https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-
efficiency/energy-efficiency-directive) 

Směrnici o energetické náročnosti budov EU EPBD (https://www.emissions-
euets.com/energy-performance-of-buildings-directive-epbd) 



114 

 

 

SCHINDLER, Jan, 2014. Energetická chudoba - téma dneška (1). TZB-info [online]. 
Dostupné z: https://energetika.tzb-info.cz/11557-energeticka-chudoba-tema-dneska-1 
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Zákon č. 67/2013 Sb. ve smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) 

Vyhláška MMR č. 269/2015 Sb. včetně metodického pokynu k jejímu provádění, která 
nahrazuje vyhlášku MMR č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění 
a společnou přípravu teplé vody. 

19.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 

19.6 Projektová dokumentace v podrobnosti pro 
stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Popis hodnocení 

Pro vyhodnocení míry připravenosti budovy na energetickou chudobu slouží tři dílčí 
kreditová hodnocení, která zohledňují možnost omezení potřeby energie na vytápění, 
přípravu teplé vody a omezení odběru elektrické energie pro bytovou spotřebu.  

19.6.1 Omezení nákladů na vytápění  
Budova získá pozitivní kredity, pokud je technicky připravená na snížení počtu vytápěných 
místností v bytě s cílem snížit náklady na vytápění. Na výsledné hodnocení má vliv i celková 
spotřeba energie na vytápění. Dále má vliv i způsob účtování a fakturace tepla pro vytápění, 
které je pro tento účel rozděleno do tří kategorií: 

A. Účtování paušálem. Platba za vytápění je pevně stanovena, skutečná spotřeba tepla 
není měřena.  
Příklad: Centrální vytápění dálkovým teplem, kde není instalováno patřičné měření na 
výměníkové stanici. 

B. Poměrové účtování. Cena za energii změřenou fakturačním měřidlem na patě objektu je 
rozdělena mezi všechny byty na základě poměrových měřidel, s paušální složkou 
a složkou náměru bytových měřidel. 
Příklad: Centrální vytápění plynovou kotelnou, s poměrovými měřidly na otopných 
tělesech, kdy se rozúčtování nákladů provádí výpočtem podle zákona č. 67/2013 Sb. ve 
smyslu novely č. 104/2015 Sb. (tzv. Zákon o službách) a vyhlášky MMR č. 269/2015 
Sb. včetně metodického pokynu k jejímu provádění, která nahrazuje vyhlášku MMR 
č. 372/2001 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody. 

C. Účtování skutečně spotřebované energie. 
Příklad: Vytápění lokálními elektrickými přímotopy, nebo vytápění centrální kotelnou 
s kalorimetry na odbočkách do jednotlivých bytů.  

V tomto smyslu je pak kreditový zisk za možnost omezení vytápění vyjádřen v Error! 
Reference source not found.. 
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Tab. 89 Kreditové ohodnocení Kv1 

Řešení 
Kategorie účtování tepla 
A B C 

Možnost ovlivnit teplotu 
v jednotlivých místnostech 

Není možné ovlivnit teplotu. 0 0 0 
Je možné výrazně snížit teplotu. 0 2 8 
Je možné zcela vypnout vytápění. 0 4 10 

Příklad: Budova je vybavena centrální kotelnou pro vytápění, rozvod tepla je horizontální soustava 
s kalorimetry umístěnými na bytových odbočkách z páteřního rozvodu. Podle těchto kalorimetrů je 
účtováno teplo. Účtování spadá do kategorie C. Otopná tělesa jsou osazena termostatickými 
hlavicemi, které umožňují výrazné omezení teploty v místnosti (nikoli však vypnutí vytápění, kvůli 
riziku zamrznutí otopné vody). Není tedy možné zcela vypnout vytápění místností. Kreditový zisk KV1 
se rovná 8.  

Pokud není kreditový zisk Kv1 všech bytů v budově stejný, určí se z Error! Reference 
source not found. kreditový zisk pro každý byt zvlášť a výsledný kreditový zisk se vypočte 
jako aritmetický průměr jednotlivých bytových kreditových zisků. 

Kreditový zisk Kv2 se určí podle energetické třídy obálky budovy a zohledňuje tak celkovou 
spotřebu tepla. Kreditový zisk Kv2 je možné získat prokázáním třídy obálky budovy pomocí 
zpracovaného PENB. Určí se:  

Tab. 90 Kreditové ohodnocení Kv2 

Energetická třída obálky budovy Kredity Kv2 
Budova s obálkou budovy v kategorii D a horší 0 
Budova s obálkou budovy v kategorii C 2 
Budova s obálkou budovy v kategorii B 4 
Budova s obálkou budovy v kategorii A 6 

Výsledný kreditový zisk Kv se určí jako větší z hodnot Kv1 a Kv2.  

19.6.2 Omezení nákladů na teplou vodu 
Ukazatel určuje, nakolik uživatel může ovlivnit svoje náklady na teplou vodu a relativní 
velikost těchto nákladů. Kreditový zisk Kt1 záleží na tom, nakolik budova nabízí možnosti 
omezení spotřeby teplé vody a vyčte se z následující Error! Reference source not found.. 

Tab. 91 Hodnocení Kt1 

Minimální požadovaný standard Kt1 

Centrální příprava TV 
Centrální příprava TV, bez omezení spotřeby, placení TV paušálem bez vodoměru. 0 
Centrální příprava TV, účtování teplé vody s ohledem na náměr bytového 
vodoměru TV.  

2 

Centrální příprava TV, možnost individuálního směšování na koncovou teplotu pro 
daný byt. 

4 

Centrální příprava TV, možnost zapnutí omezovače spotřeby na bytovém 
vodoměru. Omezovač spotřeby po vyčerpání nastaveného denního limitu uzavře 
přívod teplé vody do bytu. 

10 
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Lokální příprava TV 
Lokální průtoková příprava TV pro každý byt. 6 
Lokální průtoková příprava TV pro každý byt, možnost manuálního vyřazení 
ohřívače nebo snížení teploty TV. 

8 

Lokální zásobníková příprava TV pro každý byt. Možnost nastavení teploty vody, 
tarifu nahřívání a celkového maximálního množství energie. 

10 

Ukazatel Kt2 posuzuje míru pokrytí potřeby energie pro přípravu teplé vody volně dostupnou 
energií, což relativně snižuje celkové náklady na přípravu teplé vody.  

Za volně dostupnou energii se považuje například: 

� teplo z fototermických panelů, 
� elektřina z fotovoltaických panelů, 
� elektřina vyrobená větrnou turbínou, 
� elektřina z vodní elektrárny, 
� odpadní teplo. 

