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Abstrakt 

Obsahem této práce je vypracování stručné rešerše klimatických cílů a aplikovat 

je na podmínky České republiky. Na základě toho byly stanoveny emisní limity           

pro novostavbu kancelářské budovy, která byla následně posouzena z hlediska 

potenciálu globálního oteplování. Byly navrženy varianty stavebně energetického 

konceptu budovy, jejichž uhlíková stopa ve fázi výstavby a provozu splňuje stanovené 

emisní požadavky. Tyto varianty jsou v závěru práce vyhodnoceny a porovnány.  

 

Klíčová slova 

Klimaticky neutrální administrativní budova, globální oteplování, GWP, emise 

skleníkových plynů, LCA, Pařížská klimatická dohoda, uhlíková stopa 

 

Abstract 

The aim of this thesis is to complete a brief research on climatic goals and        

to apply them to the conditions in the Czech Republic. Based on this, emission limits 

for the  construction of a new office building were established. This building was later 

assessed from the point of view of global warming potential and other environmental 

indicators. Variations in construction and energetic concept of a building whose carbon 

footprint in the phase of construction and operation meets the defined emission limits 

are defined. These variants are evaluated and in the conclusion of this thesis. 

 

Key words 

Climate neutral office building, global warming, GWP, greenhouse emissions, 

LCA, Paris climate agreement, carbon footprint 
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1. ÚVOD 

Extrémní sucha v Africe, záplavy v jižní Asii a opakované hurikány v Karibiku jsou 

příkladem mimořádných událostí roku 2017 vyvolaných změnami podnebí. Přestože by 

bylo chybné považovat tyto jevy pouze za důsledek globálního oteplování, roste 

množství důkazů o tom, že změna klimatu přispívá k jejich zvýšenému výskytu a síle. [1] 

Přijetí Pařížské dohody smluvními stranami Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu v prosinci roku 2015 je důležitým milníkem ve snaze o vytvoření 

mezinárodního základu pro ambiciózní opatření v oblasti změny klimatu. Hlavním cílem 

dohody je výrazné snížení produkce emisí skleníkových plynů a tím udržení nárůstu 

průměrné globální teploty pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou 

revolucí. Dohoda zárověň usiluje o to, aby zvyšování teploty nepřekročilo 1,5 °C 

nad úroveň před industrializací. [2] 

The Emissions Gap Report 2017 odhaduje globální potenciál snížení emisí v roce 

2030 v šesti klíčových sektorech: zemědělství, lesnictví, budovy, energetika, průmysl 

a doprava. Celkový základní potenciál redukce emisí je stanoven na 33 GtCO2e, kde 

pro sektor budov je předpokládaná hodnota 1,9 GtCO2e, z níž 0,68 – 0,85 GtCO2e 

zaujímají novostavby. [3, s. 20] 

Studie pro alianci Šance pro budovy uvádí, že je možné do roku 2050 snížit 

emise na provoz budov o 26,7 Mt CO2 ročně, tedy zhruba o 60%. Toto snížení 

představuje 26,4% celkových emisí ČR v roce 2014. [4, s. 10]  

Z výše uvedených dat je zřejmé, že sektor budov má značný podíl na celkových 

emisích CO2 a zároveň velký potenciál jejich snížení. Cílem této práce je stanovení 

emisních limitů pro novostavbu kancelářské budovy v České republice a její následné 

posouzení z hlediska potenciálu globálního oteplování a dalších environmentálních 

ukazatelů. Na základě rozdílu mezi požadovanými a vypočtenými hodnotami emisí 

budovy bude navržen stavebně energetický koncept, jehož přínos bude v závěru 

vyhodnocen. 
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2. SHRNUTÍ SOUČASNÉHO STAVU POZNÁNÍ 

Změny klimatu a s tím související nepříznivé dopady patří mezi největší výzvy, kterým 

čelí společnost v jednadvacátém století. V důsledku výrazného nárůstu skleníkových 

plynů v atmosféře, způsobené především činností člověka, postihuje globální fenomén 

změny klimatu mnoho různých odvětví. Vypouštěné skleníkové plyny se rovnoměrně 

šíří zemskou atmosférou, bez ohledu na to, jak a kde vznikly. Přesto se dopady změny 

klimatu projevují na lokální nebo regionální úrovni a vyžadují řešení, která lze aplikovat 

v místních podmínkách a budou podpořena národní odpovědností a celosvětovou 

solidatirou.  

2.1. Globální oteplování 

Oteplování klimatického systému je jednoznačné vzhledem k mnoha změnám 

pozorovaných od padesátých let dvacátého století. Dochází k oteplování atmosféry 

a oceánů, zmenšuje se množství sněhu a ledu na Zemi, roste hladina moří a roste také 

koncentrace skleníkových plynů v ovzduší. Za posledních třicet let je zaznamenáváno 

zvyšování teploty zemského povrchu oproti každému předchozímu desetiletí.                       

Pro severní hemisféru bylo dokonce období od roku 1983 do roku 2012 

pravděpodobně tím nejteplejším za posledních 1400 let. Kromě rostoucích teplot bylo 

od roku 1950 pozorováno mnoho extrémních klimatických jevů, jako jsou tropické 

cyklony o větších intenzitách, delší a silnější sucha nebo naopak intenzivnější a častější 

deště. Zvýšila se freknevnce i délka vln veder a na většině míst přibylo teplejších dní 

a nocí. [1] 

Prokazatelně dochází také k ohřívání oceánů, kde v horních 75 m byl 

zaznamenán nárůst teploty o 0,11 °C mezi roky 1971 a 2010 a podle předpokladů 

se měla oteplit i vrstva až do hloubky 700 m. V posledních dvaceti letech dochází 

k masivnímu a nebývale rychlému tání ledové pokrývky v Grónsku a na Antarktidě. 

Průměrná míra tání Grónského permafrostu se s velkou pravděpodobností zvýšila 

z 34 Gt/rok během let 1992 až 2001 na 215 Gt/rok během let 2002 až 2011 a průměrná 

míra tání ledu v Antarktidě se ve stejném období zvýšila z původních 30 Gt/rok            

na 147 Gt/rok. Celosvětově se zmenšují ledovce a ubývá ledu v Arktickém moři stejně 

tak, jako jarního sněhu na severní polokouli. Právě tání ledovců spolu s tepelnou 

roztažností oceánů vysvětluje 75% globálního průměrného nárůstu hladiny moře.      

Na základě pozorování mezi roky 1993 a 2010 k tomuto nárůstu ročně přispívá teplotní 



roztažnost v důsledku oteplování 1,1 mm, zmenšování ledovců 0,76

Grónského permafrostu 0,33 mm, tání ledové

pevninské vody 0,38 mm.

hladina moře o 0,19 m. [

Výše uvedené jevy jsou demonstrovány v

jejich vývoj do současnosti. 

pro letectví a kosmonautiku (NASA).

Obrázek 1: Růst globální povrchové teploty vztažený k průměrným 

Obrázek 2: Úbytek arktického mořského ledu ve srovnání

důsledku oteplování 1,1 mm, zmenšování ledovců 0,76

Grónského permafrostu 0,33 mm, tání ledové pokrývky Antarktidy 0,27

pevninské vody 0,38 mm. Od roku 1901 do roku 2010 se zvýšila globální průměrná 

[1] 

Výše uvedené jevy jsou demonstrovány v následujících grafech, které zobrazují 

jejich vývoj do současnosti. Monitorování těchto jevů zajišťuje americký 

pro letectví a kosmonautiku (NASA).  

: Růst globální povrchové teploty vztažený k průměrným teplotám v letech 1951 

Úbytek arktického mořského ledu ve srovnání s průměrem z let 1981 –
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Obrázek 3: Hmotnostní změny ledové pokrývky na Antarktidě or roku 2002 [

Obrázek 4: Hmotnostní změny ledové pokrývky v Gr

2.2. Skleníkové plyny

Některé skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry, jako vodní pára, oxid 

uhličitý, methan a oxid dusný. 

jako jsou oxid uhličitý, methan, oxid dusný, částečn

fluorid sírový (jejich produkce je kontrolována 

úmluvou a nově i Pařížskou dohodou

(jejich používání je kontrolováno Montrealským protokolem a jeho d

dalších plynů. [6] 

Atmosférická koncentrace oxidu uhličitého (CO

dusného (N2O) dosahuje nejvyšší míry za posledních 800

před průmyslovou revolucí vzrostla koncentrace CO

z fosilních paliv, ale také díky změně využívání půdy

: Hmotnostní změny ledové pokrývky na Antarktidě or roku 2002 [5] 

: Hmotnostní změny ledové pokrývky v Grónsku od roku 2002 [5] 

Skleníkové plyny 

Některé skleníkové plyny jsou přirozenou součástí atmosféry, jako vodní pára, oxid 

uhličitý, methan a oxid dusný. Atmosféra obsahuje i plyny antropogenního původu

jako jsou oxid uhličitý, methan, oxid dusný, částečně a zcela fluorované uhlovodíky, 

fluorid sírový (jejich produkce je kontrolována Kjótským protokolem, 

a nově i Pařížskou dohodou), tvrdé (CFC) a měkké freony (HCFC), halony 

(jejich používání je kontrolováno Montrealským protokolem a jeho d

Atmosférická koncentrace oxidu uhličitého (CO2), methanu (

) dosahuje nejvyšší míry za posledních 800 000 let. Od období 

průmyslovou revolucí vzrostla koncentrace CO2 o 40%, zejména kvůli emis

fosilních paliv, ale také díky změně využívání půdy, především odlesňování
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30% emisí CO2 absorbovaly oceány, což zapříčinilo jejich okyselení. Koncentrace CH

se od předindustriálního období zvýšila

Vývoj emisí CO2 il

v Mauna Loa Observatory na Havaji od roku 2005.

Obrázek 5: Měsíční sledování hodnot CO2 od roku 2005 do současnosti, měřěno v Mauna Loa 
Observatory, Hawaii [5] 

Globální emise CO

průmyslových procesů tvoří 70% celkových globálních emisí skleníkových plynů a

odhadovány na 35,8 GtCO

emise CO2 z fosilních paliv a výroby cementu zůstávají v roce 2016 již podruhé stabilní i 

přesto, že došlo k poklesu ekonomického růstu. Zásadní roli hraje omezení používání 

uhlí v Číně a USA od roku 2011, kter

Obrázek 6: a) emise skleníkových plynů šesti největších světových producentů (bez využití půdy, změn 
využití půdy a lesních aktivit), mezinárodní dopravy, využití půdy,
b) Globální emise CO2 [3] 

absorbovaly oceány, což zapříčinilo jejich okyselení. Koncentrace CH

se od předindustriálního období zvýšila o 150% a N2O o 20%. [1] 

ilustruje Obrázek 5, který interpretuje data z

Mauna Loa Observatory na Havaji od roku 2005. 

: Měsíční sledování hodnot CO2 od roku 2005 do současnosti, měřěno v Mauna Loa 

bální emise CO2 ze spalování fosilních paliv, výroby cement

tvoří 70% celkových globálních emisí skleníkových plynů a

odhadovány na 35,8 GtCO2 za rok 2016. [3] Z grafů na Obrázku 6 je patrné,

fosilních paliv a výroby cementu zůstávají v roce 2016 již podruhé stabilní i 

že došlo k poklesu ekonomického růstu. Zásadní roli hraje omezení používání 

uhlí v Číně a USA od roku 2011, které vedlo ke zpomalení růstu celkových emisí CO

a) emise skleníkových plynů šesti největších světových producentů (bez využití půdy, změn 
využití půdy a lesních aktivit), mezinárodní dopravy, využití půdy, změn využití půdy a lesních aktivit; 
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absorbovaly oceány, což zapříčinilo jejich okyselení. Koncentrace CH4    

, který interpretuje data z měsíčního měření 

 
: Měsíční sledování hodnot CO2 od roku 2005 do současnosti, měřěno v Mauna Loa 

ze spalování fosilních paliv, výroby cementu a dalších 

tvoří 70% celkových globálních emisí skleníkových plynů a jsou 

je patrné, že globální 

fosilních paliv a výroby cementu zůstávají v roce 2016 již podruhé stabilní i 

že došlo k poklesu ekonomického růstu. Zásadní roli hraje omezení používání 

ke zpomalení růstu celkových emisí CO2.  

 
a) emise skleníkových plynů šesti největších světových producentů (bez využití půdy, změn 

změn využití půdy a lesních aktivit; 
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Vliv jednotlivých plynů na intenzitu skleníkového efektu nezávisí jen na jejich 

koncentraci v ovzduší, ale také na tom, jak dlouho setrvávají v atmosféře a jak účinně 

pohlcují a vyzařují dlouhovlnné záření. Účinek skleníkových plynů tudíž záleží na jejich 

radiačních vlastnostech, molekulové hmotnosti, obsahu a době působení v atmosféře. 

Udává se prostřednictvím tzv. potenciálu globálního ohřevu, který je definován jako 

radiační účinek plynu za určitý časový úsek (obvykle 100 let). [6] 

Celkové radiační působení plynů antropogenního původu vzrostlo od počátku 

průmyslové revoluce do roku 2011 o 2,29 W.m-2, kdy největší nárůst byl zaznamenán 

po roce 1970. Kombinované radiační působení skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O          

a halokarbony) se od roku 1750 zvýšilo o 3,00 W.m-2, čímž podíl emisí CO2 byl 1,68 

W.m-2, CH4 0,97 W.m-2, podíl halokarbonů byl 0,18 W.m-2 a aerosoly způsobily snížení 

o  0,9 W.m-2. [1] 

2.2.1. Skleníkový efekt 

Zemský povrch se ohřívá díky krátkovlnnému záření přicházejícímu od Slunce. Země 

naopak emituje dlouhovlnné zaření, které je částečně pohlceno atmosférou a částečně 

vyzářeno zpět. V atmosféře jsou obsaženy zářivě aktivní plyny, které vyzařují část 

energie zpět k povrchu Země a ohřívají ho tak společně se spodními vrstvami 

atmosféry. Tento jev se označuje jako skleníkový efekt a plyny, které ho způsobují, 

se nazývají skleníkové plyny. [6] Princip skleníkového efektu včetně radiační bilance 

je znázorněn na Obrázku 7. 

Obrázek 7: Radiační bilance a působení skleníkového efektu (hodnoty v W.m-2) [6] 



15 

Přirozený skleníkový efekt je nezbytný pro udržení teploty vhodné pro život na Zemi. 

Avšak díky vysokým emisím skleníkových plynů do ovzduší je tento efekt značně zesílen 

a má za následek globální oteplování. Kromě skleníkových plynů ovlivňují teplotu Země 

ještě aerosolové částice antropogenního původu, které naopak sluneční záření 

rozptylují a odrážejí ho zpět do vesmíru, čímž atmosféru ochlazují. [6] 

2.3. Klimatické cíle a závazky 

V roce 2015 byla na jednání států OSN přijata Pařížská dohoda, která si klade za cíl 

výrazně snížit produkci emisí skleníkových plynů a tím udržet globální oteplování 

pod hranicí 2 °C v porovnání s obdobím před průmyslovou revolucí a usiluje o to, 

aby nárůst teploty nepřekročil 1,5 °C. [2]  

Dohodu podepsaly státy z celého světa s výjimkou Ruské federace.  Zahrnuje 

všechny významné producenty emisí skleníkových plynů. Po necelém roce od přijetí, 

dne 4. listopadu 2016, vstoupila dohoda oficiálně v platnost a nahradila tak Kjótský 

protokol. [7] 

Dohoda upravuje mezinárodní rámec ochrany klimatu po roce 2020 a liší se tím, 

že si všechny státy, jak rozvinuté, tak rozvojové, musí stanovit konkrétní vnitrostátní 

redukční příspěvky (Nationally Determined Contributions, dále jen „NDCs“) 

a ty dodržovat. V intervalu pěti let se mají NDCs obnovovat s tím, že příspěvky se 

budou postupně zvyšovat. Předkládané NDCs musí být transparentní a srovnatelné, 

aby bylo možno posoudit, do jaké míry přispívají ke snížení globálních emisí GHG. [8] 

Dohoda doporučuje zachování a zvýšení zásobníků GHG včetně lesů a omezení 

odlesňování a degradace lesů. Dále zakotvuje základní principy mechanismu 

na podporu mitigačních a adaptačních opatření, jejichž přijetí smluvními 

stranami je dobrovolné. Dohoda, mimo jiné, ukládá povinnost rozvinutých států 

finančně podporovat mitigační a adaptační opatření v rozvojových státech 

a požaduje po smluvních stranách, aby podporovaly vzdělávání a přístup veřejnosti 

k informacím v oblasti ochrany klimatu. [8] 

V červnu roku 2017 oznámil prezident Spojených států amerických Donald 

Trump odstoupení od dohody, které by podle odhadů mělo mít za následek zvýšení 

roční produkce emisí na 5,7 – 6,8 GtCO2e oproti původním 5,0 – 6,6 GtCO2e. [3, s. 23] 

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) připravuje každoročně Emissions 

Gap Report, který se soustředí na rozdíl mezi potřebným snížením emisí k dosažení 

dohodnutých cílů při nejnižších možných nákladech a přavděpodobným snížením emisí 

při 100% splnění NDCs. Report mapuje dosavadní vývoj produkce GHG ve světě, 
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aktualizuje sledované indikátory, poukazuje na potenciál pro omezení emisí 

v jednotlivých sektorech a prezentuje modelové scénáře předpokládaného vývoje 

v budoucnosti. 

Vyhodnocené globální scénáře ukazují, že pokud budou státy následovat 

nejméně nákladné cesty ke snižování emisí, neměly by pak emise všech skleníkových 

plynů v roce 2030 překročit 42 GtCO2e. To platí za předpokladu, že šance na dosažení 

hranice 2 °C je vyšší než 66% (v grafu modře). Redukce růstu globální teploty pod 1,5 °C 

s pravděpodobností 50 – 66% stanovuje max. množství vyprodukovaných emisí pro rok 

2030 na 36 GtCO2e (v grafu fialově). Na Obrázku 8 je znázorněn i předpokládaný vývoj 

produkce GHG do roku 2100, kdy by množství emisí vypuštěných do atmosféry nemělo 

překročit 24 GtCO2e při max. oteplení o 2 °C (v grafu modře). [3] 

 

Obrázek 8: Celkové roční globální emise 
skleníkových plynů (GtCO2e) [3] 
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2.4. Situace v České republice 

Stejně jako ostatní země Evropské unie se i Česká republika zavázala k dodržování 

Pařížské dohody a přijala tak dlouhodobou strategii nízkoemisního rozvoje.  

Podle poslední inventarizace skleníkových plynů z roku 2016 vyprodukovala v 

roce 2014 Česká republika 123 650,7 kt CO2e skleníkových plynů, z čehož největší podíl 

zaujímal v CO2 (81,81%), následoval CH4 (10,71%) a N2O (5,11%). Fluorované skleníkové 

plyny tvořily dohromady 2,53%. V porovnání s rokem 1990 se do roku 2014 snížily 

emise C02 o 37% a CH4 o 41% díky snižování emisí v oblasti energetiky, zemědělství a 

odpadu. Snížení produkce emisí v zemědělství způsobilo i pokles N2O v ovzduší o 

43,26% navzdory zvýšení emisí v oblasti dopravy. [9] 

Pro postupné snižování produkce skleníkových plynů jsou definována konkrétní 

opatření a nástroje, které se týkají zejména energetiky, konečné spotřeby energie, 

dopravy, průmyslu, zemědělství, lesnictví, nákládání s odpady, vědy a výzkumu. Tato 

opatření by měla vést k přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku do roku 2050, k čemuž 

velkým dílem přispěje snižování spotřeby energie. [10] 

Cíle v oblasti energetické účinnosti jsou mimo jiné obsažené i v Národním 

programu snižování emisí (dále ken „NPSE), který byl zpracován na základě § 8 zákona 

č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a schválem usnesením vlády České republiky 

2. prosince 2015. NPSE analyzuje současný stav a vývoj ovzduší v ČR, stanovuje postupy 

vedoucí k nápravě tohoto stavu a cíle pro snížení znečistění ovzduší a dodržení 

národních závazků pro snížení emisí skleníkových plynů. [10] 

I přes podporu obnovitelných zdrojů energie, pochází 60% elektřiny z uhelných 

zdrojů, které pokrývají i velkou část tepla prostřednictvím dálkového vytápění. Česká 

republika si na základě společného evropského rámce na podporu energetické 

účinnosti stanovila vnitrostátní orientační cíl snížit spotřebu energie o 20% do roku 

2020 v porovnání s rokem 2007, a to na 1060 PJ. K dosažení tohoto cíle se přistupuje 

ke snižování energetické náročnosti budov (programy Nová zelená úsporám, Panel 

2013+), k úsporám energie na vytápění, rozšiřuje se systém energetického štítkování 

a podporuje se kombinovaná výroba tepla a elektřiny stejně jako využívání nejlepších 

dostupných technik. [10] 
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2.5. Potenciál snižování emisí skleníkových plynů ve stavebnictví 

Sektor stavebnictví je největším globálním spotřebitelem přírodních zdrojů a významně 

se podílí na produkci skleníkových plynů jak z výstavby, tak z následného provozu 

budov. [11]  

Jedním ze šesti bodů iniciativy Missoin 2020 je kompletní dekarbonizace budov 

a infrastruktury do roku 2050 s finanční podporou 300 miliard USD ročně. Zároveň 

uvádí, že města již zahájila modernizaci staveb, aby vykazovaly nulové nebo téměř 

nulové emise rychlostí 3% za rok. [3] 

The Emission Gap Report 2017 odhaduje, že v roce 2030 bude možné omezit 

emise novostaveb o 0,68 – 0,85 GtCO2e ročně. To znamená, že všechy budovy 

postavené od roku 2020 v zemích OECD by měly mít téměř nulovou spotřebu energie a 

od roku 2020 – 2025 také země mimo OECD. Předpokládá se, že budovy s téměř 

nulovou spotřebou vykazují o 90% nižší emise než při současném standardu.  Takto 

by se v roce 2030 mělo dosáhnout roční produkce emisí z novostaveb 0,7 - 0,3 GtCO2e, 

čemuž odpovídá i potenciální snížení emisí o 0,9 GtCO2e ročně díky efektivnímu 

vytápění v novostavbách. [3, s. 29] 

2.5.1. Snižování emisí v soukromém sektoru 

Nestátní subjekty, jako například soukromé společnosti, výrazně přispívají 

k celosvětovému růstu emisí skleníkových plynů. Závazkům určených Pařížskou 

dohodou nebude možné dostát bez aktivního zapojení soukromých firem, které 

si stanoví dlouhodobé cíle v souladu s globálním snížovaním emisí. Tato opatření 

se mohou vzájemně překrývat s těmi státními a dokonce je i posilovat díky 

konkurenčnímu boji mezi firmami. Účinnými nástroji, které podporují neustálé 

zlepšování projektů, především v environmentální a energetické oblasti, jsou 

certifikace budov.  Ty zároveň zvyšují atraktivnost budovy pro zákazníky, čímž roste 

i její cena na trhu. V tomto ohledu se jedná o výborný marketingový nástroj. 

Existuje mnoho způsobů, jak redukovat emise CO2 během životního cyklu 

projektu počínaje návrhem, který zohledňuje svázané emise materiálů a jejich 

životnost, přes provoz budovy až po snižování opotřebení stavby a prodloužení tak její 

životnosti. Mnoho stavebních firem dnes již rutinně posuzuje uhlíkovou stopu projektů. 

