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• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi
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• Sledujte na YouTube Rady
• www.czgbc.org

Nadcházející témata:

23. 9. 2021

• 6.10. Šetrná řešení v praxi: Cirkulární ekonomika – Dřevostavby
• 20.10. Šetrná řešení v praxi: BIM snadný přístup k informacím o budově
• 30.9. CONFERENCE ON CITY DEVELOPMENT AND ROLE OF BROWNFIELDS

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt
https://www.czgbc.org/


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Porovnání různých konstrukcí s ohledem na uhlíkovou stopu

Mluvčí:

Barbora Vlasatá, ČVUT UCEEB, Uhlíková stopa budov, EPD, Případové 
studie

• Jiří Beranovský, EkoWATT, Uhlíková stopa, metodiky výpočtu, 
úspory energie a stopa, příklady měření a úspor z praxe 
• Ing. arch. Mirko Lev, ČKA, Udržitelnost jako součást kvalitní 

architektury



Šetrná řešení v praxi: Porovnání různých 
konstrukcí s ohledem na uhlíkovou stopu 

EkoWATT CZ s. r. o.  

Každá zbytečná spotřeba je zbytečná 

Energy and Economy for Environment  
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Sylabus 

o Environmentální hodnocení 

o Změna klimatu a uhlíková stopa 

o Uhlíková stopa podniku  

o Uhlíková stopa produktu 

o Metodiky výpočtu, úspory energie a stopa 

o Příklady měření a úspor z praxe 

o Diskuse  

 

 

2 



Jak moc se oteplí, když se zvýší 
koncentrace CO₂? 

 

 Čím vyšší koncentrace CO2 v atmosféře, tím 
vyšší teplota planety.  

 Zvýšení koncentrace o 10 ppm (parts per 
million) způsobí oteplení planety asi o 0,1 °C. 

 Tento přibližný vztah je užitečný k mnoha 
úvahám a odhadům budoucího vývoje, 
nicméně jde pouze o aproximaci.   

3 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



Spalování uhlíku 

Exotermická reakce dokonalého spalování uhlíku: 

  

1 kmol (12 kg) C + 1 kmol (32 kg) O2  

   → 1 kmol (44 kg) CO2 + 109,3 kWh 

  

spálením 1 kg uhlíku vznikne 3,67 kg oxidu uhličitého 
a 9,11 kWh tepelné energie 

vytvoření 1 kWh tepelné energie spalováním uhlíku 
je provázeno produkováním 0,403 kg CO2.  

4 Zdroj: Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 



Spalování uhlíku 

Měrná uhlíková stopa uhlovodíkových paliv (kg/kWh) závisí na 
poměru uhlíku a vodíku v jejich struktuře: 

- uhlík vytváří CO2 (3,67 kg/kg) a spalné teplo (9,11 kWh/kg), 

- vodík nevytváří CO2, vytváří spalné teplo (33,20 kWh/kg), ale 
snižuje výhřevnost odpařeném vody (- 5,64 kWh/kg). 

 

Měrná uhlíková stopa vztažená k výhřevnosti paliv: 

- čistý uhlík: 0,40 kg CO2/kWht, 

- uhlí: 0,36 kg CO2/kWht, 

- motorová nafta: 0,27 kg CO2/kWht, 

- automobilový benzin: 0,26 kg CO2/kWht, 

- metan: 0,20 kg CO2/kWht. 

 

 
5 Zdroj: Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 



Nástroje ke snižování produkce CO2 

Snížení produkce CO2 je dáno součinem tří opatření : 

 

-  snížení konečné spotřeby energie (Ek), tedy 
zvýšením energetické účinnosti 

-  snížení podílu fosilních paliv (kf), tedy zvýšením 
podílu obnovitelných zdrojů (ko), 

-  zvýšení účinnost přeměny fosilního paliva konečnou 
formu energie. 

