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ÚVOD 

Tvorba koncepce domů je jedním ze základních úkolů architektury. Již odedávna se 

domy staví zejména z důvodů vytvoření určitého specifického vnitřního prostředí a 

hledání způsobu, jakým toho dosáhnout v co nejlepší kvalitě, je věčným údělem 

architektů. Základní hodnoty, které jsou určující v průběhu tohoto hledání, jsou 

neměnné. Snaha ochránit člověka před vlivy přírody a trvale zajistit vhodné 

prostředí pro jeho činnost a žití představuje zadání, které lze vystopovat až do 

nejstarších období lidské civilizace. 

Vývoj společnosti, objevy, nové technologie, ale i války, katastrofy a jiné události 

našeho života vytvářejí prostředí pro dynamický vývoj architektury a stavebnictví. 

Neustále nové požadavky na stavby roztáčí koloběh dalších architektonických 

řešení, technologií, materiálů, které se vyvíjejí stále rychlejším tempem. Stejný trend 

se dá zaznamenat i v oblasti tvorby projektu. Ačkoli bezesporu digitální tvorba 

dokumentace, fotorealistické vizualizace, výpočtové programy pro posuzování 

staveb posunuly architekturu a stavitelství o velký kus dopředu, nástupem 

digitálních technologií moderní projekční nástroje dramaticky zkrátily proces tvorby 

návrhu domu. Architektovi se tak zmenšuje prostor na velmi důležitou sebereflexi, 

zamyšlení a zpětné vyhodnocení navrhovaného řešení, a jelikož architektura pracuje 

nejen s čísly a parametry, ale i s citem, duší a abstraktním myšlením, je tento časový 

deficit v praxi často znát. 

Sebereflexe a kritické hodnocení sebe sama je jednou z nejdůležitějších 

součástí procesu návrhu a tvorby nejen vnitřního prostředí či architektury, 

ale i našeho života. 

A právě proto o hodnocení a sebereflexi pojednává následující text. 

 

1  PŘEHLED SOUČASNÉHO STAVU PROBLEMATIKY, KTERÁ 

JE PŘEDMĚTEM DIZERTAČNÍ PRÁCE 

1.1 POTENCIÁL ENERGETICKY SOBĚSTAČNÝCH DOMŮ 

Pro pochopení potenciálu energeticky soběstačných domů je důležité pochopit jejich 

filozofii. Na rozdíl od pasivních domů není jejich definice zakotvena v jednom 

či několika parametrech jejich technických vlastností, nýbrž ve významu slova 

soběstačný, které můžeme nahradit slovem nezávislý. Tímto tvrzením je míněno, 

že dům jako celek obsahuje vlastní energetické hospodářství, které není závislé na 

dodávkách z vnějšího okolí. Avšak realita není tak jednoznačná, jak by se mohlo 

zdát. Co je míněno energetickou soběstačností, energie provozní, či faktické 

odpojení od veřejné energetické infrastruktury, nebo kompletní energetické 

osamostatnění spočívající i v započítání svázané primární energie potřebné na 

výstavbu? I ten nejtypičtější příklad energeticky soběstačné stavby, jako jsou třeba 

polární stanice v Antarktidě, využívají jako doplňkový zdroj energie diesel agregáty 

či jiné palivové agregáty, které využívají palivo dovezené z jiného konce světa, 
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nemluvě o svázané energii v konstrukcích a materiálech, které z drtivé většiny 

nejsou použity z místa stavby. 

Koncept ESD tak musíme uchopit jako proměnlivý organismus, který může 

nabývat nejrůznějších podob od slaměné chýše napojené na větrný agregát uprostřed 

stepi přes dřevěný srub v lese spalující jeho dřevo jako hlavní energonositel až po 

moderní technicky vyspělou stavbu uprostřed města využívající kombinaci 

nejmodernějších systémů na získávání a uchovávání energie řízenou počítačovou 

technologií. 

Koncepty takových domů pak mohou díky dostupnosti technologií, a to včetně 

dostupnosti ekonomické, být založeny na rozličných principech, přesto dokážou 

naplnit hlavní požadavek na stavby, a to vytvoření požadovaného mikroklimatu 

v jejich interiéru. Nicméně jak bylo zmíněno výše, stavby se nestaví v izolovaných 

bublinách bez vnějších vazeb na okolí, a tak různorodé koncepty ESD různorodě 

s okolím interagují a ovlivňují ho. Posuzování ESD z hlediska trvale udržitelného 

rozvoje nám tak usnadňuje výběr správného řešení. 

Abychom však byli schopni správně posuzovat, je třeba do problematiky ESD a 

udržitelného rozvoje více proniknout, pochopit jejich principy a vzájemné vazby. 

 

1.2 KONCEPTY 

Pod pojmem energeticky soběstačný dům (ESD) si zpravidla představíme dům, 

který není závislý na vnějších energetických zdrojích a veškerou energii pro svoji 

potřebu si vyrábí vlastními prostředky. Často je zaměňován za dům nulový či 

aktivní, což nemusí být vždy totéž. Přívlastkem nulový se již běžně označuje dům, 

který má minimální potřebu energie a splňuje mimo jiné obligátní podmínku výše 

měrné potřeby tepla na vytápění ≤ 5 kWh.m-2rok-1. Aktivním domem pak rozumíme 

obdobnou situaci, kdy ovšem dům disponuje přebytky energie. U energeticky 

soběstačných domů však nejde o energetickou náročnost, ale o kladnou bilanci mezi 

energií vyrobenou a energií spotřebovanou. V praxi však existuje mnoho dalších 

alternativních případů. Pro širší chápání problému a vyšší nadhled je tedy nutno 

uvést další alternativy konceptů, které více či méně souvisejí s energeticky 

soběstačnými domy. Rozlišujeme 3 základní principy ESD: 

ON GRID – Dům je napojen na veřejnou energetickou síť, do které dodává 

energii, kterou produkuje, ze sítě pak odebírá energii potřebnou na svůj provoz. 

Soběstačnost tohoto typu domu spočívá v kladné bilanci vyrobené a spotřebované 

energie. Takové domy jsou vhodné většinou do míst s dostupnou a spolehlivou 

energetickou infrastrukturou. Síť tak funguje jako nekonečně velký akumulátor. 

Z ekonomického hlediska je tento typ domu investičně nejlevnější. Jistou 

komplikací však může být napojení vlastních zdrojů na energetickou síť, kde je třeba 

splnit řadu legislativních podmínek či podmínek stanovených správcem sítě. (9) 
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BACKUP – Dům je napojen na veřejnou energetickou síť, je ovšem vybaven 

energetickým akumulátorem, do kterého energii ukládá. Vlastní vyrobenou energii 

pak prodává do sítě nebo ukládá do akumulátoru podle toho, co je výhodnější, a ze 

sítě odebírá pouze ve špičkách nebo za výhodnějších podmínek (většinou cenových) 

nebo v případech výpadků dodávky energie. Tyto systémy jsou opět vhodné do míst 

s dostupnou energetickou infrastrukturou, ale zejména tam, kde její spolehlivost není 

vysoká a její výpadky jsou běžnou záležitostí, nebo tam, kde doba prodeje energie 

výrazně ovlivňuje ekonomiku systému. Zajímavým řešením je také použití tohoto 

systému v režimu OFF GRID s tím, že ze sítě se odebírá pouze v případě špiček 

spotřeby či v momentě nedostatku energie z vlastních zdrojů. V tomto případě pak 

síť funguje jako záložní zdroj. (9) 

OFF GRID – Dům není napojen na veřejnou energetickou síť a veškerou 

dodávku potřebné energie si řeší z vlastních zdrojů. Tento systém je 

nejkomplikovanější a také cenově nejdražší. Uplatňuje se zejména v místech 

s nedostupnou energetickou infrastrukturou nebo tam, kde by vybudování připojení 

na ni bylo neúměrně nákladné. (9) 

 

2  CÍL PRÁCE 

Roztříštěnost problematiky ESD nám neumožňuje pevněji uchopit tento typ budov 

jako celek. Je velmi obtížné srovnávat ESD napojený na technickou infrastrukturu 

s domem v panenské přírodě, stejně jako dům vybavený nejmodernější technikou 

s inteligentními řídicími prvky s domem bez veškerých výdobytků moderní 

civilizace. Všechny tyto typy domů mohou splňovat základní podmínku ESD, čímž 

je energetická nezávislost, avšak nelze dále stanovit, jakým způsobem tento primární 

požadavek splnily a co se za ním v útrobách daného systému skrývá. 

