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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá problematikou spojenou s environmentální certifikací 

budov a jejími dopady na projektovou, realizační a provozní fázi projektu. 

Zaměřuje se především na dva celosvětově nejrozšířenější systémy BREEAM a 

LEED. Cílem teoretické části je provést obecnou rešerši těchto systémů. Je zde 

popsána jejich historie, metody i současná situace v České republice.  Praktická 

část je následně věnována vzájemnému porovnání a dopadům na jednotlivé fáze 

projektu. 
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Abstract 

This thesis is describing processes connected to the environmental  certification of 

buildings and its impact on project, realization and operating phases of the 

building. It is focusing mainly on two worldwide mostly used systems Breeam and 

Leed. Goal of the theoretical part is to provide general research of the named 

systems. I have described their history, system methods and current situation in 

Czech Republic. In the practical part I have laid out comparisons between Breeam 

and Leed systems and their impacts on each project phase. 
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1 ÚVOD 

 

V dnešní době se ekologie a ohled na životní prostředí stává nedílnou součástí naší 

společnosti. Cílem je zachovat udržitelný rozvoj. Tímto termínem nazýváme takový 

rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat 

jejich základní životní potřeby, a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává 

přirozené funkce ekosystémů. Jinými slovy se snaží uchovat současný stav přírody 

ale zároveň rozvíjet infrastrukturu. 

Tento trend se v poslední dekádě stal nesmírně důležitým v mnoha různých odvětví 

včetně stavebnictví. Je evidentní, že budoucnost bude právě ve znamení ekologicky 

šetrného postoje vůči přírodě, zdrojům a ovzduší. 

V souvislosti s tím stoupá i poptávka investorů po ekologicky šetrných budovách. 

Za účelem posouzení budovy a jejího dopadu na životní prostředí se na trhu začaly 

objevovat různé certifikační systémy budov, které zaručují splnění nejrůznějších 

kritérií a požadavků na danou stavbu. Pro majitele budovy následně představuje 

certifikace marketingovou výhodu, obzvláště pokud chce budovu dále pronajímat. 

To vše mě přivedlo na myšlenku napsat na toto téma svoji bakalářskou práci. 

Myslím si, že navzdory tomu, jak je a v budoucnu nadále bude toto téma rozšířené, 

neexistuje na danou problematiku dostatek vědeckých prací. Zároveň i spousta lidí 

pracujících v tomto oboru nemá o systémech certifikování budov mnoho informací. 

Nicméně bez dobré znalosti těchto systému nebude do budoucna možné efektivně 

rozvíjet naše města a zároveň dbát na naši přírodu a klima. 

V mé práci se soustředím převážně na území České republiky a na zdejší 

podmínky. Systémy, kterým se budu věnovat, se zabývají velkými projekty jako jsou 

například administrativní budovy, budovy sloužící pro vzdělání nebo zdravotnická 

zařízení. Nelze je aplikovat na rodinné domy nebo například dopravní stavby. Touto 

problematikou se zabývají jiné systémy a my je zde nebudeme uvažovat. 

Nebudeme se zabývat ani žádnými extrémními podmínkami a budovami. 
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Práce by měla být přínosná pro každého, kdo se o tomto tématu chce dozvědět 

více, a posloužit jako jakýsi manuál nebo podklad pro rozhodnutí, která certifikace 

je pro daný projekt nejefektivnější. Zaměřím se převážně na dva celosvětově 

nejrozšířenější a nejvíce využívané certifikační systémy na trhu. Těmi jsou britský 

BREEAM a americký LEED. Zmíním se však i o dalších systémech, které se v ČR 

objevují a které určitě stojí za zmínku.  
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2 Cíle 

 

A. Vypracovat obecnou rešerši na téma ekologie staveb. Převážně 

zaměřenou na systémy BREEAM a LEED. 

Zaměřit se obecně na problematiku spojenou s ekologií staveb a vlivu na životní 

prostředí. Popsat vznik a něco málo z historie certifikace budov. Teoreticky popsat 

k čemu slouží certifikace budov a jaké systémy se používají v ČR. Dále se zaměřit 

a podrobně rozepsat systémy BREEAM a LEED. 

B. Sjednotit kategorie obou systémů pro další postup 

Najít takové kategorie, které budou co nejlépe odpovídat kategoriím BREEAM a 

LEED a bude v nich možné provést porovnání. 

C. Porovnat certifikaci BREEAM a LEED z hlediska projektové, realizační 

a provozní fáze. 

Provést celkové srovnání dvou nejrozšířenějších certifikačních systémů BREEAM a 

LEED. Zaměřit se na rozdíly ve fázi projektové, realizační a provozní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

3 Teoretická část – analýza certifikačních systémů 

 

3.1. Vznik a zavedení certifikačních systémů 

 

Normy ekologických produktů se začaly objevovat na trhu v 80. letech a v průběhu 

90. let jejich počet narůstal. Zpočátku bylo vyvinuto mnoho standardů ekologických 

produktů v reakci na rostoucí obavy z toxicity a dopadu na zdraví lidí a kvalitu 

vnitřního prostředí. Ve 21. století nadále roste počet a typy standardů a certifikací 

ekologických produktů kvůli rostoucím obavám z globálního oteplování a vyčerpání 

přírodních zdrojů. Zaměření se také rozšířilo o širší škálu environmentálních 

problémů a dopadů produktů na životní prostředí během jejich výroby. Také se 

zvyšuje zájem o opětovné používání stavebních materiálů. I když dosud neexistuje 

univerzální definice ekologického produktu, tyto výrobky jsou určeny k tomu, aby 

splňovaly tvrzení, že nabízejí environmentální výhody a dodržují určité normy.  