6 Zdroj: Jiří Pohl, Siemens Mobility, s.r.o. 



Jak víme, že je člověk odpovědný za růst 
průměrné globální teploty? 

Zdroj: www.faktaoklimatu.cz 

https://twitter.com/faktaoklimatu/status/14039
79036335001602 

 

Profesorka @KHayhoe ve svém Twitterovém 
vlákně popsala, jaké důkazy vedou vědce k 
závěru, že dominantní příčinou klimatické 
změny je člověk.  
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Jak víme, že je člověk odpovědný za růst 
průměrné globální teploty? 

Může to být slunce?  

Ne: sluneční energie nepřetržitě klesá ve stejné 
době, kdy průměrná teplota planety stále 
stoupá. Pro více informací si přečtěte: 
https://skepticalscience.com/solar-activity-
sunspots-global-warming.htm  

… a ne, nezachránilo by nás ani Velké minimum  
sluneční aktivity. 
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Jak víme, že je člověk odpovědný za růst 
průměrné globální teploty? 

Mohly by to být sopky?  

 

Ne: velké erupce emitují spoustu sazí a částic, 
dočasně planetu dokonce ochladí. Veškerá 
geologická aktivita tvoří v průměru  jen asi 10 
% všech skleníkových plynů vytvořených lidmi. 
Další informace naleznete na adrese: 
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/
pdf/10.1029/2011EO240001  

Více na zmíněném odkazu . 
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11 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



12 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



13 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



Uhlíková stopa města New York 
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Zdroj: http://www.carbonvisuals.com 

http://www.carbonvisuals.com/projects/new-yorks-carbon-emissions-in-real-time


Uhlíková stopa globální emise 

Globální emise CO2 za rok 2019, 

Rychlost 1364 (t/s):  Global CO₂ emissions in real time.mp4 

 

☀CO2 má 44 g/mol a jeho molární objem je cca 22,4 mol/dm3 
při normálním tlaku, 

☀1 kg CO2 má tedy 509,38 litrů (dm3) při normálním tlaku, 

☀1 t CO2 má tedy cca 509,38 m3 při normálním tlaku, což je buď 

☀KRYCHLE o hraně přibližně 8 m (7,99) nebo  

☀KOULE o průměru přibližně 10 m (9,91). 
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Zdroj: Vizualizace od společnosti Real World Visuals ukazuje globální 
emise CO2 za rok 2019 (1364 t/s): https://www.realworldvisuals.com/ 
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Jaké plyny? 
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Zdroj: IPCC 
Emise skleníkových plynů dle plynu 



Jaké sektory (globálně)? 
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Zdroj: IPCC 
Emise skleníkových plynů dle sektoru 



Jak si stojíme?  
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Emise skleníkových plynů na hlavu, ČR a SR 
Zdroj: EEA 



Jak si stojíme?  

19 
Zdroj: ČHMÚ 



Uhlíkový rozpočet 

20 Zdroj: Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) 

Změny budou pokračovat i v průběhu století 



Uhlíkový rozpočet 

Čím více fosilních paliv spálíme, tím vyšší budou 
koncentrace CO2 v atmosféře, a tím vyšší 
bude teplota.  

Kolik tun fosilních paliv můžeme spálit, aby 
nárůst teploty nepřekročil meze, jež jsou pro 
lidstvo a ekosystémy únosné.  

Za tyto meze se považuje globální oteplení mezi 
1,5–2 °C, a abychom měli dostatečnou jistotu, 
že je nepřekročíme, můžeme vypustit už jen 
asi 500–1000 miliard tun CO2. 

21 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



22 Zdroj: faktaoklimatu.cz 



Pařížská klimatická dohoda (2015) 

Teplota nesmí vzrůst o více než 2 °C oproti 
době před průmyslovou revolucí – ideálně o 
1,5 ° 

To znamená 1 - 2 tuny CO2 na obyvatele 

Dosáhnout uhlíkovou neutralitu v druhé 
půlce 21. století  

Uhlí a ropa musí zůstat v zemi  
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Co může dělat každý z nás? 