Nicméně této oblasti stále dominují především mezinárodní firmy, které disponují 

dostatečnou organizační kapacitou a odbornými znalostmi této problematiky. 



Praktickým příkladem může být 

slouží k prezentaci environmentálních výs

klasifikovat všechny projekty jako Deep Green

nachází v oblasti Green. Color Palette™ je zobrazená na 

splnit minimálně požadavky stanoven

je následně v Color Palette™ zobrazen v

Obrázek 9: Color Palette™ (the Skanska Color Palette is a Trademark of Skanska AB)
 

Jednotlivé kategorie zohledňované 

Material a Water, z nichž provozní emise jsou zahrnuty v

emise v kategorii Carbon.

Aby mohl být projekt klasifikovaný jako Green, je potřeba aby se ve dvou 

kategoriích dosáhlo lepšího výsledk

být Energie. Pro klasifikaci Deep Green musí projekt naplnit požadavky Net Zero 

Primary Energy a dvou dalších Deep Green Zeros. Zbylé kategorie se musí nacházet 

minimálně v zóně Green.

Energie je v Color 

pro provoz budovy, tedy celková energie nutná k

Energie je vypočítaná na základě dodaného a vydaného množství energie 

energonositele užitím lokálních 

Pro dosažení výsledku Deep Green je nutné, aby spo

≤ 0 kWh. Pro dosažení těchto hodnot se předpokládá produkce obnovitelné energie 

v rámci možností projektu.

Kategorie Carbon, tedy uhlík, hodnotí snižování svázaný

projektech a nezahrnuje emise vyprodukované během provozu ani při demolici 

budovy. Posouzení životního cyklu je nyní požadováno u všech projektů a zahrnuje 

Praktickým příkladem může být Color Palette™ používaná ve Skanska, která 

environmentálních výsledků pro daný projekt. Cílem do budoucna

klasifikovat všechny projekty jako Deep Green, přičemž v současnosti se většina staveb 

oblasti Green. Color Palette™ je zobrazená na Obrázku 9. 

splnit minimálně požadavky stanovené místními předpisy a normami. Takový výsledek 

Color Palette™ zobrazen v barvě Vanilla.    

: Color Palette™ (the Skanska Color Palette is a Trademark of Skanska AB)

Jednotlivé kategorie zohledňované v Color Palette™ jsou Energy, Carbon, 

nichž provozní emise jsou zahrnuty v kategorii Energy a svázané 

kategorii Carbon. 

Aby mohl být projekt klasifikovaný jako Green, je potřeba aby se ve dvou 

kategoriích dosáhlo lepšího výsledku než Vanilla. Jednou z těchto kategorií ovšem musí 

být Energie. Pro klasifikaci Deep Green musí projekt naplnit požadavky Net Zero 

a dvou dalších Deep Green Zeros. Zbylé kategorie se musí nacházet 

zóně Green. 

Color Palette™ definovaná jako primární energie potřebná

provoz budovy, tedy celková energie nutná k výrobě energie dodané do budovy. 

Energie je vypočítaná na základě dodaného a vydaného množství energie 

lokálních faktorů primární energie. 

Pro dosažení výsledku Deep Green je nutné, aby spotřeba primární energie by

Pro dosažení těchto hodnot se předpokládá produkce obnovitelné energie 

rámci možností projektu.  

Kategorie Carbon, tedy uhlík, hodnotí snižování svázaných emisí v

a nezahrnuje emise vyprodukované během provozu ani při demolici 

budovy. Posouzení životního cyklu je nyní požadováno u všech projektů a zahrnuje 
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Color Palette™ používaná ve Skanska, která 

ý projekt. Cílem do budoucna je 

současnosti se většina staveb 

 Každý projekt musí 

normami. Takový výsledek 

 
: Color Palette™ (the Skanska Color Palette is a Trademark of Skanska AB) [12] 

jsou Energy, Carbon, 

kategorii Energy a svázané 

Aby mohl být projekt klasifikovaný jako Green, je potřeba aby se ve dvou 

těchto kategorií ovšem musí 

být Energie. Pro klasifikaci Deep Green musí projekt naplnit požadavky Net Zero 

a dvou dalších Deep Green Zeros. Zbylé kategorie se musí nacházet 

Palette™ definovaná jako primární energie potřebná 

výrobě energie dodané do budovy. 

Energie je vypočítaná na základě dodaného a vydaného množství energie 

řeba primární energie byla            

Pro dosažení těchto hodnot se předpokládá produkce obnovitelné energie 

ch emisí v realizovaných 

a nezahrnuje emise vyprodukované během provozu ani při demolici 

budovy. Posouzení životního cyklu je nyní požadováno u všech projektů a zahrnuje 
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etapy životního cyklu, od těžby materiálu po konec životnosti, včetně provozních emisí 

spojených se spotřebou energie. 

V rané fázi projektu je vypracována předhěžná uhlíková stopa (Preliminary 

Carbon Footprint), která umožňuje identifikaci efektivních zlepšení v různých 

oblastech. V této fázi je velmi důležitá spolupráce klienta a projekčního týmu. 

Pro dosažení hodnocení Deep Green je nutné prokázat minimálně 75% zlepšení 

vzhledem k předběžné uhlíkové stopě projektu. K tomu mimo jiné napomáhá školení 

zaměstnanců a subdodavatelů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. [12] 
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3. PŘEDMĚT ANALÝZY 

Posuzovaným objektem je polyfunkční budova, jejíž využití je především kancelářské. 

V parteru je doplněno o plochy pro stravování, drobných služeb a obchodů. Budova     

se skládá ze dvou věží A1 a A2 o sedmi nadzemních podlažích a krčku o šesti podlažích, 

který tyto věže propojuje. Na střeše objektu (8.NP) se nachází plochy pro technologie, 

vyhlídkové terasy, plochy zeleně a běžecký okruh. 

 
Obrázek 10: Vizualizace budovy Visionary, pohled z ulice Plynární (zdroj: Skanska) 

3.1. Celkový popis 

Administrativní budova Visionary se nachází na pozemku v Praze 7,  Holešovice - 

Bubny, který ohraničují ulice: ze severu Plynární, na východě Železničářů, na západě 

ulice Argentinská. Jižní stranu určuje pomyslná spojnice ulic Poupětova a Železničářů. 

Provozně je objekt rozdělen na dvě části - A1 a A2. V přízemí propojovacího 

krčku je umístěna vstupní recepce, na kterou navazují chodby, které vedou 

k jednotlivým komunikačním jádrům. Z vertikální komunikace je na každém podlaží 

přístup do nájemních prostor. Objekty A1 a A2 jsou mezi 1.NP až 6.NP propojeny 

krčkem. 

Prostory v přízemí jsou přístupné přímo z exteriéru a fungují provozně nezávisle 

na ostatních nadzemních podlažích. Pod objekty A1 a A2 jsou společná podzemní 

podlaží s jednou vjezdovou a vnitřní rampou. 
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Podzemní podlaží 

Ve 3. - 1.PP se nacházejí hromadné garáže s vnitřními rampami, technické místnosti, 

strojovny, sklady a komunikační uzly obsahující požární úniková schodiště a výtahy.     

Ve 2. PP je mimo jiné umístěna nádrž sprinklerů, vyrovnávací nádrž pro vodní prvky a 

v 1. PP je sklad kol včetně zázemí pro cyklisty, retenční a akumulační nádrž. Světlá 

výška se v jednotlivých podlažích liší od 2,2 – 3,67 m a konstrukční v rozmezí od 2,95 – 

4,1 m. 

Nadzemní podlaží 

Do objektu se vstupuje z centrálního vstupního lobby mezi objekty A1 a A2 od ulice 

Plynární. V 1.NP objektu A1 je umístěn velín pro budovu Visionary, prostory pro 

stravovací provoz, obchodně-kancelářské jednotky a vjezdová rampa. Prostory v 1.NP 

objektu A2 jsou využity jako obchodně-kancelářské jednotky. 2. - 7.NP celé budovy je 

využito jako velkoprostorová halová kancelář s komunikačním vertikálním jádrem a 

hygienickým zázemím. Světlá výška kanceláří je 2,8 m, konstrukční 3,7 m. 

Oba objekty jsou mezi 1. - 6.NP propojeny krčkem, jehož plocha je od 3.NP 

využita jako velkoprostorová halová kancelář. 1.NP krčku je využité jako vstupní lobby, 

ve 2.NP je navržený společný prostor propojený s 1.NP samostatným kruhovým 

schodištěm. Kromě spojovacího krčku jsou mezi sebou oba objekty propojeny terasami 

v líci fasády do ulice Plynární. 

Střechy obou objektů jsou využity pro plochy zeleně, terasy a umístění zázemí 

pro technologie – chladící a vzduchotechnické jednotky, náhradní zdroj a vyústění 

instalačních šachet. Na střeše objektu A1 je položena běžecká dráha dlouhá 140 m. 
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Obrázek 10: Vizualizace budovy Visionary, běžecký okruh na střeše objektu A1 (zdroj: Skanska) 

3.1.1. Kapacita stavby 

Plocha dotčeného pozemku 14 960 m2   

Pozemek ve vlastnictví stavebníka 10 415 m2   

Zastavěná plocha: 3 650 m2 

Hrubá podlažní plocha NP (HPP): 24 900 m2 

Předpokládaný počet uživatelů: cca 2 130 

Počet parkovacích stání v garážích: 218 

Dodavatel Skanska a.s. 

3.1.2. Orientace stavby 

Členitý půdorys stavby je orientován na všechny světové strany, přičemž po celém 

obvodě budovy jsou umístěné plochy kanceláří, případně plochy pro obchod, služby 

a stravovací zařízení. Fasáda budovy je řešena jako lehký obvodový 

plášť ze systémových hliníkových profilů. 

3.2. Technické a konstrukční řešení objektu 

3.2.1. Nosné konstrukce 

Stavba je řešena jako monolitická železobetonová konstrukce s lokálně podepřenými 

stropními deskami, v místě sloupů zesílené hlavicemi. Konstrukce je ztužená 

monolitickými železobetonovými jádry a průvlakem po obvodě horní stavby. Spodní 
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stavba je provedena jako “bílá vana”. Veškerá schodišťová ramena jsou řešena jako 

prefabrikovaná. Podesty a mezipodesty jsou monolitické. 

Mezi objekty A1 a A2 je zavěšená konstrukce ocelového mostu uzavírající 

fasádu do Plynární ulice. Most je tvořen dvojicí příhradových vazníků, na kterých jsou 

zavěšena spodní podlaží. 

Spodní stavba 

Desky nad 2. a 3. suterénem jsou navrženy v tloušťce 250 mm s hlavicemi tloušťky 

350 mm. Deska nad 1. suterénem v místě pod „náměstím“ je navržena na tloušťku 

350 mm s hlavicemi o tloušťce 500 mm. V ostatních částech půdorysu nad prvním 

suterénem je deska tloušťky 280 mm. Stropní desky jsou podepřeny lokálně kruhovými 

sloupy o Ø500 mm a Ø600 mm nebo oválnými sloupy o rozměrech 300x798 mm 

až 400x898 mm. 

Tloušťka obvodových stěn je 300 - 350 mm, vnitřní stěny jsou navrženy 

v rozmezí 200 - 300 mm. Přístup do suterénu zajišťují schodiště a výtahy. Vjezd 

do garáží je přes vjezdovou rampu. 

Spodní stavba je navržena z betonu C30/37-XC1,XD1, C30/37-XC4,XD1                

a C40/50-XC1,XD1 a vyztužena vázanou výztuží B 500B. 

Horní stavba 

Stropní desky v typických patrech mají tloušťku 250 mm se ztužijícím průvlakem 

po obvodě. Deska nad posledním podlažím má tloušťku 250 – 350 mm. Svislé nosné 

konstrukce představují železobetonová monolitická jádra s tloušťkou stěn 200 -

300 mm a kruhové monolitické sloupy o průměru 500 mm, které jsou po obvodu 2.NP 

šikmé. Další šikmé sloupy se nachází v předsazené části objektu směrem do ulice 

Plynární. Strop nad ustoupeným 8.NP tvoří monolitická deska tloušťky 200 mm 

s obvodovými atikami.  

Horní stavba je navržena z betonu C20/25-XC1, C25/30-XC1, C30/37-XC1, 

C35/45-XC1, C40/50-XC1 a jednotlivé prvky jsou vyztuženy vázanou výztuží B 500B. 

3.2.2. Obvodový plášť  

Fasáda je řešena jako lehký obvodový plášť (LOP) a je tvořena převážně modulovou 

fasádní konstrukcí s předsazenými vodorovnými římsami a skleněnými svislými prvky. 

Jednotlivé fasádní moduly a jejich stínění se liší v závislosti na orientaci ke světovým 

stranám. Parter je tvořen rastrovou fasádou a opláštěním venkovních podhledů panely 

Alucobond.  
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Pro zamezení šíření hluku od technologií umístěných na střechách 

je realizována akustická zástěna, která je tvořena nosnými ocelovými sloupy a rámem 

se skleněnými profily z pískovaného skla. 

Stěny vjezdu do garáží a nástavby v 8.NP jsou řešeny kontaktním zateplovacím 

systémem. 

Stínění 

V objektu je nutné řešit solární ochranu vnitřního prostoru před přímým působením 

slunečních paprsků jak z důvodu pohody pracovního prostředí, tak z pohledu ochrany 

před nadměrným přehříváním.  

Protisluneční ochrana je zajištěna použitím vysoce selektivního zasklení 

s protisluneční ochranou, fixní předsazenou vodorovnou římsou, svislými lamelami 

z profilovaného skla s pískováním a vnitřní manuální hliníkovou žaluzií. 

 
Obrázek 11: Stínění předsazenou vodorovnou římsou a svislými lamelami z profilovaného skla 
s pískováním (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

3.2.3. Vertikální komunikace 

Vertikální komunikace v objektu tvoří schodiště, výtahy, rampy a instalační šachty. 

Schodiště a výtahové šachty jsou umístěné ve ztužujících železobetonových 

monolitických jádrech. 

Schodiště 

Hlavní schodiště ve výtahových jádrech jsou prefabrikovaná přímá dvouramenná 

se zrcadlem. Jejich ramena jsou opatřena vrstvou teraca tloušťky 40 mm a na spodním 

líci obložena SDK deskami.  
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Úniková schodiště jsou provedena jako prefabrikovaná dvouramenná. Ramena 

jsou navržena jako pohledová, ze spodní strany bez další povrchové úpravy. Pochozí 

povrchová úprava stupnice je tvořená probarvenou epoxidovou podlahovinou 

a podstupnice je opatřena epoxidovým nátěrem.  

Zábradlí hlavního i únikového schodiště je řešené jako průhledná ocelová 

konstrukce z šikmých ocelových tyčí, madlo ukotvené na druhé straně 

k železobetonové stěně je provedené z pásové profilované oceli. Zábradlí i madlo jsou 

opatřeny bílým nátěrem. 

 
Obrázek 12: Hlavní schodiště ve výtahovém jádře (zdroj: vlastní fotodokumentace) 

Schodiště ve vstupním lobby je řešené jako kruhová šroubovice tvořená nosnou 

železobetonovou deskou s bočními železobetonovými stěnami o tloušťce 150 mm 

tvořící zároveň zábradlí schodiště. Schodišťové stupně byly následně dobetonovány      

a jsou obloženy dubovými stupnicemi. Finální vrstva železobetonové konstrukce 

je tvořena jemnou betonovou stěrkou. Madlo je vyrobené z ocelové trubky a opatřené 

bílým nátěrem. 
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Obrázek 13: Vizualizace vstupního lobby v 1.NP se šroubovitým schodištěm (zdroj: Skanska) 

Rampy 

Rampy do podzemních garáží jsou tvořeny šikmými deskami tloušťky 250 mm 

a na jejich povrchu je provedená stěrková průmyslová podlaha zajišťující 

vodonepropustnost a protiskluznost. 

3.2.4. Příčky a dělící konstrukce 

V budově jsou tyto typy dělících konstrukcí: 

 sádrokartonové příčky (dále jen “SDK“) 

 příčky vyzděné z lehčených betonových tvárnic 

 systémové skleněné příčky 

V podzemních podlažích jsou příčky zděné z tvárnic z lehčeného betonu tloušťky 

150 mm a 200 mm na maltu vápeno-cementovou a jejich povrch je opatřen nátěrem. 

V příčkách jsou betonem třídy C12/16 provedeny svislé sloupky, které jsou armované 

filigránovou výztuží. 

V nadzemních podlažích je dělení prostoru řešeno pomocí SDK příček mezi 

železobetonové vodorovné konstrukce (deska - deska) a systémových skleněných 

příček. Jednotlivé prostory sociálního zařízení jsou děleny pomocí SDK příček.  

Obvodové stěny šachet jsou v podzemních podlažích vyzdívané, v nadzemních 

podlažích sádrokartonové. 
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3.2.5. Vodorovné konstrukce 

Podhledy 

V budově je použitá kombinace plného sádrokartonového podhledu a rastrového 

podhledu s akustickými kazetami v rastru 1200 x 600 mm. 

V podzemních podlažích jsou železobetonové stropy opatřeny bezprašným 

nátěrem. Ve výtahových lobby, únikových chodbách a hygienických zázemích jsou 

provedeny systémové hladké sádrokartonové podhledy.  

V obchodně-kancelářských jednotkách v 1.NP a v nájemních prostorech 

kanceláří je realizovaná kombinace hladkého SDK podhledu a rastrového podhledu 

s akustickými kazetami v rastru 1200 x 600 mm. 

Ve vstupním lobby v 1.NP a ve 2.NP je zavěšený podhled z dřevěných lamel.  

Exteriérové podhledy v prostorách teras a ocelové lávky jsou tvořeny 

dřevěnými lamelami na zavěšeném rastru.  

Podlahy 

V garážích ve 3.PP, technických místností a skladech bez mokrého provozu                     

je provedena stěrková epoxidová podlahovina. V garážích ve 2. a 1.PP a v technických 

místnostech s mokrým provozem  je realizována polyuretanová stěrková podlahovina.  

Na podestách schodišť a ve výtahových předsíních je podlaha tvořena 

vysokopevnostní cementovou stěrkou a tenkovrstvou epoxidovou podlahovinou. 

Na mezipodestách schodiště je provedena těžká plovoucí podlaha s nášlapnou vrstvou 

z tenkovrstvé epoxidové podlahoviny. 

V šatnách a hygienickém zázemí pro cyklisty v 1.PP je realizována těžká plovoucí 

podlaha s povrchovou úpravou z keramické dlažby. 

V místnostech rozvoden jsou podlahy zdvojené s nášlapnou vrstvou tvořenou 

slzičkovými plechy. 

V obchodně-kancelářkých jednotkách a velkoprostových kancelářích jsou 

provedeny zdvojené podlahy z dřevotřískových panelů 600 x 600 mm uložených na 

ocelových stojkách. Povrchová úprava je tvořena kobercovými čtverci. 

V hygienickém zázemí, ve vstupních halách, výtahových předsíních, 

na podestách a mezipodestách únikových schodišť jsou těžké plovoucí podlahy 

s roznášecí vrstvou tvořenou litým cementovým potěrem. V hygienických jádrech 

je povrch z keramické slinuté dlažby. Ve vstupní hale výtahovém lobby je nášlapná 

vrstva z litého teraca.  V prostorách únikových schodišť je nášlapná vrstva tvořená 

tenkovrstvou epoxidovou podlahovinou. 
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Zdvojené podlahy jsou použity taktéž v patrových elektrorozvodnách 

a v některých šachtách. V elektrorozvodnách jsou zdvojené podlahy opatřeny 

antistatickým marmoleem. V šachtách je provedena zdvojená zámečnická podlaha 

s pochozím pororoštem. 

Detailní skladby všech typů podlah jsou popsány v Příloze č. 1. 

Střechy 

Pro střechy nad 6., 7. A 8.NP je nad železobetonovou stropní deskou provedena 

spádová vrstva z lehčeného betonu, na kterou je aplikována parotěsná vrstva na bázi 

živice. Přes separační geotextilii je položena první vrstva tepelné izolace z EPS, na níž je 

provedeno fóliové hydroizolační souvrství na bázi měkčeného PVC s potřebnými 

separačními vrstvami. Horní vrstva nenasákavé tepelné izolace z XPS je přitížena 

pochozí vrstvou střechy (vegetační souvrství s extenzivní zelení, dřevěná paluba, 

kačírek). 

Na střeše nad 1.PP je použita hydroizolace ze dvou modifikovaných asfaltových 

pásů, pod které je provedena penetrace. Střecha je zateplena nenasákavou tepelnou 

izolací z XPS.  

Detailní skladby všech typů střešních plášťů jsou popsány v Příloze č. 1. 

Konstrukce na terasách ve fasádě a ocelovém mostu 

Terasy jsou tvořeny palubovými dřevěnými konstrukcemi.  

3.2.6. Izolace 

Tepelná izolace 

Střecha podzemních podlaží je na vnějším líci izolována nenasákavou tepelnou izolací 

z XPS tloušťky 60 mm, která je přetažena na stěny podzemních podlaží do úrovně min. 

1 m pod terén. 

Podhled vjezdu do garáží je zateplený deskami Isolet vkládanými přímo 

do bednění v tloušťce 160 mm. Stěny vjezdu jsou izolovány KZS s minerální vlnou 

tloušťky 160 mm.  

Nástavby na střechách jsou provedeny jako izolované KZS s minerální vlnou 

tloušťky 160 mm. 

Střechy jsou izolovány tepelnou izolací z  EPS tloušťky 150 mm a ochrannou 

vrstvou z XPS tloušťky 50 mm.  

Tepelná izolace vnějšího podhledu ve fasádním přesahu je tvořena minerální 

izolací tloušťky 250 mm. 
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V suterénu je stěna zázemí pro cyklisty provedena jako KZS s minerální vlnou 

tloušťky 50 mm.  

Hydroizolace 

Spodní stavba je provedena z vodonepropustného betonu s krystalizační přísadou 

Xypex Admix bez dalších povlakových izolací jako tzv. bílá vana. 

Hydroizolace střechy nad garážemi v části mimo horní stavbu je řešena dvojicí 

hydroizolačních modifikovaných asfaltových pásů, které jsou přetažené na svislé 

obvodové stěny do úrovně cca 1 m. Stejným způsobem bude řešena izolace horní 

úrovně obvodových stěn i v oblasti horní stavby v napojení na fasádu. 

Hydroizoační souvrství střech nad 6.NP, 7.NP a 8.NP jsou provedena jako 

fóliové na bázi měkčeného PVC s potřebnými separačními vrstvami. 

Vibroizolace 

Jako ochrana před pronikáním vibrací a strukturálního hluku je provedena vibroizolace 

svislých konstrukcí suterénů nad úrovní pilotové pažící stěny a to na stěnách 

do Argentinské a Plynární ulice a částečně do ulice Železničářů. Vibroizolace je 

ochráněná fóliovou hydroizolací z měkčeného PVC a oboustranně překryta ochrannou 

geotextílií. 

3.2.7. Povrchové úpravy 

Omítky, stěrky, obklady SDK 

Omítky a stěrky jsou provedeny pouze na sloupech v kancelářských prostorech 

a na železobetonové stěně hlavního schodiště. Jsou zde použity sádrové broušené, 

případně vápenocementové omítky. 

