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Abstrakt 

Cílem této diplomové práce je seznámení s environmentálními certifikáty jako 

formou podpory pro udržitelný rozvoj. Práce zahrnuje popis nejrozšířenějších 

environmentálních certifikátů BREEAM, LEED, SBToolCZ, DGNB a HQE včetně 

analyzování počtu certifikovaných projektů v České republice. 

V druhé části jsou detailně porovnány 3 z nich včetně jejich metodiky a 

jednotlivých kreditů. Následně jsou zhodnoceny jejich shody a rozdíly na případové 

studii „zelené“ administrativní budovy Aspira Business Centre, která jako první objekt 

v České republice usiluje o získání dvou mezinárodních certifikátů BREEAM a LEED. 

 

Klíčová slova 

 Environmentální certifikační nástroje, BREEAM, LEED, SBToolCZ, porovnání, 

udržitelný rozvoj, administrativní budova, případová studie, zelené budovy 

 

Abstract 

 The aim of this master thesis is to present environmental certification tools as 

form of support for sustainable development. The thesis contains a description of the 

most used environmental certification tools BREEAM, LEED, SBToolCZ, DGNB and 

HQE including an analysis about number of projects certified in the Czech Republic. 

 In the second part of the thesis three of them are compared in detail including 

their methodology. Then their similarities and differences are evaluated in the case 

study of Aspira Business Centre, “green” office building which is currently aspiring to 

achieve two international certificates BREEAM and LEED as the first building in the 

Czech Republic. 

 

Key words 

 Environmental certification tools, BREEAM, LEED, SBToolCZ, comparison, 

Sustainable development, office building, case study, green buildings 
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1 Úvod 

Udržitelný rozvoj je pojem, který je v posledních letech proniká do podvědomí 

laické veřejnosti, ve stavebním průmyslu je to však již celkem zaběhnuté téma, které je 

zakořeněno snad již ve všech možných stavebních činnostech. Environmentální 

certifikáty, které jsou těžištěm této diplomové práce, jsou založeny a přímo vycházejí 

z myšlenky stavět a udržovat budovy a prostředí kolem nás v takovém stavu, aby i 

pozdější generace mohli najít naši planetu alespoň ve stavu, ve kterém jsme ji našli my 

nebo i lepším. Jejich hlavním cílem je poskytnout návod pro projektanty a architekty, 

jak navrhnout budovu šetrnou k životnímu prostředí a pro projektové manažery, jakými 

zodpovědnými konstrukčními aktivitami dosáhnout k její výstavbě. Stavebnictví je 

jedním z největších konzumentů světových zásob všeho druhu, a tak odborníci ze všech 

odvětví průmyslu by měli spolupracovat a neustále vymýšlet nové postupy a materiály, 

které budou šetrnější k životnímu prostředí a povedou k výstavbě budov, které nebudou 

narušovat své okolí, ale budou jej doplňovat a podporovat. 

První významnější zmínka o certifikátech se objevila v roce 2006, kdy byla 

certifikovaná první budova v České republice. Touto budovou je sídlo ČSOB v Praze 

Radlicích a certifikátem byl americký LEED. Za deset let obdrželo environmentální 

certifikát 106 budov, které jsou certifikovány také britským certifikačním nástrojem 

BREEAM, německým DGNB a v neposlední řadě i českou metodikou SBToolCZ. Do 

budoucna budou další certifikované budovy přibývat, tento rychlý nástup je způsoben 

faktem, že pro majitele budov přináší certifikát marketingovou výhodu na trhu a je 

svým způsobem symbolem prestiže. 

Druhým milníkem je výstavba nové administrativní budovy Aspira Business 

Centre v Praze Nových Butovicích, která jako první v České republice usiluje o získání 

rovnou dvou certifikátu BREEAM ve stupni Excellent a LEED ve stupni Gold, což má 

zajistit vybudování budovy v té nejvyšší kvalitě. Tento, zatím jedinečný jev byl 

podnětem k vypracování diplomové práce, protože umožňuje srovnání nejrozšířenějších 

certifikačních nástrojů. K porovnání světových certifikátů s českou metodikou byl do 

rozboru navíc přidán i SBToolCZ. 

V první části práce jsou certifikáty popsány teoreticky, v druhé části se nachází 

případová studie administrativní budovy, která je vhodným podkladem pro názornou 

ukázku shod a rozdílů certifikačních nástrojů. 
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Environmentální certifikáty budov, mají mnoho funkcí, např. jako návod pro 

navrhování šetrných budov, jako reklama pro myšlenku udržitelného rozvoje nebo jako 

nástroj pro porovnávání kvality a vlivu na životní prostředí jednotlivých budov, kterými 

slouží odborné veřejnosti, ale i té laické. V České republice ještě nejsou tolik známé a 

nepřinášejí proto tolik užitku, kolik by mohly. Tato práce může být tedy jakýmsi 

pomocníkem nebo návodem pro všechny osoby, kteří se s nimi chtějí seznámit nebo jim 

lépe porozumět. 
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2 Environmentální certifikáty 

Environmentální certifikáty jsou známy a používány v České republice již pár 

let, pro mnohé jsou však stále novinkou. Řada laické veřejnosti je vůbec nezná nebo je 

zaměňuje za energetické štítky. V zahraničí jsou však již velmi známé a řada firem je 

využívá, ať už pro pouhé certifikování budovy, tak i pro použití jejich metodik pro 

návrh. Ač je Česká republika poněkud pozadu, co se týče přejímání novinek ze světa, již 

i u nás se začínají více používat a dostávat se do povědomí stavebníků i investorů. 

Z počátku bylo důvodem certifikování budov pouze vidina marketingového 

zvýhodnění, postupem času se na řadu dostala i myšlenka udržitelné a úsporné 

výstavby, jejíž principy jsou základy těchto certifikátů. 

2.1 První certifikovaná budova v ČR 

Historicky první certifikovanou budovou v České republice se stalo nové ústředí 

ČSOB Group v Praze Radlicích. Byla posouzena environmentálním certifikátem LEED 

a získala úroveň Zlatá (Gold). Stavba byla navržena architektem Josefem Pleskotem a 

postavena společností Skanska za cenu téměř 3 miliardy korun v roce 2006. Budova 

získala řadu ocenění ve stavebních i ekologických soutěžích, např. Cena zdraví a 

bezpečného životního prostředí či Stavba roku, ale certifikování LEEDem je jejím 

vrcholem. 

Kapacita administrativní budovy je až 2500 zaměstnanců a její podlahová plocha 

činí asi 82 tisíc metrů čtverečních. Ekologická nenáročnost byla prioritou při návrhu 

spolu s citlivým zasazením do panoramatu Radlického údolí. Stavba se vyznačuje 

kaskádovitými terasami, které kopírují terén a zelenými střechami, které jsou opatřeny 

ekologickým zavlažovacím systémem dešťovou vodou. Automatické řízení osvětlení, 

okenních žaluzií či celkové správy budovy se také zapříčinili o získání zlaté 

certifikace. [15] 

2.2 Počet certifikovaných projektů v ČR 

Byla provedena analýza počtu environmentálních certifikací na území České 

republiky. Celkem bylo zatím ohodnoceno 106 budov a bylo vydáno 141 certifikátů 
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(listopad 2016). Důvodem rozdílu čísel je fakt, že BREEAM vydal na některé budovy i 

dva certifikáty, které hodnotily budovu ve fázích dle manuálu BREEAM In-Use, Part 1 

– Asset Performance a Part 2 – Building Management nebo Part 3 – Occupier 

Management. V celkové analýze jsou tedy zahrnuty vydané certifikáty v ČR nehledě na 

typ projektu/manuálu. Zatím se u nás vyskytují certifikace čtyř certifikačních nástrojů – 

BREEAM, LEED, SBToolCZ a DGNB, které jsou seřazeny dle počtu certifikovaných 

projektů. Počet certifikovaných projektů v rámci ČR je přehledně sepsán v následující 

tabulce a grafu. Veškeré tabulky a grafy jsou vlastnoručně vypracované za použití dat 

z webových stránek České rady pro šetrné budovy. [12] 

Počet certifikovaných projektů 

Česká republika celkem 141 

BREEAM 88 

LEED 32 

SBToolCZ 20 

DGNB 1 

 

 

Tab. 1: Počet certifikovaných projektů v ČR 

BREEAM 
62% 

LEED 
23% 

SBToolCZ 
14% 

DGNB 
1% 

Počet certifikovaných projektů v ČR 

BREEAM 

LEED 

SBToolCZ 

DGNB 

Graf 1: Počet certifikovaných projektů v ČR 
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2.2.1 Počet certifikovaných projektů BREEAM v ČR 

Jak je možné vidět níže, počet projektů oceněných BREEAMem je 88 na 

65 budovách. Co se týče úrovně u daného certifikátu, tak nejvíce je vydaných certifikátů 

Very Good, což je prostřední úroveň které je snadné dosáhnout. Nejvyšší úrovně 

Outstanding dosáhlo z 88 pouze 4 budovy, což je zapříčiněno vysokými nároky na 

plnění kreditů. Částečný vliv v hodnocení má lokalita budovy, tudíž některé budovy 

mohou mít v tomto výhodu. Úroveň Pass nezískal žádný projekt, protože její získání by 

vzhledem k malé důležitosti nebylo ekonomicky výhodné.  

Počet certifikovaných projektů BREEAM v ČR 

BREEAM celkem 88 

Outstanding 4 

Excellent 23 

Very Good 49 

Good 12 

Pass 0 
 

Tab. 2: Počet certifikovaných projektů BREEAM v ČR 

 

 

Počet certifikovaných projektů LEED 

LEED celkem 32 

Platinum 10 

Gold 17 

Silver 4 

Certified 1 

Outstanding 
4% 

Excellent 
26% 

Very Good 
56% 

Good 
14% 

Pass 
0% 

BREEAM 

Outstanding 

Excellent 

Very Good 

Good 

Pass 

Graf 2: Počet certifikovaných projektů BREEAM v ČR 
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2.2.2 Počet certifikovaných projektů LEED v ČR 

Minimálně dle počtu certifikovaných projektů, kterých je 32, je LEED druhý 

nejrozšířenější certifikační nástroj u nás. Nejvíce je GOLD úrovní, která je „zlatou 

střední cestou“, s minimem 60 bodů ze 110 je celkem dostupné tuto úroveň získat oproti 

Platinum, která začíná až na 80 bodech. Získala ji však třetina projektů, je není tedy zas 

tak těžké ji při kvalitním návrhu budovy získat. 

Počet certifikovaných projektů LEED v ČR 

LEED celkem 32 

Platinum 10 

Gold 17 

Silver 4 

Certified 1 

Tab. 3: Počet certifikovaných projektů LEED v ČR 

 

 

 

 

 

 

Platinum 
31% 

Gold 
53% 

Silver 
13% 

Certified 
3% 

LEED 

Platinum 

Gold 

Silver 

Certified 

Graf 3: Počet certifikovaných projektů LEED v ČR 
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2.2.3 Počet certifikovaných projektů SBToolCZ v ČR 

Ač je SBToolCZ oproti předchozím certifikátům relativně nová metodika má na 

svém kontě již 20 vydaných certifikátů, z toho je 12 rodinných domů, 7 bytových domů 

a pouze jedna administrativní budova v bronzovém stupni. Jak je později zjištěno, 

projekty administrativních budov mají problém získat vyšších úrovní v certifikátu, což 

je dáno zejména přísnými hranicemi pro splnění povinných kreditů i více bodů 

v jednotlivých kritériích, zejména co se různých emisí týče.  

Počet certifikovaných projektů SBToolCZ v ČR 

SBToolCZ celkem 20 

Zlatý 0 

Stříbrný 5 

Bronzový 15 

Certifikát 0 

Tab. 4: Počet certifikovaných projektů SBToolCZ v ČR 

 

 

 

 

 

Zlatý 
0% 

Stříbrný 
25% 

Bronzový 
75% 

Certifikát 
0% 

SBToolCZ 

Zlatý 

Stříbrný 

Bronzový 

Certifikát 

Graf 4: Počet certifikovaných projektů LEED v ČR 
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2.2.4 Počet certifikovaných projektů DGNB v ČR 

Pouze jediná budova v České republice se pyšní certifikátem od německého 

nástroje DGNB a tím je Amazon Court v Praze, která získala střední úroveň Gold. 

Počet certifikovaných projektů DGNB v ČR 

DGNB celkem 1 

Platinum 0 

Gold 1 

Silver 0 

Tab. 5: Počet certifikovaných projektů DGNB v ČR 

2.3 BREEAM 

BREEAM, jehož zkratka znamená Building Research Establishment 

Environment Assessment Method, byl vytvořen v roce 1990 ve Velké Británii 

společností BRE Global, která ho i nadále spravuje a neustále inovuje. V ostatních 

zemích na světě má podporu v National Scheme Operators (NSOs), což jsou nezávislé 

organizace vyvíjející a vlastnící místní obdoby tohoto certifikátu, jsou nicméně spjaty 

s původním anglickým BREEAM. 

BREEAM od svého vzniku certifikoval více než čtvrt milionu budov a 

v současnosti je aktivní ve více než 50 zemích světa. Certifikované budovy by měly být 

jasně rozpoznatelné, neboť jsou navrhovány, stavěny a provozovány s těmi nejlepšími 

principy udržitelné výstavby. Jedním z hlavních cílu tohoto certifikátu je zvyšovat 

povědomí mezi vlastníky, nájemci, projektanty a architekty o výhodách udržitelné 

výstavby a zapojení přístupu o celoživotním cyklu budovy jako nástroje pro navrhování. 

Kromě lepšího dopadu stavby na životní prostředí, je výhodou i zefektivnění provozu a 

snížení provozních nákladů, nehledě na výbornou marketingovou reputaci. Mnohé 

studie dokázaly, že poskytnutí důkazů pro BREEAM nestojí investory nic navíc, ač si to 

mnoho lidí myslí, a pokud ano, tak se investice vrátí v nájmech prestižnějších nájemců 

či nízkých nákladech na provoz. 

2.3.1 Certifikace 

Momentálně je k dispozici pět variant, kterými se dá certifikovat, a to podle 

životního cyklu ve kterém se projekt nachází, nebo čím je specifický. Jsou to 
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Communitites, Infrastructure, New Construction, In-Use a Refurbishment and Fit-Out, 

ty se dále dělí podle typu budov na např. administrativní budovy, služby, výrobní 

objekty, atd. Toto rozdělení je z důvodu, že každý typ budovy má jiná specifika, jinak 

ovlivňují životní prostředí a jinak participují na udržitelné výstavbě. 

V České republice se používají dvě varianty BREEAMu. Jednou z nich je 

BREEAM Europe Commercial, jenž se používá k certifikaci administrativních budov, 

stejně jako maloobchodních či průmyslových budov. Druhou variantou je BREEAM In-

use, jímž se posuzují již existující budovy a slouží provozovatelům snížit provozní 

náklady a zmenšit dopad na životní prostředí. 

2.3.2 Postup certifikace 

Pokud je budova certifikovaná jako nová (New Construction), tak se posuzuje 

celkem v deseti kategoriích – Management, Zdraví a kvalita prostředí, Energie, 

Doprava, Voda, Materiály, Odpad, Užití půdy a ekologie, Znečistění a Inovace. Každá 

z nich má svůj důležitý účel, nicméně každá se jinak podílí na konečném výsledku. 

V každé kategorii jsou další podskupiny, které hodnotí danou budovu, její návrh, 

výstavbu a provoz. Nezávislí a licencovaní posuzovatelé podle poskytnutých 

dokumentů rozhodnou, zda budova kredity za podskupinu získá a dle kvality splnění, 

kolik jich bude. Získané kredity se v kategorii sečtou a přenásobí se váhově na procenta. 

Pro jiné země na světě platí jiné váhové koeficienty, zde je férově započítáno, jak je 

která země vyspělá, jakými disponuje přírodními výhodami či co jí chybí. Proto 

například Německo bude mít méně procent v kategorii znečištění než Čína, ač budou 

požadavky splněny stejně. Procentové skóre z jednotlivých kategorií se opět sečte a udá 

výslednou hodnotu kvality. 

Podle mezních hodnot se zařadí do jedné z pěti úrovní: 

- Outstanding ≥ 85% 

- Excellent ≥ 70% 

- Very Good ≥ 55% 

- Good ≥ 45% 

- Pass ≥ 30% 

Pokud budova nedosáhne 30% je bohužel neklasifikována (Unclassified). 
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2.3.3 Hodnotitelé 

Jelikož certifikace pomocí BREEAMU je náročný proces, existují kurzy, školení 

a workshopy pro seznámení s jeho metodikou, tak i obecně s novinkami v oboru a 

principy udržitelné výstavby a ochranně životního prostředí. Některé z těchto kurzů jsou 

zaměřeny na vyškolení tzv. BREEAM Assessorů, Akreditovaných profesionálů či 

Auditorů, kteří mají za úkol hodnotit a posuzovat ostatní budovy. Jejich náplň práce 

také může také obsahovat poskytování rad jak o BREEAMu, tak i udržitelné výstavbě či 

snížení provozních nákladů. Participace takovýchto Assessorů na projektech, nebo 

v certifikačním řízení, má výhodu ve snadném získání jednoho kreditu, jelikož jeho 

působení na projektu je určitou zárukou kvality a správnosti zpracování podkladů pro 

certifikaci. [17] 

2.4 LEED 

Environmentální certifikační systém LEED byl vyvinut Americkou radou pro 

šetrné budovy (USGBC - U.S. Green Building Council) v roce 2000. Ač byl tedy 

vytvořen ve Spojených státech Amerických, kde je i hojně používán, svoji cestu si našel 

i do Evropy a následně i do České republiky. LEED, jehož zkratka znamená Leadership 

in Energy and Environmental Design, má mnohé znaky jako ostatní certifikáty. Snaží se 

nalézt cestu, jak šetrně navrhovat, stavět a provozovat budovy, ale také poučit či změnit 

myšlení lidí o místech ve kterých žijí, a o stavu v jakém je našli a v jakém stavu je chtějí 

předat svým dětem. 

LEED je mezinárodně uznávaný symbol kvality stavění a provozu, který svým 

vlastníkům a provozovatelům pomáhá získat kontrolu nad stavbou budovy i jejím 

následným provozem, ale také poskytnout renomé pro potenciální klienty. Za dobu své 

existence LEED certifikoval mnoho projektů různého zaměření po celém světě. Není to 

nástroj pouze pro budovy, ale s jeho metodikou je možné navrhovat celé bloky či čtvrtě 

a komunitní místa. 

2.4.1 Certifikační proces 

Certifikace LEEDem umožňuje dokázat odborníkům i laické veřejnosti, že 

oceněná budova má kvalitní návrh i provedení, že v návrhu její životního cyklu jsou 
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zakotveny principy udržitelné výstavby a že dbá nejen na životní prostředí venku i 

kvalitu lidí uvnitř. 

V LEEDu je certifikace rozdělena dle typu budovy, nicméně i jedna budova se 

dá certifikovat různými způsoby. Například certifikace administrativní budovy ji 

umožňuje posuzovat s pohledu pouze na nosné konstrukce a obálku budovy (Core & 

Shell), což je výhodné zejména tam, kde není jasné složení a počet nájemníku 

kancelářských prostor. V případě, že komerční objekt bude obývat pouze investor nebo 

jsou známy budoucí nájemci, je vhodné zvolit variantu Nové výstavby (New 

Construction), ve které je zahrnutá finální podoba interiéru i jejich provozní řešení. 

Posuzované hlavní kategorie – Lokalita, Úspora vody, Energie a ovzduší, 

Materiály a zdroje, Kvalita vnitřního prostředí a Inovace v návrhu, jsou rozdělené na 

dané množství podsekcí, které prověřují budovu z mnohých hledisek. Splnění některých 

těchto podsekcí je nutnou podmínkou pro získání certifikátu, některé jsou při splnění 

oceněny předem počtem kreditů a u některých je možné získat vyšší počet bodů při 

dosažení vyšší úrovně úspory, např. vody, energií, oproti srovnávací budově. Získané se 

kredity se sečtou a výsledek rovnou udává výslednou úroveň získaného certifikátu. 