V  případě nízkoenergetických, pasivních či nulových domů je pro možnost 

používání výše zmíněného přívlastku zapotřebí naplnit řadu parametrů, např. 

měrnou potřebu tepla na vytápění, energetickou náročnost z hlediska primární 

energie, vyváženost míry zateplení obálky budovy zavedením parametru průměrný 

součinitel prostupu tepla či sledováním přehřívání vnitřních prostor domu. (20) Tyto 

parametry si kladou za cíl dosáhnout snížení energetické náročnosti vyváženým 

řešením zohledňujícím hlavní vlivy a měly by zabránit vytvoření návrhu splňujícímu 

slepě jednu tabulkovou hodnotu, a to za každou cenu. U energeticky soběstačných 

domů můžeme sledovat tyto parametry také, ale navíc nás zajímá samotná míra 

energetické nezávislosti, kterou lze zajistit posilováním vlastních energetických 

zdrojů nebo investic do snižování energetických potřeb. 

Cílem práce je stanovit vhodnost zvoleného konceptu, kterým by se projektant 

měl vydat, zda snižovat provozní potřeby, nebo investovat do vlastních zdrojů. 

Rovněž důležitým úkolem práce je stanovení optimální úrovně energetické 

nezávislosti. 
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Vzhledem k širokému záběru je práce omezena na rodinné domy, navíc na 

konkrétně zvoleném konceptu, který byl vygenerován na základě současných 

požadavků stavebníků a projekční praxe autora. Vzhledem k takovému omezení je 

jasné, že výsledky práce nebudou dostatečně objektivní pro možnost paušalizace na 

tak různorodou skupinu stavitelství, jako je individuální bydlení, z tohoto důvodu je 

za cíl kladeno i vytvoření a popsání metodiky pro posuzování a hodnocení konceptů 

dalších. Jako určující rámec posuzovaných kritérií a jednotlivých aspektů 

daných konceptů jsou hlavní teze trvale udržitelného rozvoje, jež jsou pevně 

zakotveny v naší i evropské legislativě. 

Konkrétním výstupem je tabulka s hodnocením jednotlivých variant 

posuzovaného konceptu rodinného domu, a to takovým, které umožňuje jejich 

vzájemné porovnání, a metodika umožňující porovnávat i jiné koncepty daného 

druhu staveb. 

 

3  POUŽITÉ VĚDECKÉ METODY ZKOUMÁNÍ 

K dosažení stanovených cílů bylo použito následujících postupů, metod a nástrojů: 

V první řadě bylo potřeba stanovit základní specifika ESD a jejich podíl na 

celkovém konceptu stavby. Jedná se zejména o prvky ovlivňující energetickou 

bilanci stavby. Obecně je tak lze rozdělit na prvky snižující energetické potřeby 

(tepelná obálka, pasivní energetické zisky apod.) a prvky aktivně se podílející na 

pokrytí energetických potřeb (větrné agregáty, fotovoltaické panely, solární 

kolektory, napojení na síť či jiné externí zdroje). Důležité jsou i jejich vedlejší 

dopady. Prvky a jejich případné vazby vycházejí z rozboru a analýzy konkrétních 

staveb, norem a praktických zkušeností. 

Na základě těchto vlastností a prvků byl navržen hmotově a rozsahově stejný 

virtuální dům, ve kterém se měnily pouze dílčí parametry energetického konceptu 

(kvalita tepelné obálky a rozsah vlastních zdrojů energie). Tyto varianty virtuálního 

domu byly navrženy zejména za pomoci programů CALCK, vyvinutém společně 

s Ing. Jiřím Svobodou v rámci projektu č. 2319/2011, zpracovaném na Fakultě 

architektury v Brně. (10) Výpočty byly částečně ověřovány softwarem od firmy 

DEK „Stavební fyzika”, modul „Energetika”, který ověřoval správnost výpočtu 

energetických bilancí, a modul „Tepelná technika 1D”, pomocí kterého se 

navrhovaly skladby tepelných obálek. Programem CALCK se dále dimenzovaly 

obnovitelné zdroje energie pro jednotlivé stupně energetických soběstačností. 

Pro hodnocení daných konceptů z hlediska trvale udržitelného rozvoje byla 

použita metodika SBToolCZ, což je národní metodika pro hodnocení komplexní 

kvality budov, kdy se posuzují vlastnosti budovy a okolí ve vazbě na udržitelný 

rozvoj. (14) Pro potřeby hodnocení vlastností týkajících se právě a jenom ESD byla 

metodika upravena, a to zejména v rozsahu řešených kritérií a v systému přiřazování 

výsledných bodů. Tato metodika byla zdigitalizována do podoby tabulkového 
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editoru Microsoft EXCEL tak, aby bylo možné rychle a efektivně porovnávat 

dopady změn jednotlivých parametrů na celkový výsledek. 

V rámci porovnávání konkrétních variant konceptu virtuálního domu vznikla 

výsledná tabulka i graf s celkovým bodovým ohodnocením jednotlivých variant. 

 

3.1 STRUKTURA POSTUPU HODNOCENÍ 

Metodika hodnocení konceptů energeticky soběstačných budov: 

 stanovení základních principů hodnocení ESD – hodnocení dle principů 

trvale udržitelného rozvoje, 

 výběr nástroje pro hodnocení dle principů TUR – SBToolCZ,  

 stručná charakteristika SBToolCZ – popis vazeb jednotlivých hodnocených 

kritérií, 

 charakteristika kritérií souvisejících s principy ESD – stanovení potřeby 

jejich případných úprav, 

 popis výsledného celkového hodnocení – charakteristika výstupů, 

 zpracování metodiky do tabulkového editoru a automatické provázání 

jednotlivých výstupů se zadávanými parametry. 

Posouzení konkrétního konceptu ESD: 

 stanovení způsobu a rozsahu hodnocení konceptu ESD – vztah mezi 

energetickou potřebou a mírou energetické soběstačnosti, 

 tvorba konkrétního konceptu domu – virtuální dům s variantním řešením 

energetického hospodaření, 

 návrh konkrétních parametrů potřebných pro hodnocení jednotlivých variant 

dle kritérií hodnoticí metodiky, 

 zadání parametrů do tabulkového editoru – získání výsledných hodnot, 

 charakteristika a zhodnocení výstupů jednotlivých variant. 

 

3.2 METODIKA HODNOCENÍ OBYTNÝCH ENERGETICKY 

SOBĚSTAČNÝCH BUDOV 

3.2.1 Stanovení základních principů hodnocení konceptů ESD – hodnocení dle 

principů trvale udržitelného rozvoje 

Jak už bylo nastíněno ve výše uvedených kapitolách, optimální koncepce ESD 

nemusí být spojena pouze s faktem reálné proveditelnosti technických zařízení či 

stavebních konstrukcí, ale zejména také se smysluplností zvoleného řešení. Správné 
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a funkční řešení totiž ještě neznamená kvalitní a zodpovědný návrh, je to pouze 

jakási samozřejmost, kterou od návrhu očekáváme.  