Ostatní železobetonové konstrukce jsou opatřené tzv. suchou omítkou - jsou 

obloženy SDK lepeným obkladem. 

Schodišťová ramena přímých schodišť v rámci patrových lobby budou obložena 

SDK deskami přes systémové profily.   

Nátěry, nástřiky 

Protiprašné nátěry jsou provedeny na železobetonových stěnách a sloupech 

v podzemních podlažích, na stropech v dutinách podhledů a na všech površích šachet 

TZB. 

Na železobetonových sloupech ve vstupním lobby v 1np a 2np a v prostorách 

požárních schodišť je použit uzavírací nátěr pro pohledové betony. Uzavírací nátěr je 
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aplikován na stěny a spodní líce podest a schodišťových ramen. Pod zdvojené podlahy 

je provedený protiprašný nátěr. 

Malba stěn a stropů 

Výmalba finálních povrchů je realizována ve společných prostorách budovy, 

v nájemních prostorách kánceláří, garážích, strojovnách, patrových rozvodnách, 

veškerém hygienickém zázemí, skladech, vstupních recepcích, chodbách, patrových 

lobby, schodištích a únikových chodbách, a to na stěnách i stropech, resp. podhledech.  

Dna výtahových šachet jsou opatřena těsnicím nátěrem, stěny dvojnásobným 

otěruodolným nátěrem. 

Keramické obklady a dlažby 

Keramický obklad je provedený v hygienických zařízeních a kuchyňkách. Dlažba je 

v hygienických zařízeních a šatnách pro cyklisty. Obklad i dlažba jsou 

pokládány do hydroizolačního tmelu a spárovány spárovacím hydroizolačním tmelem. 

3.3. Tepelně technické vlastnosti typických skladeb konstrukcí  

Stanovení součinitele prostupu tepla pro jednotlivé typické konstrukce na styku 

s exteriérem nebo s nevytápěným prostorem je součástí dokumentace pro provedení 

stavby a je také přílohou průkazu energetické náročnosti budovy. Výpočet byl 

proveden v programu TEPLO 2015 podle ČSN 73 0540 a hodnotí požadavky na teplotní 

faktor, součinitel prostupu tepla a šíření vlhkosti konstrukcí. 

Okrajové podmínky pro výpočet byly stanoveny následující: 

 Návrhová vnitřní teplota Ti: 20,0 °C 

 Převažující návrhová vnitřní teplota TiM: 20,0 °C 

 Návrhová venkovní teplota: -13,0 °C 

 Teplota na vnější straně Te: -13,0 °C 

 Návrhová teplota vnitřního vzduchu Tai: 21,0 °C 

 Relativní vlhkost v interiéru: 50, 0 % 

Požadované hodnoty UN nebyly splněny pro stěnu garáží do 1 m pod terénem 

(„stěna garáže - XPS“) a pro stěnu garáží od hloubky více jak 1 m pod terénem („stěna 

garáže“). Prostor garáží ovšem není přímo vytápěn, nýbrž větrán odpadním vzduchem 

z kanceláří. Proto není potřeba tyto konstrukce tepelně izolovat. Výpočet dokládá, 

že nebude docházet ke kondenzaci vodní páry.  

V následují části jsou popsány skladby posouzených konstrukcí s vypočítanými 

hodnotami součinitele prostupu tepla. 
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Obrázek 13: Sklaby konstrukcí budovy Visionary, 1. část 
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Obrázek 14: Skladby konstrukcí budovy Visionary, 2. část 



34 

 
Obrázek 15: Skladby konstrukcí budovy Visionary, 3. část 

3.4. Energetický koncept objektu 

Vytápění 

Zdrojem tepla pro budovu Visionary je předávací stanice umístěná v objektu A1, která 

je napojedná na vedení CZT. Dále je v obou objektech samostatná výměníková stanice 

voda/voda, která zásobuje budovu teplem a teplou vodou. Systém 

vytápění je teplovodní dvoutrubkový s nuceným oběhem vody, kde je topná voda 

z výměníku vedená ke sběračům/rozdělovačům topného systému. Vytápění je 

provedeno otopnými tělesy – konvektory, umístěnými po obvodu budovy, a částěčně 

vzduchotechnikou. Okrajově jsou zastoupeny fancoily, elektrické podlahové vytápění 

v prostoru recepce a dveřní clony u hlavních vstupů do budovy. 

Chlazení 

Na střeše každého z objektů jsou samostatně umístěné zdroje chladu, které zásobují 

klimatizaci chladnou vodou. Chlazení je zajistěno indukčními jednotkami napojenými 

na distribuční soustavu vzduchotechniky. 

Vzduchotechnika 

Pro zajistění požadovaného mikroklimatu unitř budovy jsou jednotlivé 

prostory, na základě jejich charakteru, vybaveny zařízeními s nucenou výměnou 

vzduchu. Vzduchotechnická zařízení jsou doplněna o prvky zpětného získávání tepla, 

filtrace a zvlhčování vzduchu. Garáže jsou temperovány odpadním vzduchem z budovy 

a odvětrávány systémem vzduchotechniky s mírným podtlakem. 
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3.5. Fáze výstavby 

Pro vyčíslení environmentálních dopadů výstavby bylo nutné v LCA zohlednit spotřebu 

elektrické energie na stavbě, spotřebu vody a vyprodukovaný odpad. 

Celková spotřeba elektřiny 524 212 kWh byla stanovena na základě měsíční 

fakturace. Průběh spostřeby je znározněn v grafu na Obrázku 16, kde je vidět značné 

zvýšení v zimních měsících před dokončením stavby.  

Podle prohlášení o uplatněných zárukách elektřiny vyrobené z OZE, je zdrojem 

dodávané energie zemědělský plyn, dřevo – vedlejší produkt lesního hospodářství 

a pevné odpady. 

 
Obrázek 16: Graf sledování spotřeby energie během výstavby 

Odečtem vodoměru byla stanovena spotřeba vody v průběhu výstavby 

1055,8 m3. 

Od zahájení stavebních prací bylo sledováno množství vytvořeného stavebního, 

komunálního a nebezpečného odpadu. Celkové množství vyprodukovaných a dále 

využitých jednotlivých druhů odpadů je zobrazeno v grafu na Obrázku 17. 

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

90 000

100 000



36 

 
Obrázek 17: Graf odpadu ze stavby a jeho využití 

(101314 Odpadní beton a betonový kal, 150101 Papírové a lepenkové obaly, 150102 Plastové obaly, 150107 Skleněné obaly, 

150110 [N] Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, 150111 [N] Kovové obaly obsahující nebezp. výplňovou hmotu, 150202 

[N] Absorpční činidla, filtrační materiály, čisticí tkaniny, 170101 Beton, 170102 Cihly, 170107 Směsi betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků, 170201 Dřevo, 170203 Plasty, 170405 Železo a ocel, 170604 Izolační materiály, 170904 Směsné stavební 

a demoliční odpady, 200301 Směsný komunální odpad, 200303 Uliční smetky) 
 

Při posuzování životního cyklu se bere v úvahu také doprava na staveniště.  Pro 

stavební materiály dodávané ve velkém množství byly použity skutečné vzdálenosti 

poskytnuté subdodavateli, obsažené v Tabulce 1. Při odvozu zeminy z výkopových prací 

bylo využito blízkosti vlakového nádraží a zemina byla odvážena do Mydlovar, tedy do 

vzdálenosti 194 km.  

Tabulka 1: Údaje o dopravě materiálů na stavbu 

SUBDODAVATEL DOPRAVA VZD. [km] 
FARRAO s.r.o. - SDK DESKA           AUTOMOBILOVÁ 69,3 
z: Knauf Počerady, spol. s.r.o., Československé armády 383, 44001 Louny 
přes: Liběň, Praha 8 nebo Malešice Praha 10 
do: Visionary - Holešovice Praha 7 
MERO-TSK International GmbH - ZDVOJENÁ PODLAHA   AUTOMOBILOVÁ 374 
z: Lauber Strasse 11, 97357 Prichsenstadt, Germany 

 do: Visionary - Holešovice Praha 7 
 SKANSKA a.s., závod  LOP - ELEMENTY LOP     AUTOMOBILOVÁ 15,8 

z: Do Čertous 2830/2, 19300 Horní Počernice 
 do: Visionary - Holešovice Praha 7 
          SKANSKA Transbeton, s.r.o. - BETONOVÉ MIXY     AUTOMOBILOVÁ 23,9 

z: Veltrusy 
do: Visionary - Holešovice Praha 7 
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4. METODIKA 

Postup při posouzení, zda administrativní budova Visionary odpovídá emisním 

požadavkům Pařížské dohody a následný návrh stavebně energetického konceptu, 

který těmto limitům vyhovuje, je rozdělen do následujících bodů: 

 Výběr indikátoru 

 Stanovení klimatických požadavků 

 Definice cílů a rozsahu LCA 

 Inventarizační analýza 

 Interpretace výsledků 

 Srovnání výsledků se stanovenými klimatickými požadavky 

 Návrh variant budovy Visionary v pasivním standardu 

 Inventarizační analýza navržených variant 

 Interpretace výsledků 

 Srovnání výsledků skutečného provedení s navrženými variantami 

v pasivním standardu 

4.1. Výběr indikátoru 

The Emissions Gap Report 2017 sleduje dodržování limitu 2 °C, monitoruje produkci 

emisí v hlavních sektorech a předpovídá globální vývoj pomocí různých scénářů. 

Potenciál klimatických změn je možné vyjádřit pomocí následujících indikátorů: 

 Emise skleníkových plynů [GtCO2e/rok] 

 Uhlíkový rozpočet [GtCO2] 

K vyčíslení potenciálu klimatických změn se v tomto výpočtu používají emise 

skleníkových plynů, tedy hmotnost roční produkce plynů, které se podílejí na změně 

klimatu, vyjádřené v jednotce GtCO2e/rok. Jednotlivé plyny mají různý vliv na změnu 

klimatu, a proto jsou pomocí charakterizačních faktorů převedeny na emise CO2. [4] 

Následující Tabulka 2 uvádí příklady a charakterizační faktory látek, které 

způsobují skleníkový efekt. Je zřejmé, že například oxid dusný má 300x větší 

jednotkový vliv na skleníkový efekt než CO2. 
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Tabulka 2: Charakterizační faktory dle metody CML - IA verze 4.1, pužívané v (ČSN EN 15804, 2014) [4] 

Látka 
  

Jednotka 
  

Charakterizační faktor 
[kg CO2e] 

1,1,1-trichloroethan kg 1,50E+02 

oxid uhličitý kg 1,00E+00 

CFC-11 kg 4,80E+03 

CFC-12 kg 1,10E+04 

oxid dusný kg 3,00E+02 

HALON-1211 kg 1,90E+03 

HFC-23 kg 1,50E+04 

methan kg 2,50E+01 

perfluorbutan kg 8,90E+03 

perfluorcyklobutan kg 1,00E+04 

perfluorethan kg 1,20E+04 

perfluorhexan kg 9,30E+03 

perfluormethan kg 7,40E+03 

perfluorpropan kg 8,80E+03 

fluorid sírový kg 2,30E+04 

tetrachlormethan kg 1,40E+03 

HCFC-141b kg 7,30E+02 

HCFC-22 kg 1,80E+03 

HFC-245fa kg 1,00E+03 

HFE-125 kg 1,50E+04 

NF3 kg 1,70E+04 

PFC-4-1-12 kg 9,20E+03 
 

4.2. Stanovení referenčního roku 

Poslední dostupný údaj o produkci emisí CO2 v ČR se vztahuje k roku 2014, kdy celková 

hodnota dosahovala 101,15 Mt CO2. [9] 

4.3. Výběr scénáře 

Pro stanovení emisních limitů byl uvažován scénář pro 66% a vyšší pravděpodobnost 

nepřekročení hranice oteplení 2 °C. Ten stanovuje celkové globální emise skleníkových 

plynů v roce 2025 na 47,7 GtCO2e/rok a v roce 2030 na 41,8 GtCO2e/rok. [3, s. 13, 

tab. 3.1] 
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4.4. Stanovení klimatických požadavků 

V této práci bylo uvažováno prosté přepočítání emisí skleníkových plynů podle počtu 

obyvatel. Data byla převzata z predikce vývoje populace World Population Prospects 

2017, podle které bude světová populace v roce 2025 čítat 8 185 mil. obyvatel a v roce 

2030 stoupne počet na 8 551 mil. obyvatel. [13] 

Jak bylo napsáno výše, celková produkce emisí CO2 v roce 2014 činila 

101,15 Mt CO2. V roce 2016 bylo z provozu budov v ČR vyprodukováno celkově 

44,57 Mt CO2. Lze tedy konstatovat, že provoz budov zaujímá přibližně 44% z celkové 

produkce emisí v ČR. Podíl bytové výstavby na celkových emisích skleníkových plynů     

je odhadován na 23%, tedy 23,26 Mt CO2. [4] Z toho vyplývá, že po odečtení podílu 

bytové výstavby od celkových emisí z provozu budov, přísluší 21,31 Mt CO2 nebytovým 

stavbám. Na celkové produkci emisí CO2 v ČR se nebytové stavby podílí 21,06%. 

Emisní limit na jednoho uživatele administrativní budovy Visionary pro rok 2025 

a 2030 byl stanoven vynásobením emisního limitu na osobu podílem nebytových 

budov na celkových emisích a následně vynásobením odhadovaným počtem uživatelů 

posuzované administrativní budovy. 

Tabulka 3: Výpočet emisních limitů pro posuzovanou administrativní budovu 

  [rok] 2025 2030 

Emisní limit [Gt CO2e/rok] 47,7 41,8 

Světová populace [-] 8,19E+09 8,55E+09 

Emisní limit/světová populace [t CO2e/rok] 5,827 4,888 

Podíl nebytových budov na celkových 
emisích 

[%] 21,06 21,06 

Emisní limit na jednoho uživatele 
nebytové budovy 

[t CO2e/rok] 1,227 1,029 

Emisní limit pro posuzovanou 
kancelářskou budovu (2 130 uživatelů) 

[t CO2e/rok] 2614,00 2192,74 

Emisní limit na 1m2/rok (24 900 m2) [kg CO2e/m2/rok] 104,98 88,06 
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4.5. Posouzení životního cyklu budovy 

Administrativní budova Visionary je certifikována systémem LEED BD+C: Core and Shell 

v3 a cílí na nejvyšší úroveň certifikace – Platinum. V této verzi LEED z roku 2009 je 

posouzení životního cyklu budovy pilotním kreditem (MRpc63) v kategorii Materials 

and Resources, za který je možné získat jeden bod. Současná verze LEED v4 tento 

kredit hodnotí třemi body. [14] 

Pro posouzení životního cyklu budovy byla převzata metodika LEED, jejíž 

hranice systému byly pro účely této práce rozšířeny o etapy A5, B6 a B7.  

4.5.1. Definice cílů a rozsahu 

Funkční jednotka  

Funknčí jednotkou pro tento výpočet je celá budova Visionary včetně jejího mobiliáře 

v exteriéru a zpevněných ploch. 

Hranice systému a životnost 

Metodika LEED definuje etapy životního cyklu podle normy EN 15804 (2012), která 

požaduje etapy A1-A3, A4, B1-B5 a C1-C4, tedy „Cradle to Grave“. Výpočet je rozšířen 

o fáze A5, B6 a B7, které zahrnují zabudování a spotřebu energie a vody během 

provozu budovy. Nástroj pro pro posuzování životního cyklu budovy One Click LCA       

ve výpočtech zahrnuje všechny výše zmíněné fáze. Každá etapa zahrnuje dopady 

následujících procesů: 

 A1-A3: Těžba materiálu, doprava a výrobní procesy 

 A4: Doprava materiálu na stavbu 

 A5: Zabudování 

 B1-B5: Údržba materiálu a jeho výměna po konci životnosti 

 B6: Spotřeba energie během provozu budovy 

 B7: Spotřeba vody během provozu budovy 

 C1-C4: Dekonstrukční dopady včetně zpracování odpadu a likvidace 

 D – Benefity a zátěže mimo hranici systému 

Životnost budovy před demolicí je stanovena na 60 let bez ohledu na typ 

stavby. Toto je automaticky obsaženo ve výpočtech pomocí One Click LCA. 

Předpoklady 

Budova je v rámci Core and Shell definována rozsahem prací developera, které 

spočívají v návrhu a konstrukci základní budovy (“base building“), přičemž je potřeba 
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provést celou řadu stavebních a dokončovacích prací (“fit-out“) před tím, než bude 

budova obsazena nájemci. Rozsah prací developera se může u různých projektů lišit,    

a proto je nutné jasně specifikovat, které položky budou do posouzení zahrnuty. 

Veškeré práce nad rámec Core and Shell byly z výpočtu vyloučeny, i přesto, že jsou 

součástí rozsahu prací developera. Tento přístup je nezbytný k zajištění jasnosti, 

konzistence a srovnatelnosti výsledků LCA.  

Rozsah materiálů zahrnutých do výpočtu LCA je uveden v následující Tabulce 4. 

Tabulka 4: Rozsah konstrukcí zahrnutých do výpočtu LCA 

Element Zahrnuto Poznámka 

Standardní základy Ano Základové patky 

Speciální základy Ano Pilotová stěna 

Základová deska Ano   

Výkopy Ne   

Suterénní stěny Ano Včetně betonové přizdívky v 1.PP 

Sloupy Ano Včetně ocelových sloupů akustické stěny v 8.NP 

Průvlaky Ano Včetně ozubů podest 

Konstrukce podlah Ano Včetně schodišťových mezipodest 

Povrchy podlah a stropů Ano * Podhledy, zdvojené podlahy, stěrky apod. 

Konstrukce střechy Ano  

Obvodové stěny  Ano Včetně stěn oddělujících nevytápěný prostor od 
vytápěného 

Venkovní okna Ano Součást LOP 

Venkovní dveře Ano Součást LOP 

Střešní krytina Ano Oplechování atik, běžecký orkuh, dlažba apod. 

Střešní světlíky Ano Nejsou v projektu 

Nosné příčky Ano   

Ostatní příčky Ano *   

Vnitřní dveře Ano *   

Příslušentsví Ne Kování, armatury apod. 

Konstrukce schodišť Ano   

Povrchy schodišť Ano *   

Povrchy stěn Ano Penetrací, obkladů apod. 

Stavby pro parkování Ano Podzemní garáže 

Parkoviště Ne   

* konstrukce, které jsou v metodice LEED označené jako volitelné 

Z hodnocení životního cyklu byly vyjmuty následující položky: elektrická 

a mechanická zařízení a ovládací prvky, sanitární keramika, potrubí a armatury, prvky 

EPS a EZS, výtahy, výkopy a zásypy. 

Posuzované kategorie dopadu 

Při posuzování životního cyklu budovy se potenciální negativní dopady na životní 

prostředí hodnotí po celou dobu životnosti a jsou rozděleny do šesti kategorií dopadů. 
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Dopady jsou vyjádřeny jako množství látek, které je mohou zapříčinit, nikoliv jako 

eventuální škoda na životním prostředí. Posuzované kategorie dopadů jsou: 

 GWP – Potenciál globálního oteplování [kg CO2e] 

 ODP – Potenciál ničení ozonové vrstvy [kg CFC-11e] 

 AP – Potenciál acidifikace prostředí [kg SO2e] 

 EP – Potenciál eutrofizace prostředí [kg PO4
3-e] 

 POCH – Potenciál tvorby přízemního ozonu [kg C2H4e] 

 NHWD – Nakládání s odpady [kg] 

V následující části jsou jednotlivé kategorie dopadu stručně popsány, informace 

byly převzaty z webu Envimat. [15] 

Potenciál globálního oteplování 

Udává ekvivalentní emise svázaných emisí CO2 vyprodukované během celého životního 

cyklu daného výrobku nebo jeho části. Ekvivalentní znamená, že efekt skleníkových 

plynů je přepočítán na úroveň efektu CO2. Tento indikátor ukazuje, jakou mírou 

přispívá výrobek nebo jeho část ke změně klimatu. Pokud se LCA zabývá pouze touto 

hodnotou, jedná se o výpočet uhlíkové stopy. 

Potenciál ničení ozonové vrstvy 

Představuje míru poškozování stratosférické ozonové vrstvy v důsledku produkce 

ekvivalentních emisí CFC-11 během celého životního cyklu daného výrobku nebo jeho 

části.  

Potenciál acidifikace prostředí 

Emise ekvivalentní svázaným emisím SO2, které jsou vyprodukované během celého 

životního cyklu výrobku nebo jeho části. Ekvivalentní znamená, že účinek emisí plynů, 

které se podílejí na okyselování prostředí, je přepočítán na úroveň účinku SO2.Tento 

ukazatel udává, jakou mírou okyseluje daný produkt životní prostředí, což vede 

například k výskytu kyselých dešťů. 

Potenciál eutrofizace prostředí 

Vyjadřuje množství ekvivalentních atmosférických emisíx a emisí4, které pochází 

z odpadních vod, vyprodukované během celého životního cyklu výrobku nebo jeho 

části. Tento jev vede k nepřirozenému zvyšování obsahu živin ve vodách a půdách 

(eutrofizaci) a způsobuje například růst mořských řas.  
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Potenciál tvorby přízemního ozonu 

Ekvivalentní emise C2H4, které způsobují tvorbu přízemnícho ozonu, tzv. letního 

smogu. Emise jsou vypouštěné do atmosféry během celého životního cyklu výrobku 

nebo jeho části.  

Nakládání s odpady 

Udává množství vyprodukovaného a zlikvidovaného odpadu, který není klasifikován 

jako nebezpečný. [25] 

4.5.2. Inventarizační analýza 

Inventarizace slouží k vyčíslení elementárních toků, které jsou během životního cyklu 

budovy uvolňovány do životního prostředí. Jejím úkolem je shromáždit 

environmentálně významná data o procesech zahrnutých do produktového systému, 

na jejichž základě se následně provede inventarizace vstupů a výstupů. [15] 

Pro posouzení životního cyklu administrativní budovy Visionary byl použit 

model „Cradle to Grave“, který zahrnuje procesy od těžby surovin přes výrobu 

materiálu, jeho dopravu na stavbu a zabudování, údržbu během jeho životnosti až      

 po likvidaci. Jednotlivé fáze životního cyklu budovy popisuje Tabulka 5, kde jsou 

procesy zahrnuté do výpočtu LCA vyznačeny zeleně. Software vyčísluje i potenciální 

benefity a zátěže za hranicí systému, nicméně je nezahrnuje do výsledků výpočtů.  

Tabulka 5: Fáze životníko cyklu podle ČSN EN ISO 14040 

Fáze produktu Fáze 
výstavby 
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Sběr dat 

Data použitá pro výpočet množství materiálu pocházejí z několika zdrojů: 

 BIM (separátně model budovy a model fasády) 

 Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

 Výkaz výměr podle DPS 

 Výkaz materiálu ze závodu Monolitické konstrukce 

 Technické listy výrobců 

 Osobní kontrola na stavbě 

Primárně probíhal sběr dat formou exportu výkazu materiálu z programu Revit 

2017 pomocí funkce Multi-Category Material Takeoff. Výstupem byly dvě tabulky MS 

Excel, které obsahovaly dohromady 10 001 položek. Pomocí maker a filtrů byly 

následně získány objemy jednotlivých skupin prvků v m3 a postupně ověřena jejich 

poloha v modelu. V mnoha případech se ukázalo, že prvek nebyl vymodelován 

v požadovaném detailu, nebyl mu přiřazen správný materiál nebo se skladby 

konstrukcí neshodovaly se skladbami v prováděcí dokumentaci. Výkaz výměr, 

vytvořený podle DPS, naopak nezahrnoval konstrukci monolitu a lehký obvodový plášť. 

