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CENTRUM UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 
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• Aktivity v International Inititative for a Sustainable Built 

Environment (iiSBE) 

• Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov  

(iiSBE Czech) 

• Evropské výzkumné projekty FP7 

– Perfection (vnitřní prostředí budov) 

– SuPerBuildings (komplexní hodnocení budov) 

• Mezinárodní spolupráce s výzkumnými a certifikačními 

orgány  

 

AKTIVITY CENTRA UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 1 
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• TNK 149 Udržitelná výstavba – CEN/TC 350, ISO/TC 59 

– ČSN EN 15643 – 1,2,3,4 - Udržitelnost staveb – Posuzování 
udržitelnosti budov 

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

– ČSN EN 15804 - Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 
produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních 
výrobků 

– TNI CEN/TR 15941 - Udržitelnost staveb – Environmentální 
prohlášení o produktu – Metodologie výběru a použití generických 
dat 

– ČSN EN 15942 - Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o 
produktu – Formát komunikace mezi podniky 

 

 

AKTVITY CENTRA UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 2 
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AKTVITY CENTRA UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 3 



 

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

hodnota indikátoru - kvantitativní

n
o
rm

a
liz

o
v
a
n
á
 h

o
d
n
o
ta

 -
 b

o
d
y

Certifikace budov SBToolCZ 
bytové stavby (od 2010) 

administrativní budovy (od 2011) 

www.sbtool.cz 
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BUDOVY A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 



8 

ENVIRONMENTÁLNÍ SOUVISLOSTI BUDOV, 
STAVEB A MATERIÁLŮ  

Zdroj: EarthTrends, 2007 using data from UNEP SBCI 2006 
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JAK OMEZIT ENVIRONMENTÁLNÍ 
DOPADY STAVEBNICTVÍ? 

Povinně Dobrovolně 
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POVINNÁ OMEZENÍ 
• Regulace stavebních výrobků 

- CPR: Nové nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011: 

„Stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým způsobem, 
aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních zdrojů a: a) 
recyklovatelnost staveb, použitých materiálů a částí po zbourání; b) 
trvanlivost staveb; c) použití surovin a druhotných materiálů šetrných k 
životnímu prostředí při stavbě.“ 

• Regulace výstavby 
- územní plán, stavební povolení, energetický průkaz 

• Regulace spotřeby 
- ceny paliv a energie 

• Regulace produkce škodlivin 
- emisní limity 
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DOBROVOLNÁ OMEZENÍ 

• Šetrná výroba stavebních výrobků 
- dobrovolné certifikace – EPD a další 
- ČSN EN 15804 

• Šetrná výstavba 
- dobrovolné certifikace – SBToolCZ, LEED, BREEAM a 

další 
- ČSN EN 15978 

• Šetrný provoz budov 
- nízkoenergetické a pasivní domy 
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• je jedním ze 3 pilířů udržitelnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

• jeho základem je LCA budovy => 

VÝZNAM ENVIRONMENTÁLNÍHO POSOUZENÍ 
BUDOVY V KONTEXTU UDRŽITELNÉ VÝSTAVBY 
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ŽIVOTNÍ CYKLUS BUDOVY 

Ilustrace: Julie Hodková 
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ENVIRONMENTÁLNÍ DOPADY BUDOVY V ČASE 
= MOTIVACE PRO PROVÁDĚNÍ LCA STAVEBNÍCH 

VÝROBKŮ 

￭ Provozní energie     ￭ Svázaná energie 

Zdroj: Martin Vonka, 2005 

Spotřeba energie bytové stavby během 50 let 
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DALŠÍ DŮVODY PRO PROVÁDĚNÍ LCA 
STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

• Výroba stavebních materiálů způsobuje až ¼ celkových dopadů budovy 
 

• Existence materiálů nebo technologických postupů šetrnějších k ŽP                  
 => možnost volby šetrnějšího řešení 

 
• Možnost optimalizace výroby, která umožňuje i ekonomické úspory 

 
• Součást certifikačních nástrojů pro posouzení udržitelnosti budov 

 
• Současný trend - rozvoj udržitelné výstavby ve světě - tlak zahraničních investorů, 

veřejnosti, Evropská legislativa (např. EN 15804 - Sustainability of construction works – 
Environmental product declarations – Core rules for the product category of 
construction products ) 
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STAVEBNÍ VÝROBKY V KONTEXTU 
CERTIFIKACE BUDOV 
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• Vznik v roce 1994 