V šesti hlavních kategoriích je celkem možné dosáhnout 100 bodů za vliv na životní 

prostředí, k tomu je možné ještě získat 10 bonusových bodů, a to za regionální 

specifika. 

Získanými úrovněmi mohou být: 

- Platinová (80 a více bodů) 

- Zlatá (60-79 bodů) 

- Stříbrná (50 – 59 bodů) 

- Certifikovaná (40 – 49 bodů) 

 

Se záměrem certifikace by se mělo přijít hned na počátku navrhování budovy, 

protože je to velmi náročná a dlouhodobá činnost. Účastníky procesu jsou zejména 

investor, architekti, projektanti, dodavatelé, ale i třeba rozpočtoví a výstavboví 

manažeři, ti všichni mají velký podíl, jak postavit kvalitní budovu a záleží jen na nich a 

jejich spolupráci, kolik bude stát její výstavba a následně i provoz. LEED poskytuje 

návod, jak dosáhnout kvalitní a cenově odpovídající, nebo nižší, budovu, nicméně 

praktické provedení je na nich. 
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2.4.2 Zodpovědná LEED agentura 

Certifikaci budov systémem LEED má na starosti Green Building Certification 

Institute, jeho vývoj pak USGBC, která je i zdrojem informací a novinek ze světa 

LEED. Rovněž je zodpovědná za školení ohledně šetrného navrhování budov, ať už 

formou brožur, online kurzy, přednášky či dodatky, a také za autorizaci LEED 

Accredited Professionals, kteří mají zkušenosti v oblasti udržitelné výstavby a průkaz o 

pochopení problematiky certifikace systémem LEED. Po letitých zkušenostech se 

následně mohou stát LEED AP Fellow a podílet se na vývoji LEEDu, ale udávat směry, 

kterými se bude šetrná výstavba ubírat. [18] 

2.5 SBToolCZ 

SBToolCZ je národní certifikační program, který slouží pro porovnávání kvality 

jednotlivých budov, a to zejména s důrazem na zásady udržitelné výstavby. Certifikační 

nástroj byl poprvé prezentován a současně uveden do provozu v roce 2010. V České 

republice unikátní tím, že je stále jediným čistě národním certifikačním programem. 

Jeho výhodami jsou integrace místních klimatických, stavebních i legislativních 

poměrů, nižší cena oproti zahraničním certifikátům a konečně český jazyk, který ho činí 

více přístupným, jak pro odbornou, tak i pro laickou veřejnost, která tak může snadno 

posoudit budovy z pohledu jejich dopadu na životní prostředí. 

SBToolCZ má celkem dvě hlavní úlohy. První je poskytnutí optimalizačního 

nástroje k návrhu budov, při kterém je snazší vyhovět požadavkům klientů a zároveň 

zmírnit vliv na životní prostředí v průběhu celého životního cyklu a vytvořit funkční a 

zdravé vnitřního prostředí. Optimalizace návrhu současně podpoří snížení energetické 

náročnosti budovy, což je vyžadováno směrnicí Evropského parlamentu a rady 

2010/31/EU o energetické náročnosti budov EPBD II, a s tím spojené snížení 

provozních nákladů. K prokázání použití těchto postupů při návrhu, slouží vydání 

důvěryhodného osvědčení budově, jenž vypovídá o splnění legislativních náležitostí i 

použití principů udržitelné výstavby.  

Druhou úlohou je nabídka marketingového nástroje - certifikátu, který dosvědčí 

kvalitní návrh a šetrný provoz budovy, a srovnání s ostatními budovami podobného 

typu. Certifikát jako takový je pak i pádným odůvodněním pro zvýšení tržní ceny dané 

budovy. Jako výsledkem je pak větší poptávka i nabídka po udržitelných budovách, což 
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je záměrem Evropské unie, která se snaží motivovat výrobce k produkci výrobků 

šetrných k životnímu prostředí a připojování environmentálního prohlášení o produktu 

(EPD). 

2.5.1 Certifikační orgán v České republice 

SBToolCZ není čistě českým vynálezem, jeho struktura, na které pracuje tým 

profesionálů z Fakulty stavební ČVUT v Praze, vychází z metodiky SBTool, který je 

vyvíjen mezinárodní organizací International Initiative for Suistainable Built 

Environment (iiSBE). SBTool je tedy znám a užíván ve více zemích světa, a zejména ve 

Španělsku, Portugalsku nebo Itálii je certifikace tímto nástrojem používána na 

celonárodní úrovni. Česká společnost pro udržitelnou výstavbu, kterou tvoří právě 

odborníci z ČVUT, je zástupcem pro iiBSE pro Českou republiku. 

Díky spolupráci a následné dohodě Českého vysokého učení technického 

v Praze (ČVUT), Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. (TZÚS) a 

Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti s.r.o. (VÚPS), vznikla 

koncem roku 2011 společnost Národní platforma SBToolCZ, která má na starosti vývoj, 

správu a certifikace systému SBToolCZ a také podporu udržitelné výstavby v České 

republice jako takové. Tyto tři společnosti jsou zároveň jednotlivými částmi této 

platformy, ČVUT v Praze se zabývá vývojem certifikace a zároveň provozuje školící 

centrum, které pořádá přednášky pro veřejnost a také kurzy pro nové i stávající 

certifikační auditory. Další dvě společnosti TZÚS a VÚPS zastávají funkci 

certifikačních středisek, a to již od roku 2012. 

2.5.2 Certifikace budov pomocí SBToolCZ 

SBToolCZ se používá pro certifikaci rodinných domů, bytových domů i 

administrativních budov, pokud je zájem certifikovat i budovu s jiným účelem užívání 

je možné využít možnosti pilotní certifikace. 

Ostatně jako ostatní certifikáty je možné SBToolCZ použít dvěma způsoby. 

Zahájit proces posuzování již ve fázi příprav projektu, tzv. certifikaci návrhu budovy, je 

jednou z možností jak výhodně optimalizovat projekt dle daných kritérií za účelem 

získaní lepší úrovně certifikace. Tento způsob navrhování snadněji umožní navrhnout 

udržitelnou budovu s nízkými provozními náklady, protože daný postup je vytvořen a 
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prozkoumám mezinárodním týmem odborníku a je možné zavčasu zakomponovat 

potřebné změny do projektu. 

Dalším způsobem je začít proces certifikace již rozestavěného či dokonce 

dokončeného projektu, tzv. certifikací skutečného provedení stavby, která ovšem přináší 

riziko nízkého ocenění, či vůbec žádného, a to z důvodu byť těsného nesplnění daných 

kritérií. 

2.5.3 Postup certifikace 

Obdobně jako ostatní certifikáty i složení SBToolCZ se tvořeno ze skupin a 

podskupin, které zahrnují kritéria udržitelné výstavby. Složení jednotlivých skupin se 

odvíjí od typu certifikované budovy, protože každý typ objektu je něčím specifický a je 

u něj kladen důraz na jiné části. Také fáze životního cyklu (návrh, výstavba, uvedení do 

provozu, provoz budovy), ve kterém je posuzován, ovšem hraje roli ve složení kritérií. 

Jednotlivá kritéria jsou bodově ohodnocena a jejich váhy jsou v celkovém hodnocení 

nastaveny tak, aby výsledek sloužil pro potřeby a ochranu veřejného zájmu a kvalitního 

veřejného prostoru. 

V certifikačním procesu se posuzují kritéria v celkem třech základních 

skupinách: environmentální – E, sociálně-kulturní - S a ekonomika a management - E. 

Posuzuje se ještě čtvrtá skupina: lokalita - L, nicméně ta nepodílí na výsledku 

certifikátu kvality. 

Každé kritérium je posouzeno podle předem daného postupu a následně 

ohodnoceno body na stupnici od 0 do 10 pomocí mezí, tzv. „benchmarků“. Vzhledem 

k tomu, že se hodnotí všechny kategorie, tak bodové ohodnocení, nejenže přispívá 

k celkovému hodnocení kvality budovy, ale také je možné porovnat míru úspěšnosti 

v jednotlivých kategoriích. 

Význam bodového ohodnocení: 

- interval 8 až 10 – nejvyšší kvalita 

- interval 6 až 8 – vysoká kvalita 

- interval 4 až 6 – nadstandardní kvalitou 

- interval 0 až 4 – stav obvyklý v ČR – tento stav lze nazvat standardem 
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Jednotlivé body daných kritérií se váhově přepočtou, jejich výsledný součet je 

opět číslo na stupnici od 0 do 10. Tato výsledná hodnota určuje kvalitu návrhu budovy a 

zároveň jednu ze čtyř úrovní certifikátu, z nichž každá má i graficky snadno 

rozpoznatelný symbol: 

- zlatý certifikát kvality (8 – 10) 

- stříbrný certifikát kvality (6 – 7,9) 

- bronzový certifikát kvality (4 – 5,9) 

- certifikovaná budova (0 – 3,9 bodů) 

 

Vyhlídka dosažení té nejlepší certifikační úrovně pohání architekty a projektanty 

k navrhování inovativních opatření v návrhu konstrukční i technické části, protože 

zlepšení i zdánlivě drobných částí budovy, má za následek značné snížení dopadu na 

životní prostředí. 

2.5.4 Certifikát kvality budovy 

Výsledkem celého procesu posuzování kvality budovy je tzv. Certifikát kvality 

budovy, který je osvědčením o posouzení budovy a její výsledné kvalitě. Tento 

dokument vydává certifikační středisko a obsahuje tyto informace: 

- adresa projektované budovy a název budovy 

Obr. 1: Stupnice výsledného součtu bodů a jednotlivých úrovní certifikátu [13] 
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- zadavatel 

- hodnocení budovy ve třech oblastech kritérií 

- celkové hodnocení budovy a hodnocení lokality 

- dosažený certifikát kvality (grafický symbol) 

- uvedení fáze hodnocení 

- pořadové číslo certifikátu 

- datum vystavení 

- jméno auditora, který provedl hodnocení a vystavil Certifikát 

- stručné vypsání dvou až pěti pozitivních vlastností budovy.“ 

Veškeré certifikáty vydané v České republice jsou dostupné ke zhlédnutí i na 

webu www.sbtool.cz v záložce Vydané certifikáty, kde je možné najít hledaný certifikát 

dle unikátního přiděleného kódu, např. BD-PR-10-001. 

2.5.5 Kurzy SBToolCZ 

Školící centrum, které provozuje ČVUT v Praze, pořádá řadu přednášek a kurzů 

ohledně problematiky certifikačního systému SBToolCZ. Kurzy mají za úkol seznámit 

veřejnost s metodikou SBToolCZ, vyškolit zájemce o autorizaci k vydávání certifikátu, 

obeznámit s možností používání tohoto certifikátu ve veřejném i v soukromém sektoru a 

také informovat o způsobech udržitelného stavění. Osvětlit celou koncepci certifikátu a 

Obr. 2: Vzor certifikátu kvality budovy [13] 
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udržitelnosti a snaha vybízet výrobce stavebních materiálů o integraci těchto principů 

do výrobního procesu, je také jedním z cílů těchto kurzů. 

2.5.6 Autorizované osoby SBToolCZ 

Po absolvování kurzu a úspěšném složení zkoušky je dané osobě vydáno 

osvědčení o autorizaci pro vydávání certifikátu SBToolCZ. Do roku 2013 se uděloval 

statut tzv. Poradce, do roku 2015 se název statutu změnil na tzv. Autorizovaného 

konzultanta a v současné době se používá název Autorizovaná osoba SBToolCZ. Podle 

absolvovaného kurzu má auditor oprávnění posuzovat budovy v dané kategorii - 

rodinné domy, bytové domy, administrativní budovy a školské stavby. Další možností 

jak pracovat s SBToolCZ je absolvování kurzu na tzv. Odborného poradce, který zná 

certifikační problematiku a může investorům a projektantům radit, nicméně nemůže 

provádět certifikaci. [13] [19] [20] 

2.6 DGNB 

Jedním z dalších certifikačních nástrojů rozšířeným po Evropě je certifikát 

DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen), který byl vytvořen 

v sousedním Německu. Stejně jako ostatní certifikační nástroje pomáhá projektantům 

při návrhu šetrných budov, ale také k zefektivnění výstavby a snížení nákladů při 

provozu budovy. Nástroj je možno použít, jak pro nové tak i stávající budovy, ale také i 

pro celé městské části.  

Certifikační systém posuzuje budovu jako celek, což dává investorům a 

projektantům značný prostor k dosažení vytyčených cílů. Systém je velmi flexibilní, a 

tak je v případě nutnosti lehké ho aktualizovat či pozměnit vzhledem k technickým, 

kulturním nebo klimatickým podmínkám. Možnost precertifikace slouží jednak pro 

marketingové činnosti již během výstavby, ale také umožňuje si ověřit navržené 

procesy a vlastnosti a v případě zjištěných nedostatků je i včas odstranit. 

Ač je možné nástroj aplikovat na budovy různých profilů a využití, certifikační 

hodnoticí systém je pro všechny stejný tudíž není potřeba auditory školit více než je 

nutné, což usnadňuje a zrychluje užívání systému. 

Hodnocení budovy se dělí do šesti kategorií, které jsou podobné jako u ostatních 

certifikačních nástrojů. Hodnocení lokality budovy se hodnotí odděleně od vlastností 
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dané budovy. Jednotlivá kritéria určují cílové hodnoty, metody měření a podmínky 

dokumentace, a jejich plnění oceňuje procenty. Tato procenta jsou váhově přepočtena 

dle významu dané oblasti a následně sečtena. Celkový výsledek se může nacházet 

v jedné ze tří skupin, které odpovídají hodnotě certifikátu – Platinum, Gold a Silver. 

Výhodou certifikačního systému DGNB je jeho flexibilita, která umožňuje 

reagovat na měnící se technické a společenské požadavky i na regionální výjimečnosti. 

Tyto možnosti proto umožňují snadné šíření do ostatních částí Evropy nebo i do celého 

světa. Adaptace certifikátu pro ostatní země jsou připravovány ve spolupráci Německé 

rady pro šetrné budovy a neziskových či nevládních organizací v daném státě. Jeho 

snadné úpravy jsou umožněny díky tomu, že systém byl již v počátku vyvinut na 

základě mezinárodních předpisů a norem, a jeho použití v ostatních zemích je tedy 

integrováno v samotném jádru. Certifikační nástroj je k dispozici v angličtině a jeho 

zásadami je vysoká kvalita a transparentnost. [16] 

2.7 HQE 

HQE je zkratka pro francouzský certifikační nástroj Haute Qualité 

Environnementale, který byl vytvořen nevládní organizací Association HQE v Paříži. 

Systém je rozdělen na tři skupiny a to podle profilu budov: nerezidenční budovy, bytové 

domy a rodinné domy. Použití nástroje mimo území Francie zajišťuje společnost 

Cerway, která spolupracuje s tzv. referenty, což jsou akreditovaní architekti, projektanti, 

atd. 

Proces certifikace má celkem tři fáze. První fází je registrace projektu, při které 

se prověřuje, zda je možno projekt certifikovat v závislosti na umístění ve Francii či 

mimo ni a určení zodpovědného operátora. Určení environmentálních cílu v projektu je 

taktéž součástí. V druhé fázi je projekt podroben auditu třetí stranou, která ověří, zda 

jsou splněna daná kritéria. Třetí fází je pak samostatná certifikace, která zhodnotí 

splnění cílu a končí vydáním precertifikátu či samotného certifikátu. 

Tento systém posuzuje budovu v celkem čtyřech kategoriích – energie, životní 

prostředí, zdraví a komfort, které dohromady mají 14 kritérií. Výsledkem splnění těchto 

kritérií je pak úroveň certifikátu označená názvem a počtem hvězdiček. 

- Exceptional   **** 

- Excellent  *** 

- Very good  ** 

- Good   * 

- Pass   - [14] 
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3 Případová studie: Administrativní budova 

3.1 Popis budovy 

Aspira Business Centre (dále jen „Aspira“) je administrativní budova, která je 

momentálně v polovině své výstavby. Počátek výstavbového procesu se datuje k dubnu 

2016 a dokončení budovy je plánováno na listopad 2017. Celková doba výstavby je 

tedy celkem dvacet měsíců, což je vzhledem k velikosti budovy značně krátká doba. 

Tento časový údaj je však poněkud zavádějící a je vysvětlen v kapitole 3.1.2 Core & 

Shell.  

Aspira je budována na Praze 13 v blízkosti stanice metra B Nové Butovice 

v těsném sousedství dalších administrativních budov Jupiter a Metronom, na parcele č. 

2910/1 v k.ú. Stodůlky. Investorem budovy je společnost Livesport, která se zabývá 

poskytováním rychlých sportovních výsledku po celém světě. Společnost provozuje 

více než 60 webových stránek, které obsahují výsledky z velkého množství sportů, a 

působí na trhu již přes deset let. [1] 

Livesport momentálně sídlí nedaleko staveniště administrativní budovy 

v komplexu kancelářských budov Office Park Nové Butovice. [2] Kromě vývoje 

softwaru chce společnost vybudovat také něco s trvalou hodnotou a administrativní 

budova s jejím sídlem by byla, jak vhodnou investicí v portfoliu, tak i stabilitou, která 

by vedla firmu k určité soběstačnosti. K dispozici se nabídl pozemek nedaleko jejich 

Obr. 3: Mapa s vyznačením místa budoucí administrativní budovy [9] 

ASPIRA BUSINESS 

CENTRE 

Stanice metra „Nové 

Butovice“ 
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současného sídla s již vyprojektovaným návrhem budovy. Umístění je pro ně velmi 

výhodné, zejména dopravní dostupností do centra i mimo Prahu, množství služeb od 

restaurací přes banky a nákupní středisko po lékárny a polikliniku, nehledě na 

skutečnost, že v této části Prahy je čistší vzduch. [8] 

Místo je velmi dobře dostupné zejména metrem linky B, které má velmi vysokou 

frekvenci spojů, ale také množství autobusových linek, jak v rámci městské hromadné 

dopravy, tak i dálkové dopravy, obsluhující zastávku Nové Butovice. Snadná 

dostupnost autem činí pozici budovy velice atraktivní, 8 minut na dálnici D5 či 15 

minut na letiště Václava Havla po Rozvadovské spojce a 17 minut na dálnici D1, které 

v budoucnu zkrátí plánovaná Radlická radiála.  

Aspira byla navržena a vyprojektována týmem ze Studia Acht v čele 

s architektem Václavem Hlaváčkem, který upravil původně plánovaný projekt. 

Železobetonový skelet budovy bude v některých částech proveden z pohledového 

betonu a jinde bude schován pod kvalitní přírodní materiály, například kamenným 

obložením. Záměrem bylo vytvořit moderní budovu s příjemným pracovním 

prostředím, která by splynula s okolními budovami, ale zároveň by na sebe dostatečně 

upozorňovala. [1] 

Obr. 4: Vizualizace plánované Radlické radiály a původního projektu budovy [10] 
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Budova bude mít 3 podzemní podlaží, které budou obsahovat podzemní garáže a 

technické a skladové prostory. Vrchní stavba je koncipovaná jako dvě téměř identické 

části ve tvaru L zaklesnuté do sebe vytvářející vnitřní prostor atria, které se táhne přes 8 

podlaží a je zakončenou šikmou skleněnou střechou. Jedna část má 9 nadzemních 

podlaží a druhá 11 nadzemních podlaží, kde poslední podlaží slouží jako technická, 

konkrétně je zde umístěny vzduchotechnické jednotky. Rozdílné výškové členění 

ploché střechy tvoří nepochozí i pochozí terasy, jejich část slouží jako střešní zahrady. 

Aspira poskytne celkem asi 18 000 čtverečných metrů pronajímatelných ploch, 

z toho celou třetinu obsadí investor společnost Livesport jako svoje sídlo pro přibližně 

55 zaměstnanců. Výpočetní středisko i datové centrum bude nicméně stále umístěno 

v Třebechovicích pod Orebem. [3] [4] Zbývající kancelářské plochy třídy A, což je 

označení pro nejmodernější typ kanceláří se špičkovým vybavením a poskytovanými 

službami, budou k pronájmu. 

