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ABSTRAKT 
     Cílem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace mateřské školy 
s téměř nulovou spotřebou energie. Projekt je složen ze tří částí. 
     První část se zabývá návrhem stavebního řešení. Budova je navržena s ohledem na 
architektonický výraz, kvalitu provedení a způsob využití. Mateřská škola je navržena 
s kapacitou 48 dětí rozdělených do dvou oddělení. 
     Druhá část se zabývá návrhem systémů TZB. Budova využívá nuceného větrání se 
zpětným získáváním tepla, vytápění je zajištěno dvěma plynovými kotli a potřeba 
elektřiny je zajištěna fotovoltaickým systémem. Zachycená dešťová voda je efektivně 
využita. 
     Třetí část hodnotí navrženou budovu pomocí metody multikriteriálního hodnocení. 
Pro toto hodnocení je využito národní metodiky SBToolCZ. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 
     Mateřská škola, nucené větrání se zpětným získáváním tepla, fotovoltaický systém, 
využití dešťové vody, téměř nulová spotřeba energie, provětrávaná fasáda, vegetační 
fasáda, vegetační střecha, multikriteriální hodnocení, SBToolCZ. 
 
 

ABSTRACT 
     The aim of this master´s thesis is the elaboration of project documentation for 
kindergarten with almost zero energy consumption. The project consists of three main 
parts.  
     The first part is devoted to the civil engineering design of the building. The building 
is designed regarding to architectural expression, quality of made and type of use. The 
kindergarten is designed with capacity of 48 children split into two departments. 
     The second part is devoted to the design of HVAC systems. The building uses 
mechanical ventilation with heat recovery, heating is provided by two gas boilers and 
the need of electricity is provided by a photovoltaic system. Captured rainwater is used 
effectively.  
     The third part values the building regarding the method of multi–criteria analysis. 
For this evaluation uses national method SBToolCZ. 
 

KEYWORDS 
     Kindergarten, mechanical ventilation with heat recovery, photovoltaic system, 
rainwater use, almost zero energy consumption, ventilated façade, vegetation façade, 
vegetation roof, multi–criteria analysis, SBToolCZ. 
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1. ÚVOD 
     Diplomová práce se zabývá multikriteriálním hodnocením návrhu mateřské školy 
pomocí národní metodiky SBToolCZ pro školské budovy. Jako podklad pro hodnocení je 
vypracována projektová dokumentace budovy mateřské školy v rozsahu pro stavební 
povolení. Hodnocení bude provedeno pro fázi návrhu budovy. Multikriteriální 
hodnocení ve fázi návrhu nám poskytuje možnost optimalizace použitých materiálů, 
technologií a vnitřního prostředí, minimalizaci dopadů na životní prostředí a současně 
pro nás může být i inspirací pro použití nových inovativních řešení.  
 
     Při návrhu budovy bylo přihlíženo k požadavkům metodiky, ale návrh jim nebyl 
podřízen s cílem dosažení nejvyššího bodového skóre. Záměrem bylo vytvoření 
vlastního návrhu, který se po následném posouzení metodikou SBToolCZ zhodnotí a 
odhalí se tak možnosti jeho optimalizace. Pomocí posouzení touto metodikou jsou 
odhaleny silné a slabé stránky návrhu a jsou tak zdůrazněny potenciální oblasti pro 
zlepšení.  
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2. POPIS ŘEŠENÉHO OBJEKTU 
     Hodnocena je navržená novostavba mateřské školy ve městě Brně, v městské části 
Ivanovice. Stavební pozemek je určený pro výstavbu veřejné vybavenosti typu školství. 
Nachází se v katastrálním území obce Ivanovice na parcele č. 532/1 o ploše 
4 179,00 m2. V katastru nemovitostí je pozemek uveden jako ovocný sad. Navržená 
stavba svým charakterem odpovídá územně plánovacím podkladům města Brna, pod 
nějž spadá městská část Ivanovice. Výstavbou dotčená oblast není upravena 
regulačním plánem ani jiným právním dokumentem. K pozemku je přístup z veřejné 
komunikace, která vede při jižní straně pozemku. Okolní pozemky ze severní strany 
jsou zastavěny rodinnou zástavbou, ze strany jižní je přilehlý nezastavěný pozemek 
městské zeleně šíře cca 20 metrů. Pozemek je mírně svažitý. Na části pozemku se 
nachází stávající parkovací plocha ze zatravňovacích betonových tvárnic, tato plocha 
bude zachována a je funkčně začleněna do návrhu. Na pozemku se nachází několik 
listnatých stromů. Návrh se maximálně snaží o jejich začlenění a využití. Odstraněno 
bude minimum stromů, které jsou v nevhodné pozici a na vhodných místech bude 
doplněna nová vegetace.   

     Budova navržené mateřské školy je situována do klidné okrajové rozvíjející se 
městské části. Návrh budovy se snaží o přirozené začlenění do okolního prostoru. 
Tvarová forma budovy zakládá na symetrii a zaoblených hranách. Materiálové 
provedení vnějších povrchů využívá přírodních materiálů, a to především dřevěné 
laťové obložení a vegetační stěny na fasádě. Osobitý architektonický výraz odrážející 
účel budovy jako mateřské školy, a i její název Krabík, vytváří barevné ztvárnění 
velkého kraba na průčelí budovy. Tento motiv je použit i na ploché střeše pomocí 
vytvarování vegetačních částí z extenzivní zeleně v červených tónech a okolního 
kačírku.  

     Dispozičně můžeme budovu mateřské školy rozdělit do dvou shodných oddělení pro 
děti, každé je projektováno pro 24 dětí, a části zázemí pro zajištění provozu. 

     Budova je navržena s ohledem na příjemné užívání, bezpečnost i užívání osobami se 
sníženou schopností pohybu. 