Vytápět na rozumné teploty 

Stavět v pasivním standardu 

Méně jezdit autem, podporovat alternativy 

Méně létat 

 Jíst méně masa 

Využívat obnovitelné (nefosilní) zdroje 
energie 

 

24 Zdroj: Jan Hollan 



Co mohou dělat podniky? 

Snižovat emise skleníkových plynů (GHG) – 
MITIGACE 

Snižovat spotřebu energie a paliv 

 Sledovat své podnikové emise skleníkových plynů 
(uhlíkovou stopu produktu) 

 Nastavit cíl snížení, realizovat opatření, 
vyhodnotit 

 Sledovat uhlíkovou stopu svých produktů 

 Působit na dodavatele a odběratele 
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Co je uhlíková stopa podniku (CCF?) 

o Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti 
na životní prostředí a zejména na klimatické změny 

o Nepřímý ukazatel spotřeby energií, výrobků a 
služeb v podniku 

o Měří množství skleníkových plynů, které odpovídají 
aktivitám podniku 

o Možnost stanovit uhlíkovou stopu produktu (PCF) 

o Je součástí firemní strategie, CSR, GRI... 
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Uhlíková stopa podniku 

27 
Zdroj: CI2, o. p. s. 



Postup stanovení (dle ISO 14 064) 

1. Určení organizačních hranic analýzy a vstupních dat dle 
Scopes  

2. Stanovení uhlíkové stopy 

3. Certifikace (event. verifikace 3. stranou) 

4. Prezentace (management, zákazníci, dodavatelé) 

5. Plán na snížení CF (carbon management, Politika GHG) 

6. Realizace opatření  

7. Vyhodnocení CF a opětovná certifikace 

8. ..... 

9. Carbon neutrality   
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Uhlíková stopa produktu  

ISO 14 067:2018 

 

1. Základ – analýza životního cyklu produktu 

2. Stanovení US pro jednotlivé fáze 

3. Stanovení celkové uhlíkové stopy, 
normalizace 

4. Zpracování zprávy, vystavení certifikátu  
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Uhlíková stopa produktu  

30 



Uhlíková stopa budovy 

ČSN EN 15804+A2 

73 0912 

Květen 2020 

Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 
produktu – Základní pravidla pro produktovou 
kategorii stavebních produktů 

Poznámka: Nahrazení předchozích norem s účinností 
od 2022-10-31 se nahrazuje ČSN EN 15804+A1 (73 
0912) z července 2014, která do uvedeného data 
platí souběžně s touto normou.  

31 



CAMPUS SCIENCE PARK D+E Brno 

Certifikace LEED v4 Gold 

Investorem je White Star Real Estate.  

Ocenění v soutěži Nejlepší z realit 2016.  

První certifikovaná budova v nové přísnější verzi 
LEED v4 v ČR.  
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CAMPUS SCIENCE PARK D+E Brno 

Certifikace LEED v4 Gold 

 

Investor: White Star Real Estate.  

 

Ocenění v soutěži Nejlepší z realit 2016  

 

První certifikovaná budova v nové přísnější verzi 
LEED v4 v ČR  

33 



Campus Science Park LCA_LEED 

Reduce the Global warming potential at least for 10% and 
moreover to prove at min. 10% reduction in other two of five 
indicators. Nevertheless, these modifications must not cause 
increasing of any criteria for more than 5%. 

 

Cradle-to-grave (harvest or extraction, production, use and final 
disposal): 60 years 

 

Two models: baseline and proposed building.  