Tlak na udržitelný rozvoj vzrostl se zavedením metody environmentálního 

posuzování budov BREEAM v roce 1990, který se stal prvním ekologickým 

systémem hodnocení budov na světě. V roce 2000 se Rada Spojených států 

amerických pro zelené budovy USGBC řídila tímto postupem a vypracovala kritéria, 

která se rovněž zaměřila na zlepšení vlivu budov na životní prostředí, a tím vznikl 

certifikační systém LEED. Vývoj certifikace budov od roku 1990 lze nejlépe vidět na 

následujícím obrázku.  
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Obr.1 Vývoj certifikace ve světě od roku 1990  

Zdroj: linkedin.com [13] 

 

Na trhu se nyní šíří standardy, ratingové a certifikační programy, které pomáhají 

řídit, demonstrovat a dokumentovat úsilí o dodávku udržitelných, vysoce výkonných 

budov. Odhaduje se, že na světě existuje téměř 600 certifikátů ekologických 

produktů. Například v USA se používá téměř 100 a jejich počet stále roste. Po celém 

světě se dnes používají programy hodnocení zelených budov, které se liší svým 

přístupem a požadavky. V důsledku toho může být náročné určit, které standardy, 

certifikace a ratingové programy jsou nejspolehlivější a použitelné pro konkrétní 

projekt. [1] 

 

 

 

https://www.linkedin.com/pulse/confessions-green-building-assessor-article-3-history-rochelle-ade
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3.2. Certifikační systémy 

3.2.1. BREEAM (Building Research Establishment Environmental 

Assessment Method) 

 

 

Obr.2 Logo BREEAM 

Zdroj: breeam.com [5] 

 

Tento britský certifikační systém je standard postupů v oblasti navrhování budov 

s důrazem na trvalou udržitelnost. Jedná se o první certifikační systém na trhu, na 

kterém se objevil v roce 1990. Původně obsahoval pouze dvě verze – rodinné domy 

a kanceláře. Od té doby byla metoda revidována a rozšířena o další typy budov. Do 

dneška se metodou BREEAM certifikovalo více než 572 tisíc projektů v 87 zemích 

světa. [5] Tento standard se stal praktickým měřítkem k popisu vlivu budovy na 

životní prostředí. Hodnocení BREEAM používá výkonnostní měřítka, která jsou 

stanovena podle zavedených kritérií. Hodnocení se týká specifikace budovy, jejího 

designu, konstrukce a užívání. Použitá měřítka reprezentují širokou škálu kritérií 

a kategorií od energie po ekologii. Zahrnují aspekty týkající se energie a vody, 

vnitřního prostředí (zdraví a kvality života), znečištění, dopravy, materiálů, odpadu, 

ekologie a řídicích procesů. 

Certifikace BREEAM je nejvíce používána v Evropě. V ČR je aktuálně uděleno 

téměř 200 certifikátů BREEAM. Nejvyšší možné certifikace BREEAM outstanding 

bylo dosaženo na 7 projektech a vůbec nejlépe ze všech dokončených projektů je 

hodnocena věž B office center Spielberg v Brně. [6] 

Ve Velké Británii, Nizozemsku, Španělsku a Norsku je zavedena specifická národní 

verze BREEAMu. Dále se národní verze BREEAM připravuje pro Švédsko a 

Německo. 
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BREEAM metody hodnocení 

Hodnocení úrovně projektu, konstrukce a užívání budovy podle certifikace 

BREEAM se provádí na základě přesně definovaných měřítek kvality. Tato měřítka 

představují širokou škálu kritérií a kategorií od spotřeby energie po ekologická 

hlediska. Zahrnují zejména aspekty týkající se úspory energie, hospodaření s 

vodou, požadavků na kvalitu vnitřního prostředí (zdraví a tepelná pohoda), 

znečištění okolí vlivem provozu budovy, dopravy uživatelů do budovy, použití 

stavebních materiálů, nakládání s odpady, ekologie a provozu budovy. 

Kredity udělované certifikací BREEAM jsou rozděleny celkem do 10 kategorií: [7] 

• Management (MAN) 

• Health & Wellbeing (HEA) 

• Energy (ENE) 

• Transport (TRA) 

• Water (WAT) 

• Materials (MAT) 

• Waste (WST) 

• Land Use (LE) 

• Pollution (POL) 

• Innovations 

V každé z výše uvedených kategorií je možné získat určitý počet kreditů. Každá 

kategorie má však jiný váhový faktor. Na procentuální rozložení kreditů do 

jednotlivých kategorií se podíváme podrobněji v následující tabulce.  
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Kategorie Maximální možný počet 

dosažených kreditů 

Procentuální podíl 

důležitosti kategorie 

Management 20 13,4% 

Health & Wellbeing 21 14,1% 

Energy 34 22,8% 

Transport 11 7,4% 

Water 9 6% 

Materials 14 9,4% 

Waste 13 8,7% 

Land Use 5 3,4% 

Pollution 12 8,1% 

Innovations 10 6,7% 

Tab.1 Rozdělení kreditů do kategorií BREEAM 

Zdroj: BREEAM International New Construction 2016 [7] 

 

Podle počtu získaných kreditů může projekt získat jednu z pěti úrovní certifikace 

BREEAM. Minimální procentuální zisk na jednotlivou úroveň můžeme vidět 

v následující tabulce. 

BREEAM hodnocení % výsledek 

OUTSTANDING ≥ 85 

EXCELLENT ≥ 70 

VERY GOOD ≥ 55 

GOOD ≥ 45 

PASS ≥ 30 

UNCLASSIFIED < 30 

Tab.2 úrovně certifikace BREEAM 

Zdroj: BREEAM International New Construction 2016 [7] 

BREEAM ponechává určitou volnost co se týče dosažení kreditů. Počítá se tedy 

celkové procento dosažených kreditů a je jedno na jakých kategoriích byly tyto 

kredity získány.  

Je však zřejmé, že některé body jsou důležitější než jiné. Aby tyto klíčové body 

byly splněny, má BREEAM tzv. minimální standardy, které je nutné splnit. 



16 

 

 Nesplnění těchto požadavků vede k neudělení certifikace. Tyto minimální 

standardy si můžeme prohlédnout v tabulce 3. 
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Tab. 3 minimum standards BREEAM 

Zdroj: BREEAM International New Construction 2016 [7] 
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Pomocí systému BREEAM lze certifikovat různé typy budov a je možné také 

dodatečně certifikovat stávající budovy. Konkrétně lze BREEAM aplikovat na tyto 

projekty: [8]  

Nové budovy a významné rekonstrukce ve schématu International New 

Construction 

• Úplná či spekulativní výstavba 

• Kancelářské, obchodní a průmyslové budovy 

• Komunitní, ubytovací a veřejné budovy 

• Rezidenční budovy bez omezení 

Existující budovy ve schématu In-Use 

• Vše výše uvedené 
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3.2.2. LEED  