Tab. 92 Hodnocení Kt2 

Míra pokrytí energie pro přípravu TV volně dostupnou energií Kredity Kt2 
Energie pro přípravu TV není volně dostupná. 0 
Alespoň 10 % potřeby energie je pokryto. 1 
Alespoň 20 % potřeby energie je pokryto. 2 
Alespoň 35 % potřeby energie je pokryto. 3 
Alespoň 50 % potřeby energie je pokryto. 4 
Alespoň 65 % potřeby energie je pokryto. 5 
Alespoň 80 % potřeby energie je pokryto. 6 

Výsledný kreditový zisk Kt se určí jako větší z hodnot Kt1 a Kt2.  

Pokud není kreditový zisk Kt všech bytů v budově stejný, určí se kreditový zisk pro každý 
byt zvlášť a výsledný kreditový zisk se vypočte jako aritmetický průměr jednotlivých 
bytových kreditových zisků. 

19.6.3 Omezení odběru elektrické energie  
Míru připravenosti budovy z hlediska odběru elektrické energie vyjadřuje kreditový zisk Ke,. 
Vyhodnocuje, zda je budova technicky připravená na možnost nastavení denního limitu 
odebraných kilowatthodin pro jednotlivý byt, po jehož vyčerpání je buďto zastavena 
dodávka elektrické energie pro daný byt, nebo dojde k blokování např. silových spotřebičů 
a zásuvek. Dále zahrnuje připravenost budovy na energeticky úsporný režim. Skládá se ze 
zisku pro limit odběru Ke1 a zisku pro úsporná opatření Ke2.  

Zisk Ke1 určuje následující Error! Reference source not found..  

Tab. 93 Nutné řešení pro dosažení kreditového zisku Ke1 

Možnosti odpojení okruhů elektrické energie 
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Možnost nastavení limitu 
odběru 

Pouze 
veškerý 
odběr 

Silové 
spotřebiče 

Silové 
spotřebiče 
a zásuvky 

Možnost 
individuální 

volby okruhů 
Bez možnosti nastavení limitu, 
ale samostatně měřeno 

0 1 2 3 

Možnost pevně stanoveného 
limitu odběru 

4 5 6 8 

Možnost volitelně stanoveného 
limitu odběru 

5 6 8 10 

Nejlepšího zisku (10) dosáhne taková budova, kde pro každý byt je možné stanovit 
individuální denní limit odebraných kilowatthodin elektrické energie, a zároveň individuálně 
stanovit, které elektrické okruhy mají být po jeho dosažení odpojeny.  

Pokud není kreditový zisk Ke1 všech bytů v budově stejný, určí se z Error! Reference 
source not found. kreditový zisk pro každý byt zvlášť a výsledný kreditový zisk se vypočte 
jako aritmetický průměr jednotlivých bytových kreditových zisků. 
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Zisk Ke2 je stanoven podle počtu úsporných opatření, která mohou omezit spotřebu energie 
v budově. Jedná se například o možnost:  

� zvýšení teploty v chladničce pro snížení spotřeby energie, 
� vypínání mrazničky a dalších spotřebičů v době vysokého tarifu, 
� přepnout na pouze orientační osvětlení s výrazně sníženou spotřebou energie. 

Kreditový zisk Ke2 se navýší ze základní hodnoty 0 kreditů o +1 kredit za každé zdůvodněné 
opatření volitelného úsporného provozu, které v roční bilanci uspoří alespoň 5 % nákladů 
ze základního odběru daného bytu. 

Výsledný kreditový zisk Ke se určí jako větší z hodnot Ke1 a Ke2.  

Pokud není kreditový zisk Ke všech bytů v budově stejný, určí se kreditový zisk pro každý 
byt zvlášť a výsledný kreditový zisk se vypočte jako aritmetický průměr jednotlivých 
bytových kreditových zisků.  

19.6.4 Výsledný kreditový zisk 
Výsledný zisk pomocných kreditů K se určí jako součet dílčích kreditových zisků:  

𝐾 = 𝐾A + 𝐾3 + 𝐾C 

kde  Kv je dílčí kreditové ohodnocení omezení nákladů na vytápění, 

 Kt je dílčí kreditové ohodnocení omezení nákladů na teplou vodu, 

 Ke je dílčí kreditové ohodnocení omezení odběru elektrické energie. 

19.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové hodnocení K závislé na splnění požadavků míry 
připravenosti budovy na výrazné zhoršení poměru mezi příjmy obyvatelstva a cenami 
energií. 

Tab. 94 Kriteriální meze pro Error! Reference source not found. 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
3 1 
6 2 
9 3 
12 4 
15 5 
18 6 
21 7 
24 8 
27 9 

≥ 30 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 
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20 S.4 KRIMINALITA A SOCIÁLNÍ 
NEPOKOJE 

20.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je minimalizovat možnost poškození objektu vandalismem a kriminalitou.  

20.2 Indikátor 
Indikátorem je srovnání úrovně navrženého zabezpečení jednotlivých částí obydlí 
s doporučenou třídou odolnosti. 

20.3 Kontext 
Stanovení typu a úrovně hrozících příčin (např. vandalismus, vloupání, agrese vůči 
osobám), je zásadní při posuzování aspektů a rozsahu zabezpečení zaměřeného 
na prevenci kriminality a antisociálního chování a obavy ze zločinu v obytných prostorách. 

Existuje mnoho faktorů majících vliv na možnost, zda bude či nebude trestný čin spáchán. 
Je možné vycházet ze tří kriminologických přístupů: 

� Racionální volba – potenciální pachatelé obvykle zhodnotí existující riziko než se roz-
hodnou spáchat zločin. Budou zvažovat možnosti být zpozorováni, snadnost vstupu 
a naději na únik, aniž by byli zpozorováni. 

� Teorie rutinních aktivit předpokládá, že k spáchání trestného činu jsou nutné tři faktory: 
motivovaný pachatel, vhodný cíl a nedostatek vhodné ochrany. 

� Teorie obranného prostoru využívá různého vnímání legitimního přístupu do různých 
prostor. Kdokoli se může pohybovat na veřejných místech, jako například na ulici, nemá 
ale právo pobývat na něčí zahradě nebo v domě, což jsou soukromé prostory. Je rovněž 
nutné rozlišovat mezi místem plně veřejným a místem poloveřejným, nebo 
polosoukromým, což umožňuje využít formální nebo neformální kontrolu takovýchto 
míst, a znemožnit tak nepozorované spáchání zločinu nebo antisociální chování. 