Pro zachování jednotnosti výpočtu, byly veškeré pomocné výpočty vztažené k plochám 

a objemům materiálů ve 3D modelu. V následující části jsou popsány postupy výpočtů 

výkazu materiálu pro jednotlivé části budovy. 

Pro zachování optimální velikosti souboru, musely být některé elementy 

vymodelované v menším detailu a duté prvky jako plné.  Pomocné výpočty 

pro stanovení skutečného množství materiálů těchto konstrukcí jsou součástí 

elektronické přílohy. Jedná se například o sádrokartonové příčky, které ve 3D modelu 

představují plné stěny. Na základě údajů z výkazu výměr byly převzaty typy a tloušťky 

sádrokartonových desek, tlouštky minerální izolace a dopočítány délky UW a CW 

ocelových profilů podle tloušťky a výšky stěny a max. osové vzdálenosti vertikálních 

profilů dle údajů od výrobce. Množství těchto materiálů bylo následně přepočítáno 

podle plochy sádrokartnových příček ve 3D modelu.  

Obdobně se postupovalo i v případě vnitřních stěn z betonových skořepinových 

tvárnic v podzemních podlažích, které jsou vymodelované jako plné železobenové 

stěny. Na základě dat z technických listů výrobků (spotřeba tvárnic na 1 m2, hmotnost 

tvárnice, spotřeba malty na 1 m2, množství výztuže do betonové zálivky) a údajů 

z výkazu výměr (osové vzdálenosti probetonovaných svislých sloupků) byla stanovena 

množství dílčích materiálů vztažená k ploše betonových příček v modelu. 
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Objem betonu monolitické konstrukce stavby v m3 byl kompletně převzat z 3D 

modelu, kde byl ovšem definován jako železobeton. Na základě údajů poskytnutých 

závodem Monolitické konstrukce, Skanska a.s. byla jednotlivým konstrukčním prvkům 

přiřazena příslušná pevnostní třída betonu a množství výztuže. Hmotnost použité 

výztuže B500B byla rozlišená do dvou celků pro horní a spodní stavbu. Aby bylo možné 

z výsledků posouzení životního cyklu budovy určit, jaký podíl mají jednotlivé části 

monolitu na různé kategorie dopadu, bylo nutné rozdělit betonářskou ocel podle jejího 

použití. Celkokvé množství výztuže bylo poměrově rozděleno mezi jednotlivé 

konstrukční prvky podle původního základního rozpočtu pro projekt NEC (dnes 

Visionary). 

Ani výkaz materiálu pro lehký obvodový plášť (LOP) nemohl být přímo použitý 

pro stanovení vstupů do produktového systému, protože byly všechny prvky 

vymodelované jako plné profily a místo minerální vlny byly neprůhledné části 

zateplené izolací EPS. Skutečné množství jednotlivých materiálů bylo pro jeden běžný 

fasádní element stanoveno na základě výkresů řezů LOP. Hodnoty pro hliníkové 

vertikální sloupky a horizontální paždíky byly do tabulky vstupů zadány pomocí celkové 

délky v metrech z důvodu výběru vhodnějšího materiálu z nabídky – tepelně izolované 

hliníkové profily. Skutečné plochy řezů sloupků a paždíků byly stanoveny pomocí šrafy 

v programu AutoCAD, na základě výkresů dílenské dokumentace LOP. Tyto plochy byly 

následně vynásobeny délkami jednotlivých typů rámů a hustotou hliníku 2 700 kg/m3. 

Podle informací o produktu v nástroji One CLick LCA připadá 1,43kg/m délky tepelně 

izolovaného rámu. Touto hmotností byla vydělena celková vypočítaná hmotnost 

hliníku a stanovila se tak délka v metrech. Zasklení fasády je tvořeno izolačními 

dvojskly a trojskly v závislosti na světových stranách. Tloušťky jednotlivých typů skel 

byly ve výpočtu zohledněny. 

Dalším případem, kdy bylo nutné změnit materiál i jeho množství je akustická 

stěna umístěná na střeše budovy. Ve 3D modelu, je tvořena předstěnou a obkladem 

bez definovaného materiálu. Skutečné provedení z profilovaného pískovaného skla 

Pilkington Profilit a ocelová nosná konstrukce stěny je vidět na Obrázku 18.  



Obrázek 18: Akustická stěna na střeše objektu A1 a příprava pro položení povrchu běžeckého okru
(zdroj: vlastní fotodokumentace

Množství materiálů obsažených ve 

stanoveno na základě plochy sk

tloušťkami příslušných vrstev materiálů ze skladeb v

množství materiálu ve skladbách k

Skladby svislých konstrukcí spodní stavby

bylo množství jednotlivých materiálů 

Takeoff 2013 na základě 

19 vidět rozmístění různých skladeb svislých konstrukcí spodní stavby, které 

především tloušťkou vibroizolace a XPS.

popsány v Příloze 1. 

: Akustická stěna na střeše objektu A1 a příprava pro položení povrchu běžeckého okru
(zdroj: vlastní fotodokumentace) 

Množství materiálů obsažených ve skladbách vodorovných konstrukcí

stanoveno na základě plochy skladby dané konstrukce ve 3D modelu vynásobené 

tloušťkami příslušných vrstev materiálů ze skladeb v prováděcí dokumentaci. Výpočet 

množství materiálu ve skladbách konstrukcí je připojen v Příloze 1. 

Skladby svislých konstrukcí spodní stavby ve 3D modelu nebyly

nožství jednotlivých materiálů určeno pomocí programu Autodesk Quantity 

Takeoff 2013 na základě řežů spodní stavbou z prováděcí dokumentace.

vidět rozmístění různých skladeb svislých konstrukcí spodní stavby, které 

především tloušťkou vibroizolace a XPS. Veškeré skladby uvažované ve výpočtu
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: Akustická stěna na střeše objektu A1 a příprava pro položení povrchu běžeckého okruhu 

skladbách vodorovných konstrukcí bylo 

ladby dané konstrukce ve 3D modelu vynásobené 

prováděcí dokumentaci. Výpočet 

yly vytvořeny, proto 

určeno pomocí programu Autodesk Quantity 

prováděcí dokumentace. Na Obrázku 

vidět rozmístění různých skladeb svislých konstrukcí spodní stavby, které se liší 

Veškeré skladby uvažované ve výpočtu jsou 



Obrázek 19: Plochy skladeb konstrukcí spodní stavby (Autodesk QTO 2013)

Povrchové úpravy

z výkazu výměr v m2 

v materiálových listech k

Veškeré dveře 

materiálu dveří včetně jejich zárubní zakládá výhradně na výpisu dveří k

materiálovým specifikacím. Do výpočtu nebylo zahrnuto kování ani žádná další 

příslušenství. 

Zámečnické výrobky

a pletivová příčka kolárny

profil. Množství ostatních prvků bylo určeno na základě výpisu zámečnických výrobků 

k DPS. Klempířské výrobky

vypočítáno podle výpisu klempířských výrobků k

3D model budovy postrádal veškerý 

zahrnutý. Výkaz materiálu byl stanovený samostatným výpočtem pomocí softwaru 

Autodesk Quantity Takeoff 2013 na základě výkresové dokumen

21. Do výpočtu životního cyklu budovy nebyl započten

položky v databázi.  

Plochy skladeb konstrukcí spodní stavby (Autodesk QTO 2013) 

Povrchové úpravy jako jsou omítky, obklady, malby a nátěry byly převzaty 

 a jejich množství bylo stanoveno na základě specifikací 

materiálových listech k DPS a dat z technických listů konkrétních výrobků.

 byly v modelu definovány jako skleněné

iálu dveří včetně jejich zárubní zakládá výhradně na výpisu dveří k

materiálovým specifikacím. Do výpočtu nebylo zahrnuto kování ani žádná další 

Zámečnické výrobky obsažené ve 3D modelu jako jsou madla, zábradlí 

kolárny byly přepočítány pouze v případě, že se nejednalo o plný 

profil. Množství ostatních prvků bylo určeno na základě výpisu zámečnických výrobků 

Klempířské výrobky nebyly v modelu vytvořeny, a proto bylo jejich množství 

u klempířských výrobků k DPS. 

3D model budovy postrádal veškerý mobiliář parteru, který je 

Výkaz materiálu byl stanovený samostatným výpočtem pomocí softwaru 

Autodesk Quantity Takeoff 2013 na základě výkresové dokumentace viz

ního cyklu budovy nebyl započten substrát z důvodu absence této 
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malby a nátěry byly převzaty 

a jejich množství bylo stanoveno na základě specifikací 

technických listů konkrétních výrobků. 

jako skleněné. Proto se výkaz 

iálu dveří včetně jejich zárubní zakládá výhradně na výpisu dveří k DPS a jejich 

materiálovým specifikacím. Do výpočtu nebylo zahrnuto kování ani žádná další 

jako jsou madla, zábradlí 

případě, že se nejednalo o plný 

profil. Množství ostatních prvků bylo určeno na základě výpisu zámečnických výrobků 

modelu vytvořeny, a proto bylo jejich množství 

, který je do výpočtu LCA 

Výkaz materiálu byl stanovený samostatným výpočtem pomocí softwaru 

tace viz Obrázek 20 a 

důvodu absence této 



Obrázek 20: Situace - zařízení parteru (Autodesk QTO 2013)

Poslední, zcela samostatně dopočítanou

chyběly, stejně jako vybavení parteru. Množství jednotlivých materiálů

základě údajů z technické zprávy a výkazu výměr 

Obrázek 21: a) Řez květníku v zeleni v jižním parteru; b) Řez květníku v severím parteru s cortenovým 
obkladem (Autodesk QTO 2013)

zařízení parteru (Autodesk QTO 2013) 

zcela samostatně dopočítanou, částí jsou zpevněné plochy

stejně jako vybavení parteru. Množství jednotlivých materiálů

technické zprávy a výkazu výměr zpevněných ploch. 

a) Řez květníku v zeleni v jižním parteru; b) Řez květníku v severím parteru s cortenovým 
obkladem (Autodesk QTO 2013) 
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plochy, které v modelu 

stejně jako vybavení parteru. Množství jednotlivých materiálů je určeno na 

 

a) Řez květníku v zeleni v jižním parteru; b) Řez květníku v severím parteru s cortenovým 
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Zdroj dat 

Software One Click LCA nabízí různé zdroje dat z celého světa. Pro účely tohoto 

výpočtu byla použita data z databáze Ökobaudat díky největšímu pokrytí materiálů 

běžně používaných v Něměcku a střední Evropě. Převážná většina dat pochází 

ze zdrojové databáze GaBi, pouze hodnoty pro OSB a MDF desky byly převzaty 

z databáze Ecoinvent a koberec uvažovaný jako součást čistících zón nemá databázi 

uvedenou. Tyto materiály se ovšem na svázaných emisích podílí pouze zhruba 1,7%. 

Při posouzení životního cyklu se uplatňuje kompenzace pro místní podmínky ČR 

podle CEN/TR 15941 a schválené metodologie One Click LCA.  

V databázi One Click LCA byly dopady elektrické energie a dálkového vytápění 

vypočteny podle palivových směsí na výrobu energie, které pro každou zemi poskytla 

IEA (2017, International Energy Agency). Dopady paliv byly modelovány na základě 

databáze Ecoinvent 3.3. IPCC Guidlines (Goméz a Watterson 2006) a Emission 

Inventory Guidebook (Trozzi 2010) byly rovněž použity k doplnění údajů o výfukových 

emisích. Dopady energetických mixů jsou vypočítány pomocí získaných palivových 

směsí a dopadů různých paliv.  Jsou dělené výstupní energií, z čehož vychází dopad 

na kWh energie. [16] 

Inventarizační tabulka 

K zobrazení všech vypočítaných materiálových a energetických toků produktového 

systému slouží inventarizační tabulka. Použitý software One Click LCA umožňuje 

zobrazení dat podle prvků, skupin materiálů a podskupin materiálů, které nejvíce 

přispívají určité kategorii dopadu. Díky tomu je možné posoudit, nejen jaký 

environmentální dopad má produktový systém jako celek, ale i podíl jednotlivých 

materiálů, procesů nebo konstrukčních prvků.  

Výsledky inventarizace jsou prezentovány formou tabulky, která je součástí 

kapitoly č. 6. 

4.5.3. Hodnocení dopadů 

Aby bylo možné měřitelně porovnat enviromentální dopady produktových systémů, 

je potřeba převést výstupy z inventarizace (elementární toky) na hodnoty vyjadřující 

míru rozvoje jednotlivých kategorií dopadu (indikátory kategrií dopadu). [17] 

Dopady 

Hodnocení dopadů životního cyklu (LCIA – Life Cycle Impact Assessment) začíná 

klasifikací, tedy přiřazením všech elementárních toků jednotlivým kategoriím dopadu. 
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Po klasifikaci následuje charakterizace, která slouží k vyčíslení rozvoje určité kategorie 

dopadu způsobené danými elementárními toky. Hodnota vyjadřující zásah 

elementárních toků do kategorie dopadu se nazývá indikátor kategorie dopadu. [17] 
 

 
 

Kategorie dopadu 

Různé výrobky se skládají z rozdílných materiálů a na jejich výrobu jsou používány 

odlišné technologie a procesy. Tím dochází ke spotřebě různých surovin, jak během 

výrobní fáze, tak během užívání výrobku. Zároveň se vytvářejí elementární toky, které 

různě poškozují životní prostředí. Na základě vyčíslení konkrétních environmentálních 

škod je možné porovnat, který produkt je k životnímu prostředí šetrnější. [17] V tomto 

výpočtu životního cyklu byly zohledněny tyto kategorie dopadu, které jsou podrobněji 

popsány v kapitole 5.2.1. Definice cílů a rozsahu: 

 Potenciál globálního oteplování  

 Potenciál ničení ozonové vrstvy 

 Potenciál acidifikace prostředí 

 Potenciál eutrofizace prostředí 

 Potenciál tvorby přízemního ozonu 

 Nakládání s odpady 

Globální oteplování 

[kg CO2e] 

Ničení ozonové vrstvy  

[kg CFC-11-e] 

Acidifikace prostředí  

[kg SO2e] 

Eutrofizace prostředí  

[kg PO4
-3e] 

Tvorby přízemního ozonu  

[kg C2H4] 

Nakládání s odpadem 

[kg] 

CO2 

CFC 

HCFC 

CH4 

HC 

NOx 

SO2 

HCl 

N 

P 

Oteplování, abnormální klimatické 

jevy, snížení biodiverzity 

Zvyšování UV-B záření, poškozování 

imunity 

Snižování kvality ekosystémů, 

pokles biodiverzity 

Tvorba sinic a řas, pokles 

biodiverzity 

Dýchací potíže, poškozování rostlin 

Dopady likvidace odpadu 

 

Obrázek 22: Kategorie dopadů a jejich indikátory [18] [19] 
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Indikátor kategorie dopadu 

Jedná se o měřitelnou veličinu s jednoznačně definovanými jednotkami, která 

umožňuje sledovat, jak se daná kategorie dopadu prohlubuje, rozvíjí a zhoršuje. 

Vyjadřuje tak schopnosti elementárních toků poškozovat životní prosředí. [17] Tento 

výpočet používá charakterizaci pomocí midpointových indikátorů, které hodnotí míru 

škodlivosti pro danou kategorii na základě jeho chemicko-fyzikálních nebo biologických 

vlastností.   

Charakterizační model 

 

Na Obrázku 23 je zobrazený charakterizační model, který definuje postup při 

vyjádření vlivu elementárního toku na určitou kategorii dopadu a používá k tomu 

charakterizaci podle midpointových indikátorů. Postup lze ukázat na dopadovém 

řetězci, kde elementárním tokem jsou skleníkové plyny. Emise plynů jsou měřitelné      

a v tomto případě se vyjadřují pomocí jednotky kg CO2e, která zohledňuje rozdílné 

škodlivé účinky různých skleníkových plynů. Emise těchto plynů jsou tedy chápány jako 

měřítko potenciálu globálního oteplování, jinými slovy, jako midpointový indikátor, 

který charakterizuje plyny se schopností zadržovat energii v atmosféře.  

 

Vstup látky 
(elementárního toku) 

do prostředí 

Měřitelné vlastnosti 
látky 

Osud látky v životním 
prostředí  

Charakterizace podle 
midpointových 

Pozorovatelný 
dopad působení 
látky v prostředí 

č.1  

Pozorovatelný 
dopad působení 
látky v prostředí 

č.2 

Pozorovatelný 
dopad působení 
látky v prostředí 

č.n 

Obrázek 23: Charakterizační model pro výpočet LCA 
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4.5.4. Interpretace výsledků 

Výsledky jsou interpretovány formou výstupního protokolu, který vyčísluje jak dílčí 

kategorie dopadu pro jednotlivé etapy, tak pro celý životní cyklus posuzované budovy. 

Tyto výsledky jsou následně zobrazeny i pomocí grafu. Mimo jiné jsou uvedeny celkové 

t CO2e a kg CO2e/m2/rok. Výsledky jsou vztažené k hrubé podlažní ploše podle 

IPMS/RICS, tedy 24 900 m2, aby byla zajistěna porovnatelnost s jinými projekty. 

Vzhledem k tomu, že metodika LEED nezohledňuje všechny etapy životního cyklu 

posuzované v této práci, jsou výsledky interpretovány pomocí BREEAM International 

v souladu s EN 15978, kde jsou všechny tyto etapy započítány. Příklad protokolu          

je součástí Přílohy č. 2. Protokoly ke všem posuzovaným scénářům jsou přiloženy 

v elektronické podobě. 

Nástroj One Click LCA umožnuje různé způsoby porovnání dvou a více modelů, 

čehož bylo využito pro srovnání stejných variant s odlišnými zdroji energie nebo 

odlišných variant se stejným zdrojem energie. Srovnání je procentuální a zobrazuje 

zlepšení či zhoršení dané kategorie dopadu v jednotlivých fázích životního cyklu 

vzhledem k vybranému výchozímu modelu. 

Dalším výstupem jsou grafy ilustrující procentuální srovnání různých kategoriií 

dopadů pro dva scénáře, kde 100% představuje vždy model vykazující vyšší hodnoty. 

Pro účely této práce jsou použity pouze grafy týkající se potenciálu globálního 

oteplování. 

Výstupní protokol mimo jiné zobrazuje přehled konstrukcí, typů materiálů          

a konkrétních materiálů, které mají největší vliv na produkci emisí skleníkových plynů. 

Výstup je doplněný o vlastní grafické a nominální porovnání stejné varianty 

s různými zdroji energie a jejich podíl na celkovém GWP. Další graf zobrazuje podíl 

jednotlivých fází životního cyklu na svázaných emisích. 

4.6. Srovnání výsledků se stanovenými klimatickými požadavky 

Výstupem z One Clic LCA je potenciál globálního oteplování v t CO2e za celý životní 

cyklus budovy. Pro porovnání s ročními emisními limity stanovenými v kapitole 5.4. byl 

celkový GWP vydělen 60, tedy délkou životního cyklu budovy a následně srovnán 

s požadovanými hodnotami. Pro ilustraci byly porovnány roční vyprodukované emise 

skelníkových plynů v kg CO2e vztažené na na 1 m2 hrubé podlažní plochy budovy. 
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Pro demonstraci vlivu původu elektrické energie na GWP byly porovnány dva 

scénáře – budova využívající energetický mix ČR a budova s dodanou energií 

z obnovitelných zdrojů. 

4.7. Návrh budovy v pasivním standardu 

Aby bylo možné budovu klasifikovat jako pasivní, je nutné splnit následující podmínky: 

 Měrná potřeba tepla na vytápění < 15 kWh/(m².a) 

 Měrná neobnovitelná primární energie < 120 kWh/(m².a) 

 Neprůvzdušnost budovy n50 < 0,6 / hod [20] 

Pro dosažení požadované měrné potřeby tepla na vytápění bylo nutné zlepšit tepelně 

technické vlasnosti obvodového pláště a konstrukcí na styku s nevytápěným 

prostorem. Následující Tabulka 6 obsahuje součinitele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí v původním stavu a nově navržených pro splnění požadavků pasivního 

standardu. Skladby konstrukcí podzemních garáží zůstávají stejné vzhledem k tomu, 

že se jedná o nevytápený prostor temperovaný odpadním vzduchem z kanceláří.  
 

Tabulka 6: Přehled součinitelů prostupu tepla pro jednotlivé konstrukce [20] 

Konstrukce obálky 
budovy 

Součinitel prostupu tepla [W/(m2.K)] 
Popis konstrukce 

Skutečné provedení Navržené varianty 
Vypočtená 

hodnota 
Požadovan
á hodnota 

Vypočtená 
hodnota 

Doporučen
á hodnota  

Uj,1 UN,20 Uj,2 Upas,20 

Podlaha nad garážemi 1,023 1,050 0,208 - Strop mezi prostory s rozdílem teplot 
do 10 °C včetně 

Podlaha nad garážemi - 
zázemí 0,786 1,050 0,181 - Strop mezi prostory s rozdílem teplot 

do 10 °C včetně 
Podlaha nad vjezdem 
do garáže 

0,288 0,600 0,214 0,30 - 0,20 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěnému prostoru 

Podlaha kanceláře k 
exteriéru 

0,207 0,240 0,148 0,15 - 0,10 Strop s podlahou nad venkovním 
prostorem 

Stěna zázemí v PP 0,263 1,300 0,33 - Stěna mezi prostory s rozdílem teplot 
do 10 °C včetně 

Stěna vjezdu do 
podzemních garáží 

0,262 0,600 0,171 0,30 - 0,20 Strop a stěna vnitřní z vytápěného k 
nevytápěnému prostoru 

Stěna nástavby 8.NP 0,262 0,300 0,171 0,18 - 0,12 Stěna vnější 
Stěna vnější - fasáda - - 0,171 0,18 - 0,12 Stěna vnější 
Neprůhledný panel 
LOP 

0,454 1,100 - - Lehký obvodový plášť (LOP), 
hodnocený jako smontovaná sestava 

Střecha 0,169 0,240 0,104 0,15 - 0,10 Střecha plochá a šikmá se sklonem do 
45° včetně 

Podlaha garáže 1,406 0,850 1,406 0,45 - 0,30 Podlaha a stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 

Stěna garáže - XPS 0,455 0,850 0,455 0,45 - 0,30 Podlaha a stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 

Stěna garáže   3,307 0,850 3,307 0,45 - 0,30 Podlaha a stěna temperovaného 
prostoru přilehlá k zemině 

Střecha garáže 0,415 0,750 0,415 0,38-0,25 Strop a stěna vnější z temperovaného 
prostoru k venkovnímu prostředí 
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4.8. Posouzení skladeb konstrukcí v programu TEPLO 2017 

Pro výpočet součinitele prostupu tepla a možné kondenzace vodní páry uvnitř 

konstrukce byl použit program Teplo 2017. Posouzeny byly veškeré skladby konstrukcí 

ve styku s exteriérem nebo nevytápěným prostorem, s výjimkou zasklení a 

neprůhledného panelu LOP, jehož součinitel prostupu tepla byl doložen výrobcem. [21] 

Vlastnosti běžných stavebních materiálů byly převyzaty z katalogu materiálů 

v programu Teplo 2017. Konkrétní hodnoty jsou uvedeny ve výstupním protokolu, 

který je součástí elektronické přílohy.  