LEED je systém, který se neustále vyvíjí a přizpůsobuje novým trendům. Byl založen 

v USA roku 2000 společností USGBC (Rada Spojených států amerických pro 

zelené budovy). Od poloviny roku 2015 je k dispozici nová verze systému, a to 

LEED v4. LEED se snaží zaměřit také na evropský trh možností alternativních 

plnění jednotlivých kreditů pro Evropu v rámci evropských norem a zvyklostí. V tom 

však pořád malinko zaostává a stále je založen na normách pro USA. Velkým 

přínosem je nejkvalitnější a nejpropracovanější hodnocení energetické náročnosti 

budovy v rámci dynamického počítačového modelování. V tomto je LEED světovou 

jedničkou. [9], [16] 

 

 

Obr.3 Logo LEED 

Zdroj: leed.cz [8] 

 

LEED je globálně uznávaný certifikační systém s nejrychleji rostoucím počtem 

certifikací. Udělit certifikát lze na: [9] 

• novou budovu při jejím vzniku (New Construction či Core&Shell) 

• existující budovu během provozu (Existing Building: Operation 

and Maintenance EB:OM) 

• vnitřní vybavení nájemních prostor (Commercial Interiors).  
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Hodnotí se: 

• dopad na okolí 

• spotřeba vody a energie  

• použité materiály 

• kvalita vnitřního prostředí 

• uživatelské kvality nutné pro efektivní práci. 

  

Dále se podíváme podrobněji na to, co lze v Evropě pomocí LEED certifikovat.[9]  

Nové budovy a významné rekonstrukce: 

• New Construction – kancelářské, průmyslové, rezidenční do 4 pater, smíšené 

budovy v celkovém provedení budovy 

• Core and Shell – kancelářské, smíšené budovy ve spekulativním provedení pro 

nájemní způsob 

• Retail – obchodní budovy 

• Commercial interiors – kancelářské a obchodní provedení fit-outů 

• Schools – školská zařízení 

• Healthcare – zařízení zdravotní péče 

• Datacentres – datacentra 

• Warehouses and Distribution Centers – logistické stavby 

• Hospitality – ubytovací zařízení 

• Neighborhood Development – urbanistické celky 

Existující budovy: 

• EB:OM – veškeré stavby výše uvedené 

 

LEED metody hodnocení  

Pokud chceme na projektu dosáhnout certifikace LEED, je nutné splnit některé 

základní požadavky, které vycházejí z amerických norem ASHRAE. Většina 

z těchto nutných požadavků je však poměrně snadno splnitelná, protože evropské 

normy jsou podobně přísné. V některých specifických bodech je však potřeba se 

tomu více věnovat a je nutné, aby projektanti tyto požadavky znali. Tyto požadavky 
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jsou pro splnění certifikace nutné a jejich nesplnění může vést k vyloučení 

z certifikace. [9] 

 

Dále certifikace LEED obsahuje kromě povinných požadavků vycházejících 

z norem ASHRAE také tzv. Pre-requists. Tyto požadavky jsou také povinné, ale 

nejsou nijak náročné na splnění. 

 

Kromě povinných požadavků jsou v LEED tzv. kredity, za které získává projekt 

bodové ohodnocení. Tyto kredity jsou rozděleny do následujících 8 kategorií: [9] 

• Lokalita a doprava 

• Udržitelná lokalita 

• Hospodaření s pitnou vodou 

• Energie a atmosféra 

• Materiály a zdroje 

• Kvalita vnitřního prostředí 

• Inovace v návrhu 

• Regionální priority 

 

 

Graf 1 Procentuální podíl důležitosti kategorie LEED   

Zdroj: LEEDv4 for Building Design and Construction Checklist [10] 

 

Ve výše uvedených kategoriích je z každé možno získat 100 základních a 10 

prémiových bodů. V některých kategoriích je však dosažení všech bodů z principu 

Lokalita a doprava
15%

udržitelná lokalita
9%

hospodaření s 
pitnou vodou

10%

Energie
30%

Materiály
12%

životní prostředí
15%

inovace
5%

Regionální priority
4%
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projektu nedosažitelné (např. využití existujících konstrukcí není možné u nově 

stavěné budovy). 

Zhotovitel podává během projektování a realizace doklady o naplnění jednotlivých 

kreditů pomocí on-line systémů. Po kompletním dokončení prováděcí dokumentace 

je provedena kontrola, kterou provádí certifikační osoba (GBCI) v USA. Této 

kontrole se říká Design Review a výsledkem je přidělení bodů dosažených za návrh 

budovy. Další kontrola je opět provedena po dokončení stavby (Construction 

Review). Během ní se přidělí body za kompletní realizační část. Výsledná certifikace 

je udělena na základě součtu bodů z těchto dvou fází. Výjimku tvoří tzv. projekty 

typu Core and Shell, u kterých není znám budoucí uživatel. Zde dochází k tzv. 

precertifikaci na základě závazků majitele projektu k určitým vlastnostem výsledné 

budovy. Důvodem proč k tomuto dochází je marketingová výhoda a získání 

budoucích nájemců ještě před dokončením projektu.[9] 

 

Za co se přesně udělují jednotlivé kredity v daných kategorií a kolik bodů lze získat 

je vidět v následující tabulce. Jsou zde vyznačeny i položky, které jsou pro splnění 

certifikace nutné. 
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Tab.4 seznam kreditů LEED 

Zdroj: usgbc.org [10] 
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3.2.3 SBToolCZ 

 

SBToolCZ je certifikační nástroj, který vznikal na Fakultě stavební ČVUT v Praze 

od roku 2005. První oficiální verze SBToolCZ pro bytové stavby byla vydána v roce 

2010 a následující rok vznikl také pro administrativní budovy. Metodika SBToolCZ 

je založena na mezinárodním hodnotícím systému SBTool, který byl vyvinut 

mezinárodní organizací iiSBE (International Initiative for a Sustainable Built 

Environment). Jedná se o certifikační nástroj, který je zcela lokalizován pro Českou 

republiku, tj. bere v úvahu místní podmínky pro naplnění udržitelného rozvoje, 

navazuje na české právní předpisy a je v souladu s platnými národními i evropskými 

normami. Rámec metodiky SBTool je aktivně používán k certifikaci budov také 

v Itálii, Španělsku a Portugalsku. 