 

Tool: eLCA by the German Federal Institute for Research on 
Building, Urban Affairs and Spatial Development  
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Campus Science Park LCA_LEED 

Six measures:  

1. Global warming potential (GWP) 

2. Ozone depletion potential (ODP) 

3. Photochemical oxidant creation potential (POCP) 

4. Acidification potential (AP) 

5. Eutrophication potential (EP) 

6. Nonrenewable energy depletion potential 
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Campus Science Park LCA_LEED 

Výsledky: Produkce emisí byla snížena o více než 10% ve čtyřech ze šesti 
opatření: globální oteplování, tvorba fotochemických oxidantů, okyselení 
a vyčerpání potenciálu neobnovitelných zdrojů energie.  
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Indicator Unit A1-A3 A4 B1-B5 C1 C2 C3 C4 Tot. 
differe

nce 

% 

GWP kg 
CO2 
equiv. 

10039,68 2480 13601,46 0,00 17 -87,12 537,18 26588,20 11,00 

ODP kg R11 
equiv. 

3,17E-06 4,71E-09 3,21E-06 3,53E-09 3,20E-11 -7,80E-08 3,64E-09 6,32E-06 4,20 

POCP kg 
ethene 
equiv. 

3,07 -1,70 4,07 1,55 -1,13E-02 3,28E-03 5,11E-03 6,98 21,79 

AP kg 
SO2 
eqv. 

39,41 6,63 51,63 0,00 4,43E-02 2,27E-02 9,26E-02 97,83 14,95 

EP kg 
PO4 
equiv. 

2,74 1,83 4,31 13,63 1,22E-02 5,78E-03 6,30E-04 22,52 16,41 

Total PE MJ 180255,65 36500 226841,27 0,00 250 616,51 256,98 444720,41 13,61 

 



Campus Science Park LCA_LEED 
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Campus Science Park 
LCA_LEED 



CAMPUS SCIENCE PARK D+E Brno 

Certifikace LEED v4 Gold 

Investorem je White Star Real Estate.  

Ocenění v soutěži Nejlepší z realit 2016.  

První certifikovaná budova v nové přísnější verzi 
LEED v4 v ČR.  
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BREEAM v2016 

INTERNATIONAL 

NEW CONSTRUTION 

 

Praha, Smíchov 

 

Green Point Kancelářská nájemní budova 



GreenPoint_LCA_BREEAM 

Cradle to grave (product, including use and final disposal) 

Assessment period fixed to 60 years. 

Criteria: 

1. global warming,  

2. acidification,  

3. eutrophication,  

4. ozone depletion potential,  

5. formation of ozone of lower atmosphere  

6. and non-hazardous waste disposed for each sector (A to D)  

7. and value in total. 

Tool: LCA tool One Click – 360 optimi by Bionova Ltd.  
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GreenPoint_LCA_BREEAM 

Results of global warming, acidification, eutrophication, 
formation of ozone of lower atmosphere, ozone depletion 
potential and non-hazardous waste disposed for each stage of 
building life cycle: 

41 



GreenPoint_LCA_BREEAM 
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Nezávislost, důvěryhodnost, vysoká odbornost od roku 1990. 

Proč zvolit EkoWATT? 

43 

Méně je více.  

Bůh je v detailech. 

(Ludwig Mies van der Rohe) 

Dokonalosti není dosaženo tehdy,  
když už není co přidat, ale tehdy,  

když už nemůžete nic odebrat. 
(Antoine de Saint-Exupéry) 

Kvalitu si budete pamatovat déle než cenu.  

(Aldo Gucci) 
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Barbora Vlasatá

ČVUT – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

22.9.2021

UHLÍKOVÁ STOPA BUDOV
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SKLENÍKOVÝ JEV

Hlavní skleníkové plyny 

▪ Oxid uhličitý 1

▪ Metan 25

▪ Oxid dusný 298

▪ Chladiva 650-23 000

▪ Fluoridy 17 200-23 900

Kila/tuny 

ekvivalentních emisí CO2

Zdroj: IPPC. https://wg1.ipcc.ch/publications/wg1-ar4/faq/wg1_faq-1.3.html
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SKLENÍKOVÝ JEV A ZMĚNA KLIMATU

Pozorování

Pouze přírodní vlivy

Přírodní a lidské vlivy

Zdroj: US EPA
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MĚSTA

55 % světové populace

3 % povrchu

66 % globální spotřeby energie

70 % emisí skleníkových plynů
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VÝHLED VÝVOJE URBANIZACE
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KDE SE VE MĚSTECH BERE UHLÍK?

Zdroj: C40 Knowledge Hub
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ZDROJE UHLÍKU VE MĚSTECH

Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 19, 7297-7302
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KLIMATICKÉ SCÉNÁŘE A ZÁVAZKY

< Cíle Pařížské dohody



9 | -

ZDROJE EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ

Průmyslové 

procesy

Spotřeba 

energie v 
budovách

Spotřeba 

energie v 
průmyslu
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EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ V BUDOVÁCH

▪ Dle Národní inventarizační zprávy České republiky 

z roku 2020 vyprodukovala v roce 2016 ČR celkem 

106,6 Mt CO2

▪ Národní závazek pro rok 2050 je 32,8 Mt CO2 

(80% snížení oproti roku 1990) 

▪ Je tedy potřeba snížit roční produkci emisí ČR ještě o 

73,8 Mt CO2

▪ Emise sektoru budov v 2016: 
36,9 Mt CO2  tj. 34,6 %

▪ Při zachování tohoto poměru je cíl budov pro 2050: 

11,4 Mt CO2 
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ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Energy Consumption

GHG Emission

Raw Materials

Solid Waste

Water Consumption

Roční průměrná procenta Evropy

*28% z toho jsou budovy v provozu,

převážně pro vytápění, chlazení a osvětlení

V důsledku globálního

oteplování ve většině

jihoevropských zemí

rychle roste potřeba

energie na chlazení.



Hypotetický scénář s uvažováním fotovoltaiky:

= roční úspora emisí 31,9 Mt CO2

= snížení emisí ČR o 43,2 % vůči referenční hodnotě emisí v roce 2016. 



Šetřit pouze provozní emise nestačí!
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DOPADY STAVEBNICTVÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

▪ budovy a zastavěné prostředí využívají 50% materiálů ze zemské 

kůry

▪ spotřebovávají cca 40% užité primární energie 

▪ vytvářejí asi 40% všech emisí skleníkových plynů

▪ odpady ze stavebních materiálů jsou zdrojem 25% všech vznikajících 

odpadů
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MOTIVACE - ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOV

~20%

~2%

~1%

~75%

~1%

~1%

BREEAM

LEED

SBTool

…

Autor ilustrace: Ing. Julie Hodková, Ph.D
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POTENCIÁL SNÍŽENÍ DOPADŮ BUDOV

%

STUDIE PROJEKT KE 
STAVEBNÍMU 

POVOLENÍ

PROVÁDĚCÍ 

DOKUMENTACE

MOŽNOST SNÍŽIT 
UHLÍKOVOU STOPU

ČAS
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LCA BUDOV – DOSTUPNOST DAT

LCA pro optimalizaci 

ve fázi návrhu 

budovy:

Cradle to gate

= 

svázané dopady

= 

zabudované dopady
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ZJEDNODUŠENÁ LCA BUDOV

▪ Provozní dopady:

▪ Svázané dopady (výroba materiálů) 

PENB

+

Emisní a konverzní faktory
PEI [MJ]

GWP [kg CO2 ekv]

AP [kg SO2 ekv]

EP [kg (PO4)
3-

ekv]

ODP [kg R-11 ekv ]

POCP [kg C2H4 ekv ]

…..Výkaz výměr nebo rozpočet, 

stavební dokumentace

+

Databáze environmentálních 

dat
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ENVIRONMENTÁLNÍ DATABÁZE

EPD
• Specifická data ke konkrétním výrobkům

• Vypracovávají se metodou LCA (ČSN 15804)

• Lze použít pro výběr environmentálně šetrných materiálů

• Dostupné na Cenia, Environdec
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STUDIE PROVEDITELNOSTI –
PŘÍPADOVÁ STUDIE