Byly zadány okrajové podmínky pro exteriérové parametry – lokalita Praha, 

min. výpočtová teplota vzduchu -13 °C. Tepelné odpory vzduchu při přestupu tepla 

jsou uvažovány dle normy ČSN 73 0540-3 a ČSN EN ISO 13788. 

4.9. Posouzení budovy v programu ENERGIE 2017 

Vstupní data pro výpočet byla volena v souladu s Průkazem energetické náročnosti 

budovy, který pro stavbu Visionary vypracoval znalec tepelné ochrany budov pan 

Ing. Robert Buďo v prosinci 2016. Jedná se předěvším o plochy konstrukcí ve styku        

s exteriérem a nevytápěným prostorem garáží, energeticky vztažné plochy a plochy 

jednotlivých zón. Dílčí údaje pro výpočet dodané energie na úpravu vlhkosti, nucené 

větrání, přípravu teplé vody a na osvětlení nebyly dostupné. Z toho důvodu se dá 

očekávat, že se výsledné hodnoty budou mírně lišit. Pro zachování porovnatelnosti 

výsledků budou pro výpočet životního cyklu budovy použity pouze výsledky dodaných 

energií na vytápění a chlazení, které přímo závisí na změněných skladbách konstrukcí, 

sníženém podílu zasklení a jeho charakteristikách. Využití a obsazenost budov              

se nemění, a proto budou hodnoty pro ostatní výše zmíněné dodané energie 

započítány na základě skutečného posudku pro budovu Visionary. 

Výpočet energetické náročnosti budov a průměrného součinitele prostupu 

tepla se řídí vyhláškou č. 78/2013 Sb. a ČSN 73 0540-2 a dalších evropských norem. 
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4.9.1. Vstupní údaje 

Budova byla podle provozu rozdělena na následující tři zóny: 

 Administrativní část – kanceláře 

 Prodejny 

 Komunikace, toalety, ostatní prostory 

Vnitřní výpočtová teplota (zimní i letní) byla pro včechny zóny určena na 20 °C, 

aby odpovídala skutečnému PENB. Garáže nejsou cílěně vytápěny, nýbrž temperovány 

odpadním vzduchem z ostatních zón, a proto nejsou považovány za vytápěnou zónu. 

Spotřeba energií v podzemních garážích je zohledněna jako přídavná spotřeba             

na větrání a osvětlení. 

Jednotlivé konstrukce na styku s exteriérem nebo s nevytápěným prostorem 

garáží byly posouzeny v programu TEPLO 2017. Fasáda nebyla uvažována jako celek, 

nýbrž definována počtem oken, fasádních modulů nebo prosklených dveří 

seskupených podle orientace ke světovým stranám. Ve výpočtu byly zohledněny rámy 

oken vlastními hodnotami součinitele prostupu tepla Uf [W/m-2.K-1] a lineárního 

součinitele prostupu tepla Ψ [W/m.K-1], deklarovaných výrobcem. V oknech byly 

uvažovány nekovové teplé meziskelní rámečky Swisspacer-V (Ψ = 0,035 W/m.K-1). Bylo 

kalkulováno se stíněním vnější roletou ovládanou uživateli. 

Vliv tepelných vazeb byl zohledněn přibližně přirážkou 0,02 W/m2.K                 

pro jednotlivé zóny. 

Ve výpočtu bylo uvažováno s účinností vytápění CZT 99%, využívající 

obnovitelné zdroje do 50% (provozovatel CZT Pražská teplárenská a.s.). Vytápění          

je kalkulováno jako regulované nepřerušované.  

Výměna vzduchu je zajištěna 100% vzduchotechnickými zařízeními s rekuperací 

tepla o účinnosti 75%. Výměny vzduchu byly stanoveny na základě předpokládaného 

užívání budovy. 

Potřeba energie na přípravu teplé vody a na osvětlení byla převzata                   

ze skutečného PENB pro Visionary, kde byla stanovena pomocí pomocných výpočtů 

v programu ENERGIE 2016.  

Vnitřní výpočtová teplota byla pro všechny zóny určena na 20 °C. 
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4.10. Posouzení životního cyklu pasivní budovy 

Posouzení životního cyklu navržených dvou variant pasivní budovy bude provedeno 

stejným způsobem jako v případě skutečného provedení. Metodika posouzení               

je popsána v kapitole 5.5.. 

4.11. Srovnání výsledků skutečného provedení a navržené pasivní 

budovy 

Na základě prohlášení o využívání obnovitelných zdrojů energie byly 

v závěrečném srovnání výsledků porovnávány scénáře uvažující pouze mix zelené 

energie s GWP 0,01 kg CO2e/kWh. Teplo na vytápění a ohřev teplé vody je dodáváno 

systémem CZT.Pro srovnání byla zvolena varianta 2 pasivní budovy s pásovým oknem                

a rastrovou fasádou v parteru. Porovnány byly dílčí a celkové dopady jednotlivých 

kategorií v průběhu celého životního cyklu budovy. Pro obě varianty byly graficky 

porovnány podíly jednotlivých etap cyklu na GWP a stejně tak podíly jednotlivých 

konstrukcí a materiálů. V závěru byly graficky porovnány všechny hodnocené kategorie 

dopadů.  
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5. VÝSLEDKY 

5.1. Inventarizační analýza posuzovaného objektu 

Výsledky inventarizace množství zabudovaných materiálů v realizované kancelářské 

budově Visionary jsou shrnuty v následující tabulce, která byla v tomto formátu použita 

pro import dat do softwaru One Click LCA.  

Tabulka 7: Inventarizační tabulka posuzovaného objektu 

  
CLASS IFCMATERIAL QUANTITY QTY    

_ TYPE 
THICKNESS 

_MM 
TRANSPORT

_KM 
COMMENT 

1 FOUNDATION Beton, litý 420,500 M3 
 

23,9 Podkladní beton C16/20 -X0 tl. 100mm 

2 FOUNDATION Beton, litý 2 781,000 M3  23,9 
Základová deska - beton C30/37-XC4-XA1-
XD1 tl. 800mm 

3 FOUNDATION Beton, litý 829,920 M3 
 

23,9 Lokální zesílení základové desky - beton 
C30/37-XC4-XA1-XD1 

4 FOUNDATION Výztuž 292 502,368 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  

5 BASEMENT Beton, litý 761,510 M3  23,9 
Vnější stěna tl. 300mm - beton C30/3-
XC4-XA1 

6 BASEMENT Výztuž 90 305,256 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  
7 BASEMENT PVC fólie 719,878 M2 2,000 

 
hydroizolační folie mPVC nevyztužená 

8 BASEMENT Geotextílie 1 201,593 M2 1,400  ochranná geotextilie 300g/M2 
9 BASEMENT Deska, dřevoštěpková 2 185,955 M2 30,000 

 
OSB deksy (ztracené bednění) 

10 BASEMENT Beton, litý 2 185,955 M2 900,000 
 

pilotová stěna beton C30/37 
11 BASEMENT Geotextílie 856,459 M2 3,400  separační textilie 
12 BASEMENT Asfaltový pás 136,581 M2 4,000 

 
spodní pás hydroizolace 

13 BASEMENT Asfaltový pás 136,581 M2 4,000 
 

horní pás hydroizolace 
14 BASEMENT Polystyren, XPS 136,581 M2 60,000  XPS  - spodní stavba 
15 BASEMENT Pryž 42,751 M3 

  
vibroizolace - 450kg/m3 

16 BASEMENT Beton, litý 719,878 M2 100,000 23,9 železobetonová stěna 

17 FACADE Sklo 114,305 M3 
 

15,8 
G1 izolační dvojsko - bežný fasádní 
element; vnější= 10,38mm; 
vnitřní=10,76mm  

18 FACADE Profil, hliníkový 4,621 M3 
 

15,8 Svislé a vodorovné sloupky (2700kg/m3) 
19 FACADE Plech, hliníkový 662,860 M2 1,000 15,8 Ext. Panely - běžné elementy 
20 FACADE Plech, hliníkový 2 224,000 M2 2,000 15,8 Vnitřní panel - běžný fasádní element 

21 FACADE Polystyren, EPS 87,806 M3 
 

15,8 Tepelná izolace EPS - běžný fasádní 
element 

22 FACADE 
Minerální vata, 
kamenná vlna 

306,788 M3 
  

Tepelná izolace minerální vlna - běžný 
fasádní element 

23 FACADE Plech, hliníkový 2132,239 M2 2,000 15,8 Panely rastrové fasády 

24 FACADE Polystyren, EPS 31,966 M3 
 

15,8 Tepelná izolace EPS - panely rastrové 
fasády 

25 FACADE Polyuretan, PIR 2,250 M3  15,8 
Tepelná izolace PURENIT (PIR pěna) - 
panely rastrové fasády 

26 FACADE Sklo 20,784 M3 
 

15,8 
G1 izolační dvojsko - rastrová fasáda, 
modulová - krček; vnější= 10,38mm; 
vnitřní=10,76mm  

27 FACADE Sklo 4,335 M3  15,8 
G2 izolační dvojsko - rastrová fasáda, 
modulová - krček; vnější= 10,38mm; 
vnitřní=12,76mm  

28 FACADE Sklo 6,289 M3 
 

15,8 
G3 izolační dvojsko - modulová fasáda - 
lodžie; vnější= 10,38mm; vnitřní=10mm  

29 FACADE Sklo 1,483 M3 
 

15,8 G4 izolační dvojsko - modulová fasáda - 
lodžie; vnější= 10,38mm; vnitřní=10mm  

30 FACADE Sklo 12,234 M3   

Vertikální stínící prvek - 2 x Profilit Opal 
K32/60/7 ESG (zevnitř pískovaný); 
d=3760mm 

31 FACADE Sklo 6,391 M3 
  

Vertikální stínící prvek - 2 x Profilit Opal 
K32/60/7 ESG (zevnitř pískovaný); 
d=3460mm; d=3110mm 

32 FACADE Obklad, bond 357,500 M2 0,004  Fasádní podhled, alucobond tl. 4mm  

33 COLUMN Beton, litý 9,910 M3 
 

23,9 ŽB sloup kruhový Ø 600mm - beton 
C50/60_XC1 

34 COLUMN Beton, litý 315,480 M3 
 

23,9 
ŽB sloup kruhový Ø 500mm - beton 
C40/50-XC1 

35 COLUMN Beton, litý 69,610 M3 
 

23,9 ŽB hlavice sloupu 2000x2500x350; 
2000x3350x350; 2500x2500x350mm -   
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36 COLUMN Beton, litý 42,560 M3  23,9 
ŽB hlavice sloupu 2800x3800x500mm - 
beton C30/37-XC1 

37 COLUMN Beton, litý 14,400 M3 
 

23,9 ŽB hlavice sloupu 2000x12000x600mm - 
beton C30/37-XC1 

38 COLUMN Beton, litý 21,600 M3  23,9 
ŽB hlavice sloupu 1500x1500x320mm - 
beton C30/37-XC1 

39 COLUMN Beton, litý 25,290 M3 
 

23,9 ŽB hlavice sloupu 2500x1500x450mm - 
beton C30/37-XC1 

40 COLUMN Beton, litý 6,260 M3 
 

23,9 
ŽB hlavice sloupu 2500x2500x500mm - 
beton C30/37-XC1 

41 COLUMN Beton, litý 4,950 M3  23,9 
ŽB hlavice sloupu 3000x3000x550mm - 
beton C30/37-XC1 

42 COLUMN Beton, litý 102,490 M3 
 

23,9 

ŽB sloup oblý 400x850; 300x750; 
300x850; 550x2400; 300x1500; 400x1800; 
400x1320; 400x2100; 400x1350mm - 
beton C40/50-XC1 

43 COLUMN Beton, litý 21,980 M3  23,9 
ŽB sloup obdélníkový - 300x600; 300x850; 
300x700; 350x500mm - beton C40/50-
XC1 

44 COLUMN Výztuž 174 394,690 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  
45 COLUMN Ocel, konstrukční 0,120 M3   Ocelový sloup dutý, 88,9x6,3mm, krček 
46 COLUMN Ocel, konstrukční 0,150 M3 

  
Ocelový sloup dutý, 168,3x10mm, balkony 

47 

LOAD-
BEARING 
VERTICAL 
STRUCTURES 

Výztuž 235 132,258 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  

48 

LOAD-
BEARING 
VERTICAL 
STRUCTURES 

Beton, litý 1 710,940 M3 
 

23,9 
Vnitřní stěna tl. 200; 250; 300; 500mm - 
beton C30/37-XC1 

49 
EXTERNAL 
WALL Ocel, konstrukční 32,333 M3   

Ztužení akustické zástěny horní 
(svařované profily UPE80 + L75x50) 

50 EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

135,850 M3 
  

Minerální vata - Desky Airrock LD FB1 

51 
EXTERNAL 
WALL 

Isolet 23,710 M3 
  

Izolační desky 3i Isolet tl. 160mm; izolace 
vložena do bednění před betonáží  

52 
EXTERNAL 
WALL Sklo 5,464 M3   

Akustická stěna; Profilit Opal K25/41/6 
ESG 

53 INTERNAL 
WALL 

Zdivo, betonové 
tvárnice 

348 156,571 KG 
  

Betonové skořepinové tvárnice - zdivo 
TRESK tl. 150mm 

54 
INTERNAL 
WALL 

Zdivo, betonové 
tvárnice 6 984,450 KG   

Betonové skořepinové tvárnice - zdivo 
TRESK tl. 200mm 

55 INTERNAL 
WALL 

Malta pro zdění 79 730,000 KG 
  

Cementová malta (2000 kg/m3) 

56 
INTERNAL 
WALL 

Beton, litý 12,905 M3 
 

23,9 
Betonová zálivka - beton C16/20 - zdivo 
TRESK 

57 
INTERNAL 
WALL Výztuž 0,209 M3   Ocelová výztuž B500B 

58 INTERNAL 
WALL 

Ocel 0,024 M3 
  

Pletivová příčka (oko 50x50mm, drát 
2,5x2,5mm) 

59 INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

193,270 M3 
 

69,3 
SDK deska - příčka tl. 100mm s dvojitým 
jednostranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

60 
INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

4,356 M3 
 

69,3 
SDK deska - příčka tl. 125mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

61 
INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

31,957 M3  69,3 
SDK deska - příčka tl. 150mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

62 
INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

3,858 M3  69,3 
SDK deska - příčka tl. 200mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

63 INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

13,174 M3 
 

69,3 
SDK deska - příčka tl. 250mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

64 INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

0,477 M3 
 

69,3 
SDK deska - příčka tl. 300mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

65 
INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

3,985 M3 
 

69,3 
SDK deska - příčka tl. 375mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

66 
INTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

25,700 M3  69,3 
SDK deska tl. 12,5mm dvouvrstvá, 
hmotnost 15KG/M3 

67 
INTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

261,295 M3 
 

69,3 
Minerální izolace tl. 50mm; 40+40mm - 
SDK příčka 

68 
INTERNAL 
WALL Profil, ocelový, nerez 0,380 M3  69,3 

Vodorovný profil UW 50; 75; 100; 150 - 
SDK příčka 

69 INTERNAL 
WALL 

Profil, ocelový, nerez 1,043 M3 
 

69,3 Vodorovný profil CW 50; 75; 100; 150 - 
SDK příčka 
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70 
VERTICAL 
FINISH Tmel, sádrový 4 382,280 KG   Tmel sádrový 

71 VERTICAL 
FINISH 

Stěrka, cementová 1 648,000 KG 
  

Hydroizolační stěrka  

72 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, penetrační 428,006 KG   Penetrace 

73 VERTICAL 
FINISH 

Stěrka, cementová 130,080 KG 
  

Jemná cementová stěrka - schodiště 

74 
VERTICAL 
FINISH 

Obklad, keramický 2 439,655 M2 10,000 
 

Keramický obklad 

75 
VERTICAL 
FINISH Desky, dřevovláknité 229,000 M2 18,000  MDF deska 

76 
VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 

2 634,625 KG 
  

Vápenocementová omítka - sloupy 

77 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, penetrační 5 020,540 KG   Protiprašný nátěr 

78 VERTICAL 
FINISH 

Nátěr, vrchní 27,120 KG 
  

Sikagard 680 S betoncolor 

79 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, impregnační 36,160 KG   Impregnace Sikagard 700 S 

80 VERTICAL 
FINISH 

Obklad, sklo 249,000 M2 4,000 
 

Skleněný obklad - Lacobel White soft  

81 
VERTICAL 
FINISH 

Nátěr, vrchní 6 063,400 KG 
  

Šedý nátěr na zdivo TRESK 

82 
VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 723,200 KG   Strojní jádrová omítka 

83 VERTICAL 
FINISH 

Fasádní omítka 1 808,000 KG 
  

Štuková stěrka 

84 
VERTICAL 
FINISH Sklo, zrcadlo 127,800 M2 4,000  Zrcadlo celoplošně lepené 

85 VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnější, 
silikonová 

420,000 KG 
  

Silikonová omítka - KZS 

86 
VERTICAL 
FINISH 

Cementové lepidlo 
pro KZS 

294,000 KG 
  

Lepící cementová hmota -KZS 

87 VERTICAL 
FINISH 

Perlinka 84,000 M2 
  

Sklotextilní síťovina - KZS 

88 SLAB Beton, litý 6,660 M3 
 

23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 150mm 
89 SLAB Beton, litý 31,210 M3  23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 195mm 
90 SLAB Beton, litý 109,210 M3 

 
23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 200mm 

91 SLAB Beton, litý 14,430 M3 
 

23,9 
ŽB mezipodesta - beton C30/37-XC1 tl. 
150mm 

92 SLAB Beton, litý 5 140,310 M3  23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 250mm 
93 SLAB Beton, litý 1 813,450 M3 

 
23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 280mm 

94 SLAB Beton, litý 531,470 M3 
 

23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 350mm 
95 SLAB Beton, litý 623,360 M3  23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 300mm 

96 SLAB Výztuž 1 194 
543,985 

KG 
  

Ocelová výztuž B500B  

97 BEAM Beton, litý 2,250 M3 
 

23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 400mm 
98 BEAM Beton, litý 17,680 M3  23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 500mm 
99 BEAM Beton, litý 93,330 M3 

 
23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 800mm 

100 BEAM Beton, litý 295,640 M3 
 

23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 320mm 

101 BEAM Beton, litý 0,890 M3  23,9 
ŽB ozub schodištsě - beton C30/37-XC1 tl. 
150mm 

102 BEAM Beton, litý 1 186,520 M3 
 

23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 150mm 

103 BEAM Beton, litý 1,860 M3  23,9 
ŽB konzola schodiště v lobby - beton 
C30/37-XC1 

104 BEAM Výztuž 153 479,677 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  
105 BEAM Ocel, konstrukční 0,010 M3 

  
Profil HEB 140 

106 BEAM Ocel, konstrukční 1,600 M3   Profil U 260 

107 RAMP Beton, litý 156,270 M3 
 

23,9 Rampa - beton C 30/37 XC4 XD1 XF4 - 
hlazená 

108 RAMP Výztuž 14 754,382 KG 
  

Ocelová výztuž B500B  
109 ROOF Výztuž 887,383 KG   Ocelová výztuž B500B  
110 ROOF Polystyren, EPS 28,650 M3 

  
Tepelná izolace EPS 90mm 

111 ROOF Polystyren, EPS 28,360 M3 
  

Tepelná izolace EPS 150mm, atika 
112 ROOF Polystyren, EPS 15,490 M3   Tepelná izolace EPS 200mm, atika 

113 ROOF Kačírek 9,600 M3 
  

stabilizační a ochranný násyp - kačírek ve 
spádu 

114 ROOF Beton, litý 18,853 M3 
 

23,9 drenážní beton C 16/20 
115 ROOF Polystyren, XPS 37,693 M3   XPS - vylehčení drenážního betonu 
116 ROOF Dlažba, betonová 48,240 M2 40,000 

 
betonová dlažba na terčích 

117 ROOF Nopová fólie 2 958,000 M2 1,000 
 

drenážní rohož - nopová folie 
118 ROOF Prkna, dřevo, rostlé 15,260 M3   dřevěná paluba 

119 ROOF Pryž 257,000 M2 30,000 
 

ET podložka (směs gumy, kameniva, 
polyur. pojiva) + penetrace 

120 ROOF Geotextílie 2 958,000 M2 1,100  filtrační textilie 
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121 ROOF Asfaltový pás 136,581 M2 4,000  horní pás hydroizolace 
122 ROOF PVC fólie 2 895,000 M2 1,800 

 
hydroizolační folie (mPVC) 

123 ROOF Asfaltový pás 936,000 M2 8,000 
 

hydroizolační vrstva - 2x modifikovaný 
asfaltový pás 

124 ROOF Kačírek 105,000 M2 50,000  kačírek 

125 ROOF Dlažba, kamenné 
kostky, přírodní 

604,000 M2 40,000 
 

kamenná mozaika 

126 ROOF 
Kamenivo, 
štěrkopísek 604,000 M2 40,000  lože z kameniva frakce 4-8 

127 ROOF Asfaltový pás 2 790,000 M2 3,000 
 

parotěsná izolace - asfaltový pás 
128 ROOF Nátěr, penetrační 231,000 KG 

  
penetrační nátěr(0,15 kg/m2) 

129 ROOF Plech, ocelový 105,000 M2 4,000  plnoplošný plech 
130 ROOF Pryž 257,000 M2 15,000 

 
pryžová nášlapná vrstva dráhy (tartan) 

131 ROOF Profil, dřevěný 4,486 M3 
  

roznášecí rošt 
132 ROOF Geotextílie 2 790,000 M2 3,400  separační textilie 

133 ROOF Kamenivo, 
štěrkopísek 

238,440 M3 
  

štěrkodrť 

134 ROOF Polystyren, EPS 418,500 M3 
  

tepelná izolace (EPS 150S) 
135 ROOF Polystyren, XPS 2 790,000 M2 50,000  tepelná nenasákavá izolace (XPS) 
136 ROOF Polystyren, XPS 1 763,000 M2 60,000 

 
tepelná nenasákavá izolace (XPS) 

137 ROOF Beton, lehčený 2 460,000 M2 115,000 23,9 
spádová vrstva z lehčeného betonu tl. 
0,04-0,19 

138 ROOF Beton, lehčený 330,000 M2 90,000 23,9 
spádová vrstva z lehčeného betonu tl. 
0,04-0,14 

139 ROOF Beton, lehčený 936,000 M2 140,000 23,9 
spádová vrstva z lehčeného betonu tl. 
0,04-0,24 

140 FLOOR Beton, prefabrikovaný 28,260 M3   Obrubník v garáži - beton C25/30-XC1 

141 FLOOR Stěrka, cementová 6 080,000 KG 
  

vysokopevnostní cementová stěrka (2000 
kg/m3) 

142 FLOOR 
Minerální vata, 
kamenná vlna 

1 951,000 M2 50,000 
 

akustická izolace  - tvrzená minerální vlna 

143 FLOOR Potěr, cementový 403 536,000 KG   cementový litý potěr (CEMFLOW CF 25) 

144 FLOOR 
Zdvojená podlaha, 
dřevěné panely, 
standard 

20 861,000 M2 38,000 374 
zdvojená podlaha na terčích, 
dřevotřískový panel 

145 FLOOR Separační fólie, PE 2 323,539 M2 0,070 
 

separační vrstva (PE fólie) 