     Stavba je založena na železobetonových pásech bez podsklepení. Svislé nosné i 
nenosné konstrukce jsou zděné z vápenopískových bloků. Zaoblení rohů obvodových 
stěn je provedeno ze železobetonu. Obvodové zdivo je zatepleno minerální vatou a 
fasáda je řešena jako provětrávaná. Obložení provětrávané fasády je ve dvou formách, 
první je obložení svislým dřevěným laťováním s otevřenými mezerami a druhým je 
vegetační fasáda z předpěstovaných fasádních košů Likos. Nosná konstrukce střechy je 
z předpjatých dutinových panelů Spiroll. Střecha je plochá s klasickým pořadím vrstev 
stabilizovaných přitížením stabilizační vrstvou. Jako stabilizační vrstvy je využito na 
části střechy substrátu pro extenzivní vegetaci a na zbylé ploše je užito kačírku. 
Odvodnění střechy je bodové střešními vpusťmi. Okna v obvodových stěnách jsou 
dřevohliníková s izolačním trojsklem. Okna na jižní fasádě jsou vybavena venkovními 
stínícími žaluziemi. Dveře v obvodových stěnách jsou hliníkové, v případě jejich 
prosklení je také využito izolačního trojskla. Pro prosvětlení vnitřních částí jsou 
navrženy světlíky a světlovody. 
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     Teplo pro vytápění a ohřev teplé vody je zajištěno dvěma závěsnými plynovými 
kondenzačními kotli o společném výkonu do 40 kW. Vytápění jednotlivých místností je 
převážně pomocí podlahového vytápění a deskových otopných těles. Dostatečná 
výměna vzduchu v budově je zajištěna rovnotlakým nuceným větráním se zpětným 
získáváním tepla a předehřevem, případně předchlazením přívodního vzduchu 
v závislosti na ročním období. Jako zdroj chladu pro vzduchotechnickou jednotku a 
vnitřní jednotky v denních místnostech slouží venkovní kondenzační jednotka umístěná 
na střeše. Pro pokrytí většiny potřeby elektrické energie je na ploché střeše instalována 
fotovoltaická elektrárna o 38 panelech s výkonem 12 160 Wp. Pro vyrovnání 
nerovnoměrnosti výroby a spotřeby elektrické energie jsou navrženy dvě akumulační 
stanice se společným výkonem 20 kWh. Umělé osvětlení je realizováno LED svítidly 
s možností regulace výkonu dle aktuální intenzity osvětlení. Dešťová voda zachycená 
na střeše objektu je akumulována v retenční nádrži o objemu 30 000 l a dále využívána 
pro závlahu zahrady a vegetačních stěn na budově. 

     Objekt je navržen s cílem maximalizace tepelných úspor s důrazem na minimalizaci 
tepelných mostů. Budova je dle průkazu energetické náročnosti budovy hodnocena 
stupněm A jako mimořádně úsporná.  

     Navržené řešení budovy je v následné části zhodnoceno, nejen z hledisek udržitelné 
výstavby, pomocí multikriteriálního hodnocení. Multikriteriální hodnocení stavby ve 
fázi návrhu je provedeno národní metodikou SBToolCZ pro školské budovy z roku 2016.  
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3. MULTIKRITERIÁLNÍ HODNOCENÍ 
3.1 Prostředí metodiky SBToolCZ 
     Metodika SBTool patří mezi celosvětově nejpoužívanější metodiky v oblasti 
komplexního hodnocení udržitelnosti budov. Vedle metodiky SBTool (Sustainable 
Building Tool) zde nalezneme nejstarší a nejrozšířenější metodiku BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method), která vznikla ve Velké 
Británii roku 1990, a metodiku LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), 
která vznikla ve Spojených státech amerických v roce 2000.  

     Hodnocení metodikou BREEAM se zabývá hodnocením specifikace budovy, jejího 
designu, konstrukce a užívání. V této metodice se hodnotí devět kategorií: energie, 
zdraví a pohoda prostředí, materiály, management, znečišťující látky, využití půdy a 
ekologie, doprava, odpad a voda. Metodikou BREEAM je možné dosáhnout pěti úrovní 
certifikace: PASS (vyhovující) pro hodnocení nad 30 %, GOOD (dobrá) pro hodnocení 
nad 45 %, VERY GOOD (velmi dobrá) pro hodnocení nad 55 %, EXCELLENT (výborná) 
pro hodnocení nad 70 % a OUTSTANDING (mimořádná) pro hodnocení nad 85 %. Tato 
metodika lze použít na stavby ve fázi návrhu i na stavby již dokončené. [5] 

     Druhým nejpoužívanějším systémem certifikace je metodika LEED, která hodnotí 
kategorie lokalita, hospodaření s vodou, energie a ovzduší, materiály a zdroje, kvalita 
vnitřního prostředí, inovace a místní priority. Metodikou LEED je možné dosáhnout čtyř 
úrovní certifikace: CERTIFIED (Certifikováno) pro hodnocení nad 40 bodů, SILVER 
(Stříbrný) pro hodnocení nad 50 bodů, GOLD (Zlatý) pro hodnocení nad 60 bodů a 
PLATINUM (Platinový) pro hodnocení nad 80 bodů. I tato metodika je vhodná pro 
stavby ve fázi návrhu i již dokončené stavby. [6] 

     Národní metodika SBToolCZ vychází z mezinárodní metodiky SBTool vytvořené 
neziskovou organizací International Initiative for Sustainable Built Environment (iiSBE). 
Vedle České republiky (SBToolCZ) existují národní úpravy pro Španělsko (SBTool 
Verde), Itálii (Protocollo SBC) a Portugalsko (SBToolPT), které zohledňují místní 
specifické klimatické a legislativní podmínky. Zástupcem pro iiSBE Českou republiku je 
Česká společnost pro udržitelnou výstavbu budov se sídlem na Fakultě stavební ČVUT. 
Metodikou SBToolCZ je možné dosáhnout čtyř úrovní certifikace: BUDOVA 
CERTIFIKOVÁNA pro hodnocení do 40 %, BRONZOVÝ CERTIFIKÁT pro hodnocení do 
60 %, STŘÍBRNÝ CERTIFIKÁT pro hodnocení do 80 % a ZLATÝ CERTIFIKÁT pro hodnocení 
nad 80 %. [7] 

 

3.2 O metodice SBToolCZ 
     Národní metodika SBToolCZ je multikriteriální metodou hodnocení komplexní 
kvality budov, která hodnotí jak budovu samotnou, tak i její vazby na okolní prostředí.  