Podzemní garáže poskytnou až 264 parkovacích míst včetně dobíjecích stanic 

pro elektromobily nebo prioritních parkovacích míst pro LPG/CNG automobily. 

V prvním podzemním podlaží bude také umístěna úschovna kol, včetně sprch a 

uzamykatelných skříněk. V přízemí budou k dispozici retailové prostory, kde bude 

možné provozovat obchody i restauraci, umístěn zde bude i konferenční sál pro 100 

osob. [1] 

Obr. 5: Vizualizace administrativní budovy Aspira Busines Centre [11] 
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Co se týče standardního vybavení, tak klimatizace, zdvojená podlaha, sprintery, 

detektory kouře, recepce, či výtahy jsou samozřejmostí. Budova bude mechanicky 

větrána, nicméně kvůli komfortu uživatelů budou k dispozici i otevíratelná okna. 

V rámci zabezpečení bude k dispozici ostraha, kamerový systém nebo přístup do 

kanceláří na magnetické karty. [5] 

Budova je navržena jako monolitický železobetonový skelet s rastrem 7,5 m a 

dvěma komunikačními a technologickými jádry. Spodní stavba je zhotovena jako bílá 

vana z vodonepropustného betonu a založení budovy je provedeno formou pilot. Fasáda 

budovy je tvořena lehkým obvodovým pláštěm tvořeným sklohliníkovými okny, její 

charakteristikou je výrazný rastr tvořený kamenným obkladem sloupů a průvlaků. 

Zasunutím části přízemí u hlavních vchodů vzniká kryté prostranství zajímavé sloupy 

ve tvaru V vedoucími přes dvě podlaží zhotovené z pohledového vymývaného betonu. 

Prostor atria je charakteristický skleněným světlíkem v úrovni osmého podlaží, které 

dodává dostatečně světla nejen atriu, ale vnitřně i jednotlivým kancelářím, vnitřními 

ochozy a panoramatickými výtahy. Cena takto navržené administrativní budovy se 

odhaduje na tři čtvrtě miliardy korun, [3] což je sice cca o 100 miliónů více než je cena 

standardní administrativní budovy, ale rozdíl je zřejmě způsoben zvýšenými náklady 

kvůli požadavkům dvojí environmentální certifikace, o kterou budova usiluje. 

3.1.1 Proces výstavby 

Přeložky sítí byly prováděny v březnu roku 2016, samotné výkopové práce 

včetně zařízení staveniště započaly počátkem dubna, což je oficiální počátek výstavby. 

Na konci června byla již vytěžena veškerá zemina ze stavební jámy a v plném proudu 

bylo i budování základových pilot. Bylo tedy vhodné uspořádat slavnostní poklepání 

základního kamene, na kterém se podíleli zástupci investora a manažera výstavby, dále 

pak hlavního architekta a starosty městské části. [6] Výstavba nadále pokračuje 

výstavbou monolitické konstrukce, který by měla být hotova v dubnu 2017. V lednu 

roku 2017 začnou práce na dělících konstrukcích a instalacích systémů TZB. 

Předpokládaný dokončením budovy v listopadu 2017 se myslí dokončení celé budovy 

ve stavu Core & Shell, tedy bez vybavení nájemních prostor, u kterých ještě nebude 

znám nájemce, budou pouze připraveny technické instalace. 
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3.1.2 Core & shell 

Budova je stavěna jako tzv. Core & Shell, což v překladu znamená jádro a 

obálka, a v praxi to znamená vybudování základových konstrukcí, nosné konstrukce, 

obálky budovy, nezbytných technických systémů budovy a vybavení společných 

prostor, jako je atrium, sanitární zařízení a prostory sloužící pro nezbytnou správu 

budovy. Nájemní prostory nejsou vybaveny finálními povrchy či technickými systémy, 

je pouze provedena příprava napojení v blízkosti technologických jader.  Důvodů pro 

zvolení tohoto stylu vedení výstavby je hned několik. Jelikož minimálně dvě třetiny 

kancelářské plochy v budově bude pronajímáno, je zde mnoho čtverečných metrů, u 

kterých není od počátku projektu jasno, kdo si je bude pronajímat a jaké vybavení či 

dispozice bude vyžadovat. Proto se ve fázi projektování sice navrhne celá budova, ale 

nájemní prostory se detailně včetně rozvodu instalací budou řešit až po nasmlouvání 

nájemců a zjištění jejich požadavků. Navrhne se pouze ukázková místnost, kde se 

potencionální zájemci mohou inspirovat či reálně zhlédnout budoucí podobu kanceláří. 

Tento systém urychlí tedy proces projektování a navíc souběh výstavby hrubé stavby a 

hledání nájemců může probíhat souběžně. Na jednotlivých nájemních patrech budou 

pouze vyvedeny přípravy pro napojení technických systémů budovy. Proces vydání 

stavebního povolení či následné kolaudace je taktéž urychlen, protože fit-out nájemních 

kancelářských a detailových prostor je kolaudován separátně, tím je vysvětlena relativně 

krátká oficiální doba výstavby. 

Dalším důvodem je i cena. Jednotlivé dispozice a vybavení, tzv. fit-out, 

nájemních prostor si dle potřeby už zařizuje sám nájemce a tak investorovi odpadá 

starost a cenové náklady na vyprojektování i realizaci. Nezanedbatelnou výhodou je 

také i šetrnost k životnímu prostředí, kdy se zbytečně netrádá materiály na vybavení, 

které by se budoucímu nájemci nemuselo nutně líbit a muselo by se zlikvidovat. 

3.1.3 Certifikace dvěma environmentálními nástroji 

Aspira Business Centre bude první budova v České republice, která bude 

certifikovaná hned dvěma environmentálními certifikáty. Projekt cílí na úrovně 

BREEAM Excellent a LEED Gold, což jsou druhé nejvyšší úrovně v daných 

certifikačních nástrojích. Výstavba administrativní budovy v takovém rozsahu je sama o 

sobě náročný proces, co se organizace týče, pokud se přidají náročné podmínky pro 

splnění certifikačních kritérií, celý proces výstavby se ještě více zkomplikuje a navíc 
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přibude výroba důkazní dokumentace a hlídání veškerých souvisejících a nutných 

aktivit spojených s certifikací. Rozhodnutí certifikovat budovu hned dvěma 

environmentálními certifikáty je určitá forma reklama společnosti Livesport jak 

zviditelnit a odlišit svoje nové sídlo od ostatních nově vznikajících budov. Moderní a 

dynamická firma podporuje zdravý životní styl a tak vybudovat své nové kanceláře 

v „zelené“ budově, která je kvalitně navržená, postavená a šetrná k životnímu prostředí, 

je naprosto logický krok. [8] 

Jelikož investor chce postavit své sídlo kvalitně a měl dostatečné finance, svěřil 

řízení výstavby zkušené mezinárodní firmě PM Group, která na projektu zajišťuje řízení 

výstavby bez generálního dodavatele (tzv. Construction management), i služby 

specializovaného poradce pro BREEAM a LEED. Více o firmě PM Group je uvedeno 

v další kapitole. 

3.1.3.1 Informace o PM Group 

Ve výběrovém řízení si tedy vybral mezinárodní firmu PM Group, která má 

zkušenosti s velkými projekty i environmentálními certifikacemi v Česku, tak i mnoha 

dalších zemích. Nadnárodní firma s hlavním sídlem v Irsku má pobočky po celém světě 

od Asie po Severní Ameriku, pro Českou republiku má firma hlavní kancelář v Praze. 

Firma na první pohled pracuje stejně jako ostatní české firmy a zaměstnává kvalitní 

odborníky ze všech různých okruhů stavebnictví. Při bližším zkoumání je však patrné, 

že některé firemní činnosti nejsou zcela typické pro české stavební prostředí, ale svými 

vysokými standardy a nastavenými procesy je mnohonásobně převyšují. 

Náplní společnosti je poskytovat služby jako řízení stavby (projekt nebo 

construction management podle počtu vybraných dodavatelů), rozpočtování (cost 

management), projektování nebo environmentálního poradenství. Firma poskytuje 

služby skrz všechny sektory. Ve svém portfoliu staveb, na kterých se podíleli, mají 

zajímavé reference z komerční výstavby (administrativní komplexy a nákupní centra), 

výrobních závodů například z automobilového, potravinářského a farmaceutického 

průmyslu a dalších specifických staveb jako jsou například datová nebo výzkumná 

centra. 

Firma má nastavenou vysokou úroveň služeb ve všech oblastech svých činností 

a klade velký důraz na kvalitu prováděné práce a bezpečnost práce. Na všech svých 

stavbách počítají počet bezúrazových hodin, provádějí pravidelná školení bezpečnosti 

práce a nahlášené úrazy sdílejí s ostatními kolegy pro poučení nejen v rámci pobočky, 
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ale i v rámci jejich celosvětové sítě. Česká pobočka provádí svoji činnost ve 

standardech českého stavebnictví, s doplněním mnohem vyšších korporátních standardů 

aplikovaných v rámci PM Group globálně. Takto blízké spojení s ostatními kancelářemi 

a projekty firmy umožňuje snadnější přístup k získávání nových poznatků a trendů ze 

světového stavebnictví, což jí dává další výhodu na českém trhu. Jako velká firmy si je 

vědoma i svých závazků ke společnosti a proto provádí pravidelné charitativní činnosti 

ku prospěchu komunity. [7] 

3.1.3.2 Popis činnosti firmy PM Group na projektu 

Stavba není řízena hlavním dodavatelem, ale celou výstavbu včetně jednotlivých 

výběrových řízení organizuje tým pracovníků z PM Group. Ten zahrnuje projektové 

manažery, hlavní nebo specializující se na monolit, obálku, zednické práce, TZB 

systémy, cost manažery a také environmentální specialisty a pracovníky bezpečnosti 

práce a kontrolory dokumentů. V první řadě se provádějí tendry na dodavatele, kteří 

jsou sice vázáni investorovi, ale zodpovídají se hlavně PM Group. Projektový tým pak 

koordinuje veškeré dodavatele a to jak v cenách, výběrech materiálů (ve spolupráci 

s architektem) nebo harmonogramu projektu. 

Tým PM Group je tedy zodpovědný za organizaci výstavby Aspiry, což obnáší 

řízení více jak 15 dodavatelů nebo sdružení dodavatelů, kteří musí aplikovat požadavky 

mezinárodní BREEAM a LEED certifikace do svých výrobků a výrobních či 

pracovních procesů. [6] 

3.2 Volba certifikačních nástrojů pro vyhodnocení 

Jak již bylo řečeno, Aspira cílí na zisk environmentálních certifikátů, dle kterých 

je i návrh a celá výstavba uzpůsobena. Nicméně jak BREEAM tak LEED jsou 

certifikáty mezinárodní, a tak ne vždy reflektují nebo požadují vše co je nutné 

z hlediska českých norem a zákonů. Proto je jako třetí certifikát vybrána česká verze 

mezinárodní certifikační metodiky SBToolCZ. Na první pohled jsou si BREEAM a 

LEED podobné, avšak SBToolCZ se částečně odlišuje minimálně způsobem udělování 

kreditů, tudíž bude velmi zajímavé, jak dopadne ohodnocení budovy tímto certifikátem 

bez předchozí úpravy návrhu a zjištění, zda dle české metodiky dosáhne také na vyšší 

ohodnocení kvality jako u předchozích dvou certifikátů. 
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3.3 Posouzení administrativní budovy třemi certifikačními 

nástroji 

Pro přehledné popsání a porovnání certifikačních systémů BREEAM, LEED a 

SBToolCZ je vhodné si zvolit jeden hlavní certifikát. Jako logické by bylo tímto 

hlavním certifikátem zvolit SBToolCZ, jehož kritéria jsou přizpůsobena prostředí a 

požadavkům České republiky. Nicméně Aspira Business Centre je reálně certifikovaná 

LEEDem a BREEAMem a proto je vhodné jako primární systém zvolit jeden z nich. 

Dalším argumentem může být také to, že návrh budovy je upravován dle 

podmínek těchto certifikačních systémů, aby bylo dosaženo cíleného stupně ocenění. U 

SBToolCZ je pravděpodobné, že řadu jeho kritérií nebude moci splnit nebo jen s malým 

úspěchem, protože jeho metodika dává větší důraz na jiná témata, jinak je hodnotí, má 

jiné kriteriální meze nebo je vůbec neřeší, a proto by nebylo vhodné ho zvolit jako 

páteřní. 

Primárním certifikátem, na kterém bude popsán certifikační proces a jeho řešená 

témata, byl zvolen britský certifikát BREEAM, protože je evropský, lépe se aplikuje na 

české prostředí a jeho verze již počítají, že budou použity v jiných zemích než jen ve 

Velké Británii. 

Všechny kredity budou jednotlivě popsány z hlediska jejich účelu, funkce 

v certifikaci, podmínek splnění, rozsahu dokazovací dokumentace, atd. Následně 

k němu budou přiřazeny kredity z ostatních dvou certifikačních nástrojů, které jsou 

danému kreditu úplně nebo i částečně podobné, a to co se do obsahu týče. Kredity 

budou seřazeny stejně jako v BREEAM manuálu. 

3.3.1 Popis BREEAM kreditů a jejich porovnání s LEED a SBToolCZ 

A MAN – Management 

Certifikační nástroj BREEAM jako jeden z mála dává velký důraz na průběh 

stavby, řízení, školení personálu a dobré vztahy se sousedy i širší veřejností. V České 

republice je situace taková, že projektový management stavby oznamuje pouze to, co 

musí v mezích zákona, přátelštější vztahy s okolím a hladší provoz jsou až druhořadé 

záležitosti. Všeobecně známé anglické gentlemanství se promítá i do certifikačních 

postupů a proto má řízení stavby a vše co s tím souvisí nejenom vlastní kategorii, ale i 
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váhu 12% v celkovém hodnocení, což je více než má například kategorie zabývající se 

vodou nebo odpady. 

A.1 Man01 – Sustainable Procurement 

≈ Udržitelné a zodpovědné řízení projektu  

Kredit řeší již počáteční rozhovory a jednání o projektu, podporuje 

zainteresování všech osob tak, aby se vyřešilo co nejvíce věcí již v počátku a ujasnily se 

role všech zúčastněných, které zabrání k organizačním zádrhelům v průběhu stavby a 

tím ke zpoždění projektu. Během prvotních schůzek se musí domluvit harmonogram, 

systém kontrol a odpovědnosti. Co se týče certifikace, je třeba si ujasnit kredity, na 

jejichž získání se bude cílit a na které ne. V tomto případě je zainteresování BREEAM 

specialisty v této fázi ohodnoceno již jedním kreditem, protože tento specialista ulehčí 

svými znalostmi snazší cílení kreditů. 

Náplň práce environmentálního specialisty obsahuje zejména konzultace nad 

návrhem projektu budovy, která se bude ucházet o získání certifikace. Specialista 

vybraný pro práci na projektu by měl mít akreditaci na daný certifikační systém, což 

znamená dopodrobna znát všechny kredity, požadavky na jejich splnění i rozsah 

ověřovací dokumentace. Tyto znalosti jsou právě velmi hodnotné zejména na počátku 

projektu, kdy může při seznámení s návrhem zhruba říci, které kredity je potencionálně 

možné splnit a které nikoliv. Dále seznámí všechny strany, jaké činnosti a procesy je 

nutné aplikovat do příprav stavby, tím by se mělo zabránit eventuálnímu problému, kdy 

by zpětně už něco nešlo zařídit, což by způsobilo ztrátu kreditů. Specialista po dohodě 

může mít také na starosti přípravu důkazní dokumentace. To spočívá ve vypracování 

podkladů, které dokazují požadované skutečnosti jednotlivých kreditů, objednávání 

služeb od třetích stran zejména na vypracování odborných posudků a výpočtů jako jsou 

energetické simulace, ekologická zhodnocení, návrhy dostatečného osvětlení, atd., 

pokud nejsou již součástí projektové dokumentace. Dále je to jednání s dodavateli, kteří 

jsou informování, jaké podmínky musí splnit a jaké procesy musí implementovat do 

svých aktivit v souvislosti s požadavky certifikátu. V neposlední řadě jsou prováděny 

pravidelné prohlídky stavby, kdy se zjišťuje správné plnění požadavků, a ze kterých 

jsou vyhotovovány reporty s fotografickými důkazy přikládané do důkazní 

dokumentace. 

V průběhu návrhu i výstavby budovy se samozřejmě můžou cílené kredity měnit 

a to zejména po zjištění skutečností, které vyplynou z bližších výpočtů, detailů nebo při 
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samotných konstrukčních aktivitách. Je možné, že některé kredity nepůjdou splnit a to 

ať už z finančních, technických nebo čistě organizačních důvodů. Podstatná je 

komunikace všech stran a ujasněny styčné osoby, které tyto nastalé komplikace budou 

řešit a odsouhlasí další postup. Nezbytné jsou pravidelné reporty pro případné dohledání 

chyb či pro prostou informovanost všech zainteresovaných stran. 

Tento kredit nehodnotí pouze přípravu stavby, ale také její samotnou výstavbu a 

fázi po dokončení. Během výstavby provádí pověřená osoba zvýšený dohled nad 

instalací a uváděním do provozu technický systémů budovy, což je ochrana proti 

špatnému zacházení a tím možné budoucí opravy, které ovlivní provoz budovy nehledě 

na zvýšené náklady a zvýšenou produkci emisí CO2 souvisejících s výrobou součástek. 

Po dokončení musí být provedena zkouška vzduchotěsnosti obálky budovy nebo 

zjištění tepelných mostů, která by upozornila na slabá místa určená k opravě či 

sledování. Nezbytná je i kontrola funkčnosti všech systémů TZB a to nejenom 

jednorázově, ale také pravidelně po dobu minimálně jednoho roku od zprovoznění 

budovy. Je také povinnost sbírat data o spotřebách energií a stavu zařízení, porovnávat 

je s navrženými hodnotami a provádět následnou optimalizaci systémů pro úspornější a 

efektivnější provoz celé budovy. 

Tento kredit cílí na plný počet bodů tím, že proběhla úvodní jednání s vyřešením 

vzájemných vztahů všech stran a bylo ujasněno, na které kredity bude budova cílit. Do 

požadavků na dodavatele i budoucí správu budovy se uvedlo nutné provedení všech 

potřebných testů a měření a to i během následného provozu budovy. K získání 

inovačního kreditu navíc stačí sbírat data o spotřebách energií a spokojenosti uživatelů 

po dobu 3 let a poskytnutí reportů takovýchto měření pro potřeby BRE. 

 LEED 

Certifikační nástroj LEED se v tomto případě z části shoduje s BREEAM, 

nicméně také nedává velkou váhu přípravným jednáním nebo zkouškám 

vzduchotěsnosti obálky. 

o EAp1 – Fundamental Commisioning of Building Energy Systems 

o EAc3 – Enhanced Commisioning 

Výše dva zmíněné kredity v podstatě obsahují stejné požadavky na dohled nad 

instalací a uvedením do provozu systémů TZB, první z nich je povinný a určuje 

nezbytné kroky při kontrole, druhý z nich dává kredity za nadstavbové činnosti včetně 
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zainteresování zodpovědné osoby při optimalizaci a seřízení zařízení ještě 10 měsíců po 

uvedení budovy do provozu. 

o EAc5.1 – Measurement and Verification – Base Building 

o EAc5.2 – Measurement and Verification – Tenant Submetering 

Tyto dva kredity podporují instalaci centrálního měřícího systému, které bude 

sbírat data spotřeb energií a napomáhat k jejich úspoře formou optimalizace na základě 

užívání budovy. Kredit EAc5.2 pak oceňuje zejména podružné měření jednotlivých 

nájemních úseků, což má motivovat nájemce k úsporám spotřeb energií na základě 

platby za jejich skutečné spotřeby a ne za spotřeby, které by byly rozděleny rovnoměrně 

rozděleny mezi všechny nájemce budovy. 

o IDc2 – LEED Accredited Professional 

Ocenění jedním kreditem při zapojení LEED specialisty, který pomůže 

s procesem certifikace a urychlí a zefektivní tak proces celé certifikace. 