Architekt by však měl být natolik zodpovědný, že by měl svůj návrh tvořit 

s ohledem nejen na funkčnost ve vztahu k danému zadání, ale i s ohledem na kontext 

doby, místa, společnosti, ekonomických možností a kulturních aspektů. Všechny 

tyto stránky architektury mají odlišné vazby na dotčené subjekty, jako je stavebník, 

lidé přicházející do aktivního kontaktu s ní, společnost a lidé konzumující její dosah 

pasivně či společnost nepřicházející s ní sice do kontaktu, ale pociťující na sobě její 

nepřímé dopady. Bohužel realita výstavby je z velké části zaměřená pouze na první 

skupinu lidí, která si hlídá správné funkční, provozní a technické provedení, 

investiční a provozní náklady a v některých případech i vizuální a výtvarnou kvalitu, 

v případě uvědomělých investorů i kvalitu urbanistickou. Druhé skupiny 

konzumentů architektury se již uživatelské vlastnosti tolik netýkají, zajímá je 

zejména výtvarné řešení či urbanistické vazby. Aspekty architektury zajímající třetí 

skupinu subjektů, ale i předešlé dvě, jsou ty, které mají dopady a význam zejména 

ve větším měřítku výstavby. Jedná se zejména o dopady z hlediska životního 

prostředí, celospolečenských problémů a ekonomických možností společnosti. Tyto 

teze byly v minulém století zformulovány do základních principů trvale udržitelného 

rozvoje (TUR), které se posléze integrovaly do našeho legislativního a právního 

systému. 

Pakliže chceme stanovit základní principy hodnocení ESD a architektury obecně, 

měli bychom toto hodnocení vystavět právě na principech TUR. 

 

3.2.2 Výběr nástroje pro hodnocení dle principů TUR – SBToolCZ 

Chceme-li hodnotit jakoukoli stavbu z hlediska trvale udržitelného rozvoje, vyvstane 

před námi několik základních otázek. Které aspekty výstavby hodnotit, které z nich 

jsou fakticky objektivně hodnotitelné, jak nastavit výsledné hodnocení, jakou váhu 

přiřadit k jakému aspektu. Vymýšlet takové hodnocení konkrétně pouze pro cíle této 

práce by bylo buď velmi složité, nebo dostatečně nevypovídající, proto byla 

v dizertační práci využita druhá možná cesta, a to použití již existujících nástrojů 

a jejich modifikace pro daný účel. 

Těchto nástrojů je již celá řada. Jsou zpracovány na různých národních úrovních a 

liší se i vlastní metodikou. Z konkrétních příkladů je možné uvést metodiku 

BREEAM (Velká Británie), HQE (Francie), LEED (USA), DGNB (Německo), 

SBTool (Itálie, Španělsko, Portugalsko, ČR) apod. (14) Problém jejich používání 

však spočívá zejména v jejich lokalizaci, využití těchto nástrojů v jiných regionech, 

než kde byly vyvinuty, naráží na úskalí týkající se odlišných priorit a specifik 

v různých částech světa. Váhy jednotlivých kritérií se tak mohou lišit v místech 

s větším výskytem povodní či zemětřesením, v severních a jižních státech apod. 

Některé z uvedených nástrojů se však prosazují i v mezinárodním měřítku. Jsou to 

zejména LEED, BREEAM a poslední dobou i DGNB. U těchto národních metodik 
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používaných v mezinárodních aplikacích je však problém právě s výše uvedenou 

lokalizací a specifičností místních podmínek. 

Vedle těchto národních certifikačních nástrojů existuje i obecné mezinárodní 

schéma SBTool, které je v rámci jednotlivých lokalizací modifikováno na národní 

úroveň. (14) V případě České republiky byl vyvinut nástroj SBToolCZ, který je 

využit jako výchozí metodika pro dosažení cílů této práce. 

 

3.2.3 Stručná charakteristika SBToolCZ – popis vazeb jednotlivých 

hodnocených kritérií 

Metodika SBToolCZ je založena na následujícím postupu: (14) 

Zadání – na základě projektové dokumentace či realizované stavby se stanoví její 

vlastnosti či vlastnosti okolí a stanoví se základní zadávací parametry a konstanty 

hodnocení. 

Hodnocení – v rámci jednotlivých kriteriálních listů, které odpovídají sledovaným 

aspektům celého hodnocení, se provede výpočet standardizovanými algoritmy 

a stanoví se hodnoty indikátorů jednotlivých kritérií. 

Normalizace – hodnoty indikátorů se převedou na jednotnou stupnici 0–10 pomocí 

jasně daných kriteriálních mezí. 

Agregace – dosažené body u jednotlivých kritérií se vynásobí jejich vahami  

a provede se součet v rámci jednotlivých kriteriálních skupin. 

Výsledek – dosažené body u jednotlivých kriteriálních skupin se vynásobí jejich 

vahami a provede se součet, z něhož vyplyne jedna číselná hodnota určující 

výslednou kvalitu.“ 

Obecně nástroj SBToolCZ pracuje se třemi skupinami kritérií, a to: (14) 

 environmentální kritéria (životní prostředí) – označení „E“, 

 sociální kritéria (neboli také sociálně kulturní) – označení „S“, 

 ekonomika a management – označení „C“. 

Tyto jsou doplněny o čtvrtou skupinu lokalita – označení „L“, která ovšem 

nevstupuje do výsledného hodnocení kvality. (14) 

Rozsah a způsob hodnocení je dán typem kriteriálních listů, algoritmem výpočtu 

jednotlivých indikátorů a jejich váhou. Kritéria se tak mohou v rámci metodiky lišit 

v závislosti na posuzovaném typu stavby. Jelikož tato práce pojednává o obytných 

stavbách, ve kterých se vymezila pouze na rodinné domy, byla z tohoto důvodu 

vybrána i příslušná modifikace používané metodiky, a to SBToolCZ určený pro 

posuzování rodinných domů.  
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Následující tabulky určují rozsah posuzovaných kritérií a k nim odpovídající váhy: 

Tab. 1 Váhy environmentálních kritérií (skupina E)  

Skupina E – kritérium Váha 

E. 01 Spotřeba primární energie 20,8 % 

E. 02 Potenciál globálního oteplování 9,6 % 

E. 03 Potenciál okyselování prostředí 5,2 % 

E. 04 Potenciál eutrofizace prostředí 5,5 % 

E. 05 Potenciál ničení ozonové vrstvy 4,4 % 

E. 06 Potenciál tvorby přízemního ozonu 5,0 % 

E. 07 Výroba obnovitelné energie 7,2 % 

E. 08 Použití materiálů a výrobků při výstavbě 8,6 % 

E. 09 Hodnocení stavebních výrobků 6,1 % 

E. 10 Spotřeba pitná vody 7,2 % 

E. 11 Zachycení dešťové vody 6,5 % 

E. 12 Využití pozemku 6,6 % 

E. 13 Zeleň na budově a pozemku 7,3 % 

Celkem 100 % 

Zdroj: SBToolCZ 

Tab. 2 Váhy sociálních kritérií (skupina S) 