V systému SBTool existují schémata pro různé typologie budov, s čímž souvisí i 

proměnný počet hodnocených kritérií. Kritéria jsou vždy rozdělena do 4 skupin – 

environmentální, sociální, ekonomická a kritéria hodnotící lokalitu. Do celkového 

vyhodnocení a získání certifikátu vstupují pouze první tři skupiny. Ty mají na 

výsledný profil budovy odlišný vliv. Nejvyšší váhu má environmentální skupina, pak 

sociální a následně ekonomika a management. Přesné procentuální rozdělení je 

vidět na grafu 2. 

 

 

 

Graf 2 Kritéria pro posuzování budov SBToolCZ  

Zdroj: ecoten.cz [2] 
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Po komplexním posouzení kvality budovy následuje dle výsledného počtu bodů 

přiřazení příslušného certifikátu a plakety dle obr. 4. Certifikace je nastavena tak, že 

při splnění všech závazných norem a požadavků ČR získá budova základní 

certifikát kvality. Certifikát uvádí výsledky v jednotlivých skupinách kritérií, včetně 

zhodnocení lokality, a také zvýrazňuje vybraná kritéria, ve kterých budova vyniká. 

V současnosti vzniká na Fakultě stavební nová verze metodiky pro posuzování 

bytových staveb ve fázi návrhu. [4] 

 

Obr.4 Certifikační schéma SBToolCZ  

Zdroj: sbtool.cz [3] 

 

 

V současnosti lze systémem SBToolCZ certifikovat 4 typy budov: [3] 

• SBToolCZ pro administrativní budovy 2011 

• SBToolCZ pro bytové domy 2013 

• SBToolCZ pro rodinné domy 2013 

• SBToolCZ pro školské budovy 2016 

Dále se však tomuto systému nebudu věnovat a nebude součástí porovnání. K tomu 

jsem se rozhodl z důvodu toho, že to není zadáním mé bakalářské práce. Porovnání 

bude zaměřeno pouze na BREEAM a LEED. 
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3.3. Situace v ČR 

 

V této kapitole se podíváme na to, jak je na tom Česká republika, co se týče 

certifikace budov. Lze říci, že na našem území se zabydlely celkem tři certifikační 

systémy. Těmi jsou již výše zmíněné a podrobně rozebrané BREEAM, LEED a 

SBToolCZ. Kromě těchto tří lze v ČR najít budovy certifikované německým 

systémem DGNB a systém WELL, který se však nezaměřuje na budovu jako celek 

ale pouze na kvalitu zdravého vnitřního prostředí. Tyto poslední dvě certifikace se 

vyskytují v ČR pouze na jednotkách budov, a tak nemá smysl se jimi v této práci 

zabývat. 

Počet budov certifikovaných v ČR lze vidět na následujícím grafu. 

 

Graf. 3 Vývoj počtu certifikovaných budov v ČR  

Zdroj: stavbaweb.cz [11] 

 

V roce 2009 byla založena Česká rada pro šetrné budovy. Tato organizace má 

aktuálně 81 členů z různých odvětví stavebnictví. Má za úkol jednání s globálními 

certifikačními systémy BREEAM a LEED a spolupracují s nimi při vývoji nových 

verzí certifikačních nástrojů a upravují kritéria pro lokální podmínky. Dále prezentují 

v zemích střední a východní Evropy novinky o BREEAMu, LEEDu a SBToolCZ. 

V neposlední řadě poskytují zpětnou vazbu těmto organizacím o využívání jejich 

systémů v ČR. [12] 
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Obr.5 Logo české rady pro šetrné budovy 

Zdroj: isover.cz [12] 

„První papírově udržitelná budova“ [11] byla u nás centrála ČSOB v Radlicích 

postavená v roce 2009. Ta dosáhla certifikace LEED Gold. Pro její provoz je využita 

řada šetrných technologií, jako je zavlažování střešní zahrady recyklovanou 

dešťovou vodou, automaticky řízené úsporné osvětlení a žaluzie nebo 

automatizovaná správa všech základních funkcí budovy. V současné době je však 

již dokončena nová budova centrály ČSOB, která stojí v Radlicích hned vedle staré 

budovy. Tato nová budova je právem považována za jednu z nejzelenějších budov 

ve střední Evropě. 

 

Za zmínku zde také stojí budova Visionary v pražských Holešovicích. Jedná se o 

budovu ohodnocenou certifikátem LEED Platinum a zároveň prvního držitele 

certifikace zdravého vnitřního prostředí WELL v ČR. Unikátní budova poskytuje 

svým nájemcům kombinaci zdravého a flexibilního pracovního prostředí, originální 

design, střešní běžeckou dráhu nebo sdílené elektrické auto. Visionary nabízí 

širokou škálu služeb i celé místní komunitě. Na veřejně přístupné zahradě vzniklo 

multifunkční hřiště a open air kino, k dispozici je také restaurace s kavárnou. [11] 

 

Obr.6 Budova Visionary v Holešovicích 

Zdroj: pragueoffices.com [14] 
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4. Praktická část 

 

4.1.   Sjednocení kategorií certifikace BREEAM a LEED 

 

Cílem praktické části této bakalářské práce je porovnat dva největší certifikační 

systémy BREEAM a LEED. Zaměřím se na porovnání kreditů, které využívají k 

přidělování svých bodů. Pro to, aby bylo možné oba systémy efektivně porovnat, 

bude potřeba nejprve sjednotit jejich kategorie. Oba systémy mají podobný způsob 

přidělování bodů. Z toho důvodu se zde nabízí pro účely porovnání vytvoření 

následujících kategorií.: 

• Energie 

• umístění budovy 

• voda 

• zdraví 

• odpad 

• materiály 

• doprava 

• sociální udržitelnost 

• inovace a vzdělání 

 

Kredity, které nebudou spadat do žádné z těchto kategorií, se pokusím přiřadit do 

jiných sekcí. Hodnotící metody lze sjednotit výpočtem váhového faktoru na 

jednotlivé kredity a následným výpočtem váhového faktoru na jednotlivou kategorii. 

Po tomto sjednocení bude mnohem snazší porovnat oba systémy.  

 

Další překážkou v porovnání obou certifikačních systémů může být jejich založení 

na odlišných normách. Zatímco BREEAM je založen na evropských normách, LEED 

stojí na US normách. 