• Základy v BREEAM 

• Vývoj – USGBC 

• Certifikační autorita – GBCI 

• Normativní základ v ASTM/ASHRAE/ISO 

 

LEED 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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• Vznik  v roce 1990 

• Vývoj a certifikační autorita – BRE 

• Normativní základna BS/EN/ISO 

BREEAM 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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• Vznik v roce 2001 

• Vývoj iiSBE + ČVUT (lokalizace CZ) 

• Certifikační autorita – Národní 

platforma SBToolCZ 

• Normativní základna lokalizace 

ČSN/EN/ISO 

SBToolCZ 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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• Vznik v roce 2009 

• Vývoj – DGNB 

• Certifikační autorita – DGNB 

• Normativní základna – DIN, EN, ISO 

DGNB 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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• Vznik v roce 2005 

• Vývoj - Fédération des Promoteurs-Constructeurs, Certivéa, 

AFNORAsociace HQE  

• Certifikační autorita – CERTIVEA 

• Normativní základna NF/ISO 

Démarche HQE 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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Přehled hodnocených kategorií 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 

LEED 
Udržitelné území 
Vodní hospodářství 
Energie a ovzduší 
Materiály a zdroje surovin 
Kvalita vnitřního prostředí 
Inovace 
Regionální priority 

BREEAM 
Řízení 
Zdraví a spokojenost 
Energie 
Doprava 
Voda 
Materiály 
Odpad 
Využití území a ekologie 
Znečištění 
Inovace 

DGNB 
Životní prostředí 
Ekonomika 
Sociokulturní a funkční aspekty 
Technické aspekty 
Procesy 
Území 

HQE 
Systém řízení 
Technické a environmentální požadavky 
Kvalita služeb poskytovaných klientovi 

SBToolCZ 
Environmentální kritéria 
Sociální kritéria 
Ekonomika a management 
Lokalita 
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Přehled hodnocených kategorií - LEED 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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Přehled hodnocených kategorií - BREEAM 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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Přehled hodnocených kategorií - SBToolCZ 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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Přehled hodnocených kategorií - DGNB 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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Přehled hodnocených kategorií –  
NF logement – démarche HQE 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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LEED 

Kritérium – 100% vliv Zdroj dat Váhy 

Znovu využité materiály a konstrukce PD 5,5% 

Obsah recyklovaného materiálu EPD, PV 1,8% 

Obsah regionálního materiálu PV 1,8% 

Obsah rychle obnovitelného materiálu PV, TL 0,9% 

Certifikované dřevo FSC 0,9% 

Odrazivé materiály PV, TL 1,8% 

Nízkoemisivní materiály BL 3,6% 

Vliv materiálů na celkové hodnocení budovy 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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BREEAM 

Kritérium – 100 % vliv Zdroj dat Váhy 

Hodnocení nákladů životního cyklu budovy LCC 2,2 % 

Nízkoemisivní materiály BL 1,1 % 

Použití materiálů pro konstrukční prvky LCA 3,8 % 

Použití materiálu v okolí stavby LCA 1,0 % 

Opětovné využití fasády a nosných konstrukcí PD 2,0 % 

Použití certifikovaných materiálů PV, TL, BL, FSC 2,9 % 

Použití izolačních materiálů LCA 1,9 % 

Vliv materiálů na celkové hodnocení budovy 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 

Kritérium – částečný vliv Zdroj dat Váhy 

Dopad staveniště na životní prostředí PV, BL, FSC, TL 4,4 % 

Ochrana exponovaných částí objektu PD 1,0 % 

Použití recyklovaného plniva PV, TL 1,1 % 
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SBToolCZ 

Vliv materiálů na celkové hodnocení budovy 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 

Kritérium - 100% vliv Zdroj dat Váhy 

Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 4,6 % 

Použití certifikovaných materiálů EPD, FSC 2,6 % 

Kritérium – částečný vliv Zdroj dat Váhy 

Spotřeba primární energie Envimat.cz 11,4 % 

Potenciál globálního oteplování Envimat.cz 8,3 % 

Potenciál okyselování prostředí Envimat.cz 2,5 % 

Potenciál ničení ozonové vrstvy Envimat.cz 2,7 % 

Potenciál tvorby přízemního ozonu Envimat.cz 1,8 % 
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DGNB 

