
environmentální studie staveb



Pomocí datových modelů například 
spočítáme, o kolik stupňů se změní 
pocitová teplota v dané lokalitě, jaké 
bude proudění vzduchu v okolí nebo 
kolik tepla stavba dlouhodobě akumu-
luje. Vy tak budete mít v rukou přesná 
čísla, která vám usnadní rozhodování, 
plánování i schvalovací procesy.

Plánujete výstavbu nebo úpravu kraji-
ny? Pomůžeme vám s jejím envi-
ronmentálním hodnocením: zaměří-
me se nejen na samotnou budovu, ale 
zjistíme také, jak záměr ovlivní pro-
středí města a život jeho obyvatel. 
Právě v tom se lišíme od certifikačních 
autorit, které hodnotí udržitelnost 
budov jako takových, ale neberou v 
úvahu vliv výstavby na okolí.

Srozumitelné 
environmentální 
studie pro státní 
správu a investory

Co vám naše 
studie prozradí?



Environmentální studie jako prostředek 
k úspěšné realizaci zelené a modré 
infrastruktury

Zejména hospodaření s vodou a vznik 
tepelného ostrova nelze jednoduše 
kvantifikovat od stolu. Aby adaptační 
opatření staveb byla efektivní a ekono-
micky adekvátní i v budoucnu, je 
potřeba využívat čím dál tím sofistiko-
vanější nástroje a výpočty.

Proto se například řada špičkových 
světových univerzit v oboru přesunula 
z obecných výzkumů klimatu ke zpra-
covávání lokálních environmentálních 
studií. Tedy takových, které mají přímý 
dopad na zlepšení života v konkrétní 
oblasti.

Využití zeleně a vodních ploch ve 
městě bylo odjakživa nedílnou sou-
částí stavitelství. Důležitost těchto 
prvků se ale v průběhu staletí měnila 
a dnes, se vzrůstajícími požadavky 
na udržitelnou výstavbu, si zelená a 
modrá infrastruktura žádá čím dál 
tím přesnější plánování.

Do hry vstupuje také komplikovanost 
výstavby. Už nestačí jen spoléhat na 
pozorování okolí a rozvíjet zkušenosti 
předchozí generace stavitelů (byť jsou 
tyto principy stále důležitou součástí 
oboru). 



ovlivní životní prostředí ve svém okolí. 
Disponujeme rozsáhlou databází 
stavebních i vegetačních konstrukcí a 
naše knihovna obsahuje nespočet 
druhů rostlin i celých výsadeb (variant 
architektonických i konstrukčních 
řešení), takže jsme připraveni hodnotit 
snad jakýkoliv projekt.

Příkladem takového nástroje je ENVI-
-met, software poskytující simulace 
mikroklimatu v městském prostředí. S 
jeho pomocí bylo provedeno už přes 
4000 simulačních studií po celém 
světě. ENVI-met představuje základní 
kámen při certifikaci vnějšího okolí 
staveb.

Nástroj, který pomáhá 
splnit podmínky dotačních titulů

Dotace sloužící ke zkvalitnění životní-
ho prostředí s sebou často nesou 
povinnost doložit environmentální 
hodnocení záměru. Příkladem mohou 
být programy pro adaptaci města a 
krajiny, které EU definovala k dosažení 
uhlíkové neutrality, aktuálně k cílové-
mu roku 2050. Existují proto instituce, 
které svými znalostmi a nástroji pomá-
hají městům i developerům zhodnotit 
environmentální dopad projektů.

Jednou z takových institucí je právě i 
Buildigo. Provádíme komplexní i dílčí 
environmentální studie projektových 
záměrů a jako jediní v ČR hodnotíme 
nejen samotnou stavbu, ale i to, jak



Kvalitu studie 
zajišťují správně 
zvolená data

Aby měla environmentální studie 
vypovídací hodnotu a poskytovala 
kvalitní výstupy, musí vycházet z 
relevantních dat. Mezi taková patří:

Povětrnostní (klimatická) data
Teplota a vlhkost vzduchu, atmosfé-
rické srážky, poměr zakrytí oblohy aj..