146 FLOOR 
Minerální vata, 
kamenná vlna 45,000 M2 30,000  tepelná izolace - tvrzená minerální vlna 

147 CEILING Sádrokarton, 
obyčejný 

26,985 M3 
 

69,3 Kazetový demontovatelný akustický 
minerální podhled, 1200x 600 mm 

148 CEILING 
Sádrokarton, 
obyčejný 8,388 M3  69,3 Sádrokartonový podhled – plné desky 

149 CEILING Sádrokarton, 
akustický 

1,579 M3 
 

69,3 Sádrokartonový podhled - akustické desky 

150 CEILING Profil, ocelový, nerez 0,393 M3 
 

69,3 Profil R-CD - pozinkovaný ocelový plech 
151 CEILING Profil, ocelový, nerez 0,014 M3  69,3 Profil R-UD - pozinkovaný ocelový plech 

152 CEILING Dřevěné lamely, 
rostlé 

16,776 M3 
  

Dřevěné lamely 40x60mm - exteriér 

153 CEILING Desky, dřevovláknité 4,822 M3 
  

Dřevěnné lamely 20x70mm -lobby 
154 CEILING Profil, dřevěný 1,120 M3   Dřevěný rošt 50x20mm 

155 CEILING Sádrokarton, 
obyčejný 

3,150 M3 
 

69,3 SDK podhled - schodiště 

156 CEILING 
Minerální vata, 
kamenná vlna 1,680 M3   Protipožární izolace 

157 HORIZONTAL 
FINISH 

Terracco 15,620 M3 
  

Obklad terracco, tl.4Omm  

158 
HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 3 764,000 M2 1,500 
 

stěrková epoxidová paropropustná 
podlahovina (0,6kg/m2) 

159 
HORIZONTAL 
FINISH Nátěr, penetrační 3 151,650 KG   protiprašný nátěr - epoxidová penetrace  

160 
HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 372,000 M2 0,700 
 

tenkovrstvá epoxidová podlahovina  

161 
HORIZONTAL 
FINISH Marmoleum 175,000 M2 2,500  antistatické marmoleum 

162 HORIZONTAL 
FINISH 

Čisticí zóna, hrubá 11,000 M2 15,000 
 

čistící rohož v nerezovém rámečku 

163 
HORIZONTAL 
FINISH 

Lepidlo na dlažbu, 
cementové 2,865 M3   flexibilní lepildo 

164 HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, cementová 180,000 KG 
  

hydroizolační stěrka 

165 
HORIZONTAL 
FINISH 

Dlažba, keramická 573,000 M2 10,000 
 

keramická dlažba 

166 
HORIZONTAL 
FINISH Terracco 1 203,000 M2 20,000  

lité teraco (80% kámen, 20% epox. 
Podlahovina) 

167 
HORIZONTAL 
FINISH Stěrka, epoxidová 6 002,000 M2 2,500  

polyuretanová stěrková pružná 
podlahovina 
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168 
HORIZONTAL 
FINISH Plech, ocelový, nerez 64,000 M2 6,000  

slzičkový plech žárově zinkovaný na 
ocelové konstrukci 

169 HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 1 078,000 M2 1,500 
 

stěrková epoxidová podlahovina 

170 STAIRS Beton, litý 2,590 M3  23,9 
ŽB monolitické schodiště - beton C25/30-
XC1 

171 STAIRS Beton, prefabrikovaný 22,670 M3 
  

ŽB prefa schodiště - beton C25/30-XC1 
172 STAIRS Beton, prefabrikovaný 8,172 M3 

  
Točité schodiště. Prefabrikované 

173 DOOR Profil, hliníkový 0,162 M3   Garážová vrata 
174 DOOR Plech, ocelový 1,992 M3 

  
Dveře - ocelové křídlo  

175 DOOR 
Desky, minerální, 
skelná vlna 

0,576 M3 
  

Dveře - minerální desky 

176 DOOR Sklo 0,860 M3   Dveře -  sklo - požární 
177 DOOR Deska, dřevotřísková 14,055 M3 

  
Dveře - dutinová dřevotříska 

178 DOOR Ocel 0,005 M3 
  

Dveře - pletivo (oko 50x50mm, drát 
2,5x2,5mm) 

179 DOOR Profil, ocelový 687,500 M   Dveře - ocelová záruběň 
180 DOOR Profil, hliníkový 125,000 M 

  
Dveře - hliníkový rám, hliníková zárubeň 

181 DOOR Profil, dřevěný 992,000 M   Dveře - dřevěná záruběň protipožární 
182 DOOR Profil, ocelový 5,000 M   Dveře - ocelová zárubeň v pletivové příčce 
183 DOOR Sklo 10,340 M3 

  
Dveře - skleněný panel tl. 20mm 

184 OTHER Ocel 0,547 M3   Ocelová zábradlí - terasy a střechy 

185 OTHER Ocel 1,035 M3   
Ocelová zábradlí a madla; S1, S2, S3, S4, 
S5 

186 OTHER Ocel 0,020 M3 
  

Madlo - požární schodiště 2NP 
187 OTHER Ocel 0,020 M3   Madlo - požární schodiště 7NP, 8NP 

188 OTHER Ocel, konstrukční 2 080,540 KG 
  

Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
profil IPE 140 (pozinkováno) 

189 OTHER Ocel, konstrukční 595,613 KG 
  

Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
profil IPE 180 (pozinkováno) 

190 OTHER Ocel, nerez 5 230,150 KG   
Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
zábradlí (pozinkováno) 

191 OTHER Ocel, nerez 910,720 KG 
  

Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
kotevní prvky (pozinkováno) 

192 OTHER Ocel, nerez 173,093 KG   
Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
rám a kotvení pororošt (pozinkováno) 

193 OTHER Ocel, nerez 160,428 KG 
  

Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
montážní hrazda (pozinkováno) 

194 OTHER Ocel, nerez 22 360,823 KG 
  

Zámečnické výrobky, pozinkované - viz 
výpis zámečnických výrobků 

195 OTHER Ocel, nerez 1 413,637 KG 
  

Zámečnické výrobky, nerez - viz výpis 
zámečnických výrobků 

196 OTHER Ocel 410,932 KG 
  

Zámečnické výrobky, antikorozní nátěr - 
viz výpis záměčnických výrobků 

197 OTHER Ocel 4 832,460 KG   
Zámečnické výrobky, korten - viz výpis 
zámečnických výrobků 

198 OTHER Ocel 1 443,187 KG 
  

Zámečnické výrobky, komaxit - viz výpis 
zámečnických výrobků 

199 OTHER Plech, hliníkový 11,530 KG   
Zámečnické výrobky, hliník - viz výpis 
zámečnických výrobků 

200 OTHER Ocel 4 791,438 KG 
  

Zámečnické výrobky, nátěr RAL - viz výpis 
zámečnických výrobků 

201 OTHER Plech, ocelový, nerez 52,150 M2 0,550 
 

K01 - Oplechování atiky - rš.745 mm 
202 OTHER Plech, ocelový, nerez 6,726 M2 0,550  K02 - Oplechování zástěny - rš. 236mm 

203 OTHER Plech, ocelový, nerez 19,789 M2 0,550 
 

K03 - Zakončovací plech střechy  - 
nástavby - rš.478mm 

204 OTHER Plech, ocelový, nerez 25,108 M2 0,550 
 

K04 - Zakončovací plech střechy - šachty - 
rš.415 mm 

205 OTHER Plech, ocelový, nerez 9,268 M2 0,550  K05 - Dešťový svod -  průměr 100mm 
206 OTHER Plech, ocelový, nerez 8,795 M2 0,550 

 
K06 - Okapnička - rš. 281mm 

207 OTHER Plech, ocelový, nerez 9,484 M2 0,550  K07 - Dešťový žlab - rš. 303 mm 
208 OTHER Plech, ocelový, nerez 1,152 M2 3,000  K08 - Práh dveří  - rš. 235 mm 

209 OTHER Plech, ocelový, nerez 0,880 M2 0,550 
 

K09 - Oplechování mezi zástěnou a 
šachtou - rš. 142mm 

210 OTHER Plech, ocelový, nerez 1,267 M2 0,550  K10 - Kotlík - rš. 515 mm, l = 615 mm 

211 OTHER Plech, ocelový, nerez 1,009 M2 0,600 
 

K11 - Ochranný koš - rš. 515 mm, l = 700 
mm - perforovaný 70% 

212 SITE Beton, litý 7,476 M3 
 

23,9 
Betonový květník - ztracené bednění - 
beton 

213 SITE Beton, litý 8,373 M3  23,9 Podkladní beton - C20/25 - XC4 - XF1 
214 SITE Ocelový plech 32,607 M2 3,000 

 
Plech Corten, tl. 3mm 

215 SITE PVC fólie 327,539 M2 1,500  
Folie s odolností proti prorůstání kořenů 
PVC-P 

216 SITE Beton, litý 13,357 M3 
 

23,9 Železoetonový květník - beton C30/37 - 
XC4 - XF3 

217 SITE Zahradní substrát 82,876 M3 
  

Substrát a vegetace tl. 200mm 
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218 SITE Zemina 207,190 M3   Zásyp zeminou 
219 SITE Prkna, dřevo, rostlé 3,483 M3 

  
Dřevěné lavičky - paluba 

220 SITE Profil, dřevěný 0,193 M3 
  

Dřevěné lavičky - rošt 50x20mm 
221 SITE Prkna, dřevo, rostlé 1,356 M3   Dřevěné lavičky na betonových květnících 

222 SITE Dlažba, přírodní 537,247 M2 100  

Vozovka dlážděná z velko-formátové 
žulové dlažby 300/200/100, ve skladbě 
D2-D-1-VI-PIII 

223 SITE Asfaltobeton 57,245 M2 100 
 

Oprava asfaltové vozovky - asfaltový 
beton, ve skladbě D1-N-2-IV-PIII 

224 SITE Beton, prefabrikovaný 1289,930 M2 40  
Vozovka pochozí z mozaikové dlažby ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII 

225 SITE Beton, prefabrikovaný 950,600 M2 40 
 

Vozovka pochozí z mozaikové dlažby ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII 

226 SITE Beton, prefabrikovaný 715,000 M2 60  
Vozovka pochozí z betonové dlažby ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII 

227 SITE Beton, prefabrikovaný 32,900 M2 26 
 

Umělá vodící linie ve skladbě D2-D-1-CH-
PIII  

228 SITE Beton, prefabrikovaný 3,510 M2 30 
 

Signální a varovné pásy ve skladbě D2-D-
1-CH-PIII 

229 SITE Beton, prefabrikovaný 6,420 M2 30  
Signální a varovné pásy ve skladbě D2-D-
1-CH-PIII, 255x255x30 

230 SITE Beton, prefabrikovaný 4,109 M2 35 
 

Lemování signálních a varovných pásů ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII, 255x255x35 

231 SITE 
Kamenivo, 
štěrkopísek 2781,287 M2 40  Lože z kamenica frakce 4-8 

232 SITE Kamenivo, 
štěrkopísek 

721,420 M2 30 
 

Lože z kamenica frakce 4-8 

233 SITE 
Kamenivo, 
štěrkopísek 671,653 M3   Štěrkodrť 

234 SITE Kamenivo, 
štěrkopísek 

28,623 M3 
  

Obalované kamenivo střednězrné 

235 SITE Malta pro zdění 1580,000 KG 
  

Lože z cementové malty 
236 SITE Směs, cementová 32,900 M2 100  Směs tmelená cementem 

237 SITE Dlažba, přírodní 4,943 M3 
  

Žulové obruby OP3 (250x200) osazená do 
betonové opěry 

238 SITE Dlažba, přírodní 9,785 M3 
  

Žulové obruby OP4 (200x250) osazená do 
betonové opěry 

239 SITE Plech, ocelový, nerez 120,400 KG   
Ocelový obrubník linefix osazený do 
opěrky z betonu  

240 SITE Beton, prefabrikovaný 7,174 M3 
  

Parkový obrubník 80x250 

241 SITE Beton, prefabrikovaný 0,122 M3   
Odvodňovací žlab s krytem, nástavec 
160x160 mm, do betonu C25/30 

242 SITE Beton, prefabrikovaný 3,109 M3 
  

Odvodňovací žlab s krytem, nástavec 
160x160 mm, do betonu C25/30 

243 SITE Beton, prefabrikovaný 1,286 M3 
  

Odvodňovací žlab s krytem, rošt 160x160 
mm, do betonu C25/30 

244 SITE 
Kamenivo, 
štěrkopísek 13,750 M3   

Vsakovací plocha u chodníků (štěrk v tl. 
0,5 m zabalený do geotextilie) 

245 SITE Geotextílie 60,500 M2 3,4 
 

Geotextilie 
246 SITE Kamenivo, písek 12,618 M3   Písek, cesty v parteru 
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5.2. Interpretace výsledků 

V následující tabulce jsou vyčísleny environmentální dopady v průběhu celého 

životního cyklu novostavby kancelářské budovy využívající energii z obnovitelných 

zdrojů a CZT pro vytápění a ohřev teplé vody. Hodnoty jsou dále porovnány se 

scénářem, kdy budova využívá energetikcý mix ČR jak ve fázi výstavby, tak v provozní 

fázi budovy. Rozdíl je vyjádřen procenty, vyjadřující zlepšení v dané fázi a kategorii při 

využití zelené energie oproti klasickému energetickému mixu ČR. Celkové hodnoty 

dopadů jednotlivých kategorií jsou sumarizovány a porovnány. 

Tabulka 8: Přehled environmentálních dopadů během životníku cyklu posuzovaného objektu 
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Obrázek 24 graficky znázorňuje míru dopadů jednotlivých kategorií v průběhu 

životního cyklu budovy. Grafy na Obrázku 25 znázorňují podíly jednotlivých etap 

životního cyklu budovy na GWP v závislosti na původu energie. Nominální hodnoty jsou 

shnuty v Tabulce 9, kde jsou zvýrazněny fáze, v nichž se projevila změna zdroje energie. 

 

 
Obrázek 24: Graf environmentálních dopadů během životního cyklu posuzované budovy 

 
Obrázek 25: Grafy srovnávající vliv zdroje energie na GWP 
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Tabulka 9: Srovnání vlivu zdroje energie na GWP 

GWP [kg CO2e] 
Fáze živ. 

cyklu 
Varianta A  

Obnovitelné zdroje energie 
Varianta B 

Energetický mix ČR 
A1-A3 1,14E+07 1,14E+07 
A4 2,26E+05 2,26E+05 
A5 2,08E+05 4,89E+05 
B1-B5 8,41E+06 8,41E+06 
B6 2,47E+07 6,35E+07 
B7 1,08E+06 1,08E+06 
C1-C4 2,20E+05 2,20E+05 
Celkem 4,63E+07 8,54E+07 

 

Obrázek 26 vyjadřuje, které konstrukce, typy materiálů a konkrétní materiály mají 

největší vliv na produkci emisí skleníkových plynů. Je zřejmé, že hlavním přispěvatelem 

je konstrukce monolitu, následovaná lehkým obvodovým pláštěm.  
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Obrázek 26: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP 

5.3. Srovnání výsledků se stanovenými klimatickými požadavky 

Výsledky posouzení životního cyklu kancelářské budovy Visionary ukazují, že během 

celého životního cyklu budovy je vyprodukováno 46 699 t Co2e. Tento výsledek 

vyjadřuje emise vyprodukované za 60 let životnosti budovy. Po vydělení počtem let 

vychází roční emise 778,32 t Co2e. Je tedy zřejmé, že stanovený roční limit 2 614 t Co2e 

pro rok 2025 a 2 192,74 t Co2e pro rok 2030 je s velkou rezervou splněn. 

5.4. Návrh optimalizovaných konstrukcí budovy v pasivním standardu 

Navržené skladby typických konstrukcí na styku s exteriérem nebo s nevytápěným 

prostorem garáží byly posouzeny v progamu TEPLO 2017 a optimalizovány tak, 

aby splňovaly doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla Upas,20 pro pasivní 

budovy. 



67 

 
Obrázek 27: Skladby konstrukcí pasivní budovy, 1. část 
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Obrázek 28: Skladby konstrukcí pasivní budovy, 2. část 
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5.5. Posouzení skladeb konstrukcí v programu TEPLO 2017 

Navržené skladby konstrukcí na styku s exteriérem a nevytápěným prostorem garáží 

byly posouzeny v programu TEPLO 2017 z hlediska prostupu tepla a vlhkosti konstrukcí. 

Skladby byly optimalizovány tak, aby splňovaly doporučené hotnoty součinitele 

prostupu tepla Upas,20 pro pasivní budovy. Kompletní protokol o výpočtu je přiložen 

v elektronické podobě. 
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5.6. Posouzení budovy v programu ENERGIE 2017 

Pro výpočet energetické náročnosti budovy byly použity posouzené skladby konstrukcí 

importovné z programu TEPLO 2017. Byly uvažovány okrajové podmínky a vstupní 

údaje, které jsou blíže popsány v metodice výpočtu. 

Cílem výpočtu bylo stanovit průměrný součinitel budovy U,em a ověřit,              

zda navržené varianty splňují požadavky měrné potřeby tepla na vytápění budovy        

pro pasivní budovy max. 15 kWh/(m2.a). Obě varianty v tomto ohledu vyhověly             

a mohou být klasifikovány jako pasivní. 

Pro posouzení životního cyklu navržených variant byly použity vypočítané 

hodnoty dodaných energií na vytápění a chlazení. Ostatní dodané energie byly 

převzaty z výpočtu energetické náročnosti budovy Visionary z prosince 2016. 

Kompletní protokoly o výpočtu jsou součástí Přílohy 3.  

5.6.1. Varianta 1 
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5.6.2. Varianta 2 

 

5.7. Inventarizační analýza navržené pasivní budovy 

Výsledky inventarizace množství zabudovaných materiálů jsou shrnuty v následujících 

tabulkách. Pole vyznačená zeleně obsahují výkaz materiálů fasády a liší se tedy pro obě 

varianty. Z inventarizační tabuky pro variantu 2 s pásovým oknem byla vyjmuta pouze 

část týkající se fasády, ostatní hodnoty zůstavají neměnné. 
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5.7.1. Varianta 1 

Tabulka 10: Inventarizační tabulka pasivní budovy, varianta 1 

 CLASS IFCMATERIAL QUANTITY QTY_ 
TYPE 

THICKNESS 
_MM 

TRANSPORT
_KM 

COMMENT 

1 FOUNDATION Beton, litý 420,500 M3   23,9 Podkladní beton C16/20 -X0 tl. 100mm 

2 
FOUNDATION Beton, litý 2 781,000 M3   23,9 

Základová deska - beton C30/37-XC4-XA1-
XD1 tl. 800mm 

3 FOUNDATION Beton, litý 829,920 M3   23,9 
Lokální zesílení základové desky - beton 
C30/37-XC4-XA1-XD1 

4 FOUNDATION Výztuž 292 502,368 KG     Ocelová výztuž B500B  

5 BASEMENT Beton, litý 761,510 M3   23,9 
Vnější stěna tl. 300mm - beton C30/3-
XC4-XA1 

6 BASEMENT Výztuž 90 305,256 KG     Ocelová výztuž B500B  

7 BASEMENT PVC fólie 719,878 M2 2,000   hydroizolační folie mPVC nevyztužená 

8 BASEMENT Geotextílie 1 201,593 M2 1,400   ochranná geotextilie 300g/M2 

9 BASEMENT Deska, dřevoštěpková 2 185,955 M2 30,000   OSB deksy (ztracené bednění) 

10 BASEMENT Beton, litý 2 185,955 M2 900,000   pilotová stěna beton C30/37 

11 BASEMENT Geotextílie 856,459 M2 3,400   separační textilie 

12 BASEMENT Asfaltový pás 136,581 M2 4,000   spodní pás hydroizolace 

13 BASEMENT Asfaltový pás 136,581 M2 4,000   horní pás hydroizolace 

14 BASEMENT Polystyren, XPS 136,581 M2 60,000   XPS  - spodní stavba 

15 BASEMENT Pryž 42,751 M3     vibroizolace - 450kg/m3 

16 BASEMENT Beton, litý 719,878 M2 100,000 23,9 železobetonová stěna 

17 
EXTERNAL 
WALL Sklo 43,277 M3   15,8 

Okno, trojsklo AKUTOP ONE 44/0.5 Ar 
(4/16/4/16/4) 

18 
EXTERNAL 
WALL 

Profil, hliníkový 6467,600 
M 

    Hliníkový rám okna 

19 
EXTERNAL 
WALL 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 

57,469 M3     Vápenocementová omítka 

20 
EXTERNAL 
WALL Beton, litý 1 149,382 M3     Železobetonová stěna 

21 
EXTERNAL 
WALL 

Cementové lepidlo pro 
KZS 

20114,185 KG     Lepící cementová hmota - KZS 

22 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 1 264,320 M3     

Minerální vata - ROCKWOOL FRONTROCK 
MAX E 

23 
EXTERNAL 
WALL 

Perlinka 5 746,910 M2     Sklotextilní síťovina - KZS 

24 
EXTERNAL 
WALL 

Omítka, vnější, 
silikonová 14 367,275 KG     Silikonová omítka - KZS  (2,5 kg/m2) 

25 
EXTERNAL 
WALL 

Výztuž 143 672,750 KG     Ocelová výztuž B500B  

26 
EXTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 

40,437 M3     SDK předstěna 

27 
EXTERNAL 
WALL Perlinka 356,500 M2     Přesah fasády - sklotextilní síťovina - KZS 

28 
EXTERNAL 
WALL 

Omítka, vnější, 
silikonová 

1 247,750 KG     Přesah fasády - Silikonová omítka - KZS 

29 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 5,824 M3     

Vjezd do podzemních garáží - min. vata - 
sezílení tl. tep. izolace o 60 mm 

30 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

13,420 M3     Nástavba 8.NP - min. vata - sezílení tl. tep. 
izolace o 60 mm 

31 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

5,699 M3     
Zázemí v PP - min. vata - sezílení tl. tep. 
izolace o 50 mm 

32 FACADE Sklo 25,145 M3   15,8 
Rastrová fasáda, trojsklo AKUTOP ONE 
44/0.5 Ar (4/16/4/16/4) 

33 FACADE Profil, hliníkový 2,982 M3   15,8 Sloupky rastrové fasády  (2700kg/m3) 

34 FACADE Plech, hliníkový 162,074 M2   15,8 Vnitřní panel rastrové fasády - horní 

35 FACADE Plech, hliníkový 162,074 M2   15,8 Vnější panel rastrové fasády - horní 

36 
FACADE Polystyren, EPS 19,449 M3   15,8 

Tepelná izolace EPS horních panelů 
rasrové fasády 

37 FACADE Plech, hliníkový 110,505 M2   15,8 Vnitřní panel rastrové fasády - spodní 

38 FACADE Plech, hliníkový 110,505 M2   15,8 Vnější panel rastrové fasády - spodní 

39 
FACADE Polystyren, EPS 13,261 M3   15,8 

Tepelná izolace EPS spodních panelů 
rasrové fasády 

40 FACADE Polyuretan, PIR 2,250 M3   15,8 
Tepelná izolace PURENIT (PIR pěna) - 
panely rastrové fasády 

41 
COLUMN Beton, litý 9,910 M3   23,9 ŽB sloup kruhový Ø 600mm - beton 

C50/60_XC1 

42 COLUMN Beton, litý 315,480 M3   23,9 
ŽB sloup kruhový Ø 500mm - beton 
C40/50-XC1 

43 
COLUMN Beton, litý 69,610 M3   23,9 

ŽB hlavice sloupu 2000x2500x350; 
2000x3350x350; 2500x2500x350mm -  
beton C30/37-XC1 
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44 COLUMN Beton, litý 42,560 M3   23,9 
ŽB hlavice sloupu 2800x3800x500mm - 
beton C30/37-XC1 