Vliv materiálů na celkové hodnocení budovy 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 

Kritérium - 100% vliv Zdroje dat Váhy 

Potenciál globálního oteplování EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 4% 

Potenciál ničení ozónové vrstvy EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 1,3% 

Fotochemická tvorba ozónu EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 1,3% 

Okyselování prostředí EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 1,3% 

Eutrofizace EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 1,3% 

Odpovědné využívání přírodních zdrojů / Dřevo EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 1,3% 

Kvalita vzduchu ve vnitřním prostředí EPD, REACH, GIS, DGNB Navigator 4% 
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Démarche HQE 

Vliv materiálů na celkové hodnocení budovy 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 

Kritérium - 100% vliv Zdroj dat Váhy 

Komplexní výběr stavebních procesů a materiálů ??? 7,14% 

Kritérium – částečný vliv Zdroj dat Váhy 

Hygienická kvalita vzduchu ??? 7,14% 



33 

Porovnání certifikačních systémů 

Počet 
certifikovaných 
budov 

LEED (New 
Construction, 
Core & Shell) 

BREEAM SBToolCZ DGNB Démarche HQE 
(terciární 
budovy) 

Svět 7505 116 000 
(převážně VB) 

700+ (převážně 
Itálie) 

16 (Německo) 
??? 

951 (převážně 
FR) 

Evropa 78 116 000 
(převážně VB) 

700+ (převážně 
Itálie) 

16 (Německo) 
??? 

951 (převážně 
FR) 

ČR 2 9 1 (25 se 
připravuje) 

1 0 

Celkový přímý vliv 
materiálů 

16,3% 14,9 % 7,2 % 14,5% 7,14% 

Celkový částečný 
vliv materiálů 

??? 6,5 % 26,7 % ??? 7,14% 

Cena certifikace 
 

1,5-4 mil CZK 
(dle cílové 
úrovně 
certifikace) 

??? U velkých 
projektů do 1 % 
investice 

??? Dle rozsahu 
11 – 40 tis. EUR 
+ 5 tis. EUR 
štítek 

CzGBC, Porovnání certifikačních systémů šetrných budov z hlediska vlivu použitých stavebních materiálů 
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ENVIRONMENTÁLNÍ DATA STAVEBNÍCH 
VÝROBKŮ 
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Environmentální data v legislativě stavebnictví 

• Normy z oblasti udržitelnosti budov (viz výše) 

• EN 15643 – 1,2,3,4 

• nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 

• Normy týkající se environmentálních dat pro LCA 

budov (viz výše) 

• CEN/TR 15941, EN 15804, EN 15978 

• Lokální podpora státu 

• Francie – dvě národní normy 

• Švýcarsko – město Zurich zavedlo povinné „udržitelné“ kroky, 

které musí splnit každá novostavba 

• Německo – IBU institut je podporován ministerstvem dopravy, 

výstavby a územního rozvoje 
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Existující databáze a problematika jejich 

použití  

- Původ dat v LCA databázích: 

  

 

 

 

 

 

 

- Různé databáze = různé metodiky, zdroje, lokalizace, technologická 

reprezentativita….=> 

Název databáze Správce databáze Odkaz 

Ecoinvent Swiss Centre for Life Cycle Inventories www.ecoinvent.ch 

Environdec Environdec www.environdec.com 

INIES 
Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment 

www.inies.fr 

IBO Baustoffdatenbank 
Österreichisches Institut für 
Baubiologie und Bauökologie 

www.baubook.at 

ICE University of Bath www.bath.ac.uk/mech-eng/sert/embodied/ 

Bauteilkatalog Holliger Consult www.bauteilkatalog.ch 

IBU Institut Bauen und Umwelt e.V. www.bau-umwelt.de 
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Rozdíly v datech zvolených environmentálních 
indikátorů z 6 databází 

• deklarovaná jednotka – 1kg 
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Upozornění! 