Skupina S – kritérium Váha 

S. 01 Vizuální komfort 10,0 % 

S. 02 Akustický komfort 9,3 % 

S. 03 Tepelná pohoda v letním období 9,6 % 

S. 04 Tepelná pohoda v zimním období 4,6 % 

S. 05 Kvalita vnitřního vzduchu 13,1 % 

S. 06 Ochrana proti radonu 6,5 % 

S. 07 Zdravotní nezávadnost materiálů 12,1 % 

S. 08 Uživatelský komfort 6,8 % 

S. 09 Flexibilita využití budovy 5,0 % 

S. 10 Prostorová efektivita 4,9 % 

S. 11 Bezbariérové řešení 6,9 % 

S. 12 Míra oplocení pozemku 4,7 % 

S. 13 Zabezpečení obydlí 6,5 % 

Celkem 100% 

Zdroj: SBToolCZ 
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Tab. 3 Váhy kritérií ve skupině ekonomika a management (skupina C) 

Skupina C – kritérium Váha 

C. 01 Náklady životního cyklu 39,8 % 

C. 02 Prováděcí a provozní dokumentace 19,6 % 

C. 03 Měření spotřeb energií a vody 20,1 % 

C. 04 Management tříděného odpadu 20,5 % 

Celkem 100 % 

Zdroj: SBToolCZ 

Tab. 4 Váhy kritérií ve skupině lokalita (skupina L)  

Skupina L – kritérium Váha 

L. 01 Dostupnost veřejných míst pro relaxaci 14,0 % 

L. 02 Dostupnost služeb 17,0 % 

L. 03 Dostupnost veřejné dopravy 21,0 % 

L. 04 Rizika lokality 17,0 % 

L. 05 Kvalita místního ovzduší 16,0 % 

 L. 06 Prevence kriminality ve vystavěném prostředí 15,0 % 

Celkem 100 % 

Zdroj: SBToolCZ 

Tab. 5 Celkové váhy skupin kritérií  

Skupina kritérií Váha 

E – Environmentální kritéria 50% 

S – Sociální kritéria 35 % 

C – Ekonomika a management 15 % 

L – Lokalita 0 % 

Celkem 100 % 

Zdroj: SBToolCZ 

V rámci hodnoticího modelu stanoveného v této práci se pro potřeby hodnocení 

obytných ESD nehodnotí kritéria E. 08, E. 09, E. 10, E. 11, E. 12, E. 13, E. 14, S. 

01, S.02, S.03, S.04, S.05, S.07, S.08, S.09, S.11, S.12, S.13, C.02, C.03, C.04 (v 

tabulkách jsou označeny šedou barvou), a to z toho důvodu, že buď zásadním 

způsobem nezasahují do hlavních principů energeticky soběstačných budov, nebo 

mohou být pro všechny posuzované varianty stejné bez dopadu na výsledek, nebo je 

není možno posoudit s ohledem na rozsah hodnocených částí návrhu a tím znalostí 

potřebných vstupních parametrů. To stejné platí i pro celou skupinu L, která do 

výsledného hodnocení nevstupuje ani v původní metodice. 

V případě, kdyby se hodnotily návrhy s jiným rozsahem posuzovaných částí 

a bylo by k dispozici dostatečné množství vstupních parametrů, je možné rozsah 
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posuzovaných kritérií rozšířit, nebo v opačném případě zúžit. Níže jsou uvedené 

modifikované sledované kitéria s uvedením úpravy oproti původní metodice 

SBTool. 

E. 01 Spotřeba primární energie  

 v rámci produkce primární energie se započítává i energetická potřeba na 

běžné domácí spotřebiče, 

 započítává se i svázaná potřeba energie v materiálech tepelné obálky. 

E. 02 Potenciál globálního oteplování  

 v rámci produkce emisí CO2,ekv se započítává i energetická potřeba na běžné 

domácí spotřebiče, 

 započítávají se i svázané emise CO2,ekv v materiálech tepelné obálky. 

E. 03 Potenciál okyselování prostředí  

 v rámci produkce emisí SO2,ekv se započítává i energetická potřeba na běžné 

domácí spotřebiče, 

 započítávají se i svázané emise SO2,ekv v materiálech tepelné obálky. 

E. 04 Potenciál eutrofizace prostředí  

 v rámci produkce emisí NO2,ekv se započítává i energetická potřeba na běžné 

domácí spotřebiče, 

 nezapočítávají se emise fosfátů PO4
3-. 

E. 05 Potenciál ničení ozónové vrstvy  

 hodnotí se množství svázaných emisí R-11ekv. oproti produkci emisí 

způsobené provozem. 

E. 06 Potenciál tvorby přízemního ozónu  

 hodnotí se množství svázaných emisí C2H4,ekv. tepelně-izolačních materiálů, 

tepelné obálky budovy oproti produkci emisí způsobené provozem. 

E. 07 Výroba obnovitelné energie  

 do celkové spotřeby energie se započítává i energetická potřeba na běžné 

domácí spotřebiče. 

S. 05 Kvalita vnitřního vzduchu 

 dílčí kreditové ohodnocení K1, K2 a K4 se nehodnotí, do vzorce se za ně 

doplní 0. 

S. 10 Prostorová efektivita / efektivita zastavěnosti pozemku 
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 hodnotí se podíl zastavěné plochy (zastavěná plocha domu včetně nezbytně 

nutných ploch pro stavby a zařízení vstupujících do hodnocení) a čisté užitné 

plochy všech podlaží. 

C. 01 Náklady životního cyklu  

 hodnocení spočívá ve vyčíslení investičních a provozních nákladů na 1 m2 

užitné plochy a 1 rok. Investiční náklady se spočítají jako součet investičních 

nákladů jednotlivých posuzovaných prvků (materiálů, zařízení apod.) 

vztažených na dobu své životnosti. U doby životnosti se přihlíží 

i k nákladům a potřebě na pravidelnou údržbu. Provozní náklady se stanoví 

dle roční energetické spotřeby a reálných nákladů na jednotku energie dle 

konkrétního energonositele. 

 

3.2.4 Popis výsledného celkového hodnocení  – charakteristika výstupů 

Oproti metodice SBToolCZ bylo celkové hodnocení upraveno. Principiálně 

využívá původního postupu, kdy se výsledné hodnotě indikátoru daného 

sledovaného kritéria přiřadí konkrétní bodové ohodnocení na základě dané tabulky, 

a to v hodnotách od 1 do 10, kde hodnoty 1–4 znamenají standardní kvalitu 

(naplnění legislativních požadavků nebo standardní stav), 4–6 kvalitu nadstandardní 

dobrou, 6–8 kvalitu vysokou, 8–10 nejvyšší kvalitu, v některých případech také 

dosažení BAT (nejlepší dostupné technologie) nebo cíleně nastavený trend v oblasti 

udržitelné výstavby. (14) Nástroj SBToolCZ je koncipován pro hodnocení celých 

budov jako celku, odpovídají tomu i nastavené hodnoty v přiložených tabulkách. 

Výsledné hodnocení je tak nastaveno absolutně a umožňuje hodnotit navzájem různé 

typologicky odlišné druhy staveb pomocí pevně nastaveného měřítka.  

V momentě, kdy začneme hodnotit pouze část této stavby stejnou metodikou, 

dostaneme výsledné hodnoty jiné, odpovídající poměrově pouze hodnocené části 

budovy. Obdobné zkreslení vzniká také tehdy, nehodnotíme-li všechna kritéria, 

ale pouze jejich výběr. Proto je pro posuzování pouze částí stavby či kritérií 

používáno hodnocení relativní, které spočívá pouze ve vzájemném porovnávání 

dílčích parametrů stavby dílčím počtem kritérií, a to minimálně dvou a více variant. 

