
Ing. Daniela Hroššová         DEKPROJEKT s.r.o.         www.breeamleed.cz                 1/34

Požadavky v oblasti stavební fyziky 
v české legislativě vs. BREEAM

Mezinárodní konference Udržitelný development a zelené dovednosti: švýcarsko – česká spolupráce II
16.-17.2.2012 v Národní technické knihovně                                                      Pořadatel: Envi A. o.p.s.

Ing. Daniela Hroššová
DEKPROJEKT s.r.o.
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BREEAM NOVOSTAVBY
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- celkový počet dosažitelných bodů: 110

- z toho cca 30 bodů dosažitelných v oblasti stavební fyziky a energetiky

- pro úrovně pass, good a very good nepovinné

- povinné pro úroveň excellent: 6 bodů z části Ene 1 a 1 bod z části Ene 5

- povinné pro úroveň outstanding:10 bodů z části Ene 1 a 1 bod z části Ene 5

- body za stavební fyziku a energetiku sice většinou nepovinné, ale pro 
dosažení vyšší úrovně mohou být nutné - skok až o 2 úrovně výše

stavební fyzika
a energetikaBREEAM:
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ČÁSTI BREEAM STAVEBNÍ FYZIKA A ENERGETIKA

MAN   Management

HEA    Health and Wellbeing:

ENE    Energy: energetická náročnost, nízkouhlíkové zdroje

TRA   Transport

WAT   Water

MAT   Materials

WST   Waste

LE       Land Use and Ecology

POL    Pollution: hluková zátěž okolí

BREEAM - stavební fyzika a energetika

denní a umělé osvětlení, akustika, 
tepelná pohoda, větrání
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• denní osvětlení

• akustika

• tepelná pohoda

• přirozené větrání

ZAMĚŘENÍ PŘEDNÁŠKY



Ing. Daniela Hroššová         DEKPROJEKT s.r.o.         www.breeamleed.cz                 6/34

Stavební fyzika a energetika dle české legislativy

ÚZEMNÍ ŘÍZENÍ

� studie zastínění – posouzení vlivu na okolí

Vyhl. 26/1999 Sb., Vyhl. 268/2009 Sb., ČSN 73 0580-1

� hluková studie – posouzení vlivu na okolí

Nařízení vlády 272/2011
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Stavební fyzika a energetika dle české legislativy

STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

� studie denního osvětlení – posouzení vlastního objektu

Vyhl. 26/1999 Sb. (TP), Vyhl. 269/2009 Sb. (OTP), ČSN 73 0580-1

� hluková studie – posouzení vlastního objektu

Nařízení vlády 272/2011, TP, OTP, ČSN 73 0532

� průkaz energetické náročnosti budovy

zákon 406/2000 Sb., Vyhl. 148/2007 Sb.

� tepelná pohoda

TP, OTP, ČSN 73 0540-2

� přirozené větrání

Nařízení vlády 361/2007 Sb.
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Porovnání nároků BREEAM a české legislativy

ČR BREEAM

denní osvětlení
zastínění okolní zástavby vyžaduje ne řeší

vlastní objekt vyžaduje oce ňuje

tepelná pohoda vyžaduje oce ňuje

přirozené větrání vyžaduje oce ňuje

akustika

hluková zátěž okolí vyžaduje oce ňuje

hluk při výstavbě vyžaduje ne řeší

vlastní objekt vyžaduje oce ňuje

energetika
energetická náročnost vyžaduje oceňuje nebo 

vyžaduje

nízkoemisní zdroje vytápění a 
chlazení nevyžaduje oceňuje nebo 

vyžaduje
oceňuje = nevyžaduje, ale umožňuje získání bodů
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• prostory: všechna trvalá pracovní místa (>4 hodiny/den alespoň 1 x za týden) 

• minimální hodnota činitele denní osvětlenosti: 1,5 %

• průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti: 5,0 % (pouze když horní osvětlení)

• PRAXE: pokud určitá plocha nevyhoví, vymezí se zóny nebo se předepisuje 
směnný provoz

DENNÍ OSVĚTLENÍ - požadavky v ČR
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výpočet 

DENNÍ OSVĚTLENÍ - příklad v ČR

izofoty

vymezení zón úprava dispozice
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• prostory: dáno % ploch z celkové podlažní plochy, kde musí být splněny požadavky