 

BREEAM a LEED nepoužívají úplně stejné metody k hodnocení a certifikování 

budov. Abychom tedy mohli tyto dva systémy porovnat, je potřeba kromě kategorií 

sjednotit i jejich metody. 
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Za prvé je důležité se podívat na to jaké stupně certifikace je možné získat. LEED 

je rozdělen do 4 úrovní a to:  

• LEED Certified (40-49 bodů) 

• LEED Silver (50-59 bodů) 

• LEED Gold (60-79 bodů)  

• LEED Platinum (80-110 bodů) 

 

Pokud projekt dostane méně než 40 bodů, znamená to neudělení certifikace. 

BREEAM pracuje podobně pouze je rozdělen do pěti úrovní:  

• Pass (30-44%) 

• Good (45-54%) 

• Very Good (55-69%) 

• Excellent (70-84%)  

• Outstanding (85-110%) 

 

Certifikace není udělena, pokud nedosáhneme ani na 30%. 

U certifikace LEED je možné dosáhnout až 110 bodů. Tyto body jsou rozděleny do 

8 kategorií viz. 3.3.5. Jak již bylo také zmíněno, některé body jsou dosažitelné pouze 

u některých typů budov. To znamená, že například školská zařízení mohou dostat 

jiné kredity než nemocnice. Všechny body mají stejný váhový faktor (1 bod = 

0,91%). To znamená, že například kategorie lokalita a doprava bude mít jiný váhový 

faktor pro školská zařízení (13,6%) než pro nemocnice (8,2%). 

 

Oproti tomu BREEAM má malinko odlišný přístup. Celkový výsledek 110% je 

rozdělen do devíti kategorií, přičemž každá má svůj váhový faktor. Nezáleží tedy na 

tom, o jaký typ budovy se jedná. Váhový faktor bude pokaždé stejný. Podobně jako 

u certifikace LEED jsou některé kredity pro určitý typ budovy nedosažitelné. To 

nemění váhový faktor celé kategorie, ale mění jen váhový faktor jednotlivých kreditů. 

Například kredit MAT1: konstrukční materiály má hodnotu pro školská zařízení 5,9% 

ale 7,7% pro průmyslové stavby. 
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Abychom tedy mohli porovnat oba systémy, musíme sjednotit tyto metody. To 

uděláme přerozdělením obou systémů na maximální výsledek 100%. Z celkového 

skóre pak můžeme určit váhové faktory jednotlivých kreditů.  

 

Pro LEED je to poměrně snadné. Máme zde 110 bodů, a to znamená, že každý bod 

má hodnotu 0,91%. Z toho vyplívá, že kredit, ve kterém můžeme získat například 3 

body jako je hospodaření s dešťovou vodou, má váhový faktor 2,7%. I přesto, že 

některé kredity budou přesunuty do jiných kategorií, tak se jejich váhový faktor 

nezmění.  

 

Udělat to samé pro BREEAM není tak snadné, protože každá kategorie má jiný 

váhový faktor. Například 1 bod v kategorii Energie má hodnotu 0,7%, ale v kategorii 

využití plochy a ekologie má hodnotu 0,9%. 

 

Dále se pokusím rozepsat jednotlivé váhové faktory podle kategorií. 

Energie – LEED obsahuje 31 bodů v kategorii zaměřené na energii a z toho vyplývá 

váhový faktor 28%. Pro BREEAM je váhový faktor této kategorie 22%. To znamená, 

že v obou certifikačních systémech má tato kategorie největší váhu. 

Staveniště – V této kategorii mají opět oba systémy odlišný váhový faktor. 

BREEAM dává této kategorii 17% svých kreditů, zatímco LEED pouze 13%. 

Voda – LEED zde uděluje maximálně 12 bodů, a to dělá 11%, zatímco váhový faktor 

pro tuto kategorii pro BRREAM vychází pouze 6%. 

Zdraví – Jak BREEAM tak i LEED mají podobný váhový faktor (16% oproti 14%). 

Kromě váhového faktoru se v této kategorii shodují oba systémy i ve většině kreditů. 

Odpad – BREEAM má pro odpad speciální kategorii, která má váhový faktor 7%. 

LEED takovou kategorii nemá, lze sem však přiřadit některé kredity z kategorie 

věnované matriálům. Tyto kredity dají dohromady váhový faktor 2%. 

Materiály – BREEAM má pro tuto kategorii váhový faktor 13%, zatímco LEED 10%. 

Doprava – Oba systémy mají ve svém hodnocení tuto kategorii, rozdíl je opět pouze 

ve váhovém faktoru. Pro BREEAM je jeho hodnota 7% a pro LEED 11%. 

Místní rozvoj – Jedná se o minoritní kategorii v obou systémech. BREEAM 

obsahuje pouze 2 kredity spadající do této kategorie. LEED zde má také pouze 2 
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kredity, ale spadají sem i některé z jiných kategorií. Váhový faktor je 1% BREEAM 

a 5% LEED. 

Inovace – BREEAM s 11% má téměř dvakrát větší hodnotu než LEED s 6%. 

 

Pro přehlednost a lepší orientaci přikládám tabulku s váhovými faktory. 

 

 BREEAM LEED 

Energie 22% 28% 

Staveniště 17% 13% 

Voda 6% 11% 

Zdraví 16% 14% 

Odpad 7% 2% 

Materiály 13% 10% 

Doprava 7% 11% 

Místní rozvoj 1% 5% 

Inovace 11% 6% 

Celkem 100% 100% 

Tab.5  Váhové faktory kategorií 

 

Při dalším porovnání se budu držet tohoto rozdělení a porovnám dopad každé 

kategorie na jednotlivé fáze projektu. 

 

4.2.   Vliv certifikace na projektovou fázi 

 

Jako první, než se pustím do rozboru jednotlivých kategorií, je třeba říci, že 

v projektové fázi musíme již myslet na celý projekt. Z toho vyplývá, že do této fáze 

by spadalo teoreticky úplně všechno. Například, pokud se budeme v další kapitole 

bavit o realizační fázi třeba o staveništi, tak i to musíme mít vymyšlené již při 

projektové fázi. Proto budu do této fáze přiřazovat pouze položky, které nespadají 

nikam jinam, a položky, které se dotýkají této ale i jiné fáze, budu rozebírat až 

v dalších fázích. 
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Zdraví -  V této kategorii mají jak BREEAM tak i LEED velmi podobný váhový faktor. 