Pro takto zvolenou úpravu hodnocení je upravena i hodnoticí stupnice, která se 

stanovuje zvlášť pro každou variantu hodnocení. Zvolí se pevně daná hodnota 

indikátoru, pro kterou (včetně hodnot kvalitativně horších) se stanoví hodnota 0. 

Další body se přiřazují kvalitativně lepším hodnotám indikátorů, a to ve stejném 

poměru, jaký odpovídá hodnotovým skokům v hodnoticí tabulce původní metodiky, 

avšak pro širší pole hodnocení není bodové hodnocení omezeno pouze na 10, ale 

může nabýt i hodnot vyšších. Příklad rozdílu hodnocení ukazuje následující tabulka. 
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Tab. 6 Příklad principu hodnocení dle původní metodiky SBToolCZ 

hodnota indikátoru bodové 

hodnocení 

1 0 

2 0 

3 5 

4 10 

5 10 

Zdroj: Autor 

Tab. 7 Příklad upraveného hodnocení dle SBToolCZ 

hodnota indikátoru bodové 

hodnocení 

0,5 0 

1,0 2,5 

1,5 5 

2,0 7,5 

2,5 10 

3,0 12,5 

Zdroj: Autor 

Váhy jednotlivých kritérií a skupin kritérií zůstávají stejné. Pouze u upraveného 

kriteriálního listu C. 1 je váha změněna na 100 %, podrobněji viz výše. 

 

3.2.5 Zpracování metodiky do tabulkového editoru a automatické provázání 

jednotlivých výstupů se zadávanými parametry 

Výše uvedené principy metodiky byly přetransformovány do výsledné podoby  

ve formátu tabulkového editoru Excel, který svým propojením jednotlivých 

kriteriálních listů a celkových výsledků umožňuje rychlé sledování dopadů změn 

jednotlivých vstupních parametrů na celkové hodnocení. 

 

3.3 POSOUZENÍ KONKRÉTNÍCH KONCEPTŮ ESD 

3.3.1 Stanovení způsobu a rozsahu hodnocení – vztah mezi energetickou 

potřebou a mírou energetické soběstačnosti 

Zvolené hodnocení se snaží popisovat pouze ty části návrhu, které jsou specifické 

právě pro ESD. Jedná se zejména o části návrhu majících vliv na energetickou 

bilanci. Hodnotí se také důsledky, které s těmito částmi návrhu přímo souvisejí. 

Jelikož jsou však jeho jednotlivé části navzájem propojené natolik, že možných 
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variantních řešení je prakticky nekonečně mnoho, byl vybrán po vzoru způsobu 

tvorby referenčního domu v hodnocení průkazu energetické náročnosti budovy 

jeden konkrétní virtuální koncept domu s pevně danou typologií, hmotovým, 

dispozičním a architektonickým řešením, který se liší pouze svou energetickou 

koncepcí, a to jak v pasivních tak aktivních řešeních. Jinak řečeno, jeden konkrétní 

tvarový koncept byl rozvinut do 5 variant, lišících se svou energetickou náročností, 

z nichž pro každou bylo vytvořeno 5 konceptů pokrytí energetické potřeby, tedy 

bylo stanoveno 5 variant její míry energetické soběstačnosti.  

Celkem tak bylo nadefinováno 25 variant jednoho hmotového a dispozičního 

konceptu, které se budou navzájem posuzovat. 

 

3.3.2 Tvorba konkrétního konceptu domu – virtuální dům s variantním 

řešením energetického hospodaření 

Stanovení konkrétního dispozičního a hmotového řešení bylo provedeno zejména na 

základě zkušeností získaných z vyprojektovaných a realizovaných rodinných domů, 

ze kterých byly extrahovány obvyklé požadavky investorů na rozsah domu, který 

byl stanoven na 170 m2 užitné plochy, což odpovídá 4- až 5-ti pokojovému domu 

s kuchyní a zázemím. Dále byl stanoven tvar domu, a to s ohledem na optimální 

dispoziční uspořádání, minimalizaci povrchu domu a maximalizaci užitného 

komfortu. Těmto požadavkům nejlépe vyhověl obdélníkový půdorysný tvar domu 

s poměry stran 1 : 2 orientovaný delší stranou na jih, se dvěma nadzemními 

podlažími a s plochou střechou. Dále se předpokládá zónování domu, tedy umístění 

obytných místností do jižní poloviny domu a místností zázemí a komunikací do 

severní části. Do konstantních parametrů modelovaného domu byla zařazena 

i plocha oken a dveří jednotlivých fasád, jelikož plocha transparentních konstrukcí 

ovlivňuje výrazně energetickou bilanci, ale také jde o určitý uživatelský komfort. 

Plochy oken tedy odpovídají následujícím hodnotám: J fasáda – 70 % okenních 

ploch, Z, V a S fasáda 15 % okenních ploch. 

Takto namodelovaný virtuální dům, jak bylo výše zmíněno, byl dále variován ve 

smyslu energetického standardu, který spočíval v míře kvality tepelné obálky 

budovy a v míře použití vlastních obnovitelných zdrojů energie. Bylo vytvořeno 5 

základních variant domu, pro které byly navrženy konkrétní skladby a parametry 

tepelné obálky. Pro úrovně dimenzování se vycházelo z normy ČSN 73 0540, na 

jejíž požadované a doporučené hodnoty součinitele prostoru tepla pro budovy 

s převažující návrhovou vnitřní teplotou θim v interiéru 18 °C až 22 °C včetně se 

navrhly konkrétní skladby. (21) Jelikož varianty B, C a D se pohybují v úrovni 

pasivních a nulových domů, kde již bývá standardem nucené větrání s rekuperací 

tepla, je tedy s ním v jednotlivých variantách uvažováno i včetně varianty A, u které 

je navržena i varianta bez rekuperace. Základních 5 variant domu lze charakterizovat 

následujícím způsobem: 
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 dům s tepelnou obálkou na úrovni doporučených hodnot součinitelů prostupu 

tepla dle ČSN 73 0540-2 bez systému nuceného větrání s rekuperací, (21) 

 dům s tepelnou obálkou na úrovni doporučených hodnot součinitelů prostupu 

tepla dle ČSN 73 0540-2 se systémem nuceného větrání s rekuperací, (21) 

 dům s tepelnou obálkou na úrovni vyšších hodnot součinitelů prostupu tepla 

doporučených pro pasivní domy dle ČSN 73 0540-2 se systémem nuceného 

větrání s rekuperací, (21) 

 dům s tepelnou obálkou na úrovni nižších hodnot součinitelů prostupu tepla 

doporučených pro pasivní domy dle ČSN 73 0540-2 se systémem nuceného 

větrání s rekuperací, (21) 

 dům s tepelnou obálkou odpovídající hodnotám součinitelů prostupu tepla 

nulového domu se systémem nuceného větrání s rekuperací. 

Návrh konkrétních skladeb byl proveden v programu od firmy DEK, Stavební 

fyzika – Tepelná technika 1D. 