Klimatologická data 
Průměrná teplota v dané lokalitě, 
počet tropických dnů apod.. 

Stavebně-fyzikální modely
Např. chování větru v lokalitě.

Environmentální modely 
Aktivní chování rostlin a další.

Co je to  tedy
environmentální 
studie a v čem 
pomůže vám?

Studie zjišťuje, jaký dopad bude mít 
plánovaná výstavba nebo úprava kraji-
ny na okolní prostředí. A z druhé 
strany dokáže stanovit také vliv okolí 
na samotný projekt. Výsledkem jsou 
konkrétní čísla a měřitelné parametry, 
které vám dají jasný obrázek o tom, jak 
se bude výstavba v budoucnu chovat.

Studie vám usnadní rozhodování, 
plánování i schvalovací procesy. 
Poslouží také jako datový podklad 
pro hodnocení EIA.



Environmentální 
studie řeší

Vznik tepelného ostrova 
a vliv radiace na lokalitu
Zda se zvýší skutečná a pocitová 
teplota.

Spotřebu CO2 a nakládání s ním
Případně s dalšími sledovanými plyny.

Efekt zeleně na lokalitu
Zastínění, evapotranspirace, zvýšení 
tepelného komfortu.

Nakládání se srážkovou vodou 
a odtokové charakteristiky oblasti

Chování větru v lokalitě
Zda budou zachované přirozené 
větrací koridory, jak omezit negativní 
dopad dynamického působení větru.

Další parametry důležité pro danou 
oblast 
Např. koncentrace polétavého prachu 
a jiné.

Pomocí QR kódu si snadno zobrazíte ukázku studie zpracované pro 
bytový soubor Oskarka v Českých Budějovicích.



Tato studie se hodí jak ve fázi projek-
tové přípravy, tak pro plánované 
změny již stávajících objektů. Simulaci 
provádíme vždy na základě lokálních 
povětrnostních (klimatických) dat na 
adekvátně detailním matematickému 
modelu daného objektu nebo dané 
lokality. Výstupem je grafika, která 
ukazuje dotaci slunečního záření v 
jednotkách kWh/m² pro všechny 
exponované plochy.

Simulace slunečního záření vám 
pomůže upřesnit váš projekt, přizpů-
sobit jej adaptačním a mitigačním 
opatřením, a hlavně životu v okolí 
plánované výstavby.

Simulace slunečního záření dokáže předpo-
vědět, jak se změní teplota v dané lokalitě. 

Pomůže vám také vybrat vhodné 
místo pro fotovoltaické či solární 
panely. 

Slunce bezprostředně ovlivňuje kvali-
tu životního prostředí. Působí na 
budovy i vegetaci a zásadní měrou se 
podílí na tom, jak se člověk cítí upro-
střed městské zástavby. Příkladem 
může být nadměrná expozice sluneč-
nímu záření, která způsobuje přehřívá-
ní nestíněných ploch. Proto provádí-
me simulaci sluneční radiace. Díky ní 
dokážeme lokalizovat místa s nízkou a 
vysokou dotací slunečního záření, 
předpovědět vznik tepelných ostrovů 
nebo určit, kam umístit a orientovat 
solární či fotovoltaické panely.

Pomocí QR kódu si snadno zobrazíte ukázku studie zpracované pro 
bytový soubor Malé Hliny v Modre.

www.buildigo.cz
E: info@buildigo.cz
M: +420 770 127 968
linkedin | buildigo-cz



Nechte si spočítat 
proudění větru
v lokalitě, aby se 
lidem v okolí dobře 
žilo.