To však není jediná podobnost. Mnoho kreditů se v této kategorii shoduje. Oba 

dávají kredity za dostatečné osvětlení denním světlem, dobrý výhled z budovy, 

kvalitní osvětlení interiéru, kvalitu vnitřního vzduchu, tepelnou pohodu v budově a 

dobré akustické vlastnosti. Rozdíly jsou v tom, že BREEAM má kredity na prevenci 

proti nepříjemnému osvětlení a aplikování čističky vzduchu do ventilace. 

 

Materiály – Tady jsou rozdíly minimální. Zjednodušeně se dá říct, že oba systémy 

se soustřeďují na používání konstrukčních materiálů s nízkým dopadem na životní 

prostředí. Také se hledí na šetrné získávání stavebních materiálů. Spadají sem i 

kredity zaměřené na flexibilitu budovy. Například interiérové příčky by měly být 

snadno demontovatelné a umožňovat rychlou a efektivní změnu interiéru. 

 

Místní rozvoj – Zajímavou myšlenkou v této kategorii je přístup BREEAMu, který 

umožňuje vyjádření místních obyvatel k samotnému návrhu budovy. Myšlenka je 

taková, že budova bude daleko lépe přijata a podporována, pokud mají místní 

obyvatelé možnost vyjádřit se k jejímu návrhu. Počet kreditů udělovaných za toto je 

však minimální. Dle mého názoru, pokud by na tomto bodě BREEAM zapracoval, a 

dal mu větší váhu, mohlo by to být pro místní rozvoj velice přínosné. Je však 

otázkou, do jaké míry to je realizovatelné, a jak velké překážky by to kladlo 

investorům a zhotovitelům.  

 

Inovace – Do této kategorie spadají víceméně ostatní kredity, které jsou nad rámec 

ostatních kategorií. Je zde také prostor pro vlastní řešení využívání zdrojů a řešení 

problémů. Rozdíl je například v tom, že pro BREEAM je svoboda vymýšlení 

vlastních řešení podstatně menší a kredity jsou více předurčeny, za co je možné je 

dostat. 
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4.3.   Vliv certifikace na fázi realizační 

 

Staveniště - U obou systémů se hodně hledí na to, aby se stavělo na dříve 

zastavěném území nebo na pozemku s nízkou ekologickou hodnotou. Konkrétně u 

BREEAMu toto činí 4,5%. LEED pouze 1,8%. Dále udělují kredity za stavbu na 

kontaminované půdě. To má zamezit stavění na pozemcích s vysokou ekologickou 

hodnotou. Celkově jsou v této kategorii rozdíly minimální a položky, za které se 

udělují kredity, se víceméně shodují. Takové položky jsou například ochrana a 

obnovování stanovišť místních rostlin a zvířat, řízení odtoku dešťové vody a 

minimalizace znečištění světlem.  

Jsou zde však i drobné rozdíly. LEED dbá více na to, aby nebyla zastavěná celá 

plocha staveniště a alespoň 30% tvořil nezastavěný prostor. LEED má také 

vyhrazené kredity na redukci tzv. tepelných ostrovů. Tento efekt definují jako 

absorbci tepla skrze konstrukce jako chodníky a různé zpevněné plochy do země a 

vyzařování tepla do okolí. Dále klade LEED větší důraz na redukci pohonných hmot. 

Za zmínku rozhodně stojí i položka v BREEAMu zaměřená na odpovědné řízení 

staveniště.  

 

Zdraví – V kategorii věnované zdraví má dopad na realizační fázi u certifikace 

LEED zákaz kouření na staveništi a důraz na kvalitu ovzduší v době výstavby. 

 

Odpad – Tady opět platí, že největší rozdíl spočívá ve váhovém faktoru. Zatímco 

BRREAM má samostatnou kategorii pro odpad, která má váhu 7%, tak LEED 

speciální kategorii pro odpad nemá. Pro porovnání jsem do této kategorie zahrnul 

některé kredity z kategorie věnované materiálům. V součtu však dají položky 

věnované odpadům pro LEED pouze 2%. Oba systémy dávají samozřejmě kredity 

za nakládání se stavebním odpadem, používání recyklovaných materiálů a 

umožnění opětovné recyklace odpadů. Oba systémy kladou důraz na stejné 

položky, liší se však jejich váhový faktor.  

 

Energie – Nedílnou součástí certifikace jak BREEAM, tak LEED je vzduchotěsnost 

budovy. Ta se měří tzv. blower door testem a je nutné ho provést. I na to se tedy 

musí při realizaci myslet a počítat s tím například v harmonogramu. Samotné 
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provedení tohoto testu na velkém projektu není úplně snadné. Musí se ucpat 

všechny otvory v konstrukci, což může zabrat dost času.  

 

V následujících třech kapitolách se zaměřím na to, jaký má obecně certifikace vliv 

na realizaci stavby. Zde nebudu porovnávat jednotlivé systémy, protože jejich 

dopady na realizaci jsou podobné. Nejprve se podíváme, s čím je třeba počítat při 

vytváření harmonogramu, následně rozeberu logistické překážky, které je nutné 

zohlednit např. při tvorbě technologických postupů a na konec se podíváme na 

celkovou cenu.  

 

4.3.1. Harmonogram 

 

Podrobněji bych se rád věnoval dopadu certifikace na harmonogram výstavby. 

Jelikož se jedná o jakési zpřísnění podmínek na výslednou budovu je zřejmé, že je 

nutno s tím počítat a zohlednit to při vytváření harmonogramu výstavby.  

 

Již od projektové fáze nám vznikají překážky, kterým je třeba věnovat pozornost. 

Od prvotní fáze projektu je nezbytná spolupráce s koordinátorem certifikace. Je 

třeba myslet na to, že jelikož certifikační organizace jsou zahraniční, je nutné 

vyhotovit podstatnou část dokumentace a výpočtů v anglickém jazyce. Dále je 

potřeba vyhotovit spousta studií. Jde především o výpočty energetické náročnosti, 

stavebně fyzikální výpočty (např. denní osvětlení, akustika, proudění vzduchu, 

větrání, tepelná pohoda), studie proveditelnosti (např. diskuse variant zdroje 

energie) a plány uvádění do provozu. Oproti běžným budovám je zapotřebí tyto 

studie provádět dynamickou simulací. [15] 

 

Dynamická simulace představuje progresivní metodu výpočtu, který pracuje s 

časově proměnlivými podmínkami jako je teplota a relativní vlhkost vzduchu v 

exteriéru, intenzita slunečního záření, rychlost, směr větru a s časově proměnlivým 

využíváním objektu (např. obsazeností) i technických zařízení (vytápění, větrání, 

chlazení, osvětlení). [15] 
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V průběhu samotné realizace je nejdůležitější vyčlenit v harmonogramu prostor pro 

všechny potřebné zkoušky. Časově nejnáročnější zkouškou je tzv. blower door test. 