▪ Villa dům

▪ Rozpočet sestaven z položek cenové soustavy ÚRS

▪ 240 položek stavebních prací v zahrnutých částech rozpočtu

▪ Pouze uhlíková stopa (kgCO2ekv)

▪ Zahrnuta stavební část

▪ Žádná další cut-off kritéria

▪ Zahrnuté části životního cyklu:

• Výroba materiálů

• Práce strojů
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STUDIE PROVEDITELNOSTI 
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PŘÍPADOVÁ STUDIE
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ZÁVĚR

▪ Produkce skleníkových plynů ve městech je spojena především s dopravou, budovami a 
spotřebou energie v nich.

▪ Pokud nedojde k populačnímu boomu, budou uhlíkovou stopu ve městě z velké části 

ovlivňovat stávající budovy.

▪ Investice do energetických rekonstrukcí budov má výrazný potenciál pomoci s národními 

klimatickými závazky.

▪ Je potřeba hledat šetrné ale zároveň materiálově, energeticky a ekonomicky výhodná 

řešení s vysokým potenciálem pro rychlé a robustní škálování.

▪ Pouze snižovat provozní energii nestačí – na významu nabývají emise a energie 
svázané s výrobou stavebních produktů.
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Děkuji za pozornost.



Udržitelné konstrukce v architektonické praxi

Dipl.-Ing. Mirko Lev



Udržitelnost jako součást kvalitní architektury

- Pro vznik udržitelné stavby je důležité správné zadání

- Při návrhu rozhoduje kvalitní koncept vč. základních

materiálových vlastností

- Všechny další fáze PD navazují na tento koncept

- Architektonická soutěž 

může porovnat různé 

koncepty i z hlediska 
energetiky již ve fázi

návrhu



Správné zadání stavebních konstrukcí
• Obvykle Zadavatel podepisuje smlouvu s architektem ještě před tvorbou 

návrhu – v lepším případě již po výběru z několika návrhu např. formou 

architektonické soutěže.

• Finální konstrukční vlastnosti nejsou v těchto ranních fázích dané! 

Skladba konstrukcí se definuje teprve v následujících fázích PD –

Dokumentace ke stavebnímu povolení vč. průkazu energetické 

náročnosti a následně dokumentace k provádění stavby – odpovědnost je 

tedy zejména na architektovi, investor v těchto fázích obtížně může měnit 

rozhodnutí odborníků, které si najal. 

• Důležité je stanovit již v zadání cíle z hlediska udržitelnosti a energetiky, 

které budova má splnit a průběžně kontrolovat jejich aplikaci ve všech 

fázích PD. 

• Při zadání klást důraz na prvky Smart City z hlediska urbanistických 

vazeb, úsporného provozu staveb i výchově k odpovědnému přístupu k 

životnímu prostředí



Posuzování udržitelnosti v návrhu stavby
• Koncepční vyjádření je dostatečně podrobné pro posouzení návrhu

stavby z hlediska udržitelnosti

• Základní vlastnosti jako orientace vůči světovým stranám, poměr A/V, 

tepelné zónování a poměr plochy fasády vůči otvorům jsou většinou 

charakteristické pro architektonický návrh a budou dodržené i v 

následujících fázích PD

Národní technická knihovna, 

Roman Brychta, Adam Halíř, 

Václav Králíček, Petr Lešek

soutěž 2000, realizace 2009



• Existuje spousta statistik k materiálům, ale skoro žádné k 

urbanismu, dlouhodobému vývoji lokality a morálnímu stárnutí 

architektury

• Jak pravdivé a relevantní jsou údaje poskytnuté od výrobců? Je to 

reklama nebo se jedná o dlouhodobé zkušeností? (stejně jako u 

hlinitanových betonů, azbestu a naftových motorů? ) 

• Existují společnosti provádějící nezávislý přezkum – např. tzv. EPD

• Reflektují uváděné údaje aktuální vývoj energetického mixu? V Německu 

letos např. poklesla výroba obnovitelné energie o 11%...