 SBToolCZ  

Česká metodika vůbec nezohledňuje při certifikace proces přípravy či samotné 

výstavby a už vůbec nezvýhodňuje projekt, kde by mohl být zapojen specialista na 

SBToolCZ. Je to zejména tím, že veškeré kredity v tomto nástroji jsou hodnoceny dle 

systému číselného bodování a aktivity spojené s přípravou nebo činnostmi během 

výstavbu jsou dost obtížné přesně ohodnotit číselnou stupnicí. Dále také vysloveně 

neřeší testování vzduchotěsnosti obálky nebo zjišťování tepelných mostů či názorů 

uživatelů a návštěvníků budovy. 

o C.02 – Facility management 

Co naopak hodnotí stejně jako BREEAM je fáze provozu budovy. Oceňuje 

zapojení specialisty na Facility Managament, který by pomohl budoucímu správci 

vymyslet strategii, která by pomohla k efektivnímu provozování budovy z hlediska 

environmentálního i ekonomického. S tím souvisí i instalace centrálního systému 

Měření a Regulace (MaR), který ulehčí sledování a optimalizaci spotřeb. Vypracování 

kvalitního stavebního i technické pasportu budovy pak ulehčuje práci správce při údržbě 

a opravách. 
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A.2 Man02 – Responsible Construction Practises  

≈ Zodpovědné řízení stavby  

Kredit povzbuzuje projektové manažery k řízení stavby podle environmentálních 

a sociálních zásad, a to velmi odpovědně a svědomitě. I proto jsou prováděny 

pravidelné prohlídky stavby, kde dle jednoduchého formuláře zjišťuje, zda jsou určité 

aspekty splněny. Dle množství splněných bodů je pak udělen patřičný počet bodů, to že 

je tento kredit povinný pro získání nejvyšších dvou úrovní signalizuje, že zodpovědné 

řízení výstavby je velice ceněno a je snahou tvůrců o zakořenění tohoto trendu do 

stavebních činností. 

Důkazní dokumentací tohoto kreditu jsou tzv. site visit reporty, tedy zprávy o 

návštěvě stavby, kde je kromě fotografické dokumentace i komentář o plnění daných 

aktivit i případné výzvy k nápravě. Jako příklad sledovaných aktivit je možné uvést: 

výstavba bezpečného oplocení staveniště včetně dostatečného osvětlení, přehledné 

označení staveništních vjezdů, vrátnice nebo samotné stavby včetně upozornění na 

případná rizika spojená s výstavbou, pravidelné sledování a vyhodnocování spotřeb 

energií včetně úsporných prvků jako solární panely či úsporné vodovodní baterie, 

poskytnutí kvalitního zázemí včetně skříněk, sprch a toalet pro pracovníky stavby i 

šatny pro návštěvu, zodpovědné třídění a likvidace odpadu, udržování okolí stavby 

v čistotě, pouštění jakékoliv hudby na stavbě je naopak zakázáno z bezpečnostních 

důvodů nebo ochrana zdraví je také součástí a to především vynucení neustálého nošení 

pracovních pomůcek či kvalitního zázemí pro případné ošetření včetně proškolení osob 

na první pomoc. Jako poněkud překvapivé může být požadavek na poslání úvodního 

dopisu sousedům, kde je oznámena plánovaná výstavba i závěrečného dopisu 

s poděkováním za trpělivost včetně požádání o vyplnění dotazníku na zpětnou vazbu. 

Kontroly staveniště se na Aspiře provádí cca jednou za tři měsíce a prozatím 

byla většina kontrolovaných aspektů splněna, je to zřejmě způsobeno jednak dobrou 

organizací projektových manažerů a také jistou nutností vzhledem k cílení na nejvyšší 

úrovně certifikátu. 

 LEED 

o SSp1 – Construction Activity Pollution Prevention 

Pravidelné prohlídky staveb jsou LEEDem také vyžadovány, ale ne v tak velkém 

rozsahu. LEED site visit reporty se soustředí především na plnění plánu proti 

znečišťování (Construction Pollution Prevention Plan), které obsahuje ochranu proti 
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erozi zeminy, znečišťování kanalizace, třídění stavebního odpadu nebo kontaminace 

půdy stavebními stroji. 

 SBToolCZ 

Proces výstavby a staveništních aktivit se v metodice vůbec nevyskytuje. 

A.3 Man03 – Construction Site Impacts  

≈ Dopady staveniště na okolí  

Tento kredit je také součástí site visit reportů, kde je hlavním cílem sledovat a 

vyhodnocovat spotřeby vody a elektrické energie na stavbě. Nejsou to však jediné 

spotřeby, je také sledována spotřeba paliv a ujetých kilometrů dopravních prostředků, 

které přijíždějí na stavbu, ať už za účelem dopravy a odvozu materiálu nebo odpadů, 

z čehož se následně vypočítávají emise CO2, tzv. uhlíková stopa, ta slouží k porovnání 

s výstavbou ostatních budov a také slouží k motivaci jejího snížení. Dále je v rámci 

environmentálních zásad nutnost dokládat, že veškeré dřevo použité na stavbě, byť jen 

na krátký okamžik, je legálně pokáceno a pochází z lesů, které jsou zodpovědně 

obhospodařovány. 

 LEED 

o SSp1 – Construction Activity Pollution Prevention 

Jak už bylo řečeno v site visit reportech je kladen důraz na uložení zeminy 

zejména během výstavby, zabránění erozím, prašnosti a znečišťování okolí. 

 SBToolCZ 

o E.11 – Využití půdy 

Kritérium podporuje uložení vytěžené zeminy zpět na pozemku stavby ve formě 

zásypů či terénních úprav. Pokud je nutnost zeminu odvést, je snaha o uložení v těsné 

blízkosti a navíc ošetření takovéto depote proti erozím a znečišťování okolí včetně 

veřejné kanalizace. 

A.4 Man04 – Stakeholder Participation  

≈ Spolupráce investora  

Aktivní účast investora na úvodních jednáních je důležitým kritériem, při kterém 

se projedná a ujasní zvolení zodpovědných osob a zástupců, přesné znění zadání a 

představ o vzhledu budovy, účelu a provozu. Na základě těchto jednání se vytvoří či 
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upraví návrh budovy včetně jejího okolí. Investor se musí zavázat k ochotě upravit 

návrh projektu tak, aby budova byla vyhovující ke svému účelu a také byla přístupná 

pro budoucí uživatelé a návštěvníky i takové, kteří jsou jakéhokoliv věku, rasy, pohlaví, 

vitality či postižení a včetně rodin s dětmi. 

Investor nadále zajistí vypracování tzv. Buiding User Guide, neboli „Návod 

k budově“, který bude sloužit budoucímu správci budovy, uživatelům a nájemníkům 

jako snadný a přehledný nástroj k řízení provozu budovy a návod pro efektivní 

využívání budovy i snadného a bezpečného přístupu. Dále zajistí až roční testování a 

sledování provozu budovy, chování uživatelů, funkčností technických systémů 

nezávislou třetí stranou, jejíž výsledky pak investor implementuje do svých dalších 

aktivit nebo je poskytne širší veřejnosti pro zlepšování udržitelné výstavby. 

Zavázání se a dodržování těchto bodů je jen a pouze v zájmu investora, protože 

jsou to relativně snadné kredity, které stačí smluvně zařídit a domluvit. 

 LEED 

o SSc9 – Tenant Design and Construction 

Výstupem tohoto kreditu je textový dokument včetně ilustrací, který vysvětluje 

majiteli i nájemcům smysl environmentální certifikace a slouží také jako návod nejen na 

efektivní používání budovy, ale také pro návrh fit-outu, který bude splňovat zásady 

udržitelného rozvoje. Plynou z něho také určité požadavky, které se musí vymoci 

smluvně, aby bylo zajištěno, že se celý smysl šetrného návrhu a provozu budovy a 

certifikace nevytratí. 

 SBToolCZ 

o C.02 – Facility Management 

o C.03 – Zajištění prováděcí a provozní dokumentace 

I zde je určitá obdoba snahy o vytvoření jakéhosi návodu k budově, v tomto 

případě vypracováním prováděcí a provozní dokumentace, která slouží k snadnému a 

efektivnímu spravování budovy. SBToolCZ ovšem ve svém ohodnocení zachází až tak 

daleko, že řeší detailní uložení takovéto dokumentace v budově. 

o S.07 – Bezbariérový přístup 

o S.15 – Bezpečnost v budově 

Co se týče snadného přístupu do budovy a bezpečného pobytu v budově 

samotné, je toto téma řešeno ve výše zmíněných kreditech. Ty hodnotí výškové rozdíly, 
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způsoby dopravy po budově, materiálová řešení povrchů, ochranné prvky na schodech, 

střechách či v prostoru oken. Výsledkem je Index bezpečnosti, který i laické veřejnosti 

může dát nápovědu, jak se v dané budově cítit bezpečně. Pro příklad budova Aspiry by 

získala index bezpečnosti přibližně 5,5 bodů z 10 možných. 

A.5 Man05 – Life-Cycle Cost and Service Life Planning  

≈ Náklady životního  cyklu a plánování údržby budovy  

Jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje je zpracování tzv. Life-cycle 

cost (LCC), neboli Nákladů životního cyklu, což je nástrojem pro zhodnocení, jak 

jednotlivé materiály, systémy nebo celá budova má vliv na životní prostředí o počátku 

do konce své existence. Hodnotí totiž, jaké budou náklady po celou životnost stavby, 

jaké emise vyprodukuje nebo jaké opravy budou v budoucnu. Dohromady to utvoří 

podklad pro rozhodnutí, zda je má takovou budovu smysl stavět nebo pomůže vybrat 

materiál či systém, který je vhodnější z hlediska environmentálního, ekonomického 

nebo technického. 

Projekční tým si nechat takovou analýzu vypracovat a i dle ní vybíral a 

upravoval návrh, aby ve výsledku vznikla budova, která má co nejmenší dopad na 

životní prostředí ve všech směrech, protože je vybudována po podrobném zkoumání 

všemi směry a nehledí se jen na její náklady. 

 LEED 

Americký certifikační nástroj této strategii v rámci udržitelného rozvoje 

nevěnuje výraznou pozornost, protože se nijak význačně neobjevuje v žádném z kreditů. 

 SBToolCZ 

o C.01 – Náklady životního cyklu 

Vypracování LCC a jeho úroveň aplikace je odpovídajícím způsobem 

ohodnocena. Rozsahem jakým bylo LCC uplatněno na Aspiře by v této metodice 

získalo velmi dobré ohodnocení přibližně 9 bodů. 
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B HEA – Health and Wellbeing ≈ Zdraví a pohoda  

B.1 Hea01 – Visual Comfort  

≈ Zraková pohoda  

Zraková pohoda na pracovišti je velmi důležitá nejen pro zdraví pracovníka, ale 

také pro jeho efektivitu, proto je v zájmu všech, aby byl projekt navržen s dostatečným 

přístupem světla, s kvalitním systémem umělého osvětlení, ale také s možností výhledu 

ven z pracovního místa, které je důležité pro psychickou i fyzickou pohodu 

zaměstnance. Povinným kreditem je zde použití LED svítidel, které jsou snadné na 

ovládání nehledě na nízkou spotřebu a náklady na údržbu. Aspira díky lehkému 

obvodovému plášti, který poskytuje dostatečné množství světla a nepřekáží výhledu do 

venkovního prostředí, velmi dobře splňuje kritéria tohoto kreditu. Prosvětlené atrium 

přes 8 nadzemních podlaží tak razantním způsobem pomáhá přístupu denního světla a 

tím zlepšuje zrakovou pohodu všech zúčastněných. Odborníci provedou simulaci 

denního osvětlení pro BREEAM i LEED, která potvrdí dosažení povinných hodnot. 

 LEED 

o IEQc8.1 – Daylight and Views – Daylight 

Kritérium také udává požadavky na minimální, ale i maximální osvětlenost, 

včetně počtu luxů. Důraz také dává na ochranu proti oslunění a tudíž instalaci např. 

žaluzií, převisů, atd., které ale nesmí být implementovány na úkor tepelných zisků od 

slunečního záření. BREEAM více využívá národní normy, které jsou mnohdy přísnější. 

o IEQc8.2 – Daylight and Views – Views 

Požadavky pro tento kredit jsou téměř totožné s BREEAMem, kdy až 90% 

pravidelně obývaných míst v budově musí míst k dispozici výhled do venkovního 

prostředí. Dispozice kanceláří má velký vliv na výhled ven, tudíž se požadavky tohoto 

kreditu musí zakotvit do nájemní smlouvy o fit-outu. 

 SBToolCZ 

o S.01 – Vizuální komfort 

Česká metodika využívá jak jinak české normy pro osvětlení, a to zejména 

činitel denní osvětlenosti, který zahrnuje orientaci místností, nebo jejich odrazivost 

jejích povrchů. Problémem u hodnocení budovy ve fázi návrhu zde může nastat 
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konflikt, že nebude možné správně vyhodnotit tento kredit, z důvodu nevědomosti 

finálních povrchů, které je následkem výstavby systémem Core & Shell. 

o S.06 – Pozitivní stimulace vnitřním prostředím 

Tento kredit se věnuje čistě kvalitě pracovního prostředí. Kromě míst pro 

odpočinek či antistresových pomůcek oceňuje i kvalitní návrh budovy, který umožňuje 

přístup denního světla výhledů do okolí. 

B.2 Hea02 – Indoor Air Quality  

≈ Kvalita vnitřního vzduchu  

Dalším důležitým aspektem pro pobyt uživatelů v budově je kvalita vnitřního 

vzduchu. Toho chce metodika dosáhnout několika způsoby. Povinností je nepoužívat 

azbest v jakémkoliv použitém výrobku. Dále upravuje podmínky návrhu pro 

vzduchotechniku jako je umístění nasávání a výfuku nebo množství těkavých látek 

v instalovaných konstrukcích. Důležitou součástí je vytvoření tzv. Indoor Air Quality 

Plan (Plán kvality vnitřního vzduchu), který je jakýmsi návodem, jak postupovat při 

výstavbě, aby se nečistoty ze stavebních aktivit neusadili ve vzduchotechnice a 

neohrožovaly uživatele při provozu, což se otestuje těsně před uvedením do provozu. 

Zde je velmi důležitá součinnost zainteresovaných dodavatelů a preciznost. 

 LEED 

o IEQc3 – Construction IAQ Management Plan During Construction 

o IEQc4.1 – Low-Emitting Materials – Adhesives and Sealants 

o IEQc4.2 – Low-Emitting Materials – Paints and Coatings 

o IEQc4.3 – Low-Emitting Materials – Flooring Systems 

o IEQc4.4 – Low-Emitting Materials – Composite Wood and Agrifiber 

Products 

IAQ Management Plan je téměř totožný s BREEAM IAQ plánem. Navíc 

samostatně řeší limitní obsahy těkavých látek v matriálech a výrobcích použitých při 

výstavbě. IEQc3 – Construction IAQ Management Plan During Construction 

o IEQp1 – Minimum Indoor Air Quality Performance 

o IEQc1 – Outdoor Delivery Monitoring 

o IEQc2 – Increased Ventilation 
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Tyto kredity se podílejí na kvalitě vnitřního vzduchu zejména množství 

přiváděného vzduchu, ale také jeho kontrolou na přítomnost kontaminantů. 

o IEQc5 – Indoor Chemical na Pollutant Source Control 

Kontrola výskytu kontaminantů spočívá v instalaci čistících zón u hlavních 

vstupů do budovy, které zabrání vnášení nečistot z venkovního prostředí. Účinné 

odvětrávání prostor, kde jsou skladovány nebezpečné plyny, kapaliny či odpad. Bohužel 

se v případě Aspiry nepodaří nainstalovat čistící zóny u všech vstupů. 

 SBToolCZ 

o S.11 – Zdravotní nezávadnost materiálů 

o S.12 – Kvalita vnitřního vzduchu 

Tyto kredity taktéž řeší stejnou problematiku ohledně obsahu těkavých látek či 

kvalitě vnitřního vzduchu korigované dostatečným množství dodávaného čerstvého 

vzduchu. 

B.3 Hea03 – Thermal Comfort  

≈ Tepelná pohoda 

Zajištění tepelné pohody uživatelů po celý rok je důležitým prvkem při návrhu 

nejen budovy, ale i technický systémů. Musí být provedena simulace tepelného modelu 

budovy, z výstupu se pak správně navrhne strategie vytápění i chlazení, které bude 

akceptovat i kontrolu uživateli a nebude jim způsobovat diskomfort. Chování uživatelů 

je někdy nepředvídatelné, ale na to jsou zde jiná opatření, která monitorují a 

optimalizují takovéto systémy během následného provozu. Správnost používání se pak 

zahrne do Green Building Guide. 

 LEED 

o IEQc6 – Controllability of Systems – Thermal Comfort 

Mnoho uživatelů se v práci necítí pohodlně, co se týče větrání a teploty vzduchu, 

ač může být systém dobře nastaven, každá osoba individuálně pociťuje stav vzduchu ve 

vnitřním prostředí. V rámci cíle zkvalitnit pracovní prostředí, je třeba poskytnout 

uživatelům kontrolu nad svým pracovištěm, což zahrnuje otevíratelnost oken nebo 

samostatné ovládání teploty či rychlosti větraného vzduchu. 
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o IEQc7 – Thermal Comfort – Design 

Návrh obálky budovy a systému výtápění, chlazení a větrání (HVAC) musí 

splňovat normy ASHRAE, které nejsou však uzpůsobené na české klima. 

 SBToolCZ 

o S.03 – Tepelná pohoda v letním období 

o S.04 – Tepelná pohoda v zimním období 

Samostatné kredity pro léto i zimu a jejich detailní ohodnocení jednotlivých 

parametrů při návrhu větracího systému i samotné specifikace vzduchu má za následek 

vysoce kvalitní návrh tepelné stability budovy. Důležitosti takového návrhu také 

nahrává fakt, že teplená pohoda v létě je povinným kreditem pro získání vyšších úrovní 

certifikátu. 

B.4 Hea04 – Water Quality  

≈ Kvalita vody 

Cílem je nainstalovat vodovodní systém na takové úrovni, která zabrání 

kontaminaci vody mikroby (např. legionellou), ale zároveň poskytne dostatečné 

množství pitné vody uživatelům (např. chlazenými fontánkami, automaty, atd.). 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

B.5 Hea05a – Acoustic Performance  

≈ Akustické vlastnosti  

Zapojení kvalifikovaného odborníka na akustiku pomůže být prospěšné pro 

projekční tým, kterému pomůže kvalitně navrhnout, jak konstrukce, tak i finální 

povrchy, kterými se docílí splnění požadovaných norem na hladinu dozvuku limitní 

hodnoty přenosu zvuku mezi místnostmi. Před uvedením do provozu je také nutné 

provést nezbytná akustická měření v relevantních místnostech budovy. 

 LEED 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 
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 SBToolCZ 

o S.02 – Akustický komfort 

Stejně jako v případě osvětlení se i zde vyžaduje dodržování norem a čím 

nadstavbové řešení je použito, tím víc je dosaženo bodů. Vytvoření zvukových bariér 

mezi místnostmi pomáhá větší efektivitě práce uživatelů, protože hluk někdy 

nevědomky velice narušuje rovnováhu psychiky. 

B.6 Hea06 – Safe Access  

≈ Bezpečný přístup  

Zlepšení veřejného prostoru kolem budovy má za následek bezpečnější pohyb 

uživatelů i veřejnosti v okolí. Pokud by se úprava okolí budovy zanedbala nebo 

nedořešila do detailů, mohl by být prostor před budovou až nebezpečný v důsledku 

vyšší koncentrace lidí v důsledku provozu budovy. Někdy může být ovšem taková to 

úprava komplikovaná, jelikož nemusí cíle úprav ležet na pozemku investora, v tom 

případě by měla být jeho iniciativa zahájit jednání s majitelem, povětšinou obcí či 

městem, kterým veřejné prostory patří. Podporu je také výstavba bezpečných 

cyklostezek, vhodných prostor pro zastavení taxi služeb či soukromých automobilů, aby 

neohrožovaly plynulý provoz na komunikaci. 