     Hlavními oblastmi hodnocení jsou vlivy na životní prostředí, sociálně kulturní 
aspekty, funkčnost a technická kvalita, ekonomika a management a lokalita stavby. 
Metodika přispívá k projekci budov šetrných k životnímu prostředí a poskytujících 
zdravé a kvalitní vnitřní prostředí. 
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     Po provedení hodnocení, budova na základě svého bodového skóre obdrží jeden ze 
čtyř certifikátů (základní, bronzový, stříbrný, nebo zlatý).  

     V projektové fázi může hodnocení touto metodikou významně pomoci ke vhodné 
optimalizaci návrhu.  

     V současné době máme k dispozici čtyři typy metodik SBToolCZ: SBToolCZ pro 
administrativní budovy z roku 2011, SBToolCZ pro bytové domy z roku 2013, SBToolCZ 
pro rodinné domy z roku 2013 a SBToolCZ pro školské budovy z roku 2016. [8] 

     Všechny tyto metodiky je možné použít pro hodnocení budov již ve fázi návrhu 
s použitím projektové dokumentace pro stavební povolení, tak i pro hodnocení již 
zrealizovaného projektu s použitím dokumentace skutečného provedení. Po hodnocení 
ve fázi návrhu je vystaven certifikát kvality návrhu budovy a po hodnocení již 
zrealizovaného projektu je vystaven certifikát kvality budovy.  

     Všechny metodiky používají k hodnocení kritéria, která mají rozděleny do čtyř 
skupin kritérií: Environmentální kritéria, Sociální kritéria, Ekonomika a management a 
Lokalita. Tyto skupiny mají na výsledné hodnocení různý vliv určený jejich vahou, která 
se dle typu metodiky může různit. Pro metodiky pro administrativní budovy, pro 
bytové domy a rodinné domy jsou váhy skupin kritérií následovné: Environmentální 
kritéria 50 %, Sociální kritéria 35 %, Ekonomika a management 15 % a Lokalita 0 %. Pro 
školské budovy jsou váhy skupin kritérií následovné: Environmentální kritéria 35 %, 
Sociální kritéria 50 %, Ekonomika a management 15 % a Lokalita 0 %. Mezi typy 
metodik je i rozdílný počet hodnotících kritérií, metodiky pro administrativní budovy a 
bytové domy mají celkem 39 kritérií, metodiky pro rodinné domy a školské budovy 
mají celkem 36 kritérií. [1][2][3][4] 

 

3.3 Popis procesu hodnocení metodikou SBToolCZ pro školské 
budovy 
     Do hodnocení metodikou vstupuje řada různých kritérií z oblasti udržitelné výstavby 
rozdělených do čtyř skupin – Environmentální kritéria (13 kritérií), Sociální kritéria 
(12 kritérií), Ekonomika a management (6 kritérií) a Lokalita (5 kritérií). Metodika 
SBToolCZ pro školské budovy z roku 2016 celkem obsahuje 36 kritérií.  

     Základem hodnocení jednotlivých kritérií jsou jejich kriteriální listy, které popisují 
proces přidělení jednotlivých kreditů a celkové ohodnocení kritéria přidělením bodů na 
stupnici od 0 do 10 bodů. Proces udělení bodů je označen jako normalizace. Každé 
kritérium má ve své skupině svou váhu udanou v procentech. Procentuálním 
přenásobením jednotlivých kritérií skupiny a jejich následným součtem získáme 
bodový zisk za příslušnou skupinu. Proces přenásobení vahami jednotlivých kritérií 
nazýváme procesem agregace. Obdobným způsobem má i každá skupina svoji 
procentuální váhu na výsledném hodnocení. Zde dojde k procentuálnímu přenásobení 
bodových zisků za skupiny a následným součtem získáme celkové bodové hodnocení 
budovy na jehož základě dojde k udělení certifikátu.  
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Obr. 1 Základní kroky v procesu hodnocení [4] 
 

 
Obr. 2 Základní struktura kritérií v metodice SBToolCZ [4] 
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3.4 Struktura kritérií  
     Jak bylo dříve již uvedeno, rozlišujeme čtyři základní skupiny kritérií. Hodnotí se 
všechny skupiny, ale na výsledný výsledek mají vliv pouze tři z nich. Těmito skupinami 
jsou: Environmentální kritéria – označení E, Sociální kritéria – označení S a Ekonomika a 
management – označení C. Skupina Lokalita – označení L se hodnotí a výsledek se 
prezentuje, ale nemá vliv na výsledný certifikát kvality budovy. [4] 

 
Environmentální kritéria 

▪ E.01 Spotřeba primární energie 

▪ E.02 Potenciál globálního oteplování 

▪ E.03 Potenciál okyselování prostředí 

▪ E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 

▪ E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 

▪ E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 

▪ E.07 Výroba obnovitelné energie 

▪ E.08 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 

▪ E.09 Použití certifikovaných materiálů 

▪ E.10 Nakládání se stavebním odpadem 

▪ E.11 Hospodaření s vodou 

▪ E.12 Zeleň na budově a pozemku 

▪ E.13 Inovace 

 

Sociální kritéria 

▪ S.01 Míra naplnění specifik školských staveb 

▪ S.02 Vizuální komfort 

▪ S.03 Akustický komfort 

▪ S.04 Tepelná pohoda 

▪ S.05 Kvalita vnitřního vzduchu 

▪ S.06 Zdravotní nezávadnost materiálů 

▪ S.07 Architektonická soutěž 

▪ S.08 Ochrana proti radonu 

▪ S.09 Bezbariérové řešení 

▪ S.10 Doprava 

▪ S.11 Bezpečnost a zabezpečení 

▪ S.12 Inovace 
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Ekonomika a management 

▪ C.01 Náklady životního cyklu 

▪ C.02 Project management 

▪ C.03 Zajištění provozní a projektové dokumentace 

▪ C.04 Měření spotřeb energií a vody 

▪ C.05 Management tříděného odpadu 

▪ C.06 Inovace 

 

Lokalita 

▪ L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 

▪ L.02 Dostupnost veřejné dopravy 

▪ L.03 Rizika lokality 

▪ L.04 Kvalita místního ovzduší 

▪ L.05 Prevence kriminality ve vystavěném prostředí  



 

17 
 

3.5 Proces normalizace  
     Normalizací rozumíme udělení bodů za jednotlivá kritéria na základě zhodnocení 
indikátorů jednotlivých kritérií. Každé kritérium má svůj stanovený indikátor, na jehož 
základě dochází k hodnocení. Hodnota indikátoru může být jak číselná (kvantitativní), 
tak slovní (kvalitativní). [4] 

     Protože hodnoty indikátorů mohou být jak číselné, tak slovní, máme i dvě 
normalizační stupnice. První stupnice je spojitá a užívá se pro číselné (kvantitativní) 
hodnoty indikátorů. Na této stupnici je možné lineárně interpolovat se zaokrouhlením 
na jedno desetinné místo. Druhá stupnice je schodovitá a užívá se pro slovní 
(kvalitativní) hodnoty indikátorů. Na této stupnici se interpolace nepoužívá. [4] 

 

      
Obr. 3 Normalizační funkce kvantitativního (vlevo) a kvalitativního (vpravo) kritéria [4] 
 

     Každému kritériu je možné udělit body od 0 do 10, přičemž hodnoty mají následující 
význam [4]:  

▪ 0 až 4 – standardní stav v ČR odpovídající splnění legislativních a normových 
požadavků, pokud se na jednotlivé kritérium takové vztahují 

▪ 4 až 6 – nadstandardní kvalita 

▪ 6 až 8 – vysoká kvalita 

▪ 8 až 10 – nejvyšší kvalita, někdy označována jako BAT (nejlepší dostupné technologie) 
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Obr. 4 Hodnotící normalizovaná stupnice [4] 
 

3.6 Váhy kritérií a proces agregace 
     Normalizované body všech kritérií se agregují, čímž rozumíme přenásobení předem 
definovanými vahami, reprezentujícími vliv jednotlivého kritéria na celkovém 
hodnocení. [4] 
     V procesu certifikace metodikou SBToolCZ dochází k agregaci na dvou úrovních. 
První úrovní je úroveň skupiny (E, S, C nebo L). Provedením agregace jednotlivých 
hodnot kritérií na této úrovni a jejich následným součtem získáme bodové ohodnocení 
příslušné skupiny. Druhou úrovní je již získání celkového bodového hodnocení 
certifikace provedením agregace a následným součtem bodů za jednotlivé skupiny. [4] 
 

Tab. 1: Váhy environmentálních kritérií [4] 

Environmentální kritéria – skupina E Váha [%] 
E.01 Spotřeba primární energie 22,2 
E.02 Potenciál globálního oteplování 9,9 
E.03 Potenciál okyselování prostředí 5,3 
E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 5,5 
E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 4,3 
E.06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 5,1 
E.07 Výroba obnovitelné energie 5,9 
E.08 Použití konstrukčních materiálů při výstavbě 8,4 
E.09 Použití certifikovaných materiálů 5,8 
E.10 Nakládání se stavebním odpadem 6,8 
E.11 Hospodaření s vodou 7,0 
E.12 Zeleň na budově a pozemku 7,4 
E.13 Inovace 6,4 
Celkem 100 
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Tab. 2: Váhy sociálních kritérií [4] 

Sociální kritéria – skupina S Váha [%] 
S.01 Míra naplnění specifik školských staveb 18,0 
S.02 Vizuální komfort 9,1 
S.03 Akustický komfort 9,1 
S.04 Tepelná pohoda 8,2 
S.05 Kvalita vnitřního vzduchu 11,4 
S.06 Zdravotní nezávadnost materiálů 10,7 
S.07 Architektonická soutěž 5,5 
S.08 Ochrana proti radonu 5,2 
S.09 Bezbariérové řešení 6,1 
S.10 Doprava 5,2 
S.11 Bezpečnost a zabezpečení 5,5 
S.12 Inovace 6,0 
Celkem 100 

 

Tab. 3: Váhy kritérií ekonomika a management [4] 

Ekonomika a management – skupina C Váha [%] 
C.01 Náklady životního cyklu 32,4 
C.02 Project management 13,6 
C.03 Zajištění provozní a projektové dokumentace 13,0 
C.04 Měření spotřeb energií a vody 14,6 
C.05 Management tříděného odpadu 13,4 
C.06 Inovace 13,0 
Celkem 100 

 

Tab. 4: Váhy kritérií lokality [4] 

Lokalita – skupina L Váha [%] 
L.01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 19,0 
L.02 Dostupnost veřejné dopravy 19,0 
L.03 Rizika lokality 25,0 
L.04 Kvalita místního ovzduší 18,0 
L.05 Prevence kriminality ve vystavěném prostředí 19,0 
Celkem 100 
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Tab. 5: Celkové váhy skupin kritérií [4] 

Skupina kritérií Váha [%] 
E – Environmentální kritéria 35 
S – Sociální kritéria 50 
C – Ekonomika a management 15 
L – Lokalita 0 
Celkem 100 

 

     Pokud přenásobíme váhy jednotlivých kritérií vahami jejich skupin, získáme 
výsledné váhy jednotlivých kritérií v rámci celé certifikace a vidíme tak kritéria, která 
mají největší nebo naopak nejmenší vliv na výsledné hodnocení. 
 