� administrativní objekty: 80 % všech pronajímatelných kancelářských ploch

kanceláře + jednací místnosti + tréninkové/prezentační místnosti

� průmyslové objekty: 80 % všech výrobních prostor a dalších pobytových ploch

� obchodní objekty: 35 % všech prodejních a společných ploch

• požadavky na:

a) průměrnou úroveň denního osvětlení (v luxech nebo %)

b) minimální úroveň nebo rovnoměrnost

c) výhled od pracovního stolu

d) hloubku místnosti

• splnit buď a) + b) nebo a) + c) + d)

• v praxi obvykle a) + b) minimální úrove ň

• denní osvětlení musí splňovat také požadavky místní legislativy, tj. ČSN 73 0580-1

DENNÍ OSVĚTLENÍ – požadavky BREEAM
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- požadované hodnoty diferencované dle typu objektu (kanceláře/průmyslové 
objekty/obchodní prostory), zeměpisné šířky, počtu podlaží budovy, prosklení střechy

- příklad: administrativní vícepodlažní budova, zeměpisná šířka 50 – 55 ° s.š. (Praha)

- průměrná hodnota činitele denní osvětlenosti: 2,0 % nebo 3,0 %

- minimální hodnota činitele denní osvětlenosti: 0,8 % nebo 1,2 %

DENNÍ OSVĚTLENÍ - požadavky BREEAM



Ing. Daniela Hroššová         DEKPROJEKT s.r.o.         www.breeamleed.cz                 13/34

hustá a vysoká zástavba

OBJEKT V CENTRU MĚSTA

S
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OBJEKT 
V CENTRU MĚSTA

S
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zeleně:   plochy s čdo > 1,2 % …..cca 60 %

červeně: plochy s čdo < 1,2 % …..cca 40 %

⇒ ČR: vymezení zón s vyhovujícím denním osvětlením ☺

⇒ BREEAM: nelze přidělit bod                                         �

OBJEKT 
V CENTRU MĚSTA

S
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OBJEKT „NA ZELENÉ LOUCE“

River Gardens
Rohanské nábřeží
Praha
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OBJEKT „NA ZELENÉ LOUCE“

94 % 88 % 100 %
vyhovujících ploch:
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OBJEKT „NA ZELENÉ LOUCE“

⇒ ČR: vymezení zón s vyhovujícím denním osvětlením   ☺

⇒ BREEAM: požadavky splněny                                       ☺ ☺ (dokonce 2 body)
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DENNÍ OSVĚTLENÍ - PRAVDĚPODOBNOST

ČR                             CENTRUM MĚSTA ZELENÁ LOUKA

„VELKÁ“ OKNA

„MALÁ“ OKNA

BREEAM                   CENTRUM MĚSTA ZELENÁ LOUKA

„VELKÁ“ OKNA

„MALÁ“ OKNA

zřejmě nevyhoví

je možné, že s úpravami vyhoví

velmi pravděpodobně vyhoví

„MALÁ“ / „VELKÁ“ OKNA

Roli hraje nejen výška a šířka, ale i propustnost 
světla, stínící prvky.
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AKUSTIKA – vnitřní prostor

VNITŘNÍ PROSTOR
• LAeq,T… ekvivalentní hladina akustického tlaku A
• vlivy

� hluk před fasádou
� stacionární zdroje uvnitř objektu (VZT, výtahy)
� hluk z užívání

jednotlivé kanceláře……………….… ≤ 40 dB

velkoprostorové kanceláře ……….   40 – 50 dB

denní místnost……………. ……….… ≤ 40 dB

přednáškové/seminární místnosti…... ≤ 35 dB

jídelny…………………………………... ≤ 50 dB

ČR BREEAM – Hea 13

kanceláře……  ≤ 50 dB

LAeq,T
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AKUSTIKA – vnitřní prostor

VNITŘNÍ PROSTOR
• R´ w a L´w…stavební neprůzvučnost konstrukcí (vzduchová a kročejová)

pouze pro plně zařízené budovy

ČR

BREEAM

Dw + LAeq,T> 75



Ing. Daniela Hroššová         DEKPROJEKT s.r.o.         www.breeamleed.cz                 22/34

AKUSTIKA – vnější prostor - požadavky ČR

VNĚJŠÍ PROSTOR

• LAeq,T… vážená hladina akustického 
tlaku A v chráněném venkovním prostoru 
staveb