Zásobování Aspiry bude probíhat přes podzemní garáže, tudíž nebude omezovat 

průchod kolem budovy. Bude taky provedena úprava chodníky v těsné blízkosti 

hlavního vstupu a také budou instalovány pylony s informacemi o službách v budově 

pro snazší orientaci návštěvníků. 

 LEED 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

 SBToolCZ 

o S.07 – Bezbariérový přístup 

Tato problematika je částečně řešena v kreditu o bezbariérovém přístupu, kde je 

požadavek o co nejmenších výškových rozdílech z důvodu bezpečnosti a snazšího 

přístupu do budovy. 
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C ENE – Energy ≈ Energie  

C.1 Ene01 – Energy Efficiency  

≈ Energetická účinnost  

K získání tohoto kreditu je třeba vypracovat model budovy ve výpočetním 

programu a následně provést simulaci, při které se zjistí očekávané spotřeby elektrické 

energie při provozu. Následně se tyto hodnoty vloží do BREEAM kalkulátor, kde 

se data porovnají se srovnávací budovou a vypočítá se tzv. Energy Performance Ratio 

(poměr energetické spotřeby), který zahrnuje i spotřeby primární energie a emisí CO2. 

Čím vyšší je daný poměr, tím více budova uspoří energie a dostane za to více kreditů. 

Maximální počet kreditů je však možné získat při předpokladu, že kromě poměru více 

jak 0,9 musí také budova vykazovat nulové emise CO2. Aspira má tento poměr 0,93, 

tudíž aspiruje na nejvyšší počet, ale bohužel nemá nulové emise, a tak získává pouze 

kreditů 14. 

 LEED 

o EAp2 – Minimum Energy Performance 

o EAc1 – Optimize Energy Performance 

Jelikož je snižování potřeby elektrické energie významným prvkem 

v udržitelném rozvoji, ať už z environmentálních nebo finančních důvodů, je i v LEEDu 

věnována tomuto tématu značná část kreditů. Jsou celkem tři způsoby, jak dané hodnoty 

spotřeb zjistit, nicméně využití počítačové simulace je nejjednodušší a zároveň 

nejpřehlednější. Pro povinný kredit je třeba splnit snížení spotřeb energie o minimálně o 

10% oproti srovnávací budově. Kredit EAc1 navíc přidává další kredity při ještě vyšších 

úsporách. Při velké motivaci je zde možné získat až 21 kreditů, což má následně velký 

vliv na výslednou úroveň certifikátu, otázkou ale zůstává při jakých nákladech je těchto 

úspor dosaženo. Aspira uspoří až 23% na energetických spotřebách a získá tak celkem 8 

bodů. 

 SBToolCZ 

o E.01 – Spotřeba primární energie 

o E.02 – Potenciál globálního oteplování 

Je otázkou, zda i ve světě nahlíží na důležitost zjišťovat u budov jejich spotřeby 

primární energie jako u nás, kde je tomu věnován samostatné kritérium. BREEM tuto 

problematiku zahrnul do svého kreditu ve výpočtu poměru energetické spotřeby, ale 
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LEED se tomuto tématu nevěnuje vůbec. Tuto teorii podporuje i fakt, že při odhadu 

spotřeb primární energie na Aspiře bylo dosaženo počtu bodů 5,9, ale bez započítání 

primární energie, která se spotřebuje při výrobě materiálů. Při započítání by těchto bodů 

bylo ještě méně, ale pro minimálně stříbrnou úroveň je třeba povinně bodů 6. Toto je 

jen jeden z příkladů, kde je možno jasně vidět, jaký vliv na výsledné hodnocení může 

mít rozhodnutí certifikovat budovu až v průběhu výstavby, protože návrh už nebude být 

moci upraven pro vyhovění požadavků a bude se muset smířit s nižší úrovní. V případě 

potenciálu globálního oteplování, který hodnotí množství vyprodukovaných emisí CO2 

a který je také povinným kredit, získala Aspira ještě horší skóre a to pouhých 3,2 bodů, 

přitom na stříbrnou úroveň je nutných opět bodů 6. 

C.2 Ene02 – Energy Monitoring  

≈ Monitorování spotřeb elektrické energie  

Jak už bylo řečeno, sledování spotřeb energií je klíčem k úsporám. Proto se 

BREEAM snaží podpořit instalování centrálního monitorovacího systému MaR, který 

by sledoval hromadně všechny spotřeby a to především u těch systému, které mají 

největší podíl na energetických spotřebách jako vytápění, ohřev teplé vody, zvlhčování, 

chlazení, větrání, osvětlení, atd. Podružné měření jednotlivých nájemních jednotek 

poslouží jednak k přehlednému odečítání i k motivaci nájemců šetřit energii. 

 LEED 

o EAc5.1 – Measurement and Verification – Base Building 

o EAc5.2 – Measurement and Verification – Tenant Submetering 

Tyto dva kredity naprosto odpovídají cílu popisovaného BREEAM kreditu, a 

byli popsány již u kreditu Man01. 

 SBToolCZ  

o C.02 – Facility management 

Veškeré aktivity spojené se správcovstvím budovy je obsaženo v tomto kreditu, 

včetně sledování spotřeb. 

C.3 Ene03 – External Lightning  

≈ Vnější osvětlení  

Vnější osvětlení je důležité navrhnout velmi pečlivě a to hned ze dvou důvodů. 

Jelikož se očekává, že venkovní svítidla budou v provozu během celé noci, což je dle 
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ročního období někdy až 12 hodin, je v rámci maximálních energetických úspor vhodné 

navrhnout časový spínač nebo senzor denního osvětlení, který zabrání zbytečnému 

svícení během dne. Druhým důvodem je osvětlenost okolí, která by neměla být velká 

z důvodu zvyšování světelného smogu, nicméně by mělo poskytnout bezpečné 

osvětlené okolí budovy. BREEAM upravuje, jaký výkon mají mít svítidla na základě 

jejich hodnoty barevného podání barev, protože svítidla s vyšším barevným podáním 

barev mohou mít nižší výkon při stejném výsledku osvětlenosti. 

 LEED 

o EAc1 – Optimize Energy Performance 

o SSc8 – Light Pollution Reduction 

LEED také upravuje výkony venkovních svítidel a to zejména kvůli úsporám 

energií i zbytečnému osvětlování nočního prostředí. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

C.4 Ene04 – Low and Zero Carbon Technologies  

≈ Technologie s nízkými nebo nulovými emisemi CO2 

Jedním ze způsobů jak docílit snížení spotřeb energie je využití napájení 

obnovitelnými zdroji. Tyto zdroje mají, ale také další výhodu a tou je nízká produkce 

emisí CO2. V průběhu návrhu technických systému budov je třeba vypracovat analýzu, 

která by vyhodnotila, zda je instalace těchto zdrojů na dané budově vhodné z hlediska 

technického, environmentálního a také ekonomického. Je třeba zahrnout prostor kolem 

budovy, LCC, množství vyrobené energie, potencionální granty a širší souvislosti. 

Při návrhu Aspiry byla tato studie proveditelnosti vypracována, ale bohužel ani 

jeden takovýto zdroj nebyl vyhodnocen jako vhodný pro instalaci. Například 

fotovoltaické panely, solární ohřev vody, tepelná čerpadla vzduch-voda nebo vytápění 

biomasou splnilo technické i environmentální podmínky, ale neprošlo ekonomickou 

návratností investice. V případě posouzení tepelných čerpadel země-voda bylo úskalím 

nedostatečná plocha pro instalaci. 
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 LEED 

o EAc2 – On-site Renewable Energy 

Americký certifikát uvažuje stejným směrem a navíc ohodnocuje procentuální 

úspory, které plynou z instalace obnovitelných zdrojů energie. Administrativní budova 

Aspira bohužel žádný kredit neobdrží. 

o EAc6 – Green Power 

Pokud budova nemá možnost pro instalaci obnovitelných zdrojů energie, je jí 

dána možnost vyjednat dodávku energie pocházející z těchto zdrojů přímo ze sítě. 

Pokud se podaří vyjednat dodávku pokrývající alespoň 35% spotřeby po dva roky, je 

možné udělit 2 kredity. 

 SBToolCZ 

o E.02 – Potenciál globálního oteplování 

o E.13 – Výroba obnovitelné energie 

Instalace obnovitelných zdrojů energie má za následek snížení emisí CO2, což 

přispěje k bodování v kritériu E.02, procentuální podíl takto vyrobené energie podílející 

se na snížení spotřeb je ohodnocen v kritériu E.13. Aspira obdrží 0 bodů v E.13, a 

úspora emisí CO2 se taktéž neuskuteční. 

C.5 Ene05 – Energy Efficient Cold Storage  

≈ Energeticky úsporné chladící zařízení  

Chladicí systém je jedním z nejnáročnějších technických systémů v budově, a 

tak spotřebovává také nejvíce energie, z čehož plynou i vysoké emise CO2. Cílem 

tohoto kreditu je tedy podnítit co nejúspornější návrh celého zařízení včetně skladování 

chladiva. Důležitou součástí celého procesu je i návrh samotné budovy, která musí 

minimalizovat tepelné zatížení od slunečního záření, minimalizace vzdušné infiltrace a 

přítomnosti zbytečných tepelných zdrojů jako jsou technická zařízení, osvětlení, 

kancelářské přístroje, atd. Nutné je i odborný dohled při instalaci a uváděním do 

provozu včetně sledování chování celého systému a jeho optimalizace. 

 LEED 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

 



53 

 

 SBToolCZ 

o E.14 – Chlazení 

Metodika podporuje svým hodnocení instalaci takových chladicích systémů, 

která nadměrně nezatěžují energetickou spotřebu budovy. Dále pak oceňuje využití 

alternativní systémy chlazení jako je free-cooling, noční chlazení budovy nebo chlazení 

přirozeným větráním. 

C.6 Ene06 – Energy Efficient Transportation Systems  

≈ Energeticky úsporné dopravní systémy  

V případě, že se v budově vyskytují dopravní prvky jako výtahy eskalátory, atd., 

je nutné provést analýzu přepravních požadavků, odhanout kapacitu uživatelů a 

následně navrhnout optimální typ a velikost včetně teoretického zjištění energetických 

spotřeb takových prvků. Následně by mělo být porovnáno několik výrobků na trhu a 

měl by být vybrán ten s nejnižší energetickou náročností. Součásti vybraného 

dopravního prvku by taktéž měly projít jakýmsi výběrovým řízení, kde by se vybíraly 

úspornější varianty např. osvětlení, displej, využití kinetické energie, možnost 

úsporných režimu, atd. 

V Aspiře bude 6 výtahů v atriu, z toho 4 panoramatické, a 2 další v podzemních 

podlažích, jejichž výběr podléhal dlouhým jednáním, protože budou mít značný vliv na 

energetickou bilanci vzhledem k předpokládané obsazenosti budovy 2 107 lidmi. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

C.7 Ene07 – Energy Efficient Equipment  

≈ Energeticky úsporná zařízení  

Z nabízené tabulky v manuálu je třeba vypsat, která zařízení budou v budově 

použita a jaký vliv budou mít na celkové energetické spotřeby. U Aspiry se to víceméně 

týká pouze malých zařízení a kuchyň, požadavky na jejich specifikace je vzhledem ke 

Core & Shell systému nutné vložit do nájemních smluv o fit-outech. 

 LEED 

o EAc1 – Optimize Energy Performance 
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LEED sice usiluje o snížení energetické náročnosti budovy, nicméně nechává na 

projekčním týmu, jaké úsporná zařízení vybere. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

D TRA – Transport ≈ Doprava  

D.1 Tra01 – Public Transport Accessibility  

≈ Dostupnost veřejné dopravy  

Výstavba nových budov v oblastech s již rozvinutou sítí městské či dálkové 

hromadné dopravy je velmi žádoucí, jelikož se tím sníží potřeby využívání individuální 

automobilové dopravy (IAD) a produkce emisí. 

Aspira se nachází v těsné blízkosti zastávky metra linky B Nové Butovice a 

autobusové zastávky, která obsluhuje 5 linek městské hromadné dopravy a další linky 

dálkové autobusové dopravy. Množství spojů spolu s vysokou frekvencí znamená 

vysoký Accessibility Index (AI), neboli index dostupnosti, a tím i zisk více kreditů. 

 LEED 

o SSc4.1 – Alternative Transportation – Public Transportation Access 

Kredit je možné získat, pokud je v blízkosti zastávka vlaku (metra) nebo 

zastávka autobusu. Jelikož je Aspira obsluhována obojím, tak získá i inovační kredit 

navíc. 

 SBToolCZ 

o L.03 – Dostupnost veřejné dopravy 

Přiděluje body na tzv. Indexu dostupnosti veřejné dopravy (IDVD), který vzniká 

ohodnocením frekvence spojů, vzdálenosti zastávek od budovy a povrchem trasy mezi 

nimi. Aspira získala plných 10 bodů. 

D.2 Tra02 – Proximity to Amenities  

≈ Blízkost služeb  

Pokud je budova vystavěna v místě s již vybudovanou infrastrukturou služeb, 

nemusí uživatelé využívat IAD k dopravě k těmto službám. Pokud se nejzákladnější 

služby jako bankomat nebo obchod s potravinami nachází v okruhu 500 metrů nebo 
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alespoň 5 dalších služeb jako banka, lékárna, škola v okruhu 1000 metrů, je možné 

udělit kredit. Nové Butovice jsou již dlouhou dobu funkční čtvrtí s mnoha službami, 

které vychází z velkého množství bytových jednotek i administrativních budov. 

 LEED 

o SSc2 – Development Density and Community Connectivity 

Snaha o ochranu zemědělské půdy a tedy podpora výstavby v již zastavěných 

územích je odměněna pěti kredity pokud je blízkosti velká hustota residenčních 

jednotek nebo jsou v okruhu 800 metrů alespoň 10 základních služeb. V okolí Aspiry je 

takových služeb a zařízení minimálně 25. 

 SBToolCZ 

o L.01 – Dostupnost veřejných míst 

o L.02 – Dostupnost služeb 

Poněkud netradiční hodnocení je výskyt veřejných míst určených k relaxaci 

v blízkosti projektu. Území kolem Nových Butovic je vzhledem k velké zástavbě 

překvapivě plné takových míst, tudíž projekt nemá problém dosáhnout na plný počet 

bodů. BREEAM některá tato místa, jako veřejná prostranství, zahrnuje do kategorie 

služeb a neposkytuje jim samostatnou kategorii. 

SBToolCZ rozděluje služby do tříd a spolu s jejich vzdáleností a četností pak 

dává výsledek, dle kterého se přidají body. Díky ideální poloze Aspiry je dosaženo 

plného počtu bodů. 

D.3 Tra03a – Alternative Modes of Transport  

≈ Alternativní způsoby dopravy  

Dalším opatřením na podporu jiné dopravy než automobilové je poskytnutí 

dostatečných podmínek pro využívání alternativních způsobů dopravy. Aspira vychází 

tomuto problému vstříc, a tak poskytuje stojany na kola včetně zázemí se sprchami, 

prioritní místa pro elektromobily s nabíjecími stanicemi nebo prioritní místa pro nízko 

emisní vozidla na LPG/CNG palivo. 

Oba certifikační nástroje hodnotí toto téma téměř shodně, odlišují se pouze 

v limitních hodnotách, kdy například BREEAM a SBToolCZ požadují stojany na kola 

pro 5% uživatelů budovy, ale LEED pouze 3%. 
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 LEED 

o SSc4.2 – Alternative Transportation – Bicycle Storage and Changing 

Rooms 

o SSc4.3 – Alternative Transportation – Low-Emitting and Fuel-Efficient 

Vehicles 

 SBToolCZ 

o S.14 – Doprava 

D.4 Tra04 – Maximum Car Parking Capacity  

≈ Maximální parkovací kapacity  

Poskytnutí dostatečného množství parkovacích míst pro uživatele a návštěvníky 

je nutností, jelikož by automobily zahltily přilehlé ulice a zkomplikovaly by stávající 

dopravní situaci. Dle počtu osob na jedno parkovací místo pak uděluje počet kreditů. 

Aspira poskytne celkem 264 parkovacích míst ve třech podzemních podlažích a 14 míst 

na přilehlé ulici. 

 LEED 

o SSc4.4 – Alternative Transportation – Parking Capacity 

Tento kredit také řeší parkovací místa, ale v opačném duchu. Požaduje dosažení 

minimální počtu parkovacích míst dle velikosti budovy, ale zároveň se tento limit nesmí 

překročit, čímž chce zabránit možnosti více používat IAD a podpořit tak využití MHD. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

D.5 Tra05 – Travel Plan  

≈ Cestovní plán  

Kredit je udělen, pokud je vypracován „Cestovní plán“, který slouží především 

uživatelům a návštěvníkům pro jednodušší nalezení cesty a způsobu dopravy do 

budovy. Je to také pomůcka pro projekční tým, který se na základě analýzy dopravní 

situace v okolí včetně dopravních návyků stávajících obyvatelů, může rozhodnout 

k vyprojektování dodatečných opatření či vypuštění zbytečných. 

 LEED 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 
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 SBToolCZ 

o S.14 – Doprava 

Jedním aspektem, který pomáhá k získání bodů, je vypracování analýzy 

dopravní situace a možných způsobu přístupu do budovy, která pomůže upravit návrh 

budovy směrem k lepšímu začlenění do svého okolí. 

E WAT – Water ≈ Voda 

E.1 Wat01 – Water Consumption  

≈ Spotřeba vody  

Přírodní zdroje jsou velmi vzácné a proto jednou ze zásad udržitelného rozvoje 

je ochrana zdrojů pitné vody pro příští generace a tudíž by se s nimi mělo šetřit. 

Navržená úsporná vodní zařízení se vloží do BREEAM kalkulátoru, který dle kapacity 

budovy a frekvence užití, vypočítá úsporu spotřeby vody. Dle těchto úspor a srážkové 

zóny, ve které se budova nachází, se přidělí počet kreditů. Díky výpočtu v Excelu je ve 

fázi návrhu celkem snadné specifikovat úsporná zařízení dle jejich spotřeby vody, když 

je známo, na kolik kreditů se cílí. Kalkulátor také započítává vliv využití šedé či 

dešťové vody pro splachování. 

 LEED 

o WEp1 – Water Use Reduction 

o WEc3 – Water Use Reduction 

LEED používá podobný systém, rozdílem je, že už povinnost je uspořit instalací 

úsporných baterií, záchodů, pisoárů nebo sprch až 20% pitné vody. Úspory nad 30% 

jsou pak ohodnoceny dalšími přidanými kredity. 

 SBToolCZ 

o E.08 – Spotřeba pitné vody 

Tato metodika používá opět svůj systém bodování, kdy oceňuje použití dešťové 

a užitkové vody, ale také navrženou roční spotřebu vody na osobu, neřeší však už, jak 

se této spotřeby dosáhne. 
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E.2 Wat02 – Water Monitoring  

≈ Monitorování spotřeb vody  

Motivace k úsporám a také snadná kontrola zařízení využívajících vodu jsou 

důvody pro instalace vodoměrů a jejich napojení na centrální systém MaR. Jde 

především o hlavní vodoměr budovy, ale podružná měření jsou také podporována, 

zejména těch zařízení, které spotřebovávají sami více než 10% celkové spotřeby. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

E.3 Wat03 – Water Leak Detection and Prevention  

≈ Detekce úniku vody a její prevence  

Zbytečnému plýtvání vody se snaží zabránit podpora instalace zařízení, které 

v případě nehody, lidské chyby či jen preventivně uzavře přívod vody, a tak se nejenom 

ušetří voda, ale také jsou minimalizovány škody na majetku. Je možné aplikovat různé 

senzory pohybu, průtoku nebo časovače a to zejména na toaletách. Na technických 

zařízeních, která nejsou často kontrolována, mohou být instalována automatická 

čerpadla či zvukové alarmy. 