Většina trestných činů je spáchána díky tomu, že pachatel může využít snadný přístup, 
možnost úkrytu, neexistenci jasného rozlišení veřejného a soukromého prostoru, nedosta-
tečné osvětlení a vhodný terén. Pochopením motivace pachatele a vyvážením této 
motivace specifickými způsoby fyzického zabezpečení v kombinaci se skutečnými nebo 
symbolickými prvky návrhu lze minimalizovat nebezpečí spáchání trestného činu. 

20.4 Literatura a další zdroje informací 
ČSN P CEN/TS 14383-3 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 3: Obydlí 
ČSN P CEN/TS 14383-1 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 1: Definice specifických termínů 
ČSN P CEN/TS 14383-2 Prevence kriminality – Plánování městské výstavby 

a navrhování budov – Část 2: Plánování městské výstavby 
The Crime Preven tion Website: thecrimepreventionwebsite.com 
Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): cpted.net 
Ministerstvo vnitra ČR, specifické programy prevence kriminality 
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20.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 
� Projektová dokumentace v podrobnosti pro stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 

Sb. Programy prevence kriminality (Bezpečná země, Bezpečná lokalita) 
� Třídy zabezpečení jednotlivých prvků 

20.6 Popis hodnocení 
Pro stanovení požadované úrovně zabezpečení se postupuje dle přílohy E normy ČSN 
P CEN/TS 14383-3, a to v následujících krocích: 

� stanovení Úrovně potencionálního významu (tabulka B.1 normy) a Úrovně potencionál-
ního rizika (vyplnění tabulky B.4 normy), 

� určení požadované úrovně zabezpečení, která vyplývá z matice zohledňující Úroveň 
potencionálního rizika (výsledek z tabulky B.4 normy) a Úroveň potencionálního vý-
znamu (výsledek z tabulky B.1 normy), 

� určení jednotlivých tříd bezpečnosti definovaných prvků vycházející z hodnoty poža-
dované úrovně zabezpečení (viz. tabulka T.1 normy) a porovnání se skutečnými (plá-
novanými) třídami bezpečnosti definovaných prvků dle Tab. 95. 

Tab. 95 Třída odolnosti výrobků k dosažení specifikované požadované úrovně zabezpečení, 
které se porovnávají s navrženými třídami 

Výrobek Evropská 
norma 

Úroveň zabezpečení 
1 2 3 4 5 

Vchodové dveře ČSN EN 1627 Třída 1 Třída 2 Třída 3-4 Třída 4-5 Třída 4-6 
Zámek (číslice 7) ČSN EN 12209 Třída 3 Třída 3 Třída 4 Třída 7 Třída 7 
Cylindrická vložka 
(číslice 7) ČSN EN 1303 Třída 4 Třída 4 Třída 4 Třída 6 Třída 6 

Kování (číslice 7) ČSN EN 1906 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 4 
Dosažitelná okna ČSN EN 1627 Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Třída 4 
Dosažitelné 
zasklené plochy 

ČSN EN 356 - Třída P4A Třída P5A Třída P6B Třída P7B 

Okenice chránící 
dosažitelná okna 
nebo dveře 

ČSN EN 1627 
Třída 1 Třída 2 Třída 2 Třída 3 Třída 4 
Jsou-li okenice použity ve spojení s bezpečnostními okny 

nebo dveřmi, může být třída odolnosti snížena 
Okna nebo dveře 
dosažitelná pouze 
ze žebříku 

ČSN EN 1627 - Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4 

Zasklení 
dosažitelné pouze 
po žebříku 

ČSN EN 356 
Dvojité 

zasklení 
Dvojité 

zasklení 
Třída P4A Třída P5A Třída P6B 

Poplachový nebo 
zabezpečovací 
systém 

ČSN EN 50130 
ČSN EN 50131 - Stupeň 1 

(nepovinné) 
Stupeň 1 

(nepovinné) 
Stupeň 2 Stupeň 3 

Skříňové trezory 
ČSN EN 1143-
1+A1 

- 0 - II III IV - V VI 
Požadované pouze jestliže cenné předměty přesahují 

určitou hodnotu. 
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20.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje posouzení tříd bezpečnosti. 

Tab. 96 Kriteriální meze pro S.4 Kriminalita a sociální nepokoje 

Slovní hodnocení Body 
Zabezpečení budovy nebylo posuzováno. 0 
Definované prvky mají požadované třídy bezpečnosti. 3 
Definované prvky mají požadované třídy bezpečnosti + 50 % prvků má o třídu 
lepší bezpečnost oproti požadovaným třídám bezpečnosti. 

5 

Všechny definované prvky mají o třídu lepší bezpečnost oproti požadovaným 
třídám bezpečnosti. 

7 

Definované prvky mají min. z 50 % o dvě třídy lepší a ostatní o třídu lepší 
bezpečnost oproti požadovaným třídám bezpečnosti. 

8 

Definované prvky mají min. o 2 třídy lepší bezpečnost oproti požadovaným 
třídám bezpečnosti. 

9 

Definované prvky mají nejvyšší dostupné třídy bezpečnosti. 10 

Po zdůvodnění lze užít mezilehlé hodnoty. 
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21 S.5 NESPOLEHLIVOST NEBO PŘÍLIŠNÁ 
SLOŽITOST ŘEŠENÍ 

21.1 Záměr hodnocení 
Záměrem hodnocení je minimalizovat riziko selhání provozu budovy z důvodu nespolehli-
vosti nebo přílišné složitosti řešení a to jednak s ohledem na rizika spojená se složitostí 
technologického řešení při výstavbě, tak z hlediska provozní spolehlivosti a uživatelské 
přívětivosti při užívání budovy a ovládání systémů v ní. 

21.2 Indikátor 
Indikátorem je kreditové ohodnocení skládající se ze 3 částí: 

� jednoduchost výstavby, 
� provozní spolehlivost, 
� uživatelská jednoduchost a přívětivost.  

21.3 Kontext 
Výstavba budov patří k nejsložitějším technologickým procesům v oblasti průmyslu. 
K náročnosti přispívá množství a vzájemná kooperace dodavatelů jednotlivých části stavby, 
časová souslednost jednotlivých operací, požadavky jejich koordinaci a na disciplinovanost 
v dodržování pracovních a technologických postupů, náročné klimatické podmínky 
ve všech ročních obdobích atd.  