• bytové domy, školská a zdravotnická 
zařízení

• 2 m před fasádou

• maximální hodnoty LAeq,T jsou pevně 
dány a závisí na druhu zdroje hluku 
(stacionární zdroje nebo doprava) a na 
typu komunikace (I.-III.třída)

• limit pro daný případ se stanoví:

50 dB + korekce
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AKUSTIKA – vnější prostor - požadavky BREEAM

VNĚJŠÍ PROSTOR

• okruh 800 m: bytové domy, 
školská a zdravotnická 
zařízení, duchovní místa, 
parky a zahrady, rezervace

• je dáno maximální přípustné 
navýšení LAeq,T,a to:

� ve dne o 5 dB

� v noci o 3 dB
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AKUSTIKA – vnější prostor - příklad
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AKUSTIKA - PRAVDĚPODOBNOST

ČR                             CENTRUM MĚSTA ZELENÁ LOUKA

BREEAM                   CENTRUM MĚSTA ZELENÁ LOUKA

může být problematické

pravděpodobně vyhoví

již vyčerpaná kapacita 
(dosažené maximální limity)

velký rozdíl mezi současností a limity 
= potenciál navýšení

vždy potenciál navýšení 
o 5 dB (3dB)

potenciál navýšení o 5 dB (3dB) 
nemusí být dostatečný (např. 

zbudování logistického parku na 
zelené louce)
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Tepelná pohoda – požadavky

letní a zimní stabilita (ČSN 73 0540-2)

nejvyšší / nejnižší denní teplota v místnosti

ukazatele PMV, PPD a lokálního diskomfortu (ČSN EN ISO 7730)

PMV…předpověď středního tepelného pocitu

PPD…předpověď procentuálního podílu nespokojených

lokální diskomfort: průvan, odlišná radiační teplota, rozdíl teplot po výšce, 
teplá/studená podlaha

ČR 

BREEAM
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Tepelná pohoda 
příklad ČR

např. program Simulace 

(Svoboda software)
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Tepelná pohoda 
příklad BREEAM dynamická simulace
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Tepelná pohoda 
příklad BREEAM dynamická simulace



Ing. Daniela Hroššová         DEKPROJEKT s.r.o.         www.breeamleed.cz                 31/34

PŘIROZENÉ VĚTRÁNÍ – požadavky

BREEAM

• umožnit p řirozené v ětrání kancelá ří – 2 požadavky:

� buď 1a) dostatečná plocha otevíratelných oken stanovená hodnotou 5 % hrubé podlažní plochy

pouze pro místnosti s hloubkou <15 m

� nebo 1b) prokázat výpočtem, že přirozené větrání je možné v takové míře, aby zajistilo přívod 
čerstvého vzduchu a tepelnou pohodu

� 2) dvě úrovně otevírání oken

Požadavky ČR

• množství čerstvého vzduchu

� min. 50 m3/hod/osobu (25 pokud teplota <0°C nebo >26°C)

Nařízení vlády 361/2007 Sb.

• tepelná stabilita

� nejvyšší denní teplota 27 °C nebo 32 °C u klimatizovaných prostorů (bez uvažování klimatizace)

ČSN 73 0540-2
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Požadavky na zpracovatele

ČR BREEAM

denní osvětlení autorizace -

akustika
výpočty - kvalifikovaný akustik

VŠ, 3 roky zkušeností + …měření akreditace nebo 
autorizace

energetika

pENB
energetický auditor n. 

autorizovaný inženýr se 
speciálním osv ědčením

nerelevantní

Ene 1 nerelevantní
kvalifikovaný inženýr 

energetického modelování

3 roky zkušeností + …

Ene 5 nerelevantní specialista na energetiku

přirozené větrání, tepelná pohoda - -

- bez požadavků
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ZÁVĚR

Existuje určitý průnik požadavků české legislativy a BREEAM. Každý rámec má
však svá specifika. Nelze tedy jednoduše říct, že pokud objekt splňuje české
normy, získá i příslušné body v certifikaci BREEAM. Pro určení
pravděpodobnosti získání bodů je nutný odhad zkušeného zpracovatele a ve
složitějších případech konkrétní výpočty.
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Ing. Daniela Hroššová
DEKPROJEKT s.r.o.
daniela.hrossova@dek-cz.com
+420 733 168064

Děkuji za pozornost. 