 
 
Obr. 5 Výsledné váhy jednotlivých kritérií v rámci celé certifikace [4] 
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3.7 Výsledný certifikát kvality 
     Finálním výstupem hodnocení metodikou SBToolCZ je certifikát kvality budovy. 
Rozlišujeme následující čtyři certifikáty [4]: 

▪ základní certifikát kvality – 0 až 4 body 

▪ bronzový certifikát kvality – 4 až 6 bodů 

▪ stříbrný certifikát kvality – 6 až 8 bodů 

▪ zlatý certifikát kvality – 8 až 10 bodů 

     Pro dosažení zlatého certifikátu je navíc nutné splnit požadavky na minimální počet 
bodů u povinných kritérií, v opačném případě se hodnocení posouvá na nižší úroveň 
stříbrného certifikátu. 

 

Tab. 6: Požadavky na minimální počet bodů u povinných kritérií pro dosažení zlatého 
certifikátu [4] 

Povinné kritérium pro zlatý certifikát Požadavek na minimální 
počet bodů 

E.01 Spotřeba primární energie 8 
S.01 Míra naplnění specifik školských staveb 6 
S.05 Kvalita vnitřního vzduchu 6 
C.01 Náklady životního cyklu 6 

 

 
 
Obr. 6 Výsledné certifikáty kvality dle celkového skóre [4] 
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3.8 Postup hodnocení navržené budovy mateřské školy 
3.8.1 Použité nástroje hodnocení 
     Při hodnocení jsem postupoval dle metodiky SBToolCZ pro školské budovy z roku 
2016 a pro vyhodnocení jsem si vytvořil vlastní tabulkový soubor v programu MS Excel. 
Celé hodnocení je obsaženo v příloze SBToolCZ – CERTIFIKACE (část C, složka č. 1). 
 

3.8.2 Ukázka vyhodnocení kriteriálního listu s číselnými hodnotami 
indikátorů 

L.04 Kvalita místního ovzduší 
Tab. L.04.1: Průměrná roční koncentrace PM10 ve sledovaných měřících stanicích  

Měřící stanice / místo Průměrná roční koncentrace PM10         
[μg / m3] 

Brno – Soběšice 18 
  

Tab. L.04.2: Kriteriální meze pro L.04 Kvalita místního ovzduší  

Průměrná roční koncentrace PM10 [μg / m3] Body 
≥ 40 0 
35 4 
28 6 
19 8 

≤ 10 10 
  

Tab. L.04.3: Přidělené body L.04 

PŘIDĚLENÉ BODY L.04 8,2 
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3.8.3 Ukázka vyhodnocení kriteriálního listu se slovními hodnotami 
indikátorů 

S.11 Bezpečnost a zabezpečení 
Tab. S.11.1: Kreditové hodnocení rozšířeného standardu bezpečnosti 

Prvek rozšířeného standardu bezpečnosti Kredity K 
Vstup do budovy na čipy +3 
Vstupy do budovy jsou monitorovány kamerovým systémem +3 
V budově je alarm, který v případě ohrožení může informovat všechny 
uživatele +2 

V budově jsou telefony určené k volání nouzových linek +1 
Škola je zapojena do projektu na podporu bezpečnosti (za každý projekt se 
připíše jeden kredit, maximálně však 3) +1 

Návrh splňuje 1., 2. a 3. položku. 

Kredity K:      8 

 

Tab. S.11.2: Kriteriální meze pro S.11 Bezpečnost a zabezpečení  

Kreditové ohodnocení K Body 
0 0 
1 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 9 

≥10 10 
  

Tab. S.11.3: Přidělené body S.11 

PŘIDĚLENÉ BODY S.11 8 
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3.9 Shrnutí výsledků hodnocení navržené budovy mateřské školy 
 
Tab. 7: Hodnocení navržené budovy – Environmentální kritéria 

Kritérium Normalizované 
body Váha [%] Vážené body 

E.01 Spotřeba primární energie 4,5 22,2 1,00 
E.02 Potenciál globálního oteplování 4,9 9,9 0,49 
E.03 Potenciál okyselování prostředí 7,3 5,3 0,39 
E.04 Potenciál eutrofizace prostředí 10 5,5 0,55 
E.05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 0,5 4,3 0,02 
E.06 Potenciál tvorby přízemního 
ozonu 3,7 5,1 0,19 

E.07 Výroba obnovitelné energie 5,2 5,9 0,31 
E.08 Použití konstrukčních materiálů 
při výstavbě 5,6 8,4 0,47 

E.09 Použití certifikovaných 
materiálů 8,1 5,8 0,47 

E.10 Nakládání se stavebním 
odpadem 0,0 6,8 0,00 

E.11 Hospodaření s vodou 8,0 7,0 0,56 
E.12 Zeleň na budově a pozemku 5,3 7,4 0,39 
E.13 Inovace 0,0 6,4 0,00 
Celkem – – 4,84 

 

Tab. 8: Hodnocení navržené budovy – Sociální kritéria 

Kritérium Normalizované 
body Váha [%] Vážené body 

S.01 Míra naplnění specifik školských 
staveb 

7,5 18 1,35 

S.02 Vizuální komfort 6,7 9,1 0,61 
S.03 Akustický komfort 9,4 9,1 0,86 
S.04 Tepelná pohoda 3,7 8,2 0,30 
S.05 Kvalita vnitřního vzduchu 8,0 11,4 0,91 
S.06 Zdravotní nezávadnost 
materiálů 10,0 10,7 1,07 