Proudění větru v okolí výstavby je 
závislé hned na několika faktorech – 
ovlivňuje ho lokalita, sadové úpravy, 
tvar, velikost i uspořádání navržené 
či stávající zástavby. Pomocí dato-
vých simulací dokážeme určit rych-
lost proudění větru i místa, kde bude 
docházet k častému vzniku turbu-
lentního proudění. K simulaci využívá-
me reálná povětrnostní (klimatická) 

data daného místaa pracujeme s ade-
kvátně detailním matematickým 
modelem posuzované lokality. Simula-
ce hodnotí rychlost proudění větru v 
jednotlivých výškových úrovních dané 
oblasti. Na základě těchto výstupů je 
následně možné zpracovat komplexní 
zhodnocení celé lokality, identifikovat 
problematická místa a navrhnout 
případné úpravy ke zlepšení.

Vítr západní - rovina zobrazení + 3,0 mVítr jížní - rovina zobrazení + 3,0 m

data daného místa a pracujeme s ade-
kvátně detailním matematickým 
modelem posuzované lokality. Simula-
ce hodnotí rychlost proudění větru v 
jednotlivých výškových úrovních dané 
oblasti. Na základě těchto výstupů je 
následně možné zpracovat komplexní 
zhodnocení celé lokality, identifikovat 
problematická místa a navrhnout 
případné úpravy ke zlepšení.

Vítr západní - rovina zobrazení + 3,0 m



3. Certification
detailní hodnocení a simulace všech 
aspektů projektu. Dozvíte se např. 
cenu investice do zelené infrastruktu-
ry nebo jaká bude spotřeba vody dané 
výstavby. Tato úroveň studie GREEN-
PASS nám umožňuje podrobné 

zkoumání Vašeho záměru a jeho 
postupnou optimalizaci, která vede až 
k oficiální certifikaci klimatické odol-
nosti projektu. Díky tomu je tento 
stupeň studie nejvýhodnějším řeše-
ním z hlediska poměru účinnosti a 
návratnosti investic.

GREENPASS komplexní studie a certifikace projektu
Jedním z našich produktů je meziná-
rodní environmentální studie GREEN-
PASS. Řeší například spotřebu CO2, 
nakládání se srážkovou vodou, vníma-
nou pocitovou teplotu, vznik tepel-
ných ostrovů, proudění větru a řadu 
dalších ukazatelů. Vybrat si můžete 
hned ze 3 úrovní studie, podle toho, 
jak detailní hodnocení projektu potře-
bujete.

1. Assessment
rychlá orientační predikace projekto-
vého záměru, hodí se pro základní 
analýzu. Zhodnotí např. tepelnou 
zátěž záměru, vstřebávání CO2 nebo 
odvod dešťové vody.

2. Pre-certification
analýza založená na simulacích pro-
středí. Kromě parmetrů z předchozího 
stupně budete znát např. odolnost 
výstavby vůči změně pocitové teploty 
a větru. Spolehlivý základ pro návrho-
vé soutěže a rozhodovací procesy.



Fakta o která 
se můžete opřít
při plánování:

revitalizace
chátrajícíh čtvrtí

nových 
objektů a čtvrtí

Retence dešťové vody

Deštová voda se stává odpadem 
všude tam, kde jí neumožníme zasa-
kování do podzemí. Města jsou oblast-
mi, které charakterizují převažující 
nepropustné plochy, vysoké náklady 
na stokovací síť a čistírny vod. Kolik 
vody efektivněji využije vaše město? 

Fyzikální simulace, BIM modely staveb 
a klimatická data společně umožnují 
komplexní analýzu dopadu staveb na 
místní mikroklima.

Na základě podrobné definice uliční-
ho prostoru, zelených ploch, staveb-
ních materiálů a použití vegetace na 
stěnách nebo střechách, lze zmírnit 
negativní dopady staveb na městské 
mikroklima.

Pomáháme 
municipalitám 
dělat dobrá 
rozhodnutí.

Pocitová teplota

Sluneční záření je energie, kterou 
naše stavby proměňují ve zdroje tepla. 
Způsob šíření uličního tepla významně 
ovlivňuje pocitovou teplotu. V extrém-
ních případech vytváří neobyvatelné 
tepelné ostrovy. Jak přistoupí ke zlep-
šení takového stavu vaše město?



Šetříme peníze 
ve veřejném 
rozpočtu. Jak?
Minimaluzujeme prostor pro chyby v 
návrhu. