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Aplikace hodnocení udržitelné 
architektury ve výuce architektury
Hana Kasalová Obecně

Tím, jak by měl udržitelný dům vypadat, se začali lidé 
zabývat již v 80. letech 20. století. Objevily se první 
pokusy, jak stavby hodnotit a  docilit, aby byly sta-
věny budovy úsporné a zbytečně nezatěžující životní 
prostředí. Těmto hodnotícím metodám se řiká certi-
fi kační systémy. Do dnešní doby jich vzniklo několik 
desítek.

Současně s  vývojem a  rozšiřováním pozornosti 
na stále větší počet sledovaných kritérií se objevila 
snaha jednotlivé budovy mezi sebou porovnávat. To 
vedlo ke vzniku několika systémů hodnocení budov. 
V současné době existuje ve světě celá řada certifi -
kačních nástrojů a  téměř v  každém státě se použí-
vá odlišná hodnotící metodika. V některých státech 
se používá dokonce více metodik certifi kace, které si 
vzájemně konkurují nebo se doplňují (každá metodi-
ka se soustředí na jinou typologii budov). 

Situace je tedy poměrně nepřehledná a zatím nic 
příliš nenasvědčuje vůli ke sjednocení hodnoticích 
nástrojů. Certifi kátů a metodik pro posouzení udrži-
telnosti budov jsou skoro dvě desítky. Mezi nejpou-
žívanější patří americký LEED, kterým se pyšní přes 
7000 certifi kovaných budov, britský BREEAM, který 
má po světě cca 1880 certifi kovaných staveb, unijní 
certifi kát GreenBuilding, který má asi 90 budov v Ev-
ropské unii, či německý DGNB, který má 270 certifi -
kovaných budov.

Ačkoliv množství kritérii má zabezpečit posouzení 
stavby ze všech úhlů pohledu, při bližším zkoumání 
certifi kačních kritérií lze dojít k závěru, že hodnocení 
se z větší části týká pouze stavebních a konstrukčních 
vlastností. V naprosté většině dochází k opomenutí 

architektonických kvalit budovy. Velmi dobrým pří-
kladem je německý certifi kační systém DGNB.1 Jed-
notlivá kritéria jsou zařazena do tří skupin kvalit: 
ekonomická, sociokulturní, a  technická. Estetická 
kvalita je vyjádřena pouze kritériem “architektonic-
ká soutěž” (vypsání architektonické soutěže na návrh 
dotyčné stavby) a  kritériem “umění v  architektuře” 
(přítomnost “prvku umění” v  budově). Dohromady 
tyto dva činitele ovlivní celkový výsledek certifi kace 
pouze ze 3 %. Dalším příkladem může být certifi ka-
ce LEED.2 Hledané estetické kvality se objevují jen 
v kritériu “inovace v designu”, za který je možno zís-
kat jen tři body z celkového počtu 69 bodů. Jedním 
z  hlavních problémů systémů hodnocení budov je 
potlačení architektonického a estetického hodnocení 
kvality stavby.

Hodnocení udržitelných staveb na FA ČVUT 
na Ústavu navrhování II
V ZAN doc. Ing. arch. Schlegera se pracuje podle zá-
sad trvale udržitelného rozvoje architektury (green 
architecture), důraz je kladen na využití všech aspek-
tů ekologického stavění (nízkoenergetické principy, 
orientace na sluneční energii) v  souladu se zvyšo-
váním kvality života, “tvorbou elegantní střídmos-
ti”.3Snahou je přiblížit studentům holistický pohled 
architekta na celek na čtyřech krocích vedoucích k še-
trné architektuře. Již Andrea Palladio v  1. kapitole 
své Knihy o architektuře mluví o vhodném místě pro 
stavbu jako o  místě veselém a  zdravém. V  prvním 
kroku je špatné rozhodnutí neopravitelné a nevhod-
ná orientace ke světovým stranám neomluvitelná. Ve 
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druhém kroku je důležité navrhnout hmoty stavby 
v  souladu s  chodem slunce a  získáním co nejlepší-
ho ukazatele kompaktnosti. Třetí krok je dovršením 
kroku 1. a 2. Je proto logické navrhnout stavbu, kte-
rá by koexistovala se sluncem a vyrovnávala kolísá-
ní intenzity a absenci solární radiace v průběhu dne 
a noci. Čtvrtý krok je pověstnou třešničkou na dortu 
a bez předchozích tří kroků není životaschopný. Z ar-
chitektonického hlediska se jedná o integraci těchto 
zařízení do budovy a jejího pláště, takže jejich účin-
nost musí zaručit předchozí tři kroky.