Data neslouží k vzájemnému porovnávání výrobků nebo 
materiálů. Za tímto účelem by data musela být 

převedena na vhodnou funkční jednotku nebo použita 
v kontextu celé budovy  

– např. 1m2 stěny splňující U=0,25 W/m2K.  
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Analýza dostupných metadat 

Databáze Geografická reprezentativnost Typ dat Hranice systému Zdroj dat 

  1 stát Jiné Generická Specifická Cradle to 
gate 

Cradle to 
grave 

Primární Sekundární 

IBO AU GLO, EU ●   ●   ●   

Ecoinvent CH GLO, EU ●   ●   ● ● 

INIES F  -   ●   ● ●   

ICE GB GLO, EU ●   ● ●   ● 

Ökobau DE GLO, EU ●   ●   ● ● 

IBU DE  - ● ● ●   ●   

Environdec ES, IT  -   ● ●   ●   

=> Příčiny rozdílů: různé hranice systému, energetický mix, použité 
technologie, stáří dat a zdroj dat... 
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Fáze návrhu budovy a použití různých typů dat 

např. výroba 
cementu v EU 

např. 
výroba 
cementu 
od 3 
výrobců v 
ČR 

např. výroba 1 
druhu cementu 
od 1 výrobce v 
ČR 
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Případová studie rozdílů ve výsledných hodnoceních 

budovy 

• Hodnocení environmentálních parametrů objektu dřevostavby 

• 3 databáze: IBO, ICE, Ecoinvent 

• Postup: pomocí výkazu výměr byl spočteny celkové hodnoty environmentálních 

indikátorů 
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Rozdíly v hodnocení svázané energie (PEI 
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GWP [kg CO2,ekv.]

Rozdíly v hodnocení potenciálu globálního 

oteplování (GWP [kg CO2,ekv.]) konstrukcí 

dřevostavby dle různých databází 

Hodnocení dle

databáze IBO

Hodnocení dle

databáze ICE

Hodnocení dle

databáze Ecoinvent
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Závěry 

Použití dat z různých databází 

• Při nevhodném či nepodloženém výběru dat mohou být 

výsledná hodnocení neporovnatelná a ztrácí tak věrohodnost 

• Použití dat je nutné podložit dostupnými meta daty 

• Porovnávat lze pouze data vypočtená dle jedné metodiky 

=> často je nejlepším postupem použití jedné databáze 
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Závěry 

Potřeba lokalizované databáze v ČR 

Data používaná k environmentálním hodnocením budov v ČR 

by měla pocházet z lokalizované databáze, zajištující 

dostatečnou kvalitu dat pomocí: 

- jednotné metodiky získávání dat, zajišťující jejich 

konzistenci 

- dat z primárních zdrojů – data měřená v místě výroby  

- vhodného geografického, technologického a časového 

rozsahu platnosti 

 

=> Nutnost lokalizované jednotné metodiky a 

databáze => 
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Co je Envimat 
• on-line pomůcka pro vytváření, hodnocení a 

porovnávání stavebních konstrukcí z hlediska 
environmentálních dopadů 

• databáze environmentálních indikátorů stavebních 
materiálů a konstrukcí pro ČR 

 
Obecný cíl Envimatu 
Snížení environmentálních aspektů a dopadů „fáze 
výstavby“ 
= např. snížení svázené energie a snížení emisí z výroby 
stavebních materiálů 
 

Obecně o Envimatu 
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- Od roku 2005 vývoj SBToolCZ na FSv ČVUT v 
Praze v rámci problematiky udržitelné výstavby 

- V roce 2009 rešerše a koncept Envimatu – 
potřeba dat pro SBToolCZ 

- začátek projektu v roce 2010 v rámci Studentské 
grantové soutěže SGS 

- 2011 funkční beta verze, finalizace uživatelského 
rozhraní 

- 2012 plná funkční verze, použití při certifikacích 
SBToolCZ 

VÝVOJ ENVIMATU 
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• Lokalizovaná databáze stavebních výrobků 

• Transparentní systém, který pomůže analyzovat rozdíly 
mezi stavebními prvky, a bude sloužit při optimalizaci 
konstrukcí 

• Motivace architektů a projektantů k zohledňování 
environmentálních profilů materiálů při návrhu budov 

• Zviditelnit výrobky, které mají nižší dopady na životní 
prostředí  

• Motivovat výrobce k poskytování dat 

• Zajistit vstupní data pro  SBToolCZ 

• Zvýšit povědomí veřejnosti o environmentálních 
aspektech a dopadech  

CÍLE ENVIMATU 
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DATA V ENVIMATU 