Při tomto testu je nezbytné nejprve ucpat veškeré otvory v konstrukci. Poté se v celé 

budově vytvoří přetlak a sleduje se doba, za jakou přetlak poklesne o určitou 

hodnotu. Tuto zkoušku je možné provádět jak na celé budově na jednou, tak i po 

jednotlivých částech. Záleží na tom, co je pro daný projekt snazší.  

 

4.3.2. Logistika na stavbě 

 

Jelikož oba systémy kladou důraz na redukci pohonných hmot, je na to zapotřebí 

myslet v průběhu výstavby. Jednou z podmínek, které se musí dodržet je dovoz 

materiálů na stavbu. Materiály lze dovážet maximálně ze vzdálenosti 800 km. To 

musí splňovat veškerý dodavatelé materiálu a subdodavatelé. Toto omezení má 

podporovat používání regionálních materiálů a redukci spotřeby pohonných hmot. 

 

V průběhu výstavby je také zapotřebí dbát na používání materiálů s nízkým 

obsahem těkavých látek. To platí převážně pro stavební chemii, např. (lepidla, 

barvy, tmely, spárovací hmoty, …). Materiály, které jsou zdrojem jakýchkoliv 

škodlivin, musí být skladovány v důkladně uzavřených nádobách nebo v kvalitně 

odděleném prostoru. Prostory skladu materiálů s obsahem těkavých látek musí být 

od ostatních prostorů odděleny. To lze provézt zákrytem či separační folií. 

 

Pro prašné práce, jako je např. broušení a řezání, je nezbytné použít takové 

technologie, které eliminují prašnost, a to např. formou skrápění či přímého 

odsávání.  

Velký důraz kladou inspektoři během kontrolních dní na systémy vzduchotechniky. 

Veškerá vzduchotechnická zařízení a rozvody na stavbě by měly být chráněny proti 

prašnosti, odérům a dalším znečišťujícím látkám, které by se mohly později 

v systému vzduchotechniky uvolňovat. Veškeré části systému vzduchotechniky se 

skladují pouze na takových místech, které nejsou v přímém kontaktu s pracovními 

místy, kde hrozí znečištění, vysoká vlhkost nebo prašnost. Po zabudování se 

systém vzduchotechniky pokud možno nesmí během stavby používat. Veškeré 

vyústky v kontaktu s místem stavebních prací se opatří foliovým zákrytem. 
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V případě potřeby nuceného větrání se doporučuje využít přenosné větrací 

jednotky. Před finálním spuštěním vzduchotechniky je nutné vyměnit veškeré filtry.  

 

Během výstavby se také dbá daleko více na úklid, třídění a recyklaci odpadů.  

 

Dále je zapotřebí zamezit jakékoliv erozi půdy na staveništi. Na to je třeba myslet 

především při navrhování deponie ornice. Často se používá jako opatření proti erozi 

ohrazení textilií. Dalším kritickým místem, kde je na toto potřeba myslet může být 

myčka aut.  

 

4.3.3. Cena 

 

Celková cena certifikace lze těžko stanovit. Odvíjí se od mnoha faktorů, které je 

třeba zohlednit. Je také vždy otázkou, co si daná firma zvládne udělat sama, a na 

co je potřeba najmout externí specialisty. Jako příklad lze uvést, zda má zhotovitel 

projektanty schopné vyhotovit prováděcí dokumentaci a veškeré potřebné 

dokumenty v anglickém jazyce. Také je otázkou, jaké úrovně certifikace chceme 

dosáhnout. 

 

U obou systémů cena obsahuje poplatek za certifikaci. Tento poplatek se odvíjí od 

hrubé podlahové plochy. Maximální výše dosahuje pro LEED 25000 Euro a 4500 

Euro pro BREEAM. Dále je třeba počítat s najmutím externího koordinátora a 

poradce pro certifikaci. Na to se v ČR specializují některé firmy. Ty za zhotovitele 

často zařizují i kompletní administrativní činnost k získání certifikace. Celková cena 

za tyto služby se pohybuje okolo 1 mil. Kč. Výsledná cena budovy se pohybuje okolo 

6 000 Kč/m3 u obou systémů. 
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4.4.   Vliv certifikace na provozní fázi 

 

Energie – V této fázi najdeme mezi kredity, které udělují jak BREEAM tak LEED, 

mnoho podobností. Oba systémy dávají kredity za optimalizaci energetického 

výkonu budovy, kvalitní měření energie a za využití obnovitelné energie. Překvapivé 

je množství bodů za použití obnovitelné energie. To je u obou systémů relativně 

malé. Pro BREEAM to je 2% a pro LEED 2,7%. 

Najdeme zde také několik odlišností. BREEAM dává extra kredity za energeticky 

účinné vnější osvětlení a energeticky efektivní výtahy nebo eskalátory. Oproti tomu 

LEED dává kredity například za to, jak reaguje na aktuální poptávku. Přestože tyto 

kredity také přispívají optimalizaci energetické náročnosti budovy, je diskutabilní, 

zda jsou nezbytné. 

Největší rozdíl je však v této kategorii ve váhových faktorech, kde LEED dává této 

kategorii celkově větší hodnotu než BREEAM.  

 

Voda – Tady je opět velký rozdíl ve váhovém faktoru. LEED zde dává 11% kreditů 

zatímco BREEAM pouze 6%. Oba systémy udělují kredity hlavně za redukci 

spotřeby pitné vody (LEED 6%, BREEAM 2%). Také se dost hledí na optimální 

využití a měření vody na zavlažování. Hlavní rozdíl v této kategorii je ten, že 

BREEAM dává kredity za opětovné použití vody, jako je využití tzv. šedé vody. Také 

má kredit za samouzavírací přívod vody na toalety. 