45 
COLUMN Beton, litý 14,400 M3   23,9 ŽB hlavice sloupu 2000x12000x600mm - 

beton C30/37-XC1 

46 COLUMN Beton, litý 21,600 M3   23,9 
ŽB hlavice sloupu 1500x1500x320mm - 
beton C30/37-XC1 

47 
COLUMN Beton, litý 25,290 M3   23,9 ŽB hlavice sloupu 2500x1500x450mm - 

beton C30/37-XC1 

48 
COLUMN Beton, litý 6,260 M3   23,9 

ŽB hlavice sloupu 2500x2500x500mm - 
beton C30/37-XC1 

49 COLUMN Beton, litý 4,950 M3   23,9 
ŽB hlavice sloupu 3000x3000x550mm - 
beton C30/37-XC1 

50 

COLUMN Beton, litý 102,490 M3   23,9 

ŽB sloup oblý 400x850; 300x750; 
300x850; 550x2400; 300x1500; 400x1800; 
400x1320; 400x2100; 400x1350mm - 
beton C40/50-XC1 

51 
COLUMN Beton, litý 21,980 M3   23,9 

ŽB sloup obdélníkový - 300x600; 300x850; 
300x700; 350x500mm - beton C40/50-
XC1 

52 COLUMN Výztuž 174 394,690 KG     Ocelová výztuž B500B  

53 COLUMN Ocel, konstrukční 0,120 M3     Ocelový sloup dutý, 88,9x6,3mm, krček 

54 COLUMN Ocel, konstrukční 0,150 M3     Ocelový sloup dutý, 168,3x10mm, balkony 

55 

LOAD-
BEARING 
VERTICAL 
STRUCTURES 

Výztuž 235 132,258 KG     Ocelová výztuž B500B  

56 

LOAD-
BEARING 
VERTICAL 
STRUCTURES 

Beton, litý 1 710,940 M3   23,9 
Vnitřní stěna tl. 200; 250; 300; 500mm - 
beton C30/37-XC1 

57 
EXTERNAL 
WALL Ocel, konstrukční 32,333 M3     

Ztužení akustické zástěny horní 
(svařované profily UPE80 + L75x50) 

58 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

135,850 M3     Minerální vata - Desky Airrock LD FB1 

59 
EXTERNAL 
WALL 

Sklo 5,464 M3     
Akustická stěna; Profilit Opal K25/41/6 
ESG 

60 
INTERNAL 
WALL 

Zdivo, betonové 
tvárnice 348 156,571 KG     

Betonové skořepinové tvárnice - zdivo 
TRESK tl. 150mm 

61 
INTERNAL 
WALL 

Zdivo, betonové 
tvárnice 

6 984,450 KG     Betonové skořepinové tvárnice - zdivo 
TRESK tl. 200mm 

62 
INTERNAL 
WALL Malta pro zdění 79 730,000 KG     Cementová malta (2000 kg/m3) 

63 
INTERNAL 
WALL 

Beton, litý 12,905 M3   23,9 Betonová zálivka - beton C16/20 - zdivo 
TRESK 

64 
INTERNAL 
WALL 

Výztuž 0,209 M3     Ocelová výztuž B500B 

65 
INTERNAL 
WALL Ocel 0,024 M3     

Pletivová příčka (oko 50x50mm, drát 
2,5x2,5mm) 

66 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 193,270 M3   69,3 

SDK deska - příčka tl. 100mm s dvojitým 
jednostranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

67 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 4,356 M3   69,3 

SDK deska - příčka tl. 125mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

68 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 

31,957 M3   69,3 
SDK deska - příčka tl. 150mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

69 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 

3,858 M3   69,3 
SDK deska - příčka tl. 200mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

70 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 13,174 M3   69,3 

SDK deska - příčka tl. 250mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

71 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 0,477 M3   69,3 

SDK deska - příčka tl. 300mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

72 

INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 

3,985 M3   69,3 
SDK deska - příčka tl. 375mm s dvojitým 
oboustranným opláštěním, hmotnost 
15KG/M3 

73 
INTERNAL 
WALL 

Desky, sádrokartonové, 
obyčejné 25,700 M3   69,3 

SDK deska tl. 12,5mm dvouvrstvá, 
hmotnost 15KG/M3 

74 
INTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

261,295 M3   69,3 Minerální izolace tl. 50mm; 40+40mm - 
SDK příčka 

75 
INTERNAL 
WALL Profil, ocelový, nerez 0,380 M3   69,3 

Vodorovný profil UW 50; 75; 100; 150 - 
SDK příčka 

76 
INTERNAL 
WALL 

Profil, ocelový, nerez 1,043 M3   69,3 Vodorovný profil CW 50; 75; 100; 150 - 
SDK příčka 

77 
VERTICAL 
FINISH 

Tmel, sádrový 4 382,280 
KG 

    Tmel sádrový 

78 
VERTICAL 
FINISH Stěrka, cementová 1 648,000 KG     Hydroizolační stěrka  
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79 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, penetrační 428,006 KG     Penetrace 

80 
VERTICAL 
FINISH 

Stěrka, cementová 130,080 
KG 

    Jemná cementová stěrka - schodiště 

81 
VERTICAL 
FINISH Obklad, keramický 2 439,655 M2 10,000   Keramický obklad 

82 
VERTICAL 
FINISH 

Desky, dřevovláknité 229,000 M2 18,000   MDF deska 

83 
VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 

2 634,625 
KG 

    Vápenocementová omítka - sloupy 

84 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, penetrační 5 020,540 KG     Protiprašný nátěr 

85 
VERTICAL 
FINISH 

Nátěr, vrchní 27,120 
KG 

    Sikagard 680 S betoncolor 

86 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, impregnační 36,160 KG     Impregnace Sikagard 700 S 

87 
VERTICAL 
FINISH 

Obklad, sklo 249,000 M2 4,000   Skleněný obklad - Lacobel White soft  

88 
VERTICAL 
FINISH Nátěr, vrchní 6 063,400 KG     Šedý nátěr na zdivo TRESK 

89 
VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 

723,200 
KG 

    Strojní jádrová omítka 

90 
VERTICAL 
FINISH 

Fasádní omítka 1 808,000 
KG 

    Štuková stěrka 

91 
VERTICAL 
FINISH Sklo, zrcadlo 127,800 M2 4,000   Zrcadlo celoplošně lepené 

92 
VERTICAL 
FINISH 

Omítka, vnější, 
silikonová 

420,000 
KG 

    Silikonová omítka - KZS 

93 
VERTICAL 
FINISH 

Cementové lepidlo pro 
KZS 294,000 KG     Lepící cementová hmota -KZS 

94 
VERTICAL 
FINISH 

Perlinka 84,000 M2     Sklotextilní síťovina - KZS 

95 SLAB Beton, litý 6,660 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 150mm 

96 SLAB Beton, litý 31,210 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 195mm 

97 SLAB Beton, litý 109,210 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 200mm 

98 
SLAB Beton, litý 14,430 M3   23,9 

ŽB mezipodesta - beton C30/37-XC1 tl. 
150mm 

99 SLAB Beton, litý 5 140,310 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 250mm 

100 SLAB Beton, litý 1 813,450 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 280mm 

101 SLAB Beton, litý 531,470 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 350mm 

102 SLAB Beton, litý 623,360 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 300mm 

103 
SLAB Výztuž 1 194 

543,985 
KG     Ocelová výztuž B500B  

104 BEAM Beton, litý 2,250 M3   23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 400mm 

105 BEAM Beton, litý 17,680 M3   23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 500mm 

106 BEAM Beton, litý 93,330 M3   23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 800mm 

107 BEAM Beton, litý 295,640 M3   23,9 ŽB trám - beton C30/37-XC1 v. 320mm 

108 
BEAM Beton, litý 0,890 M3   23,9 ŽB ozub schodištsě - beton C30/37-XC1 tl. 

150mm 
109 BEAM Beton, litý 1 186,520 M3   23,9 ŽB deska - beton C30/37-XC1 tl. 150mm 

110 BEAM Beton, litý 1,860 M3   23,9 
ŽB konzola schodiště v lobby - beton 
C30/37-XC1 

111 BEAM Výztuž 153 479,677 KG     Ocelová výztuž B500B  

112 BEAM Ocel, konstrukční 0,010 M3     Profil HEB 140 

113 BEAM Ocel, konstrukční 1,600 M3     Profil U 260 

114 
RAMP Beton, litý 156,270 M3   23,9 Rampa - beton C 30/37 XC4 XD1 XF4 - 

hlazená 
115 RAMP Výztuž 14 754,382 KG     Ocelová výztuž B500B  

116 
ROOF Polystyren, EPS 282,900 M3     Spádová vrstva lehčeného betonu tl. 0,04-

0,19 m nahrazena EPS spád. klíny 

117 
ROOF Polystyren, EPS 29,700 M3     

Spádová vrstva lehčeného betonu tl. 0,04-
0,14 m nahrazena EPS spád. klíny 

118 ROOF Polystyren, EPS 131,040 M3     
Spádová vrstva lehčeného betonu tl. 0,04-
0,24 m nahrazena EPS spád. klíny 

119 ROOF Výztuž 887,383 KG     Ocelová výztuž B500B  

120 ROOF Polystyren, EPS 28,650 M3     Tepelná izolace EPS 90mm 

121 ROOF Polystyren, EPS 28,360 M3     Tepelná izolace EPS 150mm, atika 

122 ROOF Polystyren, EPS 15,490 M3     Tepelná izolace EPS 200mm, atika 

123 ROOF Kačírek 9,600 M3     
stabilizační a ochranný násyp - kačírek ve 
spádu 

124 ROOF Beton, litý 18,853 M3   23,9 drenážní beton C 16/20 

125 ROOF Polystyren, XPS 37,693 M3     XPS - vylehčení drenážního betonu 

126 ROOF Dlažba, betonová 48,240 M2 40,000   betonová dlažba na terčích 

127 ROOF Nopová fólie 2 958,000 M2 1,000   drenážní rohož - nopová folie 

128 
ROOF 
 

Prkna, dřevo, rostlé 15,260 M3     dřevěná paluba 
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129 
ROOF 
 Pryž 257,000 M2 30,000   ET podložka (směs gumy, kameniva, PUR 

130 ROOF Geotextílie 2 958,000 M2 1,100   filtrační textilie 

131 ROOF Asfaltový pás 136,581 M2 4,000   horní pás hydroizolace 

132 ROOF PVC fólie 2 895,000 M2 1,800   hydroizolační folie (mPVC) 

133 
ROOF Asfaltový pás 936,000 M2 8,000   hydroizolační vrstva - 2x modifikovaný 

asfaltový pás 
134 ROOF Kačírek 105,000 M2 50,000   kačírek 

135 
ROOF Dlažba, kamenné 

kostky, přírodní 
604,000 M2 40,000   kamenná mozaika 

136 ROOF Kamenivo, štěrkopísek 604,000 M2 40,000   lože z kameniva frakce 4-8 

137 ROOF Asfaltový pás 2 790,000 M2 3,000   parotěsná izolace - asfaltový pás 

138 ROOF Nátěr, penetrační 231,000 KG     penetrační nátěr(0,15 kg/m2) 

139 ROOF Plech, ocelový 105,000 M2 4,000   plnoplošný plech 

140 ROOF Pryž 257,000 M2 15,000   pryžová nášlapná vrstva dráhy (tartan) 

141 ROOF Profil, dřevěný 4,486 M3     roznášecí rošt 

142 ROOF Geotextílie 2 790,000 M2 3,400   separační textilie 

143 ROOF Kamenivo, štěrkopísek 238,440 M3     štěrkodrť 

144 ROOF Polystyren, EPS 418,500 M3     tepelná izolace (EPS 150S) 

145 ROOF Polystyren, XPS 2 790,000 M2 50,000   tepelná nenasákavá izolace (XPS) 

146 ROOF Polystyren, XPS 1 763,000 M2 60,000   tepelná nenasákavá izolace (XPS) 

147 FLOOR Beton, prefabrikovaný 28,260 M3     Obrubník v garáži - beton C25/30-XC1 

148 
FLOOR Stěrka, cementová 6 080,000 KG     

vysokopevnostní cementová stěrka (2000 
kg/m3) 

149 FLOOR 
Minerální vata, 
kamenná vlna 1 951,000 M2 50,000   akustická izolace  - tvrzená minerální vlna 

150 FLOOR Potěr, cementový 403 536,000 KG     cementový litý potěr (CEMFLOW CF 25) 

151 
FLOOR 

Zdvojená podlaha, 
dřevěné panely, 
standard 

20 861,000 M2 38,000 374 zdvojená podlaha na terčích, 
dřevotřískový panel 

152 FLOOR Separační fólie, PE 2 323,539 M2 0,070   separační vrstva (PE fólie) 

153 
FLOOR Minerální vata, 

kamenná vlna 
45,000 M2 30,000   tepelná izolace - tvrzená minerální vlna 

154 CEILING Sádrokarton, obyčejný 26,985 M3   69,3 
Kazetový demontovatelný akustický 
minerální podhled, 1200x 600 mm 

155 CEILING Sádrokarton, obyčejný 8,388 M3   69,3 Sádrokartonový podhled – plné desky 

156 CEILING Sádrokarton, akustický 1,579 M3   69,3 Sádrokartonový podhled - akustické desky 

157 CEILING Profil, ocelový, nerez 0,393 M3   69,3 Profil R-CD - pozinkovaný ocelový plech 

158 CEILING Profil, ocelový, nerez 0,014 M3   69,3 Profil R-UD - pozinkovaný ocelový plech 

159 CEILING Dřevěné lamely, rostlé 16,776 M3     Dřevěné lamely 40x60mm - exteriér 

160 CEILING Desky, dřevovláknité 4,822 M3     Dřevěnné lamely 20x70mm -lobby 

161 CEILING Profil, dřevěný 1,120 M3     Dřevěný rošt 50x20mm 

162 CEILING Sádrokarton, obyčejný 3,150 M3   69,3 SDK podhled - schodiště 

163 CEILING 
Minerální vata, 
kamenná vlna 443,8845 M3     Podlaha nad garážemi - CLT C1 desky 

164 
CEILING Minerální vata, 

kamenná vlna 
9,7965 

M3 
    Podlaha nad garážemi - zázemí - CLT C1 

desky 

165 
CEILING 

Minerální vata, 
kamenná vlna 

7,815 
M3 

    
Podlaha nad vejydem do garáže- CLT C1 
desky 

166 CEILING 
Minerální vata, 
kamenná vlna 10,4614 M3     

Podlaha kanceláře k exteriéru - min. vata - 
zesílení tl. tep. izolace o 20 mm 

167 
CEILING Minerální vata, 

kamenná vlna 
1,680 

M3 
    Protipožární izolace 

168 
HORIZONTAL 
FINISH Terracco 15,620 M3     Obklad terracco, tl.4Omm  

169 
HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 3 764,000 M2 1,500   stěrková epoxidová paropropustná 
podlahovina (0,6kg/m2) 

170 
HORIZONTAL 
FINISH Nátěr, penetrační 3 151,650 KG     protiprašný nátěr - epoxidová penetrace  

171 
HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 372,000 M2 0,700   tenkovrstvá epoxidová podlahovina  

172 
HORIZONTAL 
FINISH 

Marmoleum 175,000 M2 2,500   antistatické marmoleum 

173 
HORIZONTAL 
FINISH Čisticí zóna, hrubá 11,000 M2 15,000   čistící rohož v nerezovém rámečku 

174 
HORIZONTAL 
FINISH 

Lepidlo na dlažbu, 
cementové 

2,865 M3     flexibilní lepildo 

175 
HORIZONTAL 
FINISH Stěrka, cementová 180,000 KG     hydroizolační stěrka 

176 
HORIZONTAL 
FINISH 

Dlažba, keramická 573,000 M2 10,000   keramická dlažba 

177 
HORIZONTAL 
FINISH 

Terracco 1 203,000 M2 20,000   
lité teraco (80% kámen, 20% epox. 
Podlahovina) 

178 

HORIZONTAL 
FINISH 
 

Stěrka, epoxidová 6 002,000 M2 2,500   polyuretanová stěrková pružná 
podlahovina 
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179 
HORIZONTAL 
FINISH Plech, ocelový, nerez 64,000 M2 6,000   

slzičkový plech žárově zinkovaný na 
ocelové konstrukci 

180 
HORIZONTAL 
FINISH 

Stěrka, epoxidová 1 078,000 M2 1,500   stěrková epoxidová podlahovina 

181 STAIRS Beton, litý 2,590 M3   23,9 
ŽB monolitické schodiště - beton C25/30-
XC1 

182 STAIRS Beton, prefabrikovaný 22,670 M3     ŽB prefa schodiště - beton C25/30-XC1 

183 STAIRS Beton, prefabrikovaný 8,172 M3     Točité schodiště. Prefabrikované 

184 DOOR Profil, hliníkový 0,162 M3     Garážová vrata 

185 DOOR Plech, ocelový 1,992 M3     Dveře - ocelové křídlo  

186 
DOOR 

Desky, minerální, 
skelná vlna 

0,576 M3     Dveře - minerální desky 

187 DOOR Sklo 0,860 M3     Dveře -  sklo - požární 

188 DOOR Deska, dřevotřísková 14,055 M3     Dveře - dutinová dřevotříska 

189 
DOOR Ocel 0,005 M3     

Dveře - pletivo (oko 50x50mm, drát 
2,5x2,5mm) 

190 DOOR Profil, ocelový 687,500 M     Dveře - ocelová záruběň 

191 DOOR Profil, hliníkový 125,000 M     Dveře - hliníkový rám, hliníková zárubeň 

192 DOOR Profil, dřevěný 992,000 M     Dveře - dřevěná záruběň protipožární 

193 DOOR Profil, ocelový 5,000 M     Dveře - ocelová zárubeň v pletivové příčce 

194 DOOR Sklo 10,340 M3     Dveře - skleněný panel tl. 20mm 

195 OTHER Ocel 0,547 M3     Ocelová zábradlí - terasy a střechy 

196 OTHER Ocel 1,035 M3     
Ocelová zábradlí a madla; S1, S2, S3, S4, 
S5 

197 OTHER Ocel 0,020 M3     Madlo - požární schodiště 2NP 

198 OTHER Ocel 0,020 M3     Madlo - požární schodiště 7NP, 8NP 

199 
OTHER Ocel, konstrukční 2 080,540 

KG 
    Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 

profil IPE 140 (pozinkováno) 

200 
OTHER Ocel, konstrukční 595,613 

KG 
    

Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
profil IPE 180 (pozinkováno) 

201 OTHER Ocel, nerez 5 230,150 KG     
Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
zábradlí (pozinkováno) 

202 
OTHER Ocel, nerez 910,720 

KG 
    Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 

kotevní prvky (pozinkováno) 

203 OTHER Ocel, nerez 173,093 KG     
Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 
rám a kotvení pororošt (pozinkováno) 

204 
OTHER Ocel, nerez 160,428 

KG 
    Z28-Z32 - Ocelova konstrukce šachty - 

montážní hrazda (pozinkováno) 

205 
OTHER Ocel, nerez 22 360,823 

KG 
    

Zámečnické výrobky, pozinkované - viz 
výpis zámečnických výrobků 

206 
OTHER Ocel, nerez 1 413,637 

KG 
    Zámečnické výrobky, nerez - viz výpis 

zámečnických výrobků 

207 
OTHER Ocel 410,932 

KG 
    

Zámečnické výrobky, antikorozní nátěr - 
viz výpis záměčnických výrobků 

208 OTHER Ocel 4 832,460 KG     
Zámečnické výrobky, korten - viz výpis 
zámečnických výrobků 

209 
OTHER Ocel 1 443,187 

KG 
    Zámečnické výrobky, komaxit - viz výpis 

zámečnických výrobků 

210 OTHER Plech, hliníkový 11,530 KG     
Zámečnické výrobky, hliník - viz výpis 
zámečnických výrobků 

211 
OTHER Ocel 4 791,438 

KG 
    Zámečnické výrobky, nátěr RAL - viz výpis 

zámečnických výrobků 
212 OTHER Plech, ocelový, nerez 52,150 M2 0,550   K01 - Oplechování atiky - rš.745 mm 

213 OTHER Plech, ocelový, nerez 6,726 M2 0,550   K02 - Oplechování zástěny - rš. 236mm 

214 
OTHER Plech, ocelový, nerez 19,789 M2 0,550   K03 - Zakončovací plech střechy  - 

nástavby - rš.478mm 

215 
OTHER Plech, ocelový, nerez 25,108 M2 0,550   

K04 - Zakončovací plech střechy - šachty - 
rš.415 mm 

216 OTHER Plech, ocelový, nerez 9,268 M2 0,550   K05 - Dešťový svod -  průměr 100mm 

217 OTHER Plech, ocelový, nerez 8,795 M2 0,550   K06 - Okapnička - rš. 281mm 

218 OTHER Plech, ocelový, nerez 9,484 M2 0,550   K07 - Dešťový žlab - rš. 303 mm 

219 OTHER Plech, ocelový, nerez 1,152 M2 3,000   K08 - Práh dveří  - rš. 235 mm 

220 
OTHER Plech, ocelový, nerez 0,880 M2 0,550   K09 - Oplechování mezi zástěnou a 

šachtou - rš. 142mm 
221 OTHER Plech, ocelový, nerez 1,267 M2 0,550   K10 - Kotlík - rš. 515 mm, l = 615 mm 

222 
OTHER Plech, ocelový, nerez 1,009 M2 0,600   K11 - Ochranný koš - rš. 515 mm, l = 700 

mm - perforovaný 70% 

223 
SITE Beton, litý 7,476 

M3 
  23,9 

Betonový květník - ztracené bednění - 
beton 

224 SITE Beton, litý 8,373 M3   23,9 Podkladní beton - C20/25 - XC4 - XF1 

225 SITE Ocelový plech 32,607 M2 3,000   Plech Corten, tl. 3mm 

226 SITE PVC fólie 327,539 M2 1,500   
Folie s odolností proti prorůstání kořenů 
PVC-P 

227 
SITE Beton, litý 13,357 

M3 
  23,9 Železoetonový květník - beton C30/37 - 

XC4 - XF3 
228 SITE Zahradní substrát 82,876 M3     Substrát a vegetace tl. 200mm 
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229 SITE Zemina 207,190 M3     Zásyp zeminou 

230 SITE Prkna, dřevo, rostlé 3,483 M3     Dřevěné lavičky - paluba 

231 SITE Profil, dřevěný 0,193 M3     Dřevěné lavičky - rošt 50x20mm 

232 SITE Prkna, dřevo, rostlé 1,356 M3     Dřevěné lavičky na betonových květnících 

233 
SITE Dlažba, přírodní 537,247 M2 100   

Vozovka dlážděná z velko-formátové 
žulové dlažby 300/200/100, ve skladbě 
D2-D-1-VI-PIII 