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

CPP

Vápenopísek

Ytong apod.

Bet. Tvárnice

sklo povlakové

keramické desky

Zátěž přírody na 1kg dle švýcarského úřadu pro stavbu a logistiku



Příklad z arch. soutěže – KC Rožnov
• Vítězný návrh 2015 – Archteam s.r.o. (Milan Rak, Alena Režná)

• Oproti soutěži kompletně změněná konstrukce obvodového pláště ze 

zděné konstrukce na dřevěný panelový systém

• Lepší energetické parametry než původní návrh v AS



Autoři: Chybík+Kryštof

,

Příklad z arch. soutěže – NTC Olomouc
• Vítězný návrh AS 2015 – OKPlan architects s.r.o. (Luděk Ryzner)
• Rekonstrukce panelové budovy jako základ pro zdravotnické zařízení 

světové úrovně

• Špatně zvolené zadání vyústilo v pozdější komplikace během projektu
• Snaha o udržitelnost požadovala zachování nevhodné budovy



Výzvy při volbě stavebních konstrukcí

• Zjednodušení konstrukcí – duplicita funkcí (např. nosná fce + 
estetika + akustika + tepelná izolace)

• Preference materiálů z lokálních zdrojů

Hlavní cena ČCA 2018

Ing. arch. David Kraus
Administrativní budovy

Ve Strančicích



Výzvy při volbě stavebních konstrukcí

• Preference opakovaně využitelných materiálů

• Rekonstrukce místo bourání, kde to je možné

• Preference materiálů šetřících primární přírodní zdroje

• Preference materiálů umožňujících snadný návrat do 
přírodního cyklu

• Volba materiálů s nízkým podílem šedé energie



Postup při definici stavebních konstrukcí

• Architekt definuje konkrétní výrobky v dokumentaci pro provádění 

stavby – fáze služeb 5

• Jaký vliv na výsledně použitý materiál má veřejný investor při 

výběrovém řízení, ve kterém nemůže stanovit konkrétní výrobek s 

konkrétním původem? Pokud dodavatel doveze totožný výrobek za 

nižší cenu z druhé straně zeměkoule...

• Vzorkování probíhá obvykle až s vybraným dodavatelem stavby –

spolurozhoduje investor – důležitá fáze procesu. 



• EU – uhlíková neutralita do roku 2050
– Podpora projektů splňujících aspoň 4 podmínky udržitelných investic

– Velká výzva je nakládání s krajinou, respektive vodou v krajině

• ČR - nové zákony
– ČR 2030  - strategický rámec pro udržitelný rozvoj v tomto desetiletí

– Výrazná podpora cirkulární ekonomiky

– 2021 nový zákon o odpadech

– Zpřísnění PENB u novostaveb

• ČKA – 7 TEZI K UDRŽITELNOSTI
– Komplexnost řešení / Komplexní přístup

– Klíčová úloha urbanismu a plánování krajiny

– Vysoká kvalita architektury

– Hospodárné nakládání se zdroji

– Vhodný legislativní rámec

– Aktivní role veřejného sektoru

– Zapojení veřejnosti

Legislativní požadavky udržitelnosti



Zachovejme kontext!
V diskuzi o udržitelnosti se ČR chová dlouhodobě pragmaticky: 
• opodstatněná a využívaná budova je vždy udržitelná

• Klíčem k úspěchu jsou infrastrukturální zásahy podpořené kvalitním 

urbanismem v regionální a lokální úrovni. 

• Neodpojujeme funkční elektrárny ani nezakazujeme funkční auta…



Děkuji za pozornost a postavte dobré baráky!

Mirko Lev - starchitects.eu
Člen dozorčí rady ČKA

Předseda pracovní skupiny „SOUTĚŽE“ ČKA
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