S.07 Architektonická soutěž 0,0 5,5 0,00 
S.08 Ochrana proti radonu  4,0 5,2 0,21 
S.09 Bezbariérové řešení 6,0 6,1 0,37 
S.10 Doprava 5,1 5,2 0,27 
S.11 Bezpečnost a zabezpečení 8,0 5,5 0,44 
S.12 Inovace 0,0 6 0,00 
Celkem – – 6,39 
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Tab. 9: Hodnocení navržené budovy – kritéria Ekonomika a management 

Kritérium Normalizované 
body Váha [%] Vážené body 

C.01 Náklady životního cyklu 0 32,4 0 
C.02 Project management 1,1 13,6 0,15 
C.03 Zajištění provozní a projektové 
dokumentace 8 13 1,04 

C.04 Měření spotřeb energií a vody 10 14,6 1,46 
C.05 Management tříděného 
odpadu 10 13,4 1,34 

C.06 Inovace 0,0 13 0 
Celkem – – 3,99 

 
Tab. 10: Hodnocení navržené budovy – kritéria Lokalita 

Kritérium Normalizované 
body Váha [%] Vážené body 

L.01 Dostupnost veřejných míst pro 
relaxaci 8 19 1,52 

L.02 Dostupnost veřejné dopravy 3,4 19 0,65 
L.03 Rizika lokality 10 25 2,5 
L.04 Kvalita místního ovzduší 8,2 18 1,48 
L.05 Prevence kriminality ve 
vystavěném prostředí 10 19 1,9 

Celkem – – 8,05 
 
 
 
Tab. 11: Hodnocení navržené budovy – Skupiny kritérií 

Kritérium Vážené body Váha [%] Celkové body 
E – Environmentální kritéria 4,84 35 1,69 
S – Sociální kritéria 6,39 50 3,2 
C – Ekonomika a management 3,99 15 0,6 
L – Lokalita 8,05 0 0 
Celkem – 100 5,49 
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3.10 Dosažený stupeň kvality navržené budovy mateřské školy 
     Hodnocený návrh budovy mateřské školy Krabík dosáhl v rámci hodnocení kvality 
Bronzového certifikátu SBToolCZ s celkovým ziskem 5,49 bodu. 
 

 
Obr. 7 Bronzový certifikát [4] 
 
Tab. 12: Kriteriální meze certifikátů [4] 

Certifikát kvality budovy Body 
Základní certifikát 0–3,9 
Bronzový certifikát 4–5,9 
Stříbrný certifikát 6–7,9 

Zlatý certifikát 8–10 
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3.11 Rozbor výsledků dosažených při hodnocení 
      Výsledné hodnocení budovy odpovídá certifikaci bronzovým certifikátem kvality, 
nicméně je zřejmé, že je zde prostor pro zlepšení. K jistým kreditovým ztrátám došlo 
skutečností, že se nejedná o reálný proces výstavby a nejsou proto přičteny některé 
kredity hlavně z oblasti kritérií ekonomiky a managementu i navzdory tomu, že ve 
skutečném procesu výstavby by s nejvyšší pravděpodobností započteny byly. V případě 
skutečné realizace projektu by proto bylo možné dosažení hranice stříbrného 
certifikátu. 

     Ve skupině Environmentálních kritérií došlo k výrazným bodovým ztrátám zejména 
v oblasti primární energie, kde nejvýznamnější položku tvoří zemní plyn a v kombinaci 
se svým faktorem energetické přeměny a emisními faktory má negativní vliv na 
hodnocení. Zde by bylo přínosné zvážení alternativy použití tepelného čerpadla 
v kombinaci s navýšením počtu fotovoltaických panelů a tím pokrytí potřeby elektrické 
energie vlastní výrobou. Tímto opatřením by došlo k navýšení bodového zisku také u 
kritéria Výroba obnovitelné energie. Kritérium Hospodaření s vodou sice nemělo 
špatný bodový zisk, ale i zde by byl potenciál ke zlepšení v případě návrhu systému 
přečištění a opětovného využití šedé odpadní vody. 

     Skupina Sociálních kritérií má na celkové hodnocení nejvýznamnější vliv, proto je 
vhodné se na ni zaměřit a věnovat jí zvýšenou pozornost v procesu návrhu co nejdříve. 
K jistým kreditovým ztrátám došlo ve váhově nejvlivnějším kritériu Míra naplnění 
specifik školských staveb z důvodu, že použitá metodika SBToolCZ pro školské budovy 
se zaměřuje na hodnocení základních a středních škol a některé požadavky, které jsou 
u těchto škol opodstatněné, u mateřských škol nenalezneme. Další významnou ztrátu 
vytváří kritérium Tepelná pohoda, kde nebylo možné udělit některé kredity z důvodu, 
že posouzení tepelné pohody nebylo zpracováno v takovém rozsahu. Významnou 
ztrátu také tvoří kritérium Architektonická soutěž, za které se muselo udělit nula bodů, 
protože se nejedná o skutečný proces výstavby, zde by v případě skutečného procesu 
byl reálně možný zisk až deseti bodů.  

     Ve skupině Ekonomika a management došlo opět ke značným ztrátám z důvodu, že 
se nejedná o skutečný proces výstavby, a to v kritériích Náklady životního cyklu, které 
nebyly rozsahem vypracovaných podkladů, a Project management.  

     Ve všech třech předchozích skupinách došlo k bodovým ztrátám v kritériích Inovace. 
V případě, že by návrh měl schválená inovativní řešení, byl by i zde možný zisk dalších 
bodů. 