Zároveň jsou budovy stále častěji vybavovány náročnými technologiemi, které na jedné 
straně zvyšují efektivnost provozu a při správném používání dokážou zajistit kvalitní vnitřní 
prostředí, na druhou stranu kontrola a údržba těchto systémů klade stále větší požadavky 
na jejich uživatele i provozovatele. K náročnosti oboru přispívá významně i fakt, že řada 
budov se realizuje jako unikátní neopakovatelný projekt podle individuálního návrhu. 
Stavební procesy ve srovnání s jinými průmyslovými odvětvími není možno optimalizovat, 
ale realizují tzv. na první pokus.   

Z těchto důvodů je relevantní snaha maximálně zefektivnit a zjednodušit proces výstavby, 
optimalizovat rozsah technických zařízení budov anebo zvýšit robustnost jejich řešení 
a zároveň realizovat vlastní provoz budov tak, aby byl uživatelsky co nejpřátelštější. 

21.3.1 Kontext jednoduchosti výstavby 
Z hlediska výše uvedených souvislostí je snaha v co největší míře eliminovat technologicky 
složité procesy na stavbě a přesunout tyto úkony v maximální možné míře do výroben 
prefabrikovaných dílců. Stavební výroba se by se pak měla soustředit především na montáž 
a sestavení vyrobených prvků nebo jejich částí, případně řešit atypické části stavby. Těmito 
opatřeními se sníží rizika spojená s náročnými mokrými procesy a klimatickými vlivy, zkrátí 
se technologické pauzy atd. Snahou tedy je v maximální míře prefabrikovat celé konstrukce 
nebo jejich části.  

Tento přístup je však odlišný od pojetí prefabrikace a unifikace, jak byla realizována 
a vyvíjena v rámci panelové výstavby v 2. pol. 20. století. Je snaha uplatňovat v co největší 
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míře bezpečné a ověřené konstrukční principy, skladby, spoje, detaily atd. a ty aplikovat 
s přihlédnutím ke specifikům konkrétního projektu, architektonického řešení atd.  

Lídrem v tomto odvětví jsou prefabrikované technologie dřevostaveb, systémy LOP, 
prefabrikované a prefamonolitické stropní systémy atd. Tyto principy lze použít 
i v kombinaci se systémy TZB, např. formou kompletizovaných prefabrikovaných bytových 
jader, technologických celků atd. 

21.3.2 Kontext provozní spolehlivosti 
Současný trend výstavby energeticky efektivních domů zvyšuje množství instalovaných 
technických zařízení budov. Vedle tradičního vytápění a zdravotechniky se v budovách již 
běžně vyskytuje vzduchotechnika, venkovní žaluzie s motorickými pohony, komplexní 
systémy řízení budov, zabezpečovací systémy, fotovoltaika, fototermické panely 
pro přípravu teplé vody a další vlastní zdroje energie, a podobně. Všechna tato zařízení 
vyžadují ke svému provozu nejen správnou instalaci, ale také pravidelnou údržbu 
a přinášejí s sebou riziko selhání.  

Selhání různých zařízení působí komplikace rozdílné závažnosti. Zatímco selhání vytápění 
v zimě, nebo selhání vzduchotechniky v domě bez otevíracích oken je pro budovu fatální 
a může způsobit její neobyvatelnost, selhání například jednoho pohonu venkovních žaluzií 
snižuje sice komfort, ale nebrání dalšímu užívání budovy. I méně významné selhání ale 
zhoršuje spolehlivost budovy, a jeho riziko se má projevit v hodnocení.  

Provozní spolehlivosti lze dosáhnout více způsoby. Tradičním technicistním způsobem je 
zdvojování systémů TZB, kaskádovité skládání prvků TZB, a tedy i přidávání dalších, 
záložních zařízení. To vede k vyšší míře spolehlivosti (selže-li oběhové čerpadlo, nastupuje 
stoprocentní náhrada), ale také k vyšší složitosti budovy a větší pravděpodobnosti poruchy. 
Nastalá porucha pak sice nemá fatální dopad, ale i tak je třeba ji odstranit a budova se 
může jevit jako málo spolehlivá nebo příliš složitá.  

Dalším způsobem je aplikace pasivních řešení namísto stoprocentních záloh. Například 
vzduchotechnika pro rovnotlaké větrání může být zálohována přirozeným větráním okny. 
Záložní řešení je pak méně komfortní a energeticky náročnější, přináší krátkodobě riziko 
pronikání venkovního prachu a hluku do interiéru, ale nezvyšuje významně složitost budovy.   

21.3.3 Kontext uživatelské jednoduchosti a přívětivosti 
Uživatelská jednoduchost s nespolehlivostí a přílišnou složitostí instalovaných technických 
zařízení budov úzce souvisí. Pokud je pro uživatele nastavení, ovládání a interakce s TZB 
prvky budovy složité a nepřehledné, v důsledku toho dochází k zmatenosti uživatele, jsou 
na něj kladeny větší časové nároky a dochází k častým uživatelským chybám, které mohou 
výrazně zvýšit nespolehlivost systému. Uživatel potom často „zanevře“ nad interakcí 
s technickými zařízeními instalovanými v objektu a využívá např. pouze základní nastavení. 

Uživatelská jednoduchost je oblast, která je poměrně složitě kvantifikována. Každý uživatel 
může mít různě odlišné preference a požadavky na jednoduchost ovládacích systémů TZB. 
Rozdíly v preferencích mohou být jak fyzické povahy (různá velikost ruky, zrakové odlišnosti 
atd.) tak na úrovni kognitivních odlišností různých uživatelů, kdy se mohou značně lišit jejich 
zkušenosti a znalosti při ovládání stejných systémů.  
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Mezní úrovně mohou být charakterizovány jako velmi technicky složitý systém, kdy lze 
interakci s ním provádět velmi jednoduše, a opakem je technicky jednoduchý systém, který 
má ovšem uživatelskou interakci velmi složitou. Úroveň uživatelské jednoduchosti systému 
lze vyhodnotit na základě různých metod. Nejčastěji se provádí uživatelské testování, jak 
na finálním produktu, tak na různých fázích systémových prototypů. 

Nejprve se vybere definovaná skupina uživatelů, následně uživatelé samostatně provedou 
určené testovací úkoly, a v závěru dochází k analýze dat, chování a jejich vyhodnocení, jak 
uživatelé postupovali, kolik času potřebovali k provedení úkolů, s jakou mírou chybovosti 
a kolik vzniklo procesních problémů. Klíčem k efektivní uživatelské jednoduchosti je využí-
vání tzv. principu UCD z angl. (User Centered Design), kdy je při vývoji systému v každé 
vývojové fázi brán detailní zřetel na budoucí uživatele. Tzn., že například systém ovládání 
prvků TZB bude splňovat vysokou funkcionalitu a spolehlivost, bude umožnovat plnit široké 
spektrum požadavků od různých uživatelů ale za pomoci maximálně jednoduchého 
srozumitelného uživatelského rozhraní.  