234 
SITE Asfaltobeton 57,245 M2 100   

Oprava asfaltové vozovky - asfaltový 
beton, ve skladbě D1-N-2-IV-PIII 

235 SITE Beton, prefabrikovaný 1289,930 M2 40   
Vozovka pochozí z mozaikové dlažby ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII 

236 
SITE Beton, prefabrikovaný 950,600 M2 40   Vozovka pochozí z mozaikové dlažby ve 

skladbě D2-D-1-CH-PIII 

237 SITE Beton, prefabrikovaný 715,000 M2 60   
Vozovka pochozí z betonové dlažby ve 
skladbě D2-D-1-CH-PIII 

238 
SITE Beton, prefabrikovaný 32,900 M2 26   Umělá vodící linie ve skladbě D2-D-1-CH-

PIII  

239 
SITE Beton, prefabrikovaný 3,510 M2 30   

Signální a varovné pásy ve skladbě D2-D-
1-CH-PIII 

240 SITE Beton, prefabrikovaný 6,420 M2 30   
Signální a varovné pásy ve skladbě D2-D-
1-CH-PIII, 255x255x30 

241 
SITE Beton, prefabrikovaný 4,109 M2 35   Lemování signálních a varovných pásů ve 

skladbě D2-D-1-CH-PIII, 255x255x35 
242 SITE Kamenivo, štěrkopísek 2781,287 M2 40   Lože z kamenica frakce 4-8 

243 SITE Kamenivo, štěrkopísek 721,420 M2 30   Lože z kamenica frakce 4-8 

244 SITE Kamenivo, štěrkopísek 671,653 M3     Štěrkodrť 

245 SITE Kamenivo, štěrkopísek 28,623 M3     Obalované kamenivo střednězrné 

246 SITE Malta pro zdění 1580,000 KG     Lože z cementové malty 

247 SITE Směs, cementová 32,900 M2 100   Směs tmelená cementem 

248 SITE Dlažba, přírodní 4,943 M3     
Žulové obruby OP3 (250x200) osazená do 
betonové opěry 

249 
SITE Dlažba, přírodní 9,785 

M3 
    Žulové obruby OP4 (200x250) osazená do 

betonové opěry 

250 SITE Plech, ocelový, nerez 120,400 KG     
Ocelový obrubník linefix osazený do 
opěrky z betonu  

251 SITE Beton, prefabrikovaný 7,174 M3     Parkový obrubník 80x250 

252 
SITE Beton, prefabrikovaný 0,122 

M3 
    Odvodňovací žlab s krytem, nástavec 

160x160 mm, do betonu C25/30 

253 SITE Beton, prefabrikovaný 3,109 M3     
Odvodňovací žlab s krytem, nástavec 
160x160 mm, do betonu C25/30 

254 
SITE Beton, prefabrikovaný 1,286 

M3 
    Odvodňovací žlab s krytem, rošt 160x160 

mm, do betonu C25/30 

255 SITE Kamenivo, štěrkopísek 13,750 M3     
Vsakovací plocha u chodníků (štěrk v tl. 
0,5 m zabalený do geotextilie) 

256 SITE Geotextílie 60,500 M2 3,4   Geotextilie 

257 SITE Kamenivo, písek 12,618 M3     Písek, cesty v parteru 

 

5.7.2. Varianta 2 

Tabulka 11: Část inventarizační tabulky pasivní budovy, část 2 

 CLASS IFCMATERIAL QUANTITY QTY_ 
TYPE 

THICKNESS 
_MM 

TRANSPORT_KM COMMENT 

17 
EXTERNAL 
WALL 

Sklo 54,819 M3 
  

  
Okno, trojsklo AKUTOP ONE 44/0.5 Ar 
(4/16/4/16/4) 

18 
EXTERNAL 
WALL Profil, hliníkový 8192,600 M     Hliníkový rám okna 

19 EXTERNAL 
WALL 

Omítka, vnitřní, 
vápenocementová 

47,851 M3 
  

  Vápenocementová omítka 

20 
EXTERNAL 
WALL Beton, litý 957,010 M3   23,9 Železobetonová stěna 

21 EXTERNAL 
WALL 

Cementové lepidlo 
pro KZS 

16 747,675 KG 
  

  Lepící cementová hmota - KZS 

22 
EXTERNAL 
WALL 

Minerální vata, 
kamenná vlna 1 052,711 M3     

Minerální vata - ROCKWOOL 
FRONTROCK MAX E 

23 EXTERNAL 
WALL 

Perlinka 4 785,050 M2 
  

  Sklotextilní síťovina - KZS 

24 
EXTERNAL 
WALL 

Omítka, vnější, 
silikonová 

11 962,625 KG 
    

Silikonová omítka - KZS  (2,5 kg/m2) 

25 
EXTERNAL 
WALL Výztuž 119 626,250 KG     Ocelová výztuž B500B  

26 
EXTERNAL 
WALL 

Desky, 
sádrokartonové, 
obyčejné 

22,065 M3 
    

SDK předstěna 
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5.8. Interpretace výsledků pasivní budovy 

Výsledky uvedené v této kapitole jsou primárně založeny na předpokladu využití 

energie z obnovitelných zdrojů. Tento předpoklad vychází z prohlášení o uplatněných 

zárukách původů elektřiny z OZE. Ve výpočtu byl použit emisní faktor 

0,01 kg CO2e/kWh pro energii z obnoviteplých zdrojů. Tento energetický mix byl 

stanovený na základě Finland Green Building Council, Bionova 2012. Přesto,                   

že se původ energie liší od původu deklarovaného v prohlášení o OZE, je nejvhodnější 

možnou alternativou. 

Tyto výsledky byly následně porovnané s typickým energetickým mixem pro ČR, 

aby mohl být prokázán vliv rozdílného původu energie na jednotlivé kategorie dopadu. 

5.8.1. Varianta 1 

Tabulka 12 pro variantu 1 a 14 pro variantu 2 vyčísluje pomocí indikátorů kategorie 

dopadu, jak se daná kategorie prohlubuje v jednotlivých etapách životního cyklu 

budovy. Výsledky jsou porovnány se scénářem, který využívá energetický mix ČR, jak ve 

fázi výstavby, tak v provozní fázi budovy. Rozdíl je vyjádřen procenty, o kolik má daná 

kategorie menší dopad při využití zelené energie oproti klasickému energetickému 

mixu ČR. Srovnání je provedeno jak pro jednotlivé etapy, tak pro celý životní cyklus 

budovy. 

Tabulka 12: Přehled environmentálních dopadů během životního cyklu pasivní buodvy varianty 1 
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Graf č. 29 a 32 zobrazuje podíl šesti kategorií dopadu na životní prostředí 

v jednotlivých etapách životního cyklu. Je zřejmé, že největší podíl na produkci emisí 

skleníkových plynů má fáze produktu. Fáze A5 a B6, během kterých dochází                   

ke spotřebě energie, vykazují mnohem menší hodnoty GWP v porovnání se scénářem 

využívajícím energetický mix ČR. U fáze A5 došlo ke snížení o vyprodukovaných emisí      

o 281 t CO2e za životní cyklus budovy, tedy o 42,5%. Rapidnější snížení bylo 

zaznamenáno u fáze B6, kdy bylo bylo do atmosféry vypuštěno o 26 830 t CO2e méně, 

tedy o 86,55%. Srovnání scénářů s odlišnými zdroji energie je znázorněno na Obrázku 

30 a v Tabulce 13, kde jsou zvýrazněny fáze, v nichž se projevila změna zdroje energie. 
 

 
Obrázek 29: Graf environmentálních dopadů během životního cyklu pasivní budovy varianty 1 

 

 
Obrázek 30: Grafy srovnávající vliv zdroje energie na GWP, varianta 1 



Tabulka 13: Srovnání vlivu zdroje energie na GWP, varianta 1

Fáze cyklu Obnovitelné zdroje 
energie

  [kg CO
A1-A3 
A4 
A5 
B1-B5 
B6 
B7 
C1-C4 
Celkem 

 

Na Obrázku 31

a konkrétní materiály zabudované v budově nejvíce 

oteplování. Stejně jako v

emisí monolitická konstrukce

 

: Srovnání vlivu zdroje energie na GWP, varianta 1 

GWP 
Obnovitelné zdroje 

energie Energetický mix ČR 
[kg CO2e] [kg CO2e] 

1,12E+07 1,12E+07 
2,30E+05 2,30E+05 
2,08E+05 4,89E+05 
8,23E+06 8,23E+06 
4,17E+06 3,10E+07 
1,08E+06 1,08E+06 
2,32E+05 2,32E+05 
2,54E+07 5,25E+07 

31 a 34 pro variantu 2 je vidět, které konstrukce, typy materiálů

konkrétní materiály zabudované v budově nejvíce přispívají potenciálu globálního 

Stejně jako v posouzení skutečného provedené budovy dominuje produkci 

konstrukce.
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pro variantu 2 je vidět, které konstrukce, typy materiálů 

přispívají potenciálu globálního 

udovy dominuje produkci 



Obrázek 31: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 1

5.8.2. Varianta 2 

Výsledky pro varinatu 2 jsou prezentovány stejnou formou jako v

Celkově došlou ke zhoršení 

způsobeno zejména vlivem vyšší potřeby tepla na vytápění, jehož GWP je 0,04 

kg CO2e/kWh ve srovnání se 4x menším emisním faktorem 

zdrojů. 

Tabulka 14: Přehled environmenrálních dopadů během životního cyklu pasivní budovy, varianta 2

 

 
: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 1

Výsledky pro varinatu 2 jsou prezentovány stejnou formou jako v

zhoršení o 200 t CO2e za celých 60 let životního cyklu. To bylo 

způsobeno zejména vlivem vyšší potřeby tepla na vytápění, jehož GWP je 0,04 

e/kWh ve srovnání se 4x menším emisním faktorem energie z

: Přehled environmenrálních dopadů během životního cyklu pasivní budovy, varianta 2
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: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 1 

Výsledky pro varinatu 2 jsou prezentovány stejnou formou jako v předchozí části. 

za celých 60 let životního cyklu. To bylo 

způsobeno zejména vlivem vyšší potřeby tepla na vytápění, jehož GWP je 0,04 

energie z obnovitelných 

: Přehled environmenrálních dopadů během životního cyklu pasivní budovy, varianta 2 
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Obrázek 32: Graf environmentálních dopadů během životního cyklu pasivní budovy, varianta 2 

 

 
Obrázek 33: Graf srovnávající vliv zdroje energie na GWP, varianta 2 

Tabulka 15: Srovnání vlivu zdroje energie na GWP, varianta 2 

GWP 
Fáze cyklu Obnovitelné zdroje 

energie Energetický mix ČR 
  [kg CO2e] [kg CO2e] 
A1-A3 1,11E+07 1,11E+07 
A4 2,28E+05 2,28E+05 
A5 2,08E+05 4,89E+05 
B1-B5 8,21E+06 8,21E+06 
B6 4,42E+06 3,12E+07 
B7 1,08E+06 1,08E+06 
C1-C4 2,31E+05 2,31E+05 
Celkem 2,55E+07 5,25E+07 

 



Obrázek 34: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 2

 
: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 2
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: Přehled konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP, varianta 2 
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5.9. Srovnání výsledků skutečného provedení a navržené pasivní 

budovy 

Pro srovnání environmentálních dopadů životního cyklu budovy vzhledem                    

ke skutečnému stavu byla zvolena navržená varianta 2, tedy s pásovým oknem. 

Důvodem bylo větší množství denního světla, které je ve velkoprostorových 

kancelářích zcela zásadní. Z tohoto pohledu by tato varianta byla pravděpodobně 

atraktivnější i pro investora. 

Původ elektrické energie je uvažován z obnovitelných zdrojů, zatímco teplo       

na vytápění a ohřev teplé vody je dodáváno formou CZT, tedy převážně spalováním 

hnědého uhlí. 

Tabulka 16 vyčísluje dopady jednotlivých kategorií během životního cyklu 

budovy varianty 2 a procentuálně vyjadřuje zlepšení či zhoršení oproti výsledkům 

realizované kancelářské budově Visionary.  Celkové hodnoty pro variantu 2 jsou 

sečteny v řádku „Total“ a hodnoty pro skutečné provedení v šedém řádku „Green 

Energy Total“. Hodnoty pro fází D (vnější dopady) jsou pouze hypotetické, a proto 

nejsou do výpočtu zahrnuty.  
 

Tabulka 16: Srovnání environmentálních dopadů během životního cyklu budovy varianty 2 se skutečným 
provedením 
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V etapě C1-C4 (demolice) vykazuje návrh pasivní budovy o 5,1% horší výsledek, 

přičemž podle podrobnějších výsledků mají vodorovné konstrukce - stropní desky, 

průvlaky, střechy a podhledy, největší podíl 62% na vyprodukovaných emisích 

skleníkových plynů. To je pravděpodobně způsobeno zateplením veškerých 

vodorovných konstrukcí vytápěných zón na styku s nevytápěným prostorem garáží.    

Ve skutečnosti je zateplený pouze strop nad vjezdem do podzemních garáží pomocí 

izolačních desek isolet. 

Rapidní zlepšení je vidět u všech kategorií ve fázi B6, která reflektuje spotřebu 

energie na provoz budovy. Je tedy možné konstatovat, že snížením potřeby dodané 

energie na vytápění na 47,206 MWh (z původních 896,109 MWh) a chlazení na 18,762 

MWh (z původních 392,822 MWh) se dosáhlo snížení potenciálu globálního oteplování 

o 82%. 

Celkově lze říci, že realizací pasivní budovy varianty 2 by se dosáhlo 45% snížení 

emisí vyprodukovaných během celého životního cyklu budovy oproti její skutečné 

realizaci.  

 
Obrázek 35: Grafy srovnávajícípodíl jednotlivých etap na GWP 

 

 

 

 

 

 

 



Tabulka 17: Srovnání skuteřného provedení a pasivní budovy varinaty 2

  Skutečné provedení
Fáze cyklu Obnovitelné zdroje energie
  [kg CO
A1-A3 
A4 
A5 
B1-B5 
B6 
B7 
C1-C4 
Celkem 

 

Obrázek 36 zobrazuje podíl konstrukcí

na svázaných emisích. Levý sloupec reprezentuje skutečné provedení stavby a pravý 

navrženou variantu 2.  

Vliv konstrukcí zůstává v

stavby, kde projevil větší rozsa

v kategorii „Typy materiálů“, „Dveře, okna a jejich části“ se snižily ze 7% na 4%. Blíže 

specifikované je toto v

je způsobené menší mírou zasklení. Větší množství zateplení se projevilo v

„Typy materiálů“, kde „Izolace„ zaujímají páte místo s

emisích budovy.

: Srovnání skuteřného provedení a pasivní budovy varinaty 2 

GWP 
Skutečné provedení Varianta 2 

Obnovitelné zdroje energie Energetický mix ČR 
[kg CO2e] [kg CO2e] 

1,14E+07 1,11E+07 
2,26E+05 2,28E+05 
4,89E+05 2,08E+05 
8,41E+06 8,21E+06 
6,35E+07 4,42E+06 
1,08E+06 1,08E+06 
2,20E+05 2,31E+05 
8,53E+07 2,55E+07 

zobrazuje podíl konstrukcí, typů materiálů a konkrétních materiálů 

na svázaných emisích. Levý sloupec reprezentuje skutečné provedení stavby a pravý 

 

Vliv konstrukcí zůstává v obou případech neměnný, s výjimkou 

stavby, kde projevil větší rozsah zateplení stropních desek nad garážemi. Jak je vidět 

kategorii „Typy materiálů“, „Dveře, okna a jejich části“ se snižily ze 7% na 4%. Blíže 

specifikované je toto v kategorii „Materiály“, kde lze pozorovat, že toto snížení

mírou zasklení. Větší množství zateplení se projevilo v

„Typy materiálů“, kde „Izolace„ zaujímají páte místo s 3% podílem na svázaných 

emisích budovy.
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, typů materiálů a konkrétních materiálů 

na svázaných emisích. Levý sloupec reprezentuje skutečné provedení stavby a pravý 

výjimkou základů a spodní 

h zateplení stropních desek nad garážemi. Jak je vidět 

kategorii „Typy materiálů“, „Dveře, okna a jejich části“ se snižily ze 7% na 4%. Blíže 

kategorii „Materiály“, kde lze pozorovat, že toto snížení             

mírou zasklení. Větší množství zateplení se projevilo v kategorii 

3% podílem na svázaných 

emisích budovy. 

 



Obrázek 36: Srovnání konstrukcí a materiálů s největším podílem 
pasivní budovy varianty 2 

Graf na Obrázku

environmentálních ukazatelů 

a vysvětlení jednotlivých ukazatelů viz str.

Obrázek 37: Graf srovnání environmentálních dopadů skutečného prove
varinaty 2 

: Srovnání konstrukcí a materiálů s největším podílem na GWP skutečného provedení a 

Obrázku 37 ilustruje procentuální zlepšení jednotlivých 

environmentálních ukazatelů vzhledem ke skutečnému provedení stavby. Pro popis 

vysvětlení jednotlivých ukazatelů viz str. 46.  

Graf srovnání environmentálních dopadů skutečného provedení s pasivní budovou 
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na GWP skutečného provedení a 

ilustruje procentuální zlepšení jednotlivých 

u provedení stavby. Pro popis 

 
dení s pasivní budovou 
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5.10. Diskuse 

Pro přesnější výsledky a lepší porovnatelnost výpočtu v programu ENERGIE 2017         

by bylo nutné mít k dispozici podrobné vstupní informace, které byly použity                

pro vyhotovení PENB budovy z prosince 2016. Příkladem může být vytápění, které je    

ve výpočtu navržených variant uvažované pro celou budovu jako teplovodní 

dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody. Veškerá dodaná energie            

na vytápění pochází tedy z kogenerační teplárny zpracovávající převážně hnědé uhlí. 

Ve skutečnosti je ovšem určitá část energie na vytápění pokryta elektrickou energií. 

Konkrétně se jedná se o elektrické podlahové vytápění v prostoru recepce, teplovodní 

vzduchové clony u hlavních vstupů do budovy a teplovzdušné vytápění skladů                 

a technických prostorů. Při zohlednění tohoto faktu by došlo ke snížení 

vyprodukovaných emisí skleníkových plynů za předpokladu využití energie 

z obnovitelných zdrojů. Dalším příkladem jsou pomocné energie na vytápění a chlazení, 

tudíž energie potřebná na provoz čerpadel a regulace. Pomocné energie byly                 

ve výpočtech pro navržené varianty zanedbány. Z pohledu potenciálu globálního 

oteplování by ovšem neměly na výsledek značný vliv, za předpokladu původu 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů. 

Snížení potřeby energie na osvětlení až o 30 % a tím i emisí skleníkových plynů 

by mohlo být dosaženo použitím LED svítidel. V budově byla tato svítidla skutečně 

instalována. Nicméně PENB z prosince 2016 zhotoven pro stavební povolení s touto 

informací nepočítá. Tato skutečnost tedy není nezohledněna ani posouzení životního 

cyklu budovy. 

Jednoznačně největší podíl na svázaných emisích má monolitická konstrukce, 

z níž se beton  podílí na celkovém GWP navržené varianty 54% a betonářská ocel 15%. 

Podle databáze Ökobaudat softwaru One Click LCA má beton použitý pro výpočet 

(Concrete, ready mixed C30/37) potenciál globálního oteplování 0,13 kg CO2e/kg, tedy 

312 kg CO2e/m3 při objemové hmotnosti 2400 kg/m3. Databáze Ökobaudat ovšem 

nabízí také beton (Concrete, ready mix, DE avg. C35/45) s vlastním EPD, jehož GWP       

je 265,1 kg CO2e/m3, tudíž o 15% méně ve srovnání s použitým betonem. [22] Výběrem 

tohoto produktu by se celkový podíl betononu na GWP snížil zhruba o 8%.  

Návrh variant pasivní budovy je založen na klasickém řešení kontaktního 

zateplovacího systému využívajícího kamennou vlnu jako tepelnou izolaci. Vzhledem 

k množství izolace potřebné na zateplení fasády a faktu, že se tepelná izolace podílí 3% 

na celkových svázaných emisích, znamenala by volba jiného materiálu nezanedbatelné 
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zlepšení. Alternativou by mohla být omítnutelná dřevovláknitá izolace WALL 180, jejíž 

λd = 0,043 W/mK a potenciál globálního oteplování 0,69 kg CO2e/kg. [23] [24] 

Jednoduchým přepočtem podle objemové hmotnosti 180 kg/m3 vychází hotnota 124,2 

kg CO2e/m3. V porovnání s použitou kamennou vlnou, jejíž GWP je 190,27 kg CO2e/m3 

vykazuje dřevovláknitá izolace zhruba o 35% nižší potenciál globálního oteplování.       

Je ovšem potřeba vzít v úvahu horší tepelně izolační vlastnosti materiálu a potřebu 

silnější vrstvy izolace pro dosažení srovnatelného součinitele prostupu tepla konstrukcí 

vnější stěny.   

Největším potenciálem pro snížení emisí skeníkových plynů má podle 

předchozích výsledků odběr energie z obnovitelných zdrojů v kombinaci s návrhem 

budovy s téměř nulovo spotřebou energie. Obě varianty pasivní budovy vykázaly 

snižení celkového GWP o zhruba 51%. 
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6. ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo posoudit životní cyklus novostavby kancelářské budovy 

z hlediska potenciálu globálního oteplování a ověřit, zda vyhovuje emisním 

požadavkům stanovených Pařížskou dohodou. Přestože budova Visionary vyhověla 

stanovenému emisnímu limitu, byla navžena opatření pro další snížení potenciálu 

globálního oteplování. 

Tato opatření se týkala především obálky budovy, kde došlo k náhradě lehkého 

obvodového pláště fasádou s kontaktním zateplovacím systémem. Ostatní konstrukce 

na styku s exteriérem nebo s nevytápěným prostorem podzemních garáží byly 

navrženy tak, aby vyhověly doporučeným hodnotám pasivního standardu. Byly 

navrženy dvě varianty fasád – s opakovaným modulem tří oken a betonového sloupku 

a s pásovým oknem. Obě varianty byly posouzeny z hlediska energetické náročnosti a 

následně bylo zpracováno posouzení jejich životního cyklu zohledňujícího vypočtené 

hodnoty dodaných energií na vytápění a chlazení a odlišné stavební materiály.  

Změnou obálky budovy se nedosáhlo viditelného snížení svázaných emisí, 

ale podařilo se snížit potřebu energie na vytápění o 93,6% a na chlazení o 95,2%. To se 

znatelně projevilo v etapě B6 životního cyklu budovy, kde došlo ke snížení potenciálu 

globálního oteplování o 93%. Provedenými změnami se dosáhlo celkového snížení 

emisí skleníkových plynů o 59 800 tCO2e, tedy o 70 %. Výrazného snížení je zřejmé i 

v ostatních kategoriích dopadů. 

Na základě výše popsaného lze tvrdit, že z dlouhodobého hlediska mají             

na potenciál globálního oteplování vliv především emise spojené s provozem budov. 

Kancelářská budova Visionary posuzovaná v této práci již energii z obnovitelných 

zdrojů odebírá a splňuje tak požadavky Pařížské dohody už ve stavu skutečného 

provedení. Vizí do budoucna by kromě minimalizace potřeby provozní energie měl být 

i plošný přechod na energii z obnovitelných zdrojů. 
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