     Skupina Lokalita dopadla velmi dobře, i když možnost ovlivnění této skupiny kritérií 
je velmi malá, a proto nevstupuje do výsledného hodnocení a má pouze informativní 
charakter.  
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3.12 Použité podklady pro hodnocení metodikou SBToolCZ 
3.12.1 Projektová dokumentace 

 S.1 PŮDORYS 1.NP 
 C.1 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 
 C.3 KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES 
 D.1.1.01 PŮDORYS 1.NP 
 D.1.1.02 ŘEZY 
 D.1.1.03 VÝKRES PLOCHÉ STŘECHY 
 D.1.1.04 POHLEDY 
 D.1.1.05 POHLED NA PLOCHOU STŘECHU 
 D.1.2.01 ZÁKLADY 
 D.1.2.02 SESTAVA STROPNÍCH DÍLCŮ 
 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ 
 AKUSTIKA 
 DENNÍ OSVĚTLENÍ A PROSLUNĚNÍ 
 TEPELNÁ TECHNIKA 
 FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM 
 CHLAZENÍ 
 NUCENÉ VĚTRÁNÍ 
 STANOVENÍ POTŘEBY PITNÉ VODY A VYUŽITÍ VODY DEŠŤOVÉ 
 UMĚLÉ OSVĚTLENÍ 
 ZDROJ TEPLA 
 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 TEPELNÁ STABILITA  

3.12.2 Metodiky 
 TENCAR, Jiří, Štěpán MANČÍK, Jan RŮŽIČKA, et al. SBToolCZ. Praha: Fakulta 

stavební ČVUT v Praze, 2017. ISBN isbn978-80-01-05912-8. 
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4. ZÁVĚR 
     Předmětem diplomové práce bylo zpracování multikriteriálního hodnocení navržené 
budovy mateřské školy. Jako podklad byla vypracována projektová dokumentace 
v rozsahu pro stavební povolení. Pro multikriteriální hodnocení byla použita národní 
metodika SBToolCZ pro školské budovy z roku 2016.  

     Obecně lze říci, že multikriteriální hodnocení metodikou SBToolCZ v procesu návrhu 
poskytuje přínosné informace vhodné pro optimalizaci návrhu a výběr vhodného 
řešení s ohledem na životní prostředí i užívání stavby, a současně může být inspirací 
pro začlenění nových prvků do návrhu.  

     Metodika SBToolCZ pro školské budovy přikládá největší váhu skupině Sociálních 
kritérií s vahou 50 %, proto má na výsledném hodnocení nejvýznamnější vliv navržené 
vnitřní prostředí, naplnění specifik školských staveb a další kritéria této skupiny. 

     Výsledné hodnocení budovy odpovídá certifikaci bronzovým certifikátem kvality. 
Pro hodnocení byla použita metodika SBToolCZ pro školské budovy, která je svým 
zaměřením nejvhodnější pro hodnocenou budovu. Nicméně skutečnost, že se 
metodika především zaměřuje na základní a střední školy, způsobila, že v některých 
subkritériích s velkou vahou na výsledné hodnocení z oblasti sociálních kritérií nebylo 
možné přidělení kreditů. K dalším kreditovým ztrátám došlo skutečností, že se nejedná 
o reálný proces výstavby a nejsou proto přičteny některé kredity z oblasti kritérií 
ekonomiky a managementu i navzdory tomu, že ve skutečném procesu výstavby by 
s nejvyšší pravděpodobností započteny byly. Na základě těchto skutečností věřím, že 
v případě skutečné realizace projektu by bylo možné dosažení stříbrného certifikátu.  

     Hodnocení, ať už metodikou SBToolCZ nebo jinými podobnými multikriteriálními 
metodikami, není legislativně požadováno, a proto jejich vyhotovení není 
samozřejmostí. Standartně se jako na ukazatel kvality budovy přihlíží na Průkaz 
energetické náročnosti budovy, což samozřejmě není špatně, ale jak z předešlého 
hodnocení vyplývá, tak i budova hodnocená stupněm A jako mimořádně úsporná, má 
z hlediska multikriteriálního hodnocení prostor pro zlepšení.  

     V průběhu vypracovávání jsem respektoval své dosavadní znalosti a zkušenosti, 
příslušné platné právní předpisy a normy, technické listy výrobců a technologické 
postupy udávané výrobci. 

     Součástí práce je přílohová část s příslušnou výkresovou dokumentací, technickými 
zprávami a výpočty. 

     K vypravování jsem použil programy MS Office, Allplan, DEKSOFT Energetika, 
DEKSOFT Komfort, DEKSOFT Tepelná technika 1D a BuildingDesign. 
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6. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Obecně 

ČSN     Česká technická norma 
PD    Projektová dokumentace 
DSP    Dokumentace pro stavební povolení 
NP     Nadzemní podlaží 
PT    Původní terén 
UT    Upravený terén 
m    Metr 
m2    Metr čtvereční 
m3    Metr krychlový  
mm    Milimetr 
s    Sekunda 
h, hod    Hodina 
g    Gram 
kg    Kilogram  
kN    Kilonewton 
V    Volt 
W    Watt 
kW    Kilowatt 
kWh    Kilowatthodina 
J    Joule 
MJ    Megajoule 
Wp    Wattpeak 
lx    Lux 
lm    Lumen 
K    Stupeň Kelvina 
°C    Stupeň Celsia 
m n. m.   Metrů nad mořem 
B. p. v.    Balt po vyrovnání 
S-JTSK    Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
k. ú.     Katastrální území 
parc. č.    Parcelní číslo 
K. V.     Konstrukční výška 
S.V.     Světlá výška 
ŽB    Železobeton 
TI    Tepelná izolace 
HI    Hydroizolace 
EPS    Expandovaný polystyrén 
XPS    Extrudovaný polystyrén 
PIR    Pěnový polyuretan 
DN    Světlost 
PVC     Polyvinylchlorid 
C25/30    Charakteristická válcová/krychelná pevnost betonu 
B500B    Značka typu betonářské oceli 
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ks    Kus 
č.    Číslo 
m. č.    Místnost číslo 
kce    Konstrukce 
max    Maximálně 
min    Minimálně 
tl.    Tloušťka 
Σ    Suma 
 