Při definování uživatelské jednoduchosti je také nutné si předem ujasnit, kdo bude 
uživatelem technických zařízení objektu, jaké jsou již jeho znalosti v dané problematice a co 
je připravený a schopný se dále učit, jaké budou jeho požadavky a potřeby, za jakých 
okolností bude uživatel se systémy pracovat, kolik času bude na interakci potřebovat, jestli 
bude potřebovat další návaznou podporu v podobě manuálu s instrukcemi, školení, 
možnost využití odborné asistence atd. Uživatelská jednoduchost je také nedílně spojena 
s uživatelskou přívětivostí. 

21.4 Literatura a další zdroje informací 
THE INTERACTION DESIGN FOUNDATION, dostupné z: https://www.interaction-

design.org/literature 

ISO/TR 16982:2002 Ergonomics of human-system interaction -- Usability methods 
supporting human-centred design dostupné z: https://www.iso.org/standard/31176.html 

ISO 9241-11:2018 Ergonomics of human-system interaction -- Part 11: Usability: 
Definitions and concepts dostupné z: https://www.iso.org/standard/63500.html 

21.5 Podklady objektu potřebné k hodnocení 

21.6 Projektová dokumentace v podrobnosti pro 
stavební povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. 
Popis hodnocení 

21.6.1 Jednoduchost výstavby 
Míra zjednodušení procesu výstavby je posuzována úrovní prefabrikace konstrukcí nebo 
jejích částí, dále úrovní aplikace systémů tzv. suché výstavby atd. Hodnotí se základní 
subkonstrukce a míra jejich prefabrikace, a to jednak pro nosné konstrukce tak pro 
kompletační konstrukce. 
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Tab. 97 Míra prefabrikace základních nosných subkonstrukcí stavby nebo jejích částí 

Subkonstrukce Míra prefabrikace Kredity 
Základové konstrukce K1a 

Kompletně prefabrikované (např. prefabrikované 
patky, kalichy, zakládání na vrutech atp.) velmi vysoká 5 

Prefamonolitické např. s využitím bednicích dílců vysoká 4 
Kompletně monolitické žádná 0 

Svislé nosné konstrukce K1b 
Kompletně prefabrikované (např. železobetonové, 
na bázi dřeva, ocelové atd.) 

velmi vysoká 5 

Prefamonolitické nebo zděné s využitím systémů 
velkoformátového zdění vysoká 4 

Zděné nízká 1 
Kompletně monolitické žádná 0 

Stropní konstrukce K1c 
Kompletně prefabrikovaná z plošných dílů (panelů). velmi vysoká 5 
Kompletně prefabrikovaná z jednotlivých prvků nebo 
částí realizovaná převážně suchým procesem (např. 
stropy s dřevěných nosníků se záklopem, ocelové 
stropy z nosníků se záklopem atp.) 

vysoká 4 

Prefamonolitická se systémy ztraceného bednění 
např. systémy nosník+vložka, žebro+vložka, 
filigránové stropy, ocelobetonové nebo 
dřevobetonové spřažené atd. 

střední 3 

Kompletně monolitická nebo zděná (klenby) žádná 0 
Předsazené konstrukce (balkony, markýzy) K1d 

Kompletně prefabrikované jako celek včetně prvků 
zábradlí realizované v jednom technologickém kroku 
např. lehké železobetonové, ocelové nebo dřevěné 
zavěšení kce) 

velmi vysoká 5 

Prefabrikované z jednotlivých konstrukčních 
a kompletačních částí realizované ve více 
technologických krocích bez mokrých procesů 

vysoká 4 

S prefabrikovanou hlavní nosnou částí střední 3 
Prefamonolitické se systémy ztraceného bednění 
např. systémy nosník+vložka, žebro+vložka, 
filigránové stropy, ocelobetonové nebo 
dřevobetonové spřažené atd. 

nízká 1 

Kompletně monolitické žádná 0 
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Tab. 97 pokračování 

Subkonstrukce Míra prefabrikace Kredity 
Konstrukce schodiště K1e 

Kompletně prefabrikované jako celek včetně 
konstrukce zábradlí realizované v jednom 
technologickém kroku 

velmi vysoká 5 

Prefabrikované z jednotlivých konstrukčních 
a kompletačních částí realizované ve více 
technologických krocích bez mokrých procesů 

vysoká 4 

S prefabrikovanou hlavní nosnou částí střední 3 
S prefamonolitickou hlavní nosnou částí nízká 1 
Kompletně monolitické nebo zděné žádná 0 

Nosná konstrukce střechy K1f 
Kompletně prefabrikovaná z plošných dílů (panelů) velmi vysoká 5 
Kompletně prefabrikovaná z jednotlivých prvků nebo 
částí realizovaná převážně suchým procesem (např. 
dřevěný krov, střešní vazníky, ocelový krov atd.) 

vysoká 4 

Prefamonolitická se systémy ztraceného bednění 
např. systémy nosník+vložka, žebro+vložka, 
filigránové stropy, ocelobetonové nebo 
dřevobetonové spřažené atd. 

střední 3 

Kompletně monolitická nebo zděná (klenby) žádná 0 

Tab. 98 Míra prefabrikace vybraných kompletačních konstrukcí 

Subkonstrukce Míra prefabrikace Kredity 
Vnitřní dělicí konstrukce K2a 

Kompletně prefabrikované z plošných dílců, 
průsvitné i neprůsvitné 

velmi vysoká 5 

Prefabrikované z dílčích prvků např. kostrové 
systémy s obkladem z velkoplošných desek (např. 
systémy SDK, SDV…) 

vysoká 4 

Systémy velkoformátového zdění střední 3 
Zděné systémy. nízká 2 
Monolitické systémy žádná 0 

Svislý obvodový plášť budovy včetně výplní otvorů K2b 
Kompletně prefabrikované např. LOP nebo podobný 
realizovaný v jednom technologickém kroku včetně 
všech souvrství i s výplněmi okenních otvorů 

velmi vysoká 5 

Kompletně prefabrikovaný realizovaný v jednom 
technologickém kroku včetně všech souvrství se 
samostatnou montáží výplní oken 

vysoká 4 

Částečně prefabrikovaný s dodatečnou realizací 
finálních vrstev na vnitřním nebo vnějším povrchu 

střední 3 

Prefamonolitický nebo s využitím systémů 
velkoformátového zdění nízká 2 

Kompletně monolitický nebo zděný žádné 0 
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Tab. 98 pokračování 

Subkonstrukce Míra prefabrikace Kredity 
Skladba střešního pláště K2c 

Kompletně prefabrikovaná včetně všech 
pohledových, parotěsných, tepelněizolačních, 
odvětrávacích a hydroizolačních vrstev 

velmi vysoká 5 

Částečně prefabrikovaný s využitím 
prefabrikovaných plošných prvků (např. 
velkoformátová nadkrokevní izolace atd.) 

střední 3 

Realizovaná za pomocí systémů suché výstavby 
bez mokrých procesů (např. spádové vrstvy z tep. 
izolačních klínů, tepelná izolace mezi krokve atd.) 

nízká 2 

Souvrství střešního pláště zahrnuje mokrý proces 
(např. spádové vrstvy z lehčeného monolitického 
betonu atd.) 