Pro takto definované varianty daného konceptu byly vypočteny potřeby energií na 

vytápění, ohřev teplé vody, osvětlení, domácí spotřebiče, měření a regulaci, a to 

včetně energií provozních a pomocných systémů. V celkové potřebě energie byla 

zohledněna i účinnost jednotlivých systémů. Potřeby energií byly vypočítány pro 

jednotlivé měsíce v roce samostatně tak, aby bylo možné přesnější dimenzování 

obnovitelných zdrojů energie závislých na klimatických prvcích měnících se 

v průběhu roku. Druhým krokem vytváření variantního energetického hospodaření 

je stanovení míry energetické soběstačnosti, tedy stanovení podílu krytí 

energetických potřeb vlastními obnovitelnými zdroji energie. Každý standard 

zateplení domu uvedený v předešlé tabulce se rozdělí na dalších 5 variant, a to s 0%, 

25%, 50%, 75% a 100% krytím energetických potřeb pomocí vlastních 

energetických zdrojů, čemuž odpovídá míra energetické soběstačnosti. V rámci 

definování konceptu byl použit systém BACKUP, tedy systém získající dodatečnou 

energii, která se již nedá pokrýt z vlastních zdrojů, z veřejné distribuční sítě. Backup 

systém byl použit zejména s ohledem na dobrou dostupnost distribuční soustavy 

v rámci České republiky a s ohledem na vzrůstající trend backup systémů 

v západních zemích, zejména v Německu, a jejich podpory ze strany státu. (9) Jako 

OZE jsou použity solární termické kolektory, které pokrývají energetickou potřebu 

na ohřev teplé vody, dále fotovoltaické solární panely a větrné agregáty vyrábějící 

energii elektrickou. Součástí jednotlivých systémů jsou i zařízení pro akumulaci a 

distribuci energie, tedy teplovodní zásobníky, střídače, regulátory nabíjení, baterie, 

rozvody apod. Pro každou z 25 variant se tak navrhl rozsah použití těchto OZE 

potřebných k dosažení daných kritérií energetické soběstačnosti. Jako doplňkový 

zdroj energie byla použita elektrická síť. Výpočty energetických potřeb a 

dimenzování OZE bylo provedeno programem CALK – speciální program k tomuto 

účelu vyvinutý v rámci grantového projektu zpracovaném na FA VUT v Brně s Ing. 

Jiřím Svobodou. (10) Výsledky stanovení spotřeb energií bylo ověřeno programem 
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od firmy DEK, Stavební fyzika – Energetika určeným pro tvorbu průkazů 

energetické náročnosti budov. 

 

3.3.3 Návrh konkrétních parametrů potřebných pro hodnocení jednotlivých 

variant dle kritérií hodnoticí metodiky 

Z postupu popsaného v předcházející kapitole vyplynou základní vstupní parametry, 

které již vstupují do kriteriálního hodnocení nebo pomocí kterých se potřebné 

parametry zjistí. Další potřebné parametry jsou získány z různých zdrojů: 

Hodnoty životnosti jsou převzaty z přílohy k metodice SBToolCZ. (14) Cena byla 

stanovena na základě reálných ceníkových cen materiálu a byla vztažena na 

jednotku hmotnosti používanou v ostatních hodnocených parametrech. Jako zdroj 

hodnot svázaných energií a emisí jednotlivých materiálů posloužil server 

ENVIMAT.CZ. (15) 

Hodnoty konverzních a emisních faktorů pro jednotlivé zdroje energie a 

energonositele jsou opět převzaty z přílohy metodiky SBToolCZ. (14) 

Stanovení cen větracího systému se provádělo ve spolupráci s odbornou firmou, 

která na základě svých zkušeností s projektováním vzduchotechnických zařízení 

v domech obdobného rozsahu vyplnila následující tabulku. 

U stanovení cen fotovoltaických ostrovních systémů byl trochu problém 

v dostupnosti dat ucelených systémů. Proto byl vytvořen výpočetní model skládající 

se z ceny jednotlivých panelů, ceny sestavy baterií, jejichž rozsah je dán na základě 

kalkulace v závislosti na energetických potřebách a optimální autonomii domu 

v programu CLAK, dále ceny ostatního zařízení, zejména střídačů regulátorů 

nabíjení, řídicích systémů, elektroinstalací a montáže. Ceny jsou následně 

přepočítány na m2 plochy FVP a tato hodnota vstupuje do výsledného hodnocení. Ve 

výpočtech jsou použity běžně dostupné ceníkové ceny jednotlivých komponent. 

Stanovení cen solárních panelů bylo provedeno obdobným způsobem jako u FVP 

pouze s tím rozdílem, že cena ostatního zařízení obsahuje i prvky pro akumulaci 

energie, tedy teplovodní zásobník, regulaci a potřebné rozvody. 

Pro návrh větrných agregátů byl použit typ WHISPER W500, který dokáže 

využívat i nízkých větrných rychlostí, a je tak vhodný do našich podmínek a pro 

ESD. Agregát potřebuje pro své zapojení do systému minimální rozsah zařízení, 

cena tedy byla stanovena na 300.000,00 Kč. Tato cena platí pouze v kombinaci 

s FTP, pokud by se agregát používal samostatně, je nezbytné k ceně připočítat i 

náklady na baterie a zařízení pro vytvoření elektrické sítě, zejména střídače a 

regulátory nabíjení. 

Poslední položkou, která byla vyčíslena, je položka investičních nákladů na 

přípojku elektrické energie. Ta byla ve všech případech stanovena na hodnotu 

20.000,00 Kč, což odpovídá běžným nákladům na připojení rodinného domu 

s dostupností distribuční soustavy elektrické energie v blízkém okolí. V případě, kdy 
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bychom hodnotili případ domu vzdáleného od distribuční soustavy, pak by se nám 

zvýšení ceny za el. přípojku výrazněji promítlo do celkového hodnocení.  

Provozní náklady můžeme rozdělit do tří základních skupin. První skupinu tvoří 

provozní náklady na údržbu jednotlivých konstrukcí, materiálů a zařízení. Zde je 

velmi složité predikovat přesné hodnoty, proto se v rámci hodnocení tato položka 

neuvažuje, respektive se započítá v rámci uvažované životnosti daných materiálů a 

zařízení. Předpokládá se totiž, že pravidelnou údržbou se doba životnosti prodlužuje, 

a není tak nutné po uplynutí stanovené doby zařízení kompletně vyměnit. Doba 

životnosti tak obsahuje jak náklady na údržbu, tak částečnou či úplnou výměnu 

jednotlivých částí konstrukcí zařízení v průběhu let. Provozní náklady na údržbu 

tedy můžeme považovat za nulové, jelikož jsou již obsaženy v ceně investičních 

nákladů. 

Druhou skupinou nákladů jsou náklady na provoz OZE. Jelikož se zde energie 

získává v našich uvažovaných variantách z přírodních nevyčerpatelných zdrojů (vítr 

slunce apod.), které jsou zadarmo, je cena za tento druh energie rovna pouze 

investičním nákladům a nákladům na údržbu. Zde můžeme převzít teze 

z předchozího odstavce, a tyto náklady tedy považovat za nulové. 

Třetí skupinou provozních nákladů jsou náklady za dodávky energie 

z neobnovitelných zdrojů, v našem případě elektrické energie z distribuční sítě. 

Cena této energie se skládá z ceny za jistič, paušální fixní měsíční platby a ceny za 

odebrané množství energie. Cenový rozdíl je také v závislosti na různých 

distribučních společnostech. V uvažovaných variantách byl použit stejný typ jističe 

a stejná distribuční společnost, a to ČEZ. Cena energie na kWh se tak mění 

v závislosti na množství odebrané energie. Z tohoto důvodu byl použit kalkulátor 

cen energií energetického regulačního úřadu ERU, pomocí kterého byly stanoveny 

ceny na kWh spotřebované energie pro jednotlivé hodnocené varianty. (22) 

Všechny uvedené ceny jsou převzaty z dostupných cen jednotlivých výrobců. 

Avšak je třeba zdůraznit, že pravděpodobnost jejich pohybu v průběhu času je ze 

všech dat nejvíce reálná. 

 

3.3.4 Charakteristika a zhodnocení výstupů jednotlivých variant 

Dalším postupem je zadání získaných hodnot do kriteriálních listů, ze kterých 

vyplynou kriteriální indikátory. 