Požární bezpečnost 

DP1    Druh konstrukční části 
h    Požární výška 
hs    Světlá výška 
PÚ     Požární úsek 
R    Třída požární odolnosti – nosnost konstrukce 
E    Třída požární odolnosti – celistvost konstrukce 
W Třída požární odolnosti – hustota tepelného toku 

konstrukcí 
I    Třída požární odolnosti – tepelná izolace konstrukce 
pv    Výpočtové požární zatížení 
Spo    Požárně otevřená plocha 
Sp    Vymezená plocha 
po    Procento požárně otevřených ploch 
d    Odstupová vzdálenost 
 

Tepelná technika 

d    Tloušťka 
λ    Tepelná vodivost 
R    Tepelný odpor 
Rsi    Tepelný odpor při přestupu na vnitřním líci konstrukce 
Rse    Tepelný odpor při přestupu na vnějším líci konstrukce 
U    Součinitel prostupu tepla 
ΔU    Přirážka součinitele prostupu tepla na tepelné vazby 
Ug    Součinitel prostupu tepla zasklením okna 
Ag    Plocha zasklení okna 
Uf    Součinitel prostupu tepla rámem okna 
Af    Plocha rámu okna 
Ψg    Lineární součinitel prostupu tepla rámečku zasklení 
lg    Viditelný obvod zasklení 
Uw    Součinitel prostupu tepla okna 
θi    Návrhová vnitřní teplota 
θe    Návrhová vnější teplota 
θai    Návrhová teplota vnitřního vzduchu 
Δθai    Korekce vnitřní návrhové teploty 
θsi,min    Nejnižší povrchová teplota 
fRsi    Teplotní faktor vnitřního povrchu 
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Akustika 

Rw    Vzduchová neprůzvučnost laboratorní 
k1    Korekce na únik bočními cestami 
R´w    Vzduchová neprůzvučnost stavební 
R´w,N    Normově požadovaná vzduchová neprůzvučnost stavební 
LAeq    Ekvivalentní hladina akustického tlaku 
Ln.w1    Normalizovaná hladina kročejového zvuku stropní kce 
s´    Dynamická tuhost izolační vrstvy 
f0    Kritický kmitočet 
ΔLn,w    Index zlepšení kročejové neprůzvučnosti podlahy 
Ln,w    Normalizovaná hladina kročejového zvuku 
k2    Korekce na únik bočními cestami 
L´n,w    Vážená normalizovaná hladina kročejového zvuku 
L´n,w,N Normově požadovaná maximální hodnota vážené 

normalizované hladiny kročejového zvuku 
dB Decibel 
 

Chlazení 

Q    Teplo 
tr    Rovnocenná sluneční teplota 
te    Výpočtová venkovní teplota 
ti    Výpočtová vnitřní teplota 
ε    Součinitel poměrné tepelné pohltivosti pro sluneční 
radiaci 
I    Intenzita sluneční radiace dopadající na stěnu 
αe    Součinitel přestupu tepla na vnější straně stěny 
𝜌    Objemová hmotnost 
c    Měrná tepelná kapacita 
 

Pitná a dešťová voda 

Q    Objemové množství 
q    Měrné objemové množství 
S, A    Plocha 
h    Dlouhodobý srážkový normál 
e    Součinitel výtěžnosti sběrné plochy střechy 
η    hydraulická účinnost mechanického čištění srážkové vody 
YR    Průměrný roční nátok srážkové povrchové vody 
 
 
 
  



 

38 
 

7. SEZNAM PŘÍLOH 
Část A 

A Průvodní zpráva 

B Souhrnná technická zpráva 

Složka č. 1 – Přípravné a studijní práce 

S.1 Půdorys 1.NP, M 1:100 
S.2 Řezy, M 1:100 
S.3 Pohledy, M 1:100 
S.4 Pohled na plochou střechu, M 1:100 
 
Výpočet střešních vpustí 
Výpočet základů 

 
Složka č. 2 – C Situační výkresy 

 C.1 Situační výkres širších vztahů, M 1:1000 
 C.2 Katastrální situační výkres, M 1:1000 
 C.3 Koordinační situační výkres, M 1:200 
 
Složka č. 3 – D.1.1 Architektonicko stavební řešení 

 D.1.1.01 Půdorys 1.NP, M 1:50 
 D.1.1.02 Řezy, M 1:50 
 D.1.1.03 Výkres ploché střechy, M 1:50 
 D.1.1.04 Pohledy, M 1:50 
 D.1.1.05 Pohled na plochou střechu, M 1:50 
 
 Výpis výplní otvorů 
 
Složka č. 4 – D.1.2 Stavebně konstrukční řešení 

 D.1.2.01 Základy, M 1:50 
 D.1.2.02 Sestava stropních dílců, M 1:50 
 
Složka č. 5 – Požárně bezpečnostní řešení 

 D.1.3.01 Situace – PBŘ, M 1:200 
 D.1.3.02 Půdorys 1.NP – PBŘ, M 1:50 
 
 Požárně bezpečnostní řešení stavby 
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Složka č. 6 – Stavební fyzika 

 Akustika  
 Denní osvětlení a proslunění 

Posouzení skladeb v programu DEKSOFT tepelná technika 1D 
Průkaz energetické náročnosti budovy 
Tepelná stabilita 

 Tepelná technika 
 
Část B 

Složka č. 1 – D.1.4 Technika prostředí staveb 

 D.1.4.01 Schéma potrubní sítě a zakreslení dimenzí nuceného větrání M 1:100 
 D.1.4.02 Schéma rozmístění svítidel M 1:100 
 D.1.4.03 Schéma technické místnosti M 1:50 
 
 Fotovoltaický systém 
 Chlazení 
 Nucené větrání 
 Stanovení potřeby pitné vody a využití vody dešťové 
 Umělé osvětlení 
 Zdroj tepla 
 Schéma řízení energetických a ekologických systémů budovy 
 
Část C 

Složka č. 1 – Multikriteriální hodnocení 

 SBToolCZ – Certifikace 
 SBToolCZ – Certifikace – přílohy  
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