Jaká data envimat používá 
• v současnosti využívá generická data ze švýcarské databáze 

Ecoinvent – hranice systému „Cradle to Gate“ 

• v budoucnu by měl využívat specifická data z EPD výrobků 
používaných na českém trhu 

-> postupné nahrazování dat z Ecoinventu 

Co je EPD 
EPD = Environmental Product Declaration = Environmentální 
prohlášení o produktu 
• vychází z LCA  
• kvantifikuje environmentální vlivy produktů 
• jednotná metodika daná pomocí jednotných pravidel PCR 

(Product Category Rules) 
• porovnatelné, objektivní (ověření třetí stranou), důvěryhodné 
• lokalizovaná specifická data výrobků z daného trhu 
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Dopady těžby surovin a výroby produktů na životní prostředí 
Analýza výroby v konkrétním závodě 

 

LCA výrobku 

 

Soubor základních dat ve formátu EPD 

 

Ověření nebo osvědčení  EPD třetí stranou 

 

Schválení certifikačním orgánem 

 

Zápis do databáze Envimat 

Jak se získávají data do Envimatu? 
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HRANICE SYSTÉMU 

- LCA používá hranice „Cradle to Grave“ 
 
- pro stavební výrobky je ale nejvhodnější pouze  
 „Cradle to Gate“  
  
 + eventuelně doprava na staveniště zvlášť 
 



51 

ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU A VHODNÉ HRANICE 
SYSTÉMU 

- SPECIFIKA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

jasně definovaná funkce 

neznámé místo použití 

nejasně definovaná funkce 

neznámé místo použití 
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ŽIVOTNÍ CYKLUS VÝROBKU 
SPECIFIKA STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

nejasně definovaná funkce 

neznámé místo použití 

jasně definovaná funkce 

známé místo použití 

Ve stavebnictví je logické porovnávat celé životní cykly budov 

=> Cradle to Gate => Cradle to Grave 
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SLEDOVANÉ ENVIRONMENTÁLNÍ PARAMETRY 

Environmentální  
•Potenciál globálního oteplování - GWP [kgCO2,ekv] 
•Potenciál okyselování prostředí – AP [gSO2,ekv] 
•Spotřeba primární energie – PEI [MJ] 
•Potenciál tvorby přízemního ozonu - POCP [kg C2H4,ekv.] 
•Potenciál ničení ozonové vrstvy - ODP [kg R-11,ekv.] 
•Potenciál eutrofizace prostředí - EP [kg PO4,ekv.] 
 

Fyzikální  
•Objemová hmotnost ρ [kg/m3] 
•Součinitel tepelné vodivosti λ [W/mK] 
•Součinitel prostupu tepla U [W/m2K] 
•Zvuková neprůzvučnost (konstrukce) Rw [dB] 
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ENVIMAT PRO ARCHITEKTY  
A PROJEKTANTY 



www.envimat.cz 

Online katalog environmentálních 
profilů stavebních konstrukcí 
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KATALOG MATERIÁLŮ A KONSTRUKCÍ 
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ENVIMAT PRO VÝROBCE STAVEBNÍCH 
PRODUKTŮ 

 Možnost prezentace výrobků 
prostřednictvím databáze Envimat 

 Získání loga Envimatu pro každý 
produkt vložený do databáze a 
možnost jeho využívání na 
propagačních materiálech 

 Prezentace zodpovědného chování 
výrobce 
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NÁVŠTĚVNOST ENVIMATU 

 

V únoru 2012 Envimat zaznamenal 1 248 návšteníků,  

kteří si zobrazili 9 130 stránek  

a strávili na webu dohromady 1 029 hodin. 
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ZÁVĚR 

 Envimat umožňuje výběr environmentálně šetrného 
řešení dle požadavků uživatele 

 Envimat na trhu zviditelňuje produkty šetrnějších 
výrobců 

 Envimat motivuje stavební praxi ke snižování dopadů 
výstavby na životní prostředí 
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DĚKUJEME ZA POZORNOST 

Projekt vznikl díky podpoře Studentské grantové soutěže SGS12/006/OHK1/1T/11 

www.envimat.cz 

 
 

Děkujeme partnerům: 

julie.hodkova@envimat.cz 
antonin.lupisek@fsv.cvut.cz 