žádné 0 

Podlahy – zahrnuje řešení funkčních vrstev podlah vyjma  
nášlapné vrstvy K2d 

Kompletní skladba podlah realizována jako 
prefabrikovaný celek 

velmi vysoká 5 

Kompletní skladba podlah realizována systémem 
suché výstavby střední 3 

Souvrství skladby podlahy zahrnuje mokrý proces 
(např. roznášecí vrstvy z bet. mazaniny, anhydritu 
atd.) 

žádná 0 

Podhledy a povrchy na vodorovných konstrukcích K2e 
Nosná stropní konstrukce je bez povrchové úpravy 
(např. pohledový beton, pohledové dřevěné panely, 
pohledová ocelová konstrukce s nátěrem) 

velmi vysoká 5 

Podhled řešen tzv. suchým procesem např. 
montovaný systém na nosných profilech 

vysoká 4 

Podhled řešen tzv. mokrým procesem (omítky) žádná 0 

Vnitřní povrchy na stěnách K2f 
Svislé konstrukce jsou bez povrchové úpravy (např. 
pohledový beton, pohledové dřevěné panely, 
pohledová ocelová konstrukce s nátěrem) 

velmi vysoká 5 

Svislé nosné konstrukce řešeny tzv. suchým 
procesem např. montovaný systém na nosných 
profilech, tj. pouze s přestěrkovanými 
a přebroušenými spárami nebo systémem 
velkoformátových zdicích prvků s přestěrkovanými 
a přebroušenými spárami (sádrové bloky) 

vysoká 4 

Podhled řešen tzv. mokrým procesem (omítky) žádná 0 
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Tab. 98 pokračování 

Subkonstrukce Míra prefabrikace Kredity 
Kompletizovaná hygienická jádra K2g 

Hygienická jádra jsou osazena jako plně 
kompletizována včetně povrchových úprav, rozvodů 
a zařizovacích předmětů 

velmi vysoká 5 

Hygienická jádra jsou osazena jako částečně 
kompletizována 

vysoká 4 

Hygienická jádra jsou řešena s povrchovými 
úpravami, osazením a dopojením zařizovacích 
předmětů v samostatných technologických krocích 

žádná 0 

Kompletizované kuchyňské sestavy K2h 
Kuchyňské sestavy jsou osazeny jako plně 
kompletizované včetně povrchových úprav, rozvodů 
a zařizovacích předmětů 

velmi vysoká 5 

Kuchyňské sestavy jsou osazeny jako částečně 
kompletizované 

vysoká 4 

Kuchyňské sestavy jsou řešeny s povrchovými 
úpravami, osazením a dopojením zařizovacích 
předmětů v samostatných technologických krocích 

žádná 0 

Kreditové ohodnocení Kjv za část kritéria jednoduchost výstavby se vypočte jako: 

𝐾?A =
𝐾:F + 𝐾:R + 𝐾:K + 𝐾:= + 𝐾:C + 𝐾:W + 𝐾6F + 𝐾6R + 𝐾6K + 𝐾6= + 𝐾6C + 𝐾6W + 𝐾6X + 𝐾6I

7
 

kde K1a je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace základových konstrukcí, 

 K1b je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace svislých nosných kcí, 

 K1c je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace stropních konstrukcí, 

 K1d je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace předsazených kcí, 

 K1e je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace konstrukce schodišť, 

 K1f je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace nosné kce. střechy, 

 K2a je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace vnitřních dělících kcí, 

 K2b je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace svislého obvodového 
pláště včetně výplní otvorů, 

 K2c je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace skladby střešního pláště, 

 K2d je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace podlah, 

 K2e je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace podhledů a povrchů 
na vodorovných konstrukcích, 

 K2f je dílčí kreditové ohodnocení míry prefabrikace vnitřních povrchů 
na stěnách, 

 K2g je dílčí kreditové ohodnocení za kompletizovaná hygienická jádra, 

 K2h je dílčí kreditové ohodnocení za kompletizované kuchyňské sestavy. 
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21.6.2 Provozní spolehlivost 
U jednotlivých dílčích systémů TZB je určena míra provozní spolehlivosti zvlášť, 
přidělováním kreditů za jednotlivé zajišťované funkce.  

Zdravotní technika 
Instalace vodovodů a kanalizací se mohou obejít bez aktivních prvků, ale někdy mohou 
obsahovat i aktivní prvky se zásadním dopadem selhání. Hodnocení se provádí vždy 
pro celou budovu, nebo její část sloužící jako bytový dům (pokud má významná část budovy 
jiný účel).  

Tab. 99 Kreditové ohodnocení použitých technologií – zdravotní technika Kzt 

Použitá technologie v budově 
Kredity Kzt 

Zálohovaná Nezálohovaná 
Čerpadlo pro zásobování pitnou vodou +4 +8 
Čerpadlo pro zásobování užitkovou vodou +1 +2 
Stanice k posílení tlaku pitné vody pro část budovy +2 +4 
Stanice k posílení tlaku užitkové vody pro část budovy +1 +2 
Úpravna pitné vody, filtry pitné vody včetně pasivních  +2 +4 
Úpravna užitkové vody, filtry užitkové vody včetně pasivních  +1 +2 
Přečerpávací stanice splaškové vody pro celý objekt +4 +8 
Přečerpávací stanice splaškové vody pro suterén pod úrovní 
dna stoky +2 +4 

Technologický celek čističky odpadních vod +2 +4 
Čerpadlo pro odčerpávání přečištěné odpadní vody +2 +4 

Výsledný počet kreditů Kzt je součtem dílčích kreditových zisků za jednotlivé řádky tabulky. 
Pokud v budově není instalována žádná z citovaných technologií, je počet Kzt roven nule. 