Aspira bude využívat kombinaci infračervených senzorů, které budou napojeny 

na vypínače světel a solenoidové ventily, které budou přívod vody automaticky 

uzavírat. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

E.4 Wat04 – Water Efficient Equipment  

≈ Úsporná vodní zařízení  

Tento kredit přímo navazuje na Wat01, kdy specifikuje úsporná zařízení 

instalovaná v budově. Věnuje se taky závlaze venkovních ploch. Musí být instalovaná 

čidla vlhkosti, aby nedocházelo k závlaze při deštích, pokud je využívána šedá nebo 

dešťová voda je třeba navrhnout dostatečně velkou nádrž. 
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 LEED 

o WEc1 – Water Efficient Landscaping 

Používat pitnou vodu na zavlažování se může jevit krajně neekologické 

z důvodu použití vysoce kvalitní vody k okamžitému navrácení do přírody. Oproti 

použití pitné vody pro běžné využití či gastronomickou činnost, kde je vyšší kvalita 

vody hygienickou nutností, jsou zavlažování a splachování činnosti, kde může být 

použita již recyklovaná či v jistých mezích jinak znehodnocena voda. Jsou to tedy 

činnosti, kde je velký potenciál úspor potřeb pitné vody, díky využití zdrojů vody, které 

už nejsou vhodné bez úprav ke klasickému použití, ale kvalita jejich vody je stále 

vhodná pro tyto činnosti, např. „šedá voda“, dešťová voda nebo voda z vodních toků. 

Pro splnění kreditu je nutné dokázat, že je možné uspořit až 50% pitné vody při 

zavlažování oproti srovnávací hladině, a to nejenom použitím např. dešťové vody, ale 

kvalitním návrhem vegetace, která nebude náročná na vodu, nebo účinného 

závlahového systému. 

o WEc3 – Water Use Reduction 

Kredity s touto tématikou se prolínají, a tak byl tento již vysvětlen výše. 

Nicméně je dobré zmínit, že LEED neurčuje, jaká úsporná zařízení se mají použít, to 

nechává na projekčním týmu, ve výsledku hodnotí pouze číselnou hodnotu úspory vody. 

 SBToolCZ 

o E.08 – Spotřeba pitné vody 

Kromě návrhu spotřeby vody pro klasickou potřebu, je využití dešťové vody na 

závlahu ohodnoceno body, a to pokud se používá více jak 50% nebo pokud je celá 

závlaha pokryta sběrem dešťové vody. 

F MAT – Materials ≈ Materiály  

F.1 Mat01 – Life Cycle Impacts  

≈ Vliv životního cyklu  

Projekční tým si nechá vypracovat Life Cycle Assessment (LCA), neboli 

Posouzení životního cyklu, na navrhované materiály. Je vhodné vybrat takové 

materiály, které jsou odolné a vydrží déle bez oprav nebo výměn, což má za následek 

kladný dopad na životní prostředí kvůli absenci výroby dalších výrobků. 
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 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

F.2 Mat03 – Responsible Sourcing of Materials  

≈ Zodpovědné získání materiálů  

Na stavbě jsou potřeba nejenom kvalitní materiály s dlouhou životností, ale také 

materiály, které byly vyrobeny zodpovědně a šetrně k životnímu prostředí. Proto je 

nutné doložit certifikáty od veškerého dřeva použitého na stavbě. Materiálům použitým 

na výstavbu hlavních konstrukcí jsou přiřazeny úrovně dle jejich vlivu na udržitelnost a 

použité množství, po přepočtu úrovní na body a jejich součtu je dle tabulky přiřazen 

určitý počet kreditů. 

 LEED 

o MRc6 – Certified Wood 

LEED požaduje, aby alespoň 50% použitého dřeva mělo certifikát dřeva FSC 

(Forest Stewardship Council). 

 SBToolCZ 

o E.10 – Použití certifikovaných materiálů 

Český certifikát hodnotí množství dřeva, které má certifikát EPD 

(Environmental Product Declaration) nebo FSC. 

F.3 Mat04 – Insulation  

≈ Izolace 

Alespoň 80% izolace použité na stavbě musí mít výrobní certifikát, který 

dokazuje zodpovědný proces výroby. To se týká nejenom tepelné izolace fasády, ale i 

konstrukcí na styku se zeminou a technických systémů. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

F.4 Mat05 – Design for Robustness  

≈ Návrh kvůli odolnosti  

Jak již byla zmiňována v kreditu Mat01 důležitost dlouhé životnosti materiálů, 

prvky nebo konstrukce, kde je potencionální hrozba častějšího poškození, musí být tyto 
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prvky chráněny nebo musí být z materiálů, které mají vyšší odolnost. V první řadě je 

důležité si vytyčit riziková místa, tedy místa s vyšším množstvím chodců, místa 

možného pohybu vozíků nebo kočárků, případně i pohyb aut, a podle druhu ohrožení 

navrhnout správný materiál nebo řešení. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

G WST – Waste ≈ Odpad  

G.1 Wst01 – Construction Waste Management  

≈ Management stavebního odpadu  

Efektivní třídění a zodpovědné nakládání s odpadem během stavby je jedním 

z opatření na ochranu životního prostředí. V případě přítomnosti budovy nebo 

stavebních konstrukcí na pozemku budoucí stavby je povinností vypracovat 

predemoliční audit, který zhodnotí stav stávajících konstrukcí a následně navrhne 

strategii pro jejich zodpovědnou likvidaci. Likvidace odpadu jinak než uložením na 

skládku, např. recyklací nebo znovuvyužtím, je ohodnoceno více kredity. Pokud je 

takového odpadu více jak 75%, je udělen i inovační kredit. 

 LEED 

o SSp1 – Construction Activity Pollution Prevention 

Vedení k zodpovědnosti při správě stavebního odpadu je zakotveno v plánu proti 

znečišťování okolí stavebními aktivitami (Construction Pollution Prevention Plan), 

který to i vymáhá při pravidelných prohlídkách stavby. 

o MRc2 – Construction Waste Management 

Primárním cílem je nezahlcovat skládky stavebním odpadem, ale snažit se jej 

znovu využít nebo alespoň zredukovat. Za určitý podíl stavebního a demoličního 

odpadu, který neskončí na skládce, se udělují body. Za 50% je to 1 kredit, za 75% pak 

kredity 2. Pokud se na skládce neuloží až 95% odpadu, získá projekt i inovační kredit. 

Aspira má ve svých požadavcích na dodavatele neukládat na skládce právě více jak 

95% odpadu. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší, stejně jako celý proces výstavby. 
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G.2 Wst02 – Recycled Aggregates  

≈ Recyklovaný obsah  

Snaha o ochranu primárních zdrojů materiálů skrze využití recyklovaných 

materiálů, výrobků nebo jejích částí ze stavebního odpadu je odhodnocena kreditem, ale 

pouze pokud je množství těchto výrobku více než 25% z celkového množství materiálů, 

které pocházejí z okruhu 30 km. Někdy je ovšem splnění takového požadavku málo 

reálné kvůli nevhodné lokaci budovy nebo výrobců, které tuto myšlenku ještě 

nezakomponovali do svého výrobního procesu. 

 LEED 

o MRc1 – Building Reuse – Maintain Existing Walls, Floors and Roof 

o MRc3 – Material Reuse 

o MRc4 – Recycled Content 

Americký certifikát podporuje také využívání výrobků s recyklovaným 

obsahem, navíc má svůj kredit i pro znovupoužití konstrukcí nebo materiálů přítomných 

na pozemku stavby. Projekční tým Aspiry by chtěl dosáhnout alespoň 20% podílu 

recyklovaných výrobků, bohužel však nedokáže využít žádné vhodné materiály na 

pozemku, protože se tam kromě kontaminovaného štěrku nic nenacházelo. 

 SBToolCZ 

o E.09 – Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 

Tento kredit také hodnotí množství recyklovaného obsahu, který byl použit na 

výstavbu dané budovy. 

G.3 Wst03a – Operational Waste  

≈ Odpad při provozu  

Efektivní třídění a zodpovědná likvidace odpadu je důležitá i během provozu 

budovy. Je nutné navrhnout dostatečně velký prostor v budově pro třídění i skladování 

provozního odpadu. 

Kredity zmíněné níže mají totožný cíl i téměř totožný systém ohodnocení 

navrhovaného řešení. 

 LEED 

o MRp – Storage and Collection of Recybles 
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 SBToolCZ 

o C.04 – Management tříděného odpadu 

G.4 Wst04 – Speculative Floor and Ceiling Finishes  

≈ Nespecifikované finální povrhy podlah a stropů  

Při výstavbě budovy systémem Core & Shell se nesmí instalovat finální povrchy 

v místech, kde není znám nájemce, aby se předešlo zbytečnému plýtvání materiálů. Je 

vhodné připravit vzorovou kancelář, kde se potencionální zájemci mohou vybrat tyto 

finální povrchy dle vlastních představ. 

 LEED 

o SSc9 – Tenant Design and Construction 

Jak již bylo zmíněno, návod vypracovaný pro nájemce, jim má pomoci vybavit 

právě nedostavěné nájemní prostory ve smyslu šetrného a udržitelného rozvoje. 

 SBToolCZ 

o S.08 – Flexibilita využití budovy 

o S.09 – Prostorová efektivita 

Oba kredity se nesou v duchu snahy o snížení ekologické i finanční zátěže 

vlivem změny nájemníka/vlastníka. Obecně spíše řeší, zda návrh nosné konstrukce i 

vnitřní dispozice umožňuje snadnou změnu prostoru v případě nového nájemníka 

s jinou představou o vzhledu prostoru. Česká metodika se ale více zaměřuje na rozpony, 

konstrukční výšky, typ dělících konstrukcí nebo flexibilitu TZB. 

H LE – Land Use and Ecology ≈ Využití půdy a ekologie  

H.1 LE01 – Site Selection  

≈ Výběr stavební parcely  

Preferování výstavby nových budov v zástavbách nebo na bývalých stavebních 

parcelách ochraňuje hodnotnou zemědělskou půdu mimo oblast měst či na jejích 

okrajích. Zvýhodnění mají ty parcely, na kterých již stála nějaká budova v posledních 

50-ti letech. Využití kontaminovaných pozemků je také žádoucí, nicméně je potřeba 

provést analýza půdy i návrh její dekontaminace. Na místě Aspiry v minulosti žádná 

stavba nestála a ani není její pozemek určen jako kontaminovaný, ač byl pozemek 

v minulosti využíván jako zařízení staveniště a provizorní parkoviště. 
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 LEED 

o SSc1 – Site Selection 

Pro získání kreditu nesmí stavba stát na zemědělské půdě, v záplavové zóně 

nebo v místě s vysokou ekologickou hodnotou. 

o SSc3 – Brownfield Redevelopment 

Tento kredit naopak podporuje rehabilitaci pozemků zničených kontaminací. 

 SBToolCZ 

o E.11 – Využití půdy 

Kredit v tomto nástroji se nesoustředí na pozemek budovy, ale spíše odrazuje od 

využívání jiných pozemku pro uložení zeminy z výkopových prací podporuje tak 

využití zeminy na pozemku dané budovy. 

H.2 LE02 – Ecological Value of Site and Protection of Ecological 

Features  

≈ Ekologická hodnota parcely a ochrana ekologických prvků  

Odborný ekolog je vyzván k vypracování posudku na ekologickou hodnotu 

pozemku. Doporučuje se stavět na místech s nízkou ekologickou hodnotou, kde menší 

možnost narušit nebo zničit přirozený habitat. Aspira obdržela posudek, který 

prokazuje, že parcela má nízkou ekologickou hodnotu bez významných druhů rostlin a 

živočichů. 

 LEED 

o SSc1 – Site Selection 

Kredit zakazuje výstavbu na místech nebo v blízkosti míst, které slouží k chovu 

ryb, jsou přírodními rezervacemi nebo jsou domovem ohrožených druhů flory a fauny. 

 SBToolCZ 

o E.11 – Využití půdy 

Při uložení zeminy z výkopů nesmí dojít k narušení životního prostředí a 

deponie se musí zajistit tak, aby neznečišťovala svoje okolí. 

 



65 

 

H.3 LE04 – Enhancing Site Ecology  

≈ Podpora ekologie na parcele 

V rámci posudku o ekologické hodnotě pozemku může odborný ekolog přidat 

doporučení, jaká opatření by zvýšila ekologickou hodnotu pozemku a biodiverzitu. 

Rozdílný zisk kreditů je závislý na počtu aplikovaných opatření. 

 LEED 

o SSc5.1 – Site Development – Protect or Restore Habitat 

Kredit se snaží chránit původní vegetaci, ale oceňuje i úsilí o vytvoření prostředí 

pro novou faunu a floru. 

 SBToolCZ 

o L.05 – Biodiverzita 

Kritérium také podporuje stavby, které nejsou umístěné na hodnotných 

pozemcích, ale využívají místa s nízkou ekologickou hodnotou. 

H.4 LE05 – Long Term Impact on Biodiversity  

≈ Dlouhodobý vliv na biodiverzitu  

Odborný ekolog dohlíží na správnou údržbu chráněných prvků či vznik nových 

dle navrženého strategického plánu po alespoň 5 let. Přídavnými aktivitami mohou být 

ekologická školení nebo navázání spolupráce s místními ekologickými spolky. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není hodnocena zvýšená účast na udržení 

biodiverzity po dokončení stavby. 

I POL – Pollution ≈ Znečištění  

I.1 Pol01 – Impact of Refrigerants 

≈ Vliv chladiv 

Ochrana ozonové vrstvy je prioritou při návrhu chladicích systémů, zejména pak 

jejich chladicích médií, která musí splňovat limity emisí CO2 a také tzv. Potenciálu 

globálního oteplování (GWP – Global Warming Potential) nebo tzv. Potenciálu ničení 

ozonové vrstvy (ODP – Ozone Depleting Potential), ten se ale nepodílí na hodnocení, 

protože je zakázáno používat chladiva s jiným než nulovým ODP v celé Evropské Unii. 
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Pro získání kreditů musí být GWP méně než 10, přičemž ten při svém výpočtu zahrnuje 

obsah chladiv v oběhu, chladicí výkon, účinnost, životnost nebo roční údržbový faktor. 

Systém využívající chladiva musí splnit limity obsahu emise CO2 na kW a dotčené 

prostory musí být opatřena senzorem na koncentraci CO2. 

 LEED 

o EAp3 – Fundamental Refrigerant Management 

o EAc4 – Enhanced Refrigerant Management 

Povinný požadavek EAp3 je striktní nepoužívání chladiv CFC, tzv. tvrdých 

freonů kvůli ochraně ozonové vrstvy. Druhý kredit tento cíl podpoří snahou o 

minimalizaci vlivu chladicích systému na globální oteplování. Je proto nutné do těchto 

systému volit chladiva s nízkým GWP. Technologie navržená pro Aspiru tyto 

požadavky splňuje. 

 SBToolCZ 

o E.02 – Potenciál globálního oteplování 

o E.05 – Potenciál ničení ozonové vrstvy 

Kritérium potenciálu globálního oteplování hodnotí množství vyprodukovaných 

emisí CO2 nejen během provozu budovy, ale také při výrobě materiálů na její výstavbu. 

Aspira získala pouhých 3,2 bodů, přitom na stříbrnou úroveň je nutných bodů 6. 

Kritérium o ničení ozonové vrstvy sleduje roční emise látek poškozujících ozonovou 

vrstvu vyprodukovaných během výstavby. 

I.2 Pol02 – NOx Emissions 

≈ Emise NOx 

Systémy vytápění a ohřevu vody musí být navrženy tak, aby měly co nejnižší 

produkci emisí NOx. Například pro zisk maximálního počtu kreditů musí být minimální 

produkce emisí 50 mg/kWh při výkonu kotle nad 70 kW. 

 LEED 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 
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 SBToolCZ 

o E.04 – Potenciál eutrofizace prostředí 

Roční dodané energie budovy se dle druhu přepočtou emisními faktory na 

množství vyprodukovaných ročních emisí NOx. Dle jejich množství se následně dle 

tabulky určí počet získaných bodů. Aspira by při své produkci získala pouze 3,3 bodů 

z 10. 

I.3 Pol03 – Surface Water Run-Off 

≈ Odtok povrchové vody 

Budova by neměla být stavěna v záplavových územích. Budova a drenážní 

systém by neměly radiálně narušit hydrogeologický stav půdy. Povrch kolem budovy by 

měl umožňovat snadné vsakování a zabránit hromadnému odtoku srážek do veřejné 

kanalizace nebo vodních toků, který by způsobil znečištění či dokonce lokální záplavy. 

 LEED 

o SSc1 – Site Selection 

o SSc6.1 – Stormwater – Quantity Control 

o SSc6.2 – Stormwater – Quality Control 

Tuto problematiku řeší LEED ve výše zmíněných kreditech, které odrazují stavět 

budovy v záplavových zónách, brání narušení hydrologie kolem stavby, erozím a 

znečištění kanalizace a vodních toků nevsáknutou vodou ze srážek. Vyžaduje i instalaci 

filtrů proti olejům a provozním kapalinám v drenážním systému, které by mohli zásadně 

ohrozit životní prostředí. 

 SBToolCZ 

o E.12 – Zachycení dešťové vody 

Podíl dešťové vody zachycené na pozemku je podkladem pro ohodnocení tohoto 

kritéria, které má za cl snížit pravděpodobnost výskytu záplav. Tento podíl je vypočítán 

na základě typu a ploše povrchů na pozemku a jejich filtračního koeficientu, který 

specifikuje, kolik vody jsou schopny zadržet a kolik propustit. Pozemek Aspiry je tento 

podíl zadržené vody 41%. 
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o L.04 – Živelná rizika 

V České republice jsou největším živelným rizikem povodně, tudíž skutečnost, 

zda je budova umístěna v záplavovém území nebo je ohrožena povodněmi, je jedinou 

starostí a neřeší proto vůbec sopečné erupce, tsunami nebo hurikány. 

I.4 Pol04 – Reduction of Night Time Light Pollution  

≈ Redukce osvětlení během noci  

Především velká města jako je Praha se potýkají s velkým světelným smogem 

během noci, tudíž je pro ochranu životního prostředí třeba specifikovat taková svítidla, 

která budou mít pouze určitý světelný výkon, budou stíněná a jejich světelný paprsek 

bude směřovat k zemi. 

 LEED 

o SSc8 – Light Pollution Reduction 

LEED upravuje, kromě vnějšího osvětlení jeho požadavky jsou podobné 

BREEAMu, také vnitřní osvětlení, které by mohlo transparentní fasádouo pronikat do 

vnějšího prostředí. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

I.5 Pol05 – Noise Attenuation 

≈ Redukce hluku 

Kredit může být udělen automaticky, pokud v okruhu 800 metrů nejsou 

chráněné venkovní prostory. Pokud ano, je třeba vypracovat akustické řešení, jak snížit 

hluk vycházející ze stacionárních zdrojů na budově. 

 LEED / SBToolCZ 

Ani v jednom certifikačním nástroji není podobný kredit. 

3.3.2 Popis zbylých LEED kreditů a jejich porovnání s SBToolCZ 

Některé kredity v certifikačním nástroji BREEAM se nezabývají tématy, která 

ale řeší LEED nebo SBToolCZ. Americké stavebnictví je díky svými klimatickým 
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prostředím i kulturním vývojem odlišné a proto některé dopady staveb na životní 

prostředí BREEAM ani SBToolCZ neuvažují. 

A SS – Sustainable Sites ≈ Udržitelná místa 

A.1 SSc5.2 – Site Development – Maximize Open Space 

≈ Zvětšení veřejného prostoru 

Cílem kreditu je snaha nezastavovat celou plochu pozemku budovou, ale 

vytvořit také veřejný prostor, který bude prospěšný nejen uživatelům budovy. Přidanou 

hodnotou pak může být, pokud alespoň část tohoto prostoru tvoří vegetace. Praha 

podporuje tuto myšlenku a ve své legislativě má zakotvenou povinnost poskytnout zeleň 

na určitém procentu pozemku. Tzv. koeficient zeleně pro pozemek Aspiry je 40% a 

navržená vegetační plocha je právě tak velká. 