Všechny indikátory všech hodnocených variant jsou převedeny pomocí výše 

popsané metody na bodové hodnocení. Každé bodové hodnocení se vynásobí 

váhovým koeficientem (váhy jednotlivých kritérií) a sečtou se dle jednotlivých 

kriteriálních skupin. Bodový součet skupiny se nakonec vynásobí váhovým 

koeficientem celé skupiny a body všech skupin se opět sečtou. Výsledným číslem je 

konečné hodnocení dané varianty z hlediska TUR modifikovanou metodikou 

SBToolCZ.  
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Tab. 8 Výsledné hodnocení jednotlivých variant se započtením váhových 

koeficientů jednotlivých kriteriálních skupin 

váhy jednotlivých 

skupin kritérií 50.0 % 35.0 % 15.0 %   
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1 D 0 % 2.33 0.53 5.24 8.10 

2 D 25 % 3.03 0.53 5.32 8.88 

3 D 50 % 3.64 0.53 4.75 8.92 

4 D 75 % 4.23 0.51 4.38 9.12 

5 D 100 % 4.92 0.35 2.66 7.93 

6 C 0 % 2.08 0.53 5.25 7.86 

7 C 25 % 2.87 0.53 5.27 8.67 

8 C 50 % 3.53 0.53 4.86 8.92 

9 C 75 % 4.17 0.48 4.30 8.96 

10 C 100 % 4.98 0.31 1.83 7.12 

11 B 0 % 1.84 0.53 5.25 7.62 

12 B 25 % 2.68 0.53 5.27 8.48 

13 B 50 % 3.43 0.53 4.82 8.78 

14 B 75 % 4.22 0.48 4.11 8.81 

15 B 100 % 5.12 0.29 1.43 6.83 

16 A s VZT 0 % 0.94 0.53 5.10 6.57 

17 A s VZT 25 % 1.92 0.53 4.82 7.27 

18 A s VZT 50 % 2.97 0.50 4.44 7.91 

19 A s VZT 75 % 4.06 0.44 3.40 7.89 

20 A s VZT 100 % 5.16 0.07 0.25 5.48 

21 A bez VZT 0 % 0.57 0.42 5.12 6.11 

22 A bez VZT 25 % 1.62 0.42 4.87 6.91 

23 A bez VZT 50 % 2.70 0.39 4.46 7.54 

24 A bez VZT 75 % 3.90 0.31 3.34 7.55 

25 A bez VZT 100  % 5.17 0.06 0.02 5.24 

Zdroj: Autor 
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4  VÝSLEDKY DIZERTAČNÍ PRÁCE S UVEDENÍM NOVÝCH 

POZNATKŮ, JEJICH ANALÝZA A VÝZNAM PRO REALIZACI 

V PRAXI NEBO PRO DALŠÍ ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

Výsledky dizertační práce lze uvést ve dvou základních rovinách: 

1) Stanovení metodiky pro vyhodnocování parciálních částí návrhu ESD – tato 

metodika nám umožňuje porovnávat navzájem pouze dílčí části návrhu a pomáhá 

tak ke sledování vyváženosti systému, např. lze zjistit bodové hodnocení v daném 

konceptu přípojky elektřiny a bodové hodnocení propanbutanového agregátu na 

základě sledování změn vstupních parametrů, které budou v tomto případě třeba, 

délka připojení, charakteristika agregátu, cena plynu či elektřiny, emisní a konverzní 

faktory obou zdrojů apod., lze vysledovat, od jakých hodnot bude propanbutanový 

agregát výhodnější z hlediska trvale udržitelného rozvoje a při jakých podmínkách 

je vhodné ještě dům napojovat na veřejnou elektrickou síť. Stejně tak může 

vyhodnocovat obdobným způsobem ucelené a navzájem propojené soubory dílčích 

prvků návrhu. Velkou výhodou je fakt, že metodika funguje na základě vstupních 

parametrů, které jsou vzájemně provázány s výsledným kriteriálním bodovým 

hodnocením jednoduše pochopitelnými vzorci, a je tudíž možné sledovat míru 

velikosti změny bodového hodnocení v závislosti na prováděných změnách 

jednotlivých vstupních parametrů. V úvahu se musí také brát, že hodnocení je 

prováděno relativně oproti absolutnímu hodnocení původní metodiky SBToolCZ. Je 

to dáno zejména pokaždé jiným rozsahem hodnocených celků. Absolutní závěry lze 

tak provádět pouze s ohledem na široký výběr posuzovaných vzorků například tak 

jak to bylo provedeno v hodnocení energetických variant jednoho typu konceptu 

domu v této práci. I tak je nutné dodat, že vytváření paušalizujících závěrů 

z posouzení této práce se musí brát s jistou rezervou, neboť množství vstupních 

údajů, kde může nastat chyba ať už v prvotním úsudku, či v nepřesných datech, je 

veliká. 

2) Vyhodnocení základních energetických variant konkrétního konceptu 

rodinného domu – výstupy v této rovině výsledků dizertační práce mají za úkol 

prověřit zvolenou metodiku a ukázat cestu obdobně vystavěným problémům. Dále 

vytváří jakési základní měřítko při prvotní volbě konceptů budov a ukazuje, jakým 

způsobem se chová bodové hodnocení souboru návrhových prvků energeticky 

soběstačných budov z hlediska trvale udržitelného rozvoje, a to zejména v závislosti 

na energetické potřebě a míře energetické soběstačnosti. Celkový výsledek je shrnut 

v následujícím grafu. 
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Obr. 1 Výsledné hodnocení posuzovaných konceptů energeticky soběstačných 

rodinných domů – hodnocení vlivu volby energetického konceptu domu na trvale 

udržitelný rozvoj modifikovanou metodikou SBToolCZ 

Zdroj: Autor 

Z grafu vyplývá, že z hlediska TUR je vhodné koncipovat domy s nízkou 

potřebou energie a s vysokým podílem pokrytí této energie vlastními OZE. 

Optimální pokrytí se také pohybuje cca od 50 % do 75 %, a to v závislosti na 

energetických potřebách. Čím je potřeba energie větší, tím optimum podílu 

energetické soběstačnosti klesá k hodnotě 50 %. 0% a 100% podíly energetické 

soběstačnosti jsou naopak nevhodné, a to zejména s ohledem na náklady OZE 
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zajišťující 100% podíl energetické soběstačnosti či velkou zátěž životního prostředí 

v podobě velkého podílu energie získané z veřejné elektrické sítě. 

Důležitou poznámkou k uvedeným výsledkům je fakt, že jako zdroj dodatečné 

energie byla použita elektřina z veřejné sítě, která nemá dobré parametry ve vztahu 

ke skupině ekologických indikátorů především kvůli vysokému konverznímu 

a emisnímu faktoru. Troufám si tvrdit, že použitím zdrojů, jako je třeba kotel na 

biomasu (peletky, štěpku apod.), bychom bilanci bodového hodnocení výrazně 

srovnali. Použitím kotle na biomasu v podobě OZE bychom také mohli nahradit 

velké investice do fotovoltaických systémů, a i když bychom museli v tomto případě 

započítat plochu potřebnou k získání dostatečného množství biomasy, i tak by byly 

investiční náklady oproti momentálně navržené variantě výrazně nižší, což by se 

jistě promítlo do celkového hodnocení. V tomto ohledu je tak možné na nastaveném 

konceptu prověřovat další a další řešení volby optimálních zdrojů energeticky 

soběstačných budov. 

Obě dvě roviny výsledků dizertační práce v podobě, v jaké jsou zpracovány, je 

možné používat přímo v procesu návrhu a včas tak optimalizovat navrhované řešení. 