V  ateliéru byla vyvinuta hodnotící metoda, tzv. 
“ekoparametry”. Je to nástroj, jenž slouží ke studij-
ním účelům při návrzích udržitelných staveb. Každý 
studentský projekt, který je vytvářen v ateliéru, je po-
rovnán “ekoparametry”, tak aby se zjistilo, jak je ener-
geticky náročný. Prvním parametrem je geometrická 
charakteristika stavby A/V. Určuje poměr ochlazova-
ných obalových konstrukcí a obestavěného prostoru. 
Druhý parametr určuje maximální velikost osluněné-
ho otvoru v poměru k podlahové ploše tak, aby byla 
zajištěna tepelná pohoda interiéru v letním období. 
Třetí ekologický parametr určuje pasivní využití slu-
neční energie. A  poslední - čtvrtý parametr určuje 
využití aktivních solárních prvků a  využití sluneční 
energie k ohřevu teplé vody a podpoře vytápění. 

Díky takzvaným “ekoparametrům” může být úro-
veň udržitelnosti budovy ovlivňována v  raných fá-
zích návrhového procesu. Ale samotný proces návrhu 
udržitelné stavby není založen pouze na technických 
parametrech a fyzikálních vlastnostech jednotlivých 
součástí budovy, ale zejména na zkušenostech a na 

talentu architekta a jeho týmu. Kvalitní a komplexní 
architektonické řešení nevznikne jen za využití všech 
zadaných parametrů ze seznamu. Je třeba si uvědo-
mit, že udržitelná kvalita stavby je spíše dána jasným 
architektonickým konceptem, založeným na důsled-
né fi losofi i a  znalostech architekta než fragmentál-
ním přínosem specialistů. 

SOLAR DECATHLON
Ukázkovým příkladem, kdy studenti mají možnost 
naučit se navrhovat udržitelnou stavbu, je účast 
v  mezinárodní soutěži Solar Decathlon. Je to pres-
tižní studentská soutěž, ve které se dvacet vybraných 
univerzitních týmů z  celého světa potýká v  návrhu 
a stavbě atraktivního, energeticky efektivního domu 
poháněného pouze solární energií. Solar Decathlon 
je založen na týmové spolupráci jednotlivých účast-
níků. Samotná soutěž, kterou vyvrcholí dva roky usi-
lovné práce a příprav, trvá deset dní. Stavby jsou pre-
zentovány veřejnosti a  snaží se ukázat, jak uspořit 
náklady a vliv stavby na životní prostředí díky využití 
sluneční energie a dalších efektivních technologií.

AIR House – konceptuální skica

AIR House – postup výstavby
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Nástroj Země Stručná charakteristika
Leed USA Hodnocení souboru kritérií z oblasti udržitelné výstavby, budova je certifi kovaná 

jako "stříbrná", "zlatá", nebo "platinová"

GBTool Španělsko, Itálie, 
Portugalsko

Hodnotí budovy z hlediska sedmi základních skupin kritérií

SBToolCZ Česká republika Vývoj českého nástroje probíhá ve výzkumném centru CIDEAS na Fakultě 
stavební ČVUT

BREEAM Velká Británie Hodnotící kritéria z oblasti udržitelné výstavby, podle výsledného naváhování je 
budova zařazena do jedné ze čtyř kategorií (1-4 slunečnice)

Green Star Austrálie Hodnotí budovy podle 4 základních kritérií
DGNB Německo Hodnotící kritéria: ekologická kvalita, ekonomická kvalita, funkčnost, sociální 

aspekt, technická kvalita, poloha a kvalita procesu výstavby

PromisE Finsko Zahrnuje 4 základní oblasti – lidské zdravím oírodní zdroje, ekologické důsledky, 
rizikový enviromentální management

ESCALE Francie Hodnocení vztaženo k hodnotám "bežné praxe", "lepší praxe" a "horší praxe"

Historie
První ročník soutěže se odehrál v roce 2002. Od té 
doby soutěž vzbudila ve světě takový ohlas, že v roce 
2010 poprvé proběhla soutěž Solar Decathlon Euro-
pe a v roce 2013 se má uskutečnit Solar Decathlon 
China.

Pravidla
Mezi základní omezení soutěže patří velikost zastavě-
né plochy domu, která se pohybuje od 55,7 do 92,9 m 
čtverečných, maximální výška domu může být nejvýše 
5,4 m. Dům musí být snadno transportovatelný, pro-
tože na postavení domu mají týmy pouze sedm dní.

Hodnocení - disciplíny
Podobně jako u atletického decatlonu jsou v  této 
soutěži testovány dovednosti v  deseti disciplínách: 
Architektura, Atraktivita pro trh, Inženýring, Komu-
nikace, Cenová dostupnost, Komfort, Teplá voda, 
Spotřebiče, Domácí zábava, Energetická bilance. 
V každé disciplíně lze dosáhnout 100 bodů, celkové 
maximum je tedy 1000 bodů. Část disciplín je zalo-
žena na měřitelných veličinách (Cenová dostupnost, 
Komfort, Teplá voda, Spotřebiče, Domácí zábava, 
Energetická bilance) a část disciplín hodnotí odbor-
ná porota (Architektura, Atraktivita pro trh, Inžený-
ring, Komunikace a Domácí zábava).

AIR House – hlavní obytný prostor
Vizualizace: Cyrany
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Solar Decathlon 2013 Team Czech Republic
V listopadu roku 2011 podal přihlášku do soutě-
že tým ČVUT - Team Prague Solar Decathlon 2013. 
V  letním semestru 2011 byl návrh solárního domu 
pro Solar Decathlon jedním z témat zadání v ateli-
érech Ústavu navrhování II na Fakultě architektury. 
Čtyři studentské týmy podrobně analyzovaly pod-
mínky soutěže a soutěžní stavby z minulých kol a při-
pravily podklady pro další vývoj projektu.

V létě byla uspořádána dvě kola interní architek-
tonické soutěže, které se zúčastnili studenti doktor-
ského studia z Fakulty architektury a Fakulty staveb-
ní. Z  hodnocení odborné poroty vzešla doporučení 
a nasměrování pro konečný design soutěžního domu. 
Důležitým bodem přípravy byla exkurze členů týmu 
na fi nále Solar Decathlon 2011 ve Washingtonu, kde 
navštívili všechny soutěžní domy, diskutovali s  jed-
notlivými týmy a  upřesnili si řadu detailů ohledně 

přihlášky i samotného návrhu. Finální podoba domu 
AIR House je výsledkem otevřeného workshopu 
a  spolupráce studentů magisterského a  doktorské-
ho studia Fakulty architektury a Fakulty stavební, za 
podpory univerzitních expertů.

Vůbec první účast českého týmu v Solar Decathlon 
2013 je pro Českou republiku jedinečnou příležitostí 
propagovat českou architekturu a inženýrství ve svě-
tě a podílet se na hledání nových řešení pro trvale 
udržitelný rozvoj.

Závěr
Metod, jak stavby hodnotit a  docílit tak toho, aby 
byly stavěny úsporně, je nespočet. Liší se nejen me-
todikou, ale také cílovou skupinou, tedy tím, komu 
má být hodnocení stavby určeno. Zatím je udržitelná 
stavba určitý nadstandard, ale měl by to být základ, 
ze kterého by měl každý architekt vycházet. Ve fázi 
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tvorby návrhu jsou architekt a další účastníci nejvíce 
schopni ovlivnit budoucnost stavby a předurčit tak 
míru jeji “udržitelnosti”. Proto je důležité zaměřit se 
na aplikace hodnocení udržitelné architektury do vý-
uky architektury a zejména naučit studenta architek-
tury prošetřit základní principy udržitelnosti projek-
tu již při vývoji architektonického konceptu.

Autorka spracováva na FA ČVUT Praha dizertačnú 
prácu na tému: Tendence udržitelného vývoje v 
architektuře.
Školiteľ: doc. Ing. arch. Eduard Schleger.

Literatura:
1 www.dgnb.de
2 www.usgbc.org
3 http://fa.cvut.cz/Cz/ZAN/ZANSchleger

AIR House – pohled z jihovýchodu
Vizualizace: Cyrany