Za zálohované se považují takové technologie, kdy selhání jednoho prvku (např. čerpadla) 
nevyřadí z provozu celou funkci. V případě čerpadla může jít např. o kaskádu více čerpadel, 
nebo o zásobu vody v místě, odkud se do místa odběru dostane gravitačně v množství, 
které pokryje potřebný čas na opravu porouchaného zařízení.  

Vytápění a příprava teplé vody 
Vytápění budov typicky obsahuje větší množství prvků s rizikem poruchy. Selhání vytápění 
může znamenat ztrátu obyvatelnosti budovy, pokud k němu dojde v zimním období a jeho 
rozsah je takový, že budova promrzne. Hodnocení se provádí pro celou budovu, nebo její 
část sloužící jako bytový dům (pokud má významná část budovy jiný účel).  
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Tab. 100 Kreditové ohodnocení použitých technologií – vytápění a příprava teplé 
vody Kvyt,TUV 

Použitá technologie v budově 
Kredity Kvyt,TUV 

Zálohovaná Nezálohovaná 
Centrální zdroj tepla pro vytápění (a přípravu TV) +1 +8 
Centrální přímotopný zásobník teplé vody +3 +6 
Předávací stanice CZT +1 +2 
Solární asistence v přípravě teplé vody +1 +2 
Další centrální zdroj tepla +1 +2 
Cirkulační smyčka na rozvodech teplé vody +1 +2 
Bytové zdroje tepla pro vytápění (a přípravu TV) +2 +4 
Bytová průtoková příprava TV +1 +2 

Výsledný počet kreditů Kvyt,TUV je součtem dílčích kreditových zisků za jednotlivé řádky 
tabulky. Pokud v budově není instalována žádná z citovaných technologií, je počet Kvyt,TUV 
roven nule. 

Za zálohované se považují takové technologie, kdy selhání jednoho prvku (např. kotle) 
nevyřadí z provozu celou funkci. V případě kotle může jít např. o kaskádu kotlů. 
Za zálohování vytápění se považují i lokální topidla a krby v jednotlivých bytech, v počtu 
alespoň jedno topidlo nebo krb na byt.  

Vzduchotechnika 
Bytové domy obvykle nebývají vybaveny centrální vzduchotechnikou, převažují instalace 
bytových vzduchotechnik nebo podtlakového větrání. Hodnocení se provádí pro celou 
budovu, nebo její část sloužící jako bytový dům (pokud má významná část budovy jiný účel).  

Tab. 101 Kreditové ohodnocení použitých technologií – vzduchotechnika Kvzt 

Použitá technologie v budově 
Kredity Kvzt 

Zálohovaná Nezálohovaná 
Centrální vzduchotechnická jednotka pro více bytů +4 +8 
Společné odtahové ventilátory na páteřních potrubích +4 +8 
Bytové vzduchotechnické jednotky +1 +2 
Lokální rovnotlaké jednotky pro bytové větrání +2 +4 
Lokální odvodní ventilátory podtlakového větrání +1 +2 

Výsledný počet kreditů je součtem dílčích kreditových zisků za jednotlivé řádky tabulky. 
Pokud v budově není instalována žádná z citovaných technologií, je počet Kvzt roven nule. 

Za zálohované se větrání považuje tehdy, pokud je možné v případě poruchy vyvětrat 
obytné místnosti jiným způsobem, například otevřením okna.  

Ostatní prvky TZB 
Mezi ostatní prvky TZB patří další aktivní zařízení v budově, která nejsou zařazena 
do předchozích kategorií. Příklady jsou uvedeny v Tab. 102.  
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Tab. 102 Kreditové ohodnocení použitých technologií – ostatní prvky TZB KTZB 

Technologie Kredity KTZB 
Elektricky poháněné žaluzie na oknech +2 
Výtah +1 
Centrální stanice stabilního hasicího zařízení +2 
Centrální stanice EPS +2 
Ústředna zabezpečovacího zařízení +2 
Ústředna MaR +2 
Bateriové úložiště +2 
Fotovoltaická elektrárna +2 
Obousměrné domovní komunikátory +2 
Router pro domovní LAN +2 
Další aktivní prvky v budově mimo běžné elektroinstalace +2 za každý prvek 

Výsledný počet kreditů je součtem dílčích kreditových zisků za jednotlivé řádky tabulky. 
Pokud v budově není instalována žádná z citovaných technologií, je počet KTZB roven nule. 

Dílčí kreditové ohodnocení Kps 
Kreditové ohodnocení Kps se získá převodem ze sumy kreditů Ksum dle Tab. 103. Suma 
kreditů za část provozní spolehlivost Ksum se vypočte jako: 

𝐾#YH = 𝐾>3 + 𝐾AZ3,U[\ + 𝐾A>3 + 𝐾UT] 

kde Kzt  jsou kredity za zdravotní techniku, 

 Kvyt,TUV  jsou kredity za vytápění a přípravu teplé vody, 

 Kvzt  jsou kredity za vzduchotechniku, 

 KTZB  jsou kredity za ostatní prvky TZB. 

Tab. 103 Kreditové ohodnocení Kps  

Kreditové ohodnocení Ksum Kreditové ohodnocení Kps 
25 0 
20 1 
16 2 
13 3 
10 4 
8 5 
6 6 
5 7 
4 8 
3 9 

< 3 10 

Mezilehlé hodnoty se lineárně interpolují. 
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21.6.3 Uživatelská jednoduchost a přívětivost 
Téma uživatelské přívětivosti jde ruku v ruce s uživatelskou jednoduchostí a souvisí také 
s mírou automatizace a možnostmi manuálního zásahu uživatele. 

Systém by měl fungovat autonomně a udržovat optimální prostředí bez nutných zásahů 
uživatele do regulace, ale zároveň by měl uživatelský zásah umožňovat. Systém, který je 
autonomní, ale neumožňuje zásahy uživatele, zvyšuje riziko nespokojenosti uživatele 
a nežádoucím zásahům do chodu zařízení (zakrývání výduchů, otevírání oken apod.). 
Systém, který vyžaduje neustálou pozornost uživatele, je pak obtěžující a omezující. 

Pro vyhodnocení míry uživatelské přívětivosti se stanoví její index. Tento index bude 
vyhodnocen na základě kreditového hodnocení dílčích kritérií. 

Jednotlivá kritéria hodnocení jsou: 

Složité ovládání – bez bodového hodnocení 
Roztříštěné, nejednotné izolované systémy ovládání a nastavení s chytrými funkcemi, které 
vyžadují aktivní intervenci uživatele. Tato intervence neumožnuje využít jednotného, 
uživatelsky přívětivého systému nastavení a ovládání. 