 SBToolCZ 

o E.07 – Využití zeleně na pozemku 

Český nástroj jde stejnou cestou a podporuje návrh zeleně na rostlém terénu i na 

konstrukci, to se týká i Aspiry, jelikož půdorys pozemní části je větší než nadzemní, 

dále pak zeleň na fasádě nebo výsadba stromů. 

o S.05 – Zeleň v interiéru 

Souvisejícím kreditem je i podpora ozelenění atria nebo dalších prostor 

v budově, které bude kladně působit na psychiku zaměstnanců. 

o S.10 – Využití exteriéru budovy 

Pro možnost relaxace uživatelů během pracovních přestávek jsou navrhovány 

střešní zahrady, zeleň v atriu, instalace laviček a dalšího venkovního mobiliáře. 

o S.13 – Zapojení do veřejného prostoru 

Poskytnutí až 50% pozemku k dispozici veřejnosti je kladně hodnoceno, stejně 

jako vylepšení venkovního mobiliáře fontánkou s pitnou vodou a je ohodnoceno 5 body. 

A.2 SSc7.1 – Heat Island Effect – Nonroof 

≈ Efekt tepelných ostrovů – Bez střechy 

Tepelné ostrovy radikálně ovlivňují mikroklima ve městech, stejně jako lidský 

život a živočišný habitat. Je tedy vybízeno k navrhování opatření, které by tyto teplené 

ostrovy minimalizovalo, jako květináče se stromy, stínění konstrukcemi se 
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fotovoltaickými panely, stínění budovou nebo instalace polopropustného povrchu 

chodníku. V Spojených státech je velké množství veřejných ploch obsazeno obrovskými 

parkovištěm, certifikační nástroj se tedy snaží u projektů podpořit ukrývání parkovišť 

pod budovu nebo pod střechami pokrytými fotovoltaikou. Aspira má z 278 míst 

v podzemí 264 a tak mnohonásobně překračuje požadavek pro splnění kreditu. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

A.3 SSc7.2 – Heat Island Effect – Roof 

≈ Efekt tepelných ostrovů – Se střechou 

Kredit je skoro totožný se svým předchozím „dvojčetem“ s tím rozdílem, že 

upravuje podmínky pro samotné střechy budov. Dává celkem 3 možnosti, jak kredit 

splnit: více než 75% střechy bude pokryto materiálem, který má vysokou odrazivost 

slunečných paprsků, 50% střechy bude tvořit vegetační terasa nebo jejich kombinace. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 

B WE – Water Efficiency ≈ Efektivní nakládání s vodou 

B.1 WEc2 – Innovative Wastewater Technologies 

≈ Inovativní technologie využívající odpadní vodu 

Dalším ekologickým opatřením je využití odpadní vody znovu na další vhodné 

činnosti, aby se snížilo množství odchozí odpadní vody, a tím se i uspořila voda pitná. 

Pro splnění kreditů je třeba použít až 50% odpadní vody na další činnosti nebo nechat 

odpadní vodu čistit infiltrací na pozemku. Aspira bohužel nemá možnost infiltrace na 

pozemku, a využití odpadní vody také neuvažuje ve svém návrhu. 

 SBToolCZ 

o E.08 – Spotřeba pitné vody 

SBToolCZ uděluje body úplně za stejné kroky vedoucí k úspoře pitné vody. 
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C MR – Materials and Resources ≈ Materiály a zdroje 

C.1 MRc5 – Regional Materials 

≈ Regionální materiály 

Podpora lokálních zdrojů a snížení znečištění od dopravy je cílem kreditu o 

regionálních materiálech. Zisk dvou kreditů je podmíněn použití až 20% materiálů, 

které byly vytěženy a zpracovány v okruhu 800 km od budovy. Pokud je materiál či 

výrobek složen z více částí, z nichž část nepochází z okruhu 800 km, podílí se na 

hodnocení pouze ta část, která pochází z této vzdálenosti. Do hodnocení se 

nezapočítávají materiály a součástí technických zařízení, jako mechanické, elektrické 

nebo potrubní produkty. 

 SBToolCZ 

o E.09 – Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 

Polovina tohoto kreditu se věnuje podpoře regionálním materiálům, oproti 

LEEDu však uvažuje v menším měřítku, a tak limitní hranice je 100 km. Doprava za 

tuto hranici už má podle metodiky významný vliv na životní prostředí, nehledě na 

absenci podpory lokální ekonomiky. Regionální materiály se ovšem podílí pouze 

třetinou na celkovém hodnocení kreditu, další třetinou jsou recyklované materiály a 

poslední třetinou je využívání obnovitelných materiálů. 

D IEQ – Indoor Environmental Quality ≈ Kvalita vnitřního prostředí 

D.1 IEQp2 – Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control 

≈ Kontrola kouření 

Je obecně známo, že i pasivní vystavení cigaretovému kouři má neblahé účinky 

na lidské zdraví. Povinný kredit tedy je zaměřen na ochranu nebo minimalizaci kontaktu 

uživatelů, vnitřního vybavení budovy a ventilačních systémů s kouřem. Problém 

s kuřáky je možné vyřešit dvěma způsoby. Prvním je vyhrazením jim místa v exteriéru 

budovy, kde nejsou v blízkosti otevíratelná okna, vstupy do budovy nebo nasávání 

ventilačního systému. Druhým opatřením může být vybudování speciálních kuřáckých 

místností uvnitř budovy, které budou mít samostatný okruh ventilace a jejich provedení 

bude vzduchotěsné. 

 SBToolCZ 

Certifikační nástroj tuto problematiku neřeší. 



72 

 

E RP – Regional Priority ≈ Regionální priority 

Naprostou odlišností LEEDu od ostatních certifikátů je kategorie regionálních 

priorit. Tyto kredity nelze návrhem ani jinými aktivitami ovlivnit, jsou navázány na 

geografickou polohu budovy a jsou automaticky udělovány certifikačním orgánem. 

3.3.3 Popis zbylých SBToolCZ kreditů 

Existují i některé kredity, které se vyskytují pouze v české metodice, je sice 

minimum, ale stojí za to je zmínit. 

A E – Environmentální kritéria 

A.1 E.03 – Potenciál okyselování prostředí 

Stejně jako podobná kritéria zabývající se potenciálním ohrožením životní 

prostředí i tento hodnotí, kolik emisí se vyprodukuje během výstavby i provozu budovy, 

v tomto konkrétním případě jsou to emise oxidu siřičitého SO2. 

A.2 E.06 – Potenciál tvorby přízemního ozonu 

Množství emisí ethenu C2H4, který je zodpovědný za tvorbu přízemního ozonu, 

se hodnotí pouze v průběhu provozu budovy. 

A.3 L.06 – Bezpečnost budovy a okolí 

Metodika chce podpořit investory a projekční týmy, aby se zabývaly také 

zajištění bezpečnosti kolem posuzované budovy a snížit tak riziko kriminality. Prvním 

krokem je identifikovat riziková místa a scénáře a následně navrhnout vhodná opatření, 

které poskytnou pocit bezpečí uživatelů a v případě incidentů pomohou rychle situaci 

vyřešit. Aspira bude mít klasické zabezpečení jako kamerový systém, kartový přístup, 

venkovní osvětlení, bezpečnostní skla, alarm, security službu nebo závory v garážích. 

3.4 Vyhodnocení metodiky třech certifikačních nástrojů 

Ač je částečně metodika jednotlivých certifikačních nástrojů popsána v kapitole 

2. Environmentální certifikáty, je vhodné sumarizovat metodiky těch nástrojů, kterými 

byla popisována administrativní budova Aspira Business Centre, zejména poté, co byly 

podrobně zkoumány. 
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Prvním krokem při posouzení jakékoliv budovy je správné zvolení manuálu. 

Neexistuje totiž pouze jeden manuál pro certifikaci budovy v rámci daného 

certifikačního nástroje. Každý systém má několik manuálů a každý z nich má 

požadavky upraveny podle účelu dané budovy. Aspira Business Centre byla posuzována 

v BREEAM International New Construction 2013 jako New Construction, neboli jako 

nová výstavba, v LEED 2009 for Core and Shell Development a v SBToolCZ Manuálu 

hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu. Z toho je jasně vidět, že stoprocentní 

porovnání těchto nástrojů je nemožné, v praxi je realitou, že investor si vybírá 

certifikační nástroj dle toho, jak velkou má budova šanci v něm získat co nejvyšší 

úroveň a to z důvodu větší marketingové síly. V případě porovnávání certifikovaných 

budov mezi sebou je tedy třeba si dávat pozor a nesnažit se porovnávat mezi sebou 

budovy s certifikáty od různých nástrojů, protože je pak toto porovnávání přinejmenším 

diskutabilní. Aspira bude mít v tomto případě výhodu, protože bude moct být v ČR 

srovnávaná s daleko větším počtem budov. 

V každém nástroji je určitá část kreditů, které musí bezpodmínečně splněny, 

jinak není vůbec možné certifikát obdržet, jednotlivé systémy k tomu nicméně 

přistupují odlišně. BREEAM z 53 kreditů má požadavky u 14 z nich, není to vždy 

případ, že musí být splněn celý kredit, někdy je to pouze část, jindy definuje potřebný 

počet bodů pro získání určité úrovně, ne vždy tedy záleží kolik počtu bodů či procent 

budova obdrží, ale také pokud má splněny všechny podmínka pro získání dané úrovně. 

LEED není tak striktní a povinných kreditů má z 53 pouze 8, každá kategorie obsahuje 

minimálně jeden, někdy až 3. Tyto kredity musí být striktně splněny pro získání 

certifikátu, nicméně už neupravují podmínky pro zisk jednotlivých úrovní kromě 

limitních hranic celkových bodů. SBToolCZ vydá i certifikát kvality i pro zisk 0 bodů, 

povinné kredity jsou tedy důležité pouze při cíle získat stříbrnou nebo zlatou úroveň, 

důležité je také získat dostatečný počet bodů pro danou úroveň, za připomínku stojí 

fakt, že hodnocení kategorie Lokality se sice na certifikátu vyznačuje, ale nezapočítává 

se do celkového výsledku. Příkladem může být právě Aspira, která ač leží ve velmi 

dobré lokalitě, zisk stříbrné úrovně jí to nepřineslo. 

Způsob plnění kritérií a zisku kreditů se v nástrojích odlišuje. Zatímco 

BREEAM může udělit dle typu kritéria velký rozsah kreditů podle toho, jak kvalitně je 

kritérium splněno, LEED používá systém SPLNĚNO/NESPLNĚNO, tedy pokud je 

kritérium splněno, je udělen daný počet kreditů, pokud ne, nezískává budova žádný 

kredit. SBToolCZ hodnotí kritéria vždy dle desetibodové stupnice a to podle toho jak 
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kvalitně je kritérium splněno, zachází dokonce tak dopodrobna, že se hodnoty 

interpolují a výsledný počet bodů může být i v desetinách bodu. 

Systém výpočtu celkového skóre, podle kterého se určuje výsledná úroveň 

získaného certifikátu, se taktéž liší. BREEAM nejdříve sečte získané kredity 

v jednotlivých kategoriích a následně je váhově přenásobí procenty, výsledná procenta 

jednotlivých kategorií se sečtou a výsledek pak udává získanou úroveň certifikátu. 

LEED používá prosté sčítání získaných kreditů, jehož výsledek definuje získanou 

úroveň, důležitost kritéria je vyjádřena počtem kreditů při splnění kritéria. SBToolCZ je 

v tomto ohledu nejkomplikovanější, body v rozmezí 0 až 10 každého kritéria se 

přenásobí procentuelní vahou specifickou pro dané kritérium, přepočtené body se 

jednotlivě v každé kategorii sečtou a do výsledného skóre se ještě musí přenásobit 

procentuelní vahou danou pro každé kategorii. 

Inovační kredity nebo také tzv. Exemplary performance, je doplnění některých 

kreditů. V případě velmi nadstandardního návrhu nebo plnění daného kritéria, nástroj 

ocení tuto aktivitu bonusovými body, které pomohou k ještě lepšímu výsledku. 

SBToolCZ tuto možnost neposkytuje, protože se snaží o naprostou objektivitu 

hodnocení, která je obsažena v celém jeho systému hodnocení. 

3.5 Vyhodnocení posudku administrativní budovy třemi 

certifikačními nástroji 

Na administrativní budově Aspira Business Centre byla provedena certifikace 

celkem třemi certifikačními nástroji. V předešlé kapitole jsou detailně popsány 

jednotlivé kredity, co se týče obsahu, požadavků pro jejich splnění. Budova je 

v současnosti posuzována certifikačními procesy BREEAM a LEED, dílčí úspěch byl 

zaznamenán v srpnu, kdy budova obdržela precertifikaci v úrovni GOLD, která již nyní 

být použita pro marketingové účely při hledání nájemců, což je jedna z výhod samotné 

certifikace. 

Bylo zjištěno, že nezáleží, odkud certifikační systém pochází, všechny byly 

vytvořeny s jediným smyslem a tím je poskytnout návod, jak navrhnout a vybudovat 

jakoukoliv budovu šetrnou k životnímu prostředí. Výsledný certifikát je už vnímán 

pouze jako doklad a odměna za úsilí, které bylo vynaloženo v celém procesu. Většina 

kreditů si je napříč nástroji podobná, někdy se soustředí na stejnou problematiku více, 
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někdy méně. Všechny mají společného jmenovatele v úsporách spotřeb energie a vody a 

jejich monitorování, které umožňuje neustálou optimalizace pro ještě větší efektivitu 

provozu budovy. Společným znakem je i snaha o vytvoření zdravého a příjemného 

prostředí uvnitř budovy i v jejím okolí, snaha o využívání již jednou použitých území a 

ochrana území zatím nedotčených nebo bohatých na biodiverzitu. Všechny nástroje 

dávají také velký důraz na kvalitu i původ použitých materiálů včetně zpětného 

využívání stavebního odpadu a jeho třídění pro nezahlcování skládek. V neposlední 

řadě se snaží chránit co nejvíce atmosféru a ozonovou vrstvu, které jsou ohrožovány 

vznikajícími emisemi během výroby materiálů i provozu budovy. 

Jemně se liší v požadavcích či limitních hodnotách a u každého systému je 

možné nalézt kredity, které ostatní vůbec neuvažují, obě tyto skutečnosti tak odráží 

prostředí, ve kterém vznikly. BREEAM vybočuje z řady zejména faktem, že se nestará 

jen o návrh a provoz budovy, ale vyhodnocuje, jak je budova stavěna, jaké aktivity byly 

vykonány pro vybudování šetrné budovy nebo zda jsou stavební aktivity prováděny v 

duchu udržitelného rozvoje. LEED je zase speciální svým důrazem na ochranu budovy 

a jejích uživatelů proti cigaretovému kouři nebo zabýváním se problematikou tepelných 

ostrovů ve městech. A SBToolCZ se odlišuje zvýšenou pozornostní o produkci několika 

druhů emisí a zájmu o bezpečné okolí budovy.  

Aspira Business Centre získala v analýze BREEAM certifikát v úrovni 

Excellent, LEED certifikát v úrovni Gold a SBToolCZ certifikát v bronzovém stupni 

kvality, nižší úroveň tohoto certifikátu oproti ostatním dvěma, je fakt, že návrh nebyl 

modifikován na požadavky české metodiky. Nicméně je to zřetelným důkazem 

rozdílných požadavků certifikačních nástrojů a může to sloužit jako varování začínat 

s certifikačním procesem v průběhu výstavby jen z důvodu získání prestižního 

„dokladu“ o budově. Přehledné tabulky výsledného zhodnocení všech certifikačních 

nástrojů, jsou přiloženy v Příloze. 
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3.6 Doporučení pro dosažení lepších úrovní v nástrojích 

3.6.1 BREEAM 

Vyhodnocení administrativní budovy v certifikačním nástroji BREEAM dopadlo 

velice dobře. Budova získala celkem 84,32%, což odpovídá stupni Excellent, na který 

Aspira Business Centre cílí. O necelé procento je ovšem vzdálená od stupně 

Outstanding, konkrétně ji od něj dělí pouze jeden jediný kredit. Získání jakéhokoliv 

kreditu ještě automaticky neznamená, že budova na nejvyšší úroveň dosáhne, protože 

jsou tu ještě omezení v podobě povinných kreditů. Hodnotící tabulka v Příloze ukazuje, 

že pouze v kreditu Mat03 – Responsible sourcing of materials by mohl nastat se 

splněním. Krritérium nezíská žádný kredit, ale povinností pro získání úrovně 

Outstanding je splnění Criterion 1, který nařizuje doložit, že veškeré dřevo používané 

na stavbě bylo legálně pokáceno a bylo s ním obchodováno dle relevantních směrnic. 

Tato podmínka nebude problémem, protože dokládat původ dřeva vyžadují již nyní 

všechny 3 nástroje. 

Úpravou dvou kreditů je možné dosáhnout na vyšší úroveň certifikátu. Prvním je 

Wat01 – Water Consumption, kde nyní dle výpočtu ušetří Aspira 54,92% oproti 

srovnávací hladině, za což získá 4 kredity. Ovšem již za 55% úspor získá kreditů 5, 

proto postačí přenavrhnout úsporná zařízení, např. specifikovat baterie, sprchy, toalety 

s nižší spotřebou vody, tím zvýšit úspory vody nad 55% a získat tak 5 kreditů. 

Druhou úpravou musí projít kritérium Pol03  - Surface Water Run-off, kde se 

musí navrhnout drenážní systém kolem budovy tak, aby splnil požadavek, že podíl vody 

ve vrcholu srážkového deště nebude po výstavbě budovy vyšší, než byl před výstavbou 

v ročních a 100-letých obdobích. Druhou částí změny je splnění bodu, který požaduje 

zadržet vodu ve filtrační nádrži po dobu alepoň 6-ti hodin. 

Nové výsledné skóre po aplikaci předchozích opatření je 88,18%, hodnota je 

vyšší než 85% a budovy by tedy získala úroveň Outstanding. 

3.6.2 LEED 

Při certifikování nástrojem LEED získala administrativní budova úroveň Gold 

s počtem bodů 71. Do nejvyšší úrovně Platinum ji zbývá získat celkem 9 kreditů, zde se 

nemusí kontrolovat splnění povinných kreditů pro vyšší úroveň, protože jak už bylo 

zmíněno výše, povinné kredity musí být splněny bez ohledu na získanou úroveň. 
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Očekávaným způsobem by mohlo být získání více kreditů v kritériu EAc1 – 

Optimize Energy Performance, který řeší energetické úspory a kde budova získala 

pouze 8 kreditů z 21. Pro zisk dalších 9 kreditů by musely být úspory až 40% oproti 

srovnávací hladině. To by byl však velký zásah do návrhu. 

Kompromisem by bylo přijít na způsob, jak zvýšit úspory například o dalších 

8%, což by získalo 4 kredity a zároveň se pokusit získat kredity i v jiných kritériích. 

Jedním takovým může být SSc4.4 – Alternative Transportation – Parking Capacity, zde 

je požadován návrh počtu parkovacích míst dle místních požadavků, ale zároveň se 

tento požadavek nesmí překročit. Pro administrativní budovu Aspira je tento požadavek 

209 – 262 parkovacích míst. Aspira bude po dokončení disponovat 264 místy 

v podzemních garážích a 14 místy na ulici u budovy. Pro získání 2 kreditů by tedy 

stačilo zrušit přebytečná místa. 

Pro zbývající 3 kredity by stačilo zvýšit úspory vody nad 40% v kritériu WEc3 – 

Water Use Reduction, navrhnout rozšíření vegetačních teras na 50% plochy a získat tak 

1 kredit v SSc7.2 – Heat Island Effect – Roof a zvýšit požadavek na dodavatele 

používat materiály s recyklovaným obsahem, místo dosavadních 10% jej navýšit na 

20%. 