 

Doprava – Zde platí jak pro BREEAM, tak i LEED, že budova by měla být co 

nejsnáze dostupná veřejnou dopravou. V okolí budovy by mělo být vše dostupné 

v relativní blízkosti, aby nikdo nemusel například jezdit autem na oběd. Také se 

musí myslet na alternativní způsoby dopravy. V budově by mělo být zázemí jak pro 

cyklisty, tak například parkovací stání umožňující dojíždění a dobíjení elektromobilů. 

 

Místní rozvoj – Jedná se o kategorii s nejmenší váhou. Pro BREEAM je váhový 

faktor pouze 1%, což činí tuto kategorii téměř zanedbatelnou. LEED má kredity 

udělované za společné využívání zařízení. Multifunkční budovy se považují za lepší 
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z pohledu sociální udržitelnosti, protože se eliminuje počet hodin, kdy v budově 

nikdo není.  

 

4.5.   Celkové porovnání certifikace BREEAM a LEED 

 

Závěrem celého porovnání lze říci, že největší rozdíl v obou certifikátech je jejich 

normová podpora. LEED je postaven na amerických normách ASHRAE. BREEAM 

vychází z norem evropských, a navíc má v mnoha zemích i variace na místní normy. 

Lze tedy říci, že pro použití v našich podmínkách je daleko lepší systém BREEAM. 

Tomu odpovídá i počet realizovaných projektů. V celé Evropě je mnohem více 

budov s certifikací BREEAM.  

 

BREEAM vychází lépe pro naše podmínky i po finanční stránce. Samotná cena 

budovy je sice podobná ale u LEEDu je třeba počítat s vyššími poplatky za 

certifikaci. 

 

Z předchozího porovnání vyplývá, že oba systémy mají stejné nebo velice podobné 

požadavky. Liší se převážně váhové faktory jednotlivých kategorií nikoliv jednotlivé 

položky.  

 

Lze jen těžko obecně určit jaký certifikační systém je pro konkrétní budovu nejlepší. 

Významnou roli vždy hraje úmysl investora, k čemu chce budovu využít. Klíčovou 

roli hraje také to, jestli má investor nebo zhotovitel již nějakou předchozí zkušenost 

s certifikací. Je jasné, že pokud například v minulosti již stavěl budovu s certifikátem 

BREEAM bude pro něj jednodušší sáhnout znovu po stejném systému. Významná 

je především znalost a zkušenost projektantů a jejich know-how. 
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5. Doporučení pro další postup 

 

Téma ekologické certifikace budov se bude zcela určitě nadále rozvíjet. Jedná se 

nepochybně o trend dnešní doby i blízké budoucnosti. Problematika s tím spojená 

nabízí širokou nabídku témat, které by bylo zajímavé blíže zkoumat. Můžeme si 

například klást otázku, zda by bylo možné sjednotit certifikace a vytvořit jednotný 

systém standardů, který by fungoval globálně po celém světě bez chyb. Určitě by 

také bylo zajímavé zaměřit se například na dopravní stavby.  

Také se zde nabízí porovnání největších světových certifikačních systémů 

s českým SBToolCZ. Tento systém má dle mého názoru velký potenciál. Pokud by 

se jeho tvůrcům podařilo za podpory například již dříve zmíněné České rady pro 

šetrné budovy prosadit do zahraničí, mohla by se ČR pyšnit vlastním systémem. 

Výhodou oproti BREEAMu a LEEDu by jistě mohla být nižší pořizovací cena. Vše 

ale záleží na tom, jak moc se jim podaří dostat do podvědomí investorů, protože ti 

ve finále o budově rozhodují.  

Velice zajímavou myšlenkou by také bylo pokusit se tyto certifikační systémy 

protlačit v méně vyspělých a rozvojových zemích, kde se zatím na ekologii moc 

nehledí. Toho by se dalo dosáhnout úpravou a celkově zjednodušením požadavků, 

čímž by výrazně klesla cena. Pokud chceme efektivně chránit naši planetu a 

nevyužívat certifikaci pouze jako marketingový nástroj, je potřeba toto téma vnímat 

celosvětově. 

Dá se tedy říci, že ačkoli se o tomto tématu v současnosti hodně mluví a bylo toho 

dost napsáno, stále je zde značný prostor pro nové studie. A rozhodně si myslím, 

že do budoucna zde nadále bude vznikat spoustu nových problémů. 
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6. Závěr 

 

Certifikace má zásadní vliv na celý projekt. Již při prvotním rozhodování o projektu 

by mělo být rozhodnuto, jakým systémem a jestli vůbec by měla být budova 

certifikována. Také by měl mít investor alespoň přibližnou představu, jakého stupně 

chce na projektu dosáhnout. Pouze pokud s tímto budeme počítat, ušetříme 

spoustu času při navrhování a vytváření projektové dokumentace. Co vím a zažil 

jsem během své práce, tak velké stavební firmy, které si na projekty najímají externí 

projektanty, často dávají dosažení určitého stupně certifikace již do smlouvy o dílo. 

Jedině tím lze ušetřit spousty času a také finančních prostředků.  

 

V této práci jsem si kladl tři hlavní cíle. Prvním cílem A bylo vypracovat obecnou 

rešerši na téma certifikace budov. Tomuto tématu jsem věnoval podstatnou část 

teoretické části. V kapitolách 3.1 až 3.3 podrobně rozebírám jednotlivé systémy a 

přibližuji čtenářům jejich využívání, nejen v ČR.  

 

Další cíl byl takový, že jsem si měl připravit jakýsi podklad pro porovnání a pokusit 

se sjednotit kategorie dvou nejpoužívanějších systémů. Tomu jsem věnoval kapitolu 

4.1. Myslím si, že se mi podařilo celkem efektivně sjednotit oba systémy a následně 

je v těchto kategoriích porovnat. Tím se již přesouváme k poslednímu cíli této 

bakalářské práce, kterým bylo samotné porovnání. Pokusil jsem se porovnat projekt 

ve třech vývojových fázích. Vlastním porovnáním se zabývá zbytek mé praktické 

části. Konkrétně kapitoly 4.2 až 4.5. Zde jsem podrobně porovnal rozdíly a 

podobnosti obou systémů. V kapitole 5 jsem naznačil další možné problémy a 

témata, kterým by se dalo věnovat, ale v této práci na ně nebyl prostor. 

 

Vzhledem k tomu, že certifikace budov je u nás poměrně mladý trend, lze 

předpokládat, že se budou neustále vyvíjet a zdokonalovat nové systémy. 
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