Základní stav, zachování standardních ovládacích prvků 
Budova neumožnuje přizpůsobit ovládaní TZB prvků a dalších prvků pro vybavení bytu. 
Jsou ale zachovány standartní uživatelsky přívětivé ovládací prvky pro vybavení bytu. 
Veškeré osvětlení, žaluzie, spotřebiče, rádio apod. mají možnost ovládání pomocí 
standartních ovladačů. Tedy vypínačů na zdi a otočných knoflíků. Vyžaduje jednoduché 
aktivní zásahy uživatele. 

Jednotný systém pro ovládání 
Možnost jednoduše ovládat elektrické vybavení (vzduchotechnika, vytápění, osvětlení, 
spotřebiče, audiovizuální technika, žaluzie…) prostřednictvím jednotného systému. 
Jednotný systém znamená, že není potřeba více separátních aplikací pro jednotlivé 
vybavení. K jednotnému systému se přistupuje prostřednictvím uživatelsky přívětivého 
ovládacího panelu s GUI. Vyžaduje aktivní zásahy uživatele. 

Personalizovaný panel jednotného systému ovládání 
Různé skupiny lidí (geek, senior, běžný uživatel) mají různé schopnosti a požadavky na 
GUI jednotného systému ovládání. Například senioři potřebují mít vše veliké, přehledné, 
bez možnosti složitého nastavování a s nulovou interakcí. „Geek“ je pak pravým opakem, 
který má potřebu si vše detailně nastavit, mít přehled o všech parametrech a aktuálních 
hodnotách. Proto je dobré mít možnost upravit GUI (jednotlivé dashboardy, obrazovky, 
velikost ikon apod.) dle potřeb uživatele. V ideálním případě mít možnost mezi různými typy 
zobrazení přepínat nebo je mít nastavené podle zařízení, z kterého se přistupuje či možnost 
využít autorizované osoby. Podle volby uživatele vyžaduje aktivní zásah uživatele 
(s individuálně definovanou mírou) / nebo vůbec nevyžaduje aktivní zásah uživatele při 
běžném provozu budovy. V defaultním nastavení je GUI nastaveno typicky pro seniora, 
maximálně jednoduché a přehledné.  



133 

 

 

Multi-platformový panel pro ovládání 
Možnost přistupovat k jednotnému ovládacímu systému z různých zařízení a různých OS. 
Např. z PC, tabletu, mobilu, TV apod. 

Vzdálený přístup 
Možnost přistupovat k jednotnému ovládacímu systému vzdáleně, např. prostřednictvím 
zabezpečeného internetového připojení. 

Zobrazování statistických informací 
Jednotný systém zobrazuje statistické informace o spotřebě energií v čase. Tedy informace 
o průběhu spotřeby vody, ohřevu, topení, elektrické energie apod. Dále i o výrobě energií, pokud 
jsou v soustavě instalovány zdroje elektrické energie a informace o kvalitě vnitřního prostředí 
s historickými daty, zobrazení finančních informací atd. S možností přepočtu na finance. 

Tab. 104 Kreditové ohodnocení za uživatelskou přívětivost Kup 

Uživatelská přívětivost Kredity Kup 
Složité ovládání 
Roztříštěné, nejednotné izolované systémy ovládání a nastavení s chytrými 
funkcemi bez možnosti využít jednotného, uživatelsky přívětivého systému nastavení 
a ovládání. Vyžaduje aktivní komplikovanou intervenci uživatele. 

0 

Úroveň 1: Základní stav ovládání/nastavení 
Budova neumožnuje přizpůsobit ovládaní TZB prvků a dalších prvků pro vybavení 
bytu. Do budovy jsou integrovány standartní uživatelsky přívětivé ovládací prvky 
s možností ovládání pomocí standartních ovladačů. Vyžaduje jednoduchý aktivní 
zásahy uživatele. 

1 

Úroveň 2: Jednotný systém ovládání/nastavení 
Budova má úroveň 1 a navíc jednoduše ovládat TZB prvky prostřednictvím 
jednotného systému, kdy není potřeba více separátních aplikací pro jednotlivé 
vybavení. K jednotnému systému se přistupuje prostřednictvím uživatelsky 
přívětivého ovládacího panelu s GUI. Vyžaduje aktivní zásahy uživatele. 

2 

Úroveň 3: Jednotný systém ovládání/nastavení s personalizací 
Budova má úrovně 1 a 2 a navíc umožní flexibilitu jednotného systému ovládání 
s individuálním přizpůsobením GUI dle potřeb různých uživatelů s možností 
přepínání mezi různými typy zobrazení nastavené podle typu přístupového zařízení, 
popř.  možností využití autorizované osoby. Vyžaduje aktivní zásah uživatele 
(s individuálně definovanou mírou) / nebo vůbec nevyžaduje aktivní zásah uživatele 
při běžném provozu budovy. 

4 

Úroveň 4: Multi-platformový panel pro ovládání/nastavení 
Budova má úrovně 1 až 3 s možností přistupovat k jednotnému ovládacímu systému 
z různých zařízení a různých OS. Např. z PC, tabletu, mobilu, TV apod. 

6 

Úroveň 5: Vzdálený přístup pro ovládání/nastavení 
Budova má úrovně 1 až 4 navíc s možností přistupovat k jednotnému ovládacímu 
systému vzdáleně, například prostřednictvím zabezpečeného internetového 
připojení. 

8 

Úroveň 6: Zobrazování statistických informací 
Budova má úrovně 1 až 5, a navíc s možností zobrazení statistických informací 
v souvislosti se spotřebou energie a výrobou v čase, s kvalitou vnitřního prostředí 
s historickými daty, finančními informacemi atd. 

10 
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21.6.4 Výsledné kreditové hodnocení 
Výsledné kreditové hodnocení K se stanoví jako aritmetický průměr z jednotlivých částí 
následovně:  

𝐾 =
𝐾?A + 𝐾@# + 𝐾Y@

3
 

kde Kjv je dílčí kreditové ohodnocení zohledňující jednoduchost výstavby, 

 Kps je dílčí kreditové ohodnocení zohledňující provozní spolehlivost, 

 Kup je dílčí kreditové ohodnocení zohledňující uživatelskou jednodu-
chost a přívětivost. 

21.7 Kriteriální meze 
Do kriteriálních mezí vstupuje kreditové ohodnocení K. 

Tab. 105 Kriteriální meze pro S.5 Nespolehlivost nebo přílišná složitost řešení 

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
10 10 

Mezilehlé hodnoty se získají lineární interpolací. 

 