Těmito opatřeními by se dosáhlo 80 bodů a tím úrovně Platinum. V reálné praxi 

se ovšem necílí počtem kreditů přesně na hranici úrovně, protože během procesu 

certifikace je možné, že některý z cílených kreditů komise neuzná a budova by pak 

třeba jen o jeden kredit získala horší úroveň. Je tedy lepší cílit na počet kreditů, který je 

pod střední hodnotou v úrovni a mít tak rezervo pro případný neúspěch. 

3.6.3 SBToolCZ 

V rámci certifikačního nástroje SBToolCZ dosáhla budova pouze na bronzový 

certifikát kvality s bodovým ohodnocením 5,9. Stříbrný certifikát kvality má hranici již 

na 6-ti bodech, podmínkou získání je ale splnění určitého povinného počtu bodů 

v sedmi kritériích. Budova již splnila limity v kritériích S.03 – Tepelná pohoda v letním 

období, S.11 – Zdravotní nezávadnost materiálů, S.12 – Kvalita vnitřního vzduchu a 

C.01 – Náklady životního cyklu. Spíše než tedy hledat nesnadnější řešení zisku dalších 

bodů, je nutné zaměřit se na dosažení limitních hodnot ve zbylých třech kritériích, což 

zároveň zajistí i potřebný počet bodů pro splnění bodové hranice. 
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U kritérií E.01 – Spotřeba primární energie a E.02 – Potenciál globálního 

oteplování je třeba zamyslet se nad návrhem jiných zdrojů energie, které by 

nepotřebovávaly tolik primární energie a měli nižší produkci emisí CO2. Pro navýšení 

bodů v kritériu E.09 – Použití konstrukčních materiálů při výstavbě je třeba vznést 

požadavek na dodavatele používat na stavbě materiály, které mají vyšší podíl 

recyklovaného obsahu, pochází z okruhu 100 km od stavby nebo jsou vyrobeny 

s určitým podílem obnovitelných složek. 

Po dosažení limitních hodnot v těchto třech kreditech je splněna podmínka a 

zároveň se změnilo výsledné skóre na 6,2, což spadá do stříbrného certifikátu kvality. 
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4 Závěr 

Smyslem této diplomové práce bylo prozkoumat problematiku 

environmentálních certifikačních nástrojů, které vycházejí z myšlenky udržitelného 

rozvoje a které si kladou za cíl poskytovat návod a vedení pro návrh budov, které budou 

nejen kvalitní, ale budou šetrné k životnímu prostředí a budou přidanou hodnotou 

budoucím generacím.  

V první části byly představeny nejrozšířenější certifikáty, britský BREEAM, 

americký LEED, český SBToolCZ, německý DGNB a francouzský HQE. U 

jednotlivých certifikačních nástrojů byl vysvětlen jejich původ, metodika, systém 

samotné certifikace, bodový systém vedoucí k výsledným úrovním certifikátu a přehled 

kategorií, ve kterých je budova posuzována. 

Byla také provedena celkovou analýza počtu certifikovaných budov v rámci 

České republiky, ze které vyplynulo, která z nástrojů je nejvíce používaný a jakou 

úspěšnost mají budovy v procesu certifikace. Data z analýzy byly implementovaným do 

tabulek a grafů pro snazší pochopení a možnost jednoduché prezentace výsledků. Dle 

očekávání nejpoužívanějšími certifikáty v České republice jsou BREEAM a LEED, 

které jsou z certifikátů nejstarší a rozšířenější po světě. Od doby první certifikované 

budovy v ČR, kterou je sídlo ČSOB v Praze Radlicích, uběhlo již více jak 10 let a za tu 

dobu certifikace budov získala značnou podporu, jak v odborné, tak i laické veřejnosti. 

Dřívější byl pronájem prostor v certifikovaných budovách spíše doménou zahraničních 

společností, které chtěli sídlit v šetrně navržených budovách, které znaly ze svých zemí, 

ale postupem času si i české firmy uvědomily potenciál těchto budov a tak 

certifikovaných budov od té doby přibývá. 

Samotný certifikační proces není levná záležitost a tak je celkem normální mít 

budovu certifikovanou pouze jedním nástrojem, ač je jich na trhu více. Společnost 

Livesport se rozhodla postavit si své sídlo v Nových Butovicích ve vysokém standardu 

provedení, ale s co nejmenším dopadem na životní prostředí, neboť si uvědomuje 

zodpovědnost vůči budoucím generacím. Výsledkem jejího myšlení je snaha o získání 

dvojí certifikace administrativní budovy Aspira Business Centre nástroji BREEAM a 

LEED, která by se tak stala první svého druhu v ČR. Právě případová studie o této 

administrativní budově a její využití pro porovnání certifikačních nástrojů BREEAM a 

LEED bylo podnětem pro sepsání této diplomové práce. Jak si návrh budovy, která je 

primárně uzpůsobena požadavkům zahraničních certifikačních nástrojů, povede 
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v hodnocení českým SBToolCZ, který vychází z jiného prostředí a má tak jiná kritéria, 

bylo důvodem provedení dodatečného ohodnocení touto metodikou. V rámci 

posuzování nástrojů byla do hloubky prozkoumána jednotlivá kritéria, což pomohlo 

k lepšímu pochopení existence a důvodu vzniku environmentálních certifikačních 

nástrojů jako návodu pro navrhování „zelených“ budov. 

S detailní znalostí jednotlivých kritérií pak bylo snadné doporučit opatření, která 

by vedla k dosažení vyšších úrovní v jednotlivých nástrojích. Právě podrobné popsání a 

vzájemné porovnání jednotlivých kreditů napříč certifikačními systémy v diplomové 

práci může posloužit jako návod pro jedince, který bude chtít předběžně ohodnotit svoji 

budovu nebo snáze proniknout do oboru environmentálních certifikátů.   
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Environmentální certifikáty - porovnání kreditů BREEAM, LEED, SBToolCZ

BREEAM
OUTSTANDING EXCELLENT

132 105 CZECH REPUBLIC 110,00% 84,32%

Kategorie Označení Název Povinný kredit Počet možných kreditů Počet získaných kreditů Váha Možné skóre Získané skóre

MAN - 23 21 12,00% 12,00% 10,96%

Man01 Sustainable procurement Pass - Excellent 1, Out 2 9 9

Man02 Responsible construction practises Excellent 1, Out 2 2 2 Úspěšnost

Man03 Construction site impacts NE 5 4 91,30%

Man04a Stakeholder participation Good  - Out 1 4 4

Man05 Life-cycle cost and service life planning NE 3 2

HEA 14 11 14,50% 14,50% 11,39%

Hea01 Visual comfort Criterion 1 only 4 3

Hea02 Indoor air quality Criterion 1 only 4 3 Úspěšnost

Hea03 Thermal comfort NE 2 2 78,57%

Hea04 Water quality Criterion 1 only 1 1

Hea05a Acoustic performance NE 2 2

Hea06 Safe access NE 1 0

ENE 27 23 18,50% 18,50% 15,76%

Ene01 Energy efficiency Excellent 6, Out 10 15 14

Ene02a Energy monitoring Very good - Out 1 2 2 Úspěšnost

Ene03 External lighting NE 1 1 85,19%

Ene04 Low and zero carbon technologies Excellent - Out 1 2 1

Ene05 Energy efficient cold storage NE 3 1

Ene06 Energy efficient transportation systems NE 2 2

Ene08 Energy efficient equipment NE 2 2

TRA 9 9 5,00% 5,00% 5,00%

Tra01 Public transport accessibility NE 3 3

Tra02 Proximity to amenities NE 1 1 Úspěšnost

Tra03a Alternative modes of transport NE 2 2 100,00%

Tra04 Maximum car parking capacity NE 2 2

Tra05 Travel plan NE 1 1

WAT 9 8 6,00% 6,00% 5,33%

Wat01 Water consumption Very good - Exc 1, Out 2 5 4

Wat02 Water monitoring Good - Out Criterion 1 only 1 1 Úspěšnost

Wat03 Water leak detection and prevention NE 2 2 88,89%

Wat04 Water efficient equipment NE 1 1

MAT 11 8 12,50% 12,50% 9,09%

Mat01 Life cycle impacts NE 6 6

Mat03 Responsible sourcing of materials  Out - Criterion 1 only 3 0 Úspěšnost

Mat04 Insulation NE 1 1 72,73%

Mat05 Designing for robustness NE 1 1

WST 6 5 10,00% 10,00% 8,33%

Wst01 Construction waste management Out - 1 3 3

Wst02 Recycled aggregates NE 1 0 Úspěšnost
Wst03a Operational waste Excellent - Out 1 1 1 83,33%

Wst04 Speculative floor and ceiling finishes NE 1 1

LE 10 7 9,50% 9,50% 6,65%

Le01 Site selection NE 3 0

Le02 Ecological value of site and protection of ecological features NE 2 2 Úspěšnost

Le04 Enhancing site ecology NE 3 3 70,00%

Le05 Long term impact on biodiversity NE 2 2

POL 13 9 6,50% 12,00% 7,80%

Pol01 Impact of refrigerants NE 3 1

Pol02 Nox emissions NE 3 3

Pol03 Surface water run-off NE 5 3 5,50%

Pol04 Reduction of night time light pollution NE 1 1 Úspěšnost

Pol05 Noise attenuation NE 1 1 69,23%

Innovation NE 10 4 10,00% 10,00% 4,00%

MAN01 1

OUTSTANDING ≥ 85% TRA03 1

EXCELLENT ≥ 70% MAT01 1

VERY GOOD ≥ 55% WST01 1
GOOD ≥ 45%

PASS ≥ 30%

UNCLASSIFIED < 30%

BREEAM International New Construction 2013 (NC)

Non residential (Commertial) - Office and Retail (1&2]

Health and Wellbeing

Energy

Transport

Water

Materials

Waste

Land use and ecology

Pollution

Management



Environmentální certifikáty - porovnání kreditů BREEAM, LEED, SBToolCZ

LEED
Platinum Gold Úspěšnost

112 71 63,39%

Kategorie Označení Název Povinný kredit Počet možných kreditů Počet získaných kreditů

SS - 28 21 Úspěšnost

SSp1 Construction Activity Pollution Prevention ANO OK OK 75,00%

SSc1 Site Selection NE 1 1

SSc2 Development Density and Community Connectivity NE 5 5

SSc3 Brownfield Redevelopment NE 1 0

SSc4.1 Alternative Transportation - Public Transportation Access NE 6 6

SSc4.2 Alternative Transportation - Bicycle Storage and Changign Rooms NE 2 2

SSc4.3 Alternative Transportation - Low-Emitting and Fuel-Efficient Vehicles NE 3 3

SSc4.4 Alternative Transportation - Parking Capacity NE 2 0

SSc5.1 Site Development - Protect or Restore Habitat NE 1 0

SSc5.2 Site Development - Maximize Open Space NE 1 1

SSc6.1 Stormwater Design - Quantity Control NE 1 0

SSc6.2 Stormwater Design - Quality Control NE 1 0

SSc7.1 Heat Island Effect - Nonroof NE 1 1

SSc7.2 Heat Island Effect - Roof NE 1 0

SSc8 Light Pollution Reduction NE 1 1

SSc9 Tenant Design and Construction NE 1 1

WE 10 5 Úspěšnost

WEp1 Water Use Reduction - OK OK 50,00%

WEc1 Water Efficient Landscaping ANO 4 2

WEc2 Innovative Wastewater Technologies NE 2 0

WEc3 Water Use Reduction NE 4 3

EA - 37 20 Úspěšnost

EAp1 Fundamental Commisioning of Building Energy Systems ANO OK OK 54,05%

EAp2 Minimum Energy Performance ANO OK OK

EAp3 Fundamental Refrigerant Management ANO OK OK

EAc1 Optimize Energy Performance NE 21 8

EAc2 On-site Renewable Energy NE 4 0

EAc3 Enhanced Commissioning NE 2 2

EAc4 Enhanced Refrigerant Management NE 2 2

EAc5.1 Measurement and Verification - Base Building NE 3 3

EAc5.2 Measurement and Verification - Tenant Submetering NE 3 3

EAc6 Green Power NE 2 2

MR - 13 6 Úspěšnost

MRp1 Storage and Collection of Recyclabes ANO OK OK 46,15%

MRc1 Building Reuse - Maintain Existing Walls, Floors, and Roof NE 5 0

MRc2 Construction Waste Management NE 2 2

MRc3 Materials Reuse NE 1 0

MRc4 Recycled Content NE 2 1

MRc5 Regional Materials NE 2 2

MRc6 Certified Wood NE 1 1

IEQ - 12 10 Úspěšnost
IEQp1 Minimum Indoor Air Quality Performance ANO OK OK 83,33%

IEQp2 Environmental Tobacco Smoke (ETS) Control ANO OK OK

IEQc1 Outdoor Air Delivery Monitoring NE 1 1
IEQc2 Increased Ventilation NE 1 1

IEQc3 Construction Indoor Air Quality Management Plan During Construction NE 1 1

IEQc4.1 Low-Emitting Materials - Adhesives and Sealants NE 1 1

IEQc4.2 Low-Emitting Materials - Paints and Coatings NE 1 1

IEQc4.3 Low-Emitting Materials - Flooring Systems NE 1 1

IEQc4.4 Low-Emitting Materials - Composite Wood and Agrifiber Products NE 1 1

IEQc5 Indoor Chemical and Pollutant Source Control NE 1 0

IEQc6 Controllability of Systems - Thermal Comfort NE 1 0

IEQc7 Thermal Comfort - Design NE 1 1

IEQc8.1 Daylight and Views - Daylight NE 1 1

IEQc8.2 Daylight and Views - Views NE 1 1

ID - 6 5 Úspěšnost

IDc1 Innovation in Design NE 5 4 83,33%

IDc2 LEED® Accredited Professional NE 1 1

RP - 6 4 Úspěšnost

RPc1 Regional Priority - 6 4 66,67%

Platinum 80 - 110 IDc1 RPc1

Gold 60 - 79 SSc4.1 EAc1

Silver 50 - 59 SSc5.2 EAc3

Certified 40 - 49 MRc2 EAc5.2
Not certified 0 - 39 MRc5 WEc3

LEED 2009 for Core and Shell Development (LEED-CS v2009)

Office: Administrative/Proffesional

Regional Priority

Innovation in Design

Materials and Resources

Indoor Environmental Quality

Sustainable Sites

Water Efficiency

Energy and Athmosphere
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SBToolCZ ZLATÝ BRONZOVÝ

Manuál hodnocení administrativních budov ve fázi návrhu S - Stříbrný, Z - Zlatý

Administrativní budova 330,0 197,4 10,0 5,9

Kategorie Označení Název Povinný kredit Popis Počet možných bodů Počet získaných bodů Váha Celková váha Možné skóre Získané skóre

E 140,0 56,6 100,0% 50% 10,00 4,16 Úspěšnost

E.01 Spotřeba primární energie S - 6, Z - 8 10,0 5,9 22,8% 2,28 1,34 41,55%

E.02 Potenciál globálního oteplování S - 6, Z - 8 10,0 3,2 16,5% 1,65 0,53

E.03 Potenciál okyselování prostředí NE 10,0 10,0 5,0% 0,50 0,50

E.04 Potenciál eutrofizace prostředí NE 10,0 3,3 3,4% 0,34 0,11

E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy NE 10,0 5,0 5,4% 0,54 0,27

E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu NE 10,0 5,0 3,5% 0,35 0,18

E.07 Využití zeleně na budově a pozemku NE 10,0 3,0 5,5% 0,55 0,17

E.08 Spotřeba pitné vody NE 10,0 6,1 4,2% 0,42 0,26

E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě S - 5, Z - 7 10,0 2,0 9,2% 0,92 0,18

E.10 Použití certifikovaných materiálů NE 10,0 1,2 5,2% 0,52 0,06

E.11 Využití půdy NE 10,0 2,8 7,1% 0,71 0,20

E.12 Zachycení dešťové vody NE 10,0 4,1 4,4% 0,44 0,18

E.13 Výroba obnovitelné energie NE 10,0 0,0 4,1% 0,41 0,00

E.14 Chlazení NE 10,0 5,0 3,7% 0,37 0,19

S 150,0 112,9 100,0% 35% 10,00 7,75 Úspěšnost

S.01 Vizuální komfort NE 10,0 10,0 6,2% 0,62 0,62 77,48%

S.02 Akustický komfort NE 10,0 5,0 7,1% 0,71 0,36

S.03 Tepelná pohoda v letním období S - 5, Z - 7 10,0 6,8 7,2% 0,72 0,49

S.04 Tepelná pohoda v zimním období NE 10,0 6,8 5,9% 0,59 0,40

S.05 Zeleň v interiéru NE 10,0 4,6 2,0% 0,20 0,09

S.06 Pozitivní stimulace vnitřním prostředím NE 10,0 4,6 5,0% 0,50 0,23

S.07 Bezbariérový přístup NE 10,0 10,0 6,8% 0,68 0,68

S.08 Flexibilita využití budovy NE 10,0 8,0 6,4% 0,64 0,51

S.09 Prostorová efektivita NE 10,0 10,0 6,0% 0,60 0,60

S.10 Využití exteriéru budovy NE 10,0 10,0 3,2% 0,32 0,32

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů S - 5, Z - 7 10,0 8,0 14,1% 1,41 1,13

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu S - 5, Z - 7 10,0 10,0 10,4% 1,04 1,04

S.13 Zapojení do veřejného prostoru NE 10,0 5,0 6,4% 0,64 0,32

S.14 Doprava NE 10,0 8,5 7,5% 0,75 0,64

S.15 Bezpečnost v budově NE 10,0 5,6 5,8% 0,58 0,32

C 40,0 28,0 100,0% 15% 10,00 7,13 Úspěšnost

C.01 Náklady životního cyklu S - 5, Z - 7 10,0 9,0 34,2% 3,42 3,08 71,31%

C.02 Facility management NE 10,0 7,0 28,7% 2,87 2,01

C.03 Zajištění prováděcí a provozní dokumentace NE 10,0 8,0 14,0% 1,40 1,12

C.04 Management tříděného odpadu NE 10,0 4,0 23,1% 2,31 0,92

L 60,0 58,0 100,0% 0% 10,00 9,75 Úspěšnost

L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci NE 10,0 10,0 10,9% 1,09 1,09 97,52%

L.02 Dostupnost služeb NE 10,0 10,0 15,0% 1,50 1,50

L.03 Dostupnost veřejné dopravy NE 10,0 10,0 26,8% 2,68 2,68

L.04 Živelná rizika NE 10,0 10,0 20,3% 2,03 2,03

L.05 Biodiverzita NE 10,0 10,0 14,6% 1,46 1,46

L.06 Bezpečnost budovy a okolí NE 10,0 8,0 12,4% 1,24 0,99

Zlatý certifikát kvality 8 - 10 E 10,0 4,2

Stříbrný certifikát kvality 6 - 7,9 S 10,0 7,7
Bronzová certifikát kvality 4 - 5,9 C 10,0 7,1

Certifikát kvality 0 - 3,9 L 10,0 9,8

ZLATÝ BRONZOVÝ

Min počet bodů Celkem dosaženo bodů Splněno

a b c

E.01 Spotřeba primární energie 6 5,9 NE

E.02 Potenciál globálního oteplování 6 3,2 NE

E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 5 2,0 NE

S.03 Tepelná pohoda v letním období 5 6,8 ANO

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 5 8,0 ANO

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 5 10,0 ANO
C.01 Náklady životního cyklu 5 9,0 ANO

Min počet bodů Celkem dosaženo bodů Splněno

a b c

E.01 Spotřeba primární energie 8 5,9 NE
E.02 Potenciál globálního oteplování 8 3,2 NE

E.09 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 7 2,0 NE

S.03 Tepelná pohoda v letním období 7 6,8 NE

S.11 Zdravotní nezávadnost materiálů 7 8,0 ANO

S.12 Kvalita vnitřního vzduchu 7 10,0 ANO
C.01 Náklady životního cyklu 7 9,0 ANO

NE

Povinné kritérium

Prověření pro naplnění požadavku na zlatý certifikát kvality

NE

Normalizované body

Prověření pro naplnění požadavku na stříbrný certifikát kvality

Povinné kritérium

Ekonomika a management

Lokalita

Vážené body

Životní prostředí

Sociální kritéria