Použitím nástrojů a metodik SBToolCZ a CALCK byl dokázán jejich velký 

potenciál, avšak i řada nedostatků a slabých míst. 

 

5  ZÁVĚR – PŘÍNOS PRÁCE 

Přínos z hlediska osobního 

Z hlediska osobního má pro mě jako autora práce přínos zejména v rozšíření 

záběru pohledu na tvorbu architektonických návrhů. Architekt nemůže mít pod 

kontrolou ty části návrhu, které nemá detailně prostudované a u kterých dostatečně 

nechápe vzájemné vazby a souvislosti. Slepé používání zavedených postupů 

a principů neumožňuje zpětnou sebereflexi, avšak transformací těchto postupů 

a pokusem o jejich aplikace v jiných souvislostech a pro odlišný účel člověka nutí 

k zamyšlení a k pochopení či případné revizi používaných postupů či norem.  

Na druhou stranu architekt musí dbát na zachování jistého odstupu od znalostí 

exaktní části návrhu, kterou se tato práce zabývala, neboť architektura není jen věda 

a technika, ale ve srovnatelně stejném poměru i umění. Paradoxně však její 

pochopení umožní, aby tento odstup byl objektivní a nebyl zkalen předsudky 

a osobní sympatií či antipatií.  

Přínos z hlediska školy a výuky 

Celá práce je vystavěná na několika ucelených částech, které se postupně 

zpracovávaly v průběhu doktorandského studia. Většina činností prováděných 

v rámci výuky a většina prací pro školu byla zpracována s ohledem na vytyčené cíle 

této dizertační práce, ať už to byly příspěvky na mezinárodní doktorandské 

konference, pojednávající o tepelných izolacích či o energeticky soběstačných 

domech, nebo spolupráce v rámci projektu OPVK na začlenění trvale udržitelných 
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principů výstavby do výuky, kde jsem zpracovával část pojednávající o přírodních 

materiálech. Významnou prací, tvořící jeden ze základních kamenů této dizertační 

práce a zároveň přímo využívanou ve výuce na fakultě architektury VUT v Brně na 

katedře stavitelství, je výpočetní program CALCK a metodika ke koncepčnímu 

návrhu energeticky soběstačných domů, jež byly zpracovány společně s Ing. Jiřím 

Svobodou v rámci grantového projektu financovaného z fondu FRVŠ.  

Přínos z hlediska odborné veřejnosti 

Vzhledem k tomu, že se jako autor práce i jako praktikující architekt považuji za 

součást odborné veřejnosti, je možné říci, že zde platí obdobné teze jako v odstavci 

poukazujícím na osobní přínos, kde je zdůrazněn zejména význam detailního 

pochopení problematiky a vzájemných vazeb, což však znamená podrobné studium 

práce. Avšak troufám si tvrdit, že přínos práce pro odbornou veřejnost tkví 

v jednotlivých výsledcích či v druhu použitých nástrojů a způsobu jejich uplatnění. 

Konkrétně lze uvést zejména využití nástroje SBToolCZ používaného v praxi pro 

hodnocení staveb z hlediska trvale udržitelného rozvoje. Práce ukázala, že jeho 

použití není nikterak extrémně náročné a složité, a nastínila možnost jeho další 

aplikace v případech, pro které nebyl původně koncipován.  

Rovněž výsledná tabulka závislosti míry energetické soběstačnosti na 

energetických potřebách a vyhodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje může 

být zajímavým podkladem pro projektanty energeticky soběstačných budov. 

Přínos z hlediska laické veřejnosti 

V neposlední řadě je třeba uvést přínos práce pro laickou veřejnost. Laickou 

veřejností je míněna skupina potenciálních investorů, stavebníků či běžné populace, 

která nemá odborné vzdělání v oblasti stavebnictví či energeticky úsporných / 

soběstačných domů. Tato skupina nemusí dostatečně chápat popisované procesy a 

výsledky uváděné v předkládané práci, nicméně po předčtení bude schopna si 

uvědomit, že energeticky soběstačné domy představují různorodou problematiku, že 

kvalitní stavba v energeticky soběstačném standardu může mít celou řadu rozdílných 

řešení a že jedním ze způsobů, jak kvalitativně tyto koncepty mezi sebou 

porovnávat, je jejich hodnocení z hlediska trvale udržitelného rozvoje, čímž se 

zabývala tato práce. 

Té části laické veřejnosti, která je v oboru více edukovaná, může práce 

poskytnout informace o vhodnosti konkrétního konceptu domu, ale zejména fakt, že 

výstavba energeticky soběstačných budov, a to i v našich podmínkách, není vždy 

neefektivní či nevhodná, ale záleží na konkrétních podmínkách a specifikách 

každého konkrétního zadání. 
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8  ABSTRAKT 

Tvorba koncepce domů je prvořadý úkol architektů projektantů v oboru architektury 

a stavitelství. I když základní požadavky zůstávají napříč časem stále stejné, 

možnosti jejich řešení se neustále vyvíjí a mění. Navíc s rostoucí globalizací se na 

architekturu kladou a nabalují nové požadavky přesahující horizont zájmů 

stavebníka a projektanta. Globální pohled na každý projekt a zhodnocení jeho stopy 

zanechané v našem prostředí a společnosti je sice mnohokrát diskutovaný, ovšem 

málokdy zohledněný, či dokonce jen branný v úvahu. V této souvislosti jsme svědky 

vývoje nových trendů konceptů staveb, spočívajících v používání přírodních 

materiálů, ve snižování ekologické zátěže okolí, ve snižování energetické 

náročnosti, či dokonce ve snaze dosažení energetické nezávislosti, tedy trendy, 

jejichž společným jmenovatelem je trvale udržitelné stavitelství, potažmo trvale 

udržitelný rozvoj obecně. Tvorba konceptů energeticky soběstačných domů tak 

nespočívá pouze v precizním vyřešení zadaného úkolu z pohledu projektanta či 

stavebníka, ale také v hledání takového řešení, které při použití nových trendů a 

principů nepůjde, i když nechtíc, proti prvotní myšlence samotné. Předkládaný 

nástroj zpracovaný a prezentovaný v rámci této dizertační práce má ambici snížit 

globální pohled na projekt i do perspektivy konkrétní individuální tvorby a přispět 

tak malou měrou k tvorbě kvalitnějších projektů z pohledu trvale udržitelného 

rozvoje. Energeticky soběstačné domy nejsou jednoznačný pojem. Pro práci s nimi 

bylo nutné stanovení jejich základní definice, která popisuje jejich různorodé 

koncepční varianty a umožňuje tak přesně vymezit řešenou oblast. Pro správné 

zvolení optimálního řešení z hlediska trvale udržitelného rozvoje je nutné již od 

začátku jejich posouzenía vzájemné porovnání. Jako základní nástroj pro toto 

posouzení byl použit a částečně modifikován SBTool, který je postaven na třech 

základních pilířích trvale udržitelného rozvoje – SOCIÁLNÍ (SPOLEČENSKÝ) – 

ENVIRONMENTÁLNÍ– EKONOMICKÝ. Snaží se zjistit míru zanechané stopy 

zvoleného konceptu z pohledů těchto tří hledisek a vyhodnotit efektivitu vybraného 

řešení z pohledu trvale udržitelného stavitelství. Takto konstruovaný nástroj umožní 

porovnat různé koncepty stejného projektu mezi sebou, ale i různé projekty 

navzájem. Rovněž dovolí posuzovat nejen celý koncept, ale i jeho dílčí části, a to 

vše samozřejmě i s ohledem na vývoj jednotlivých aspektů v čase. 

 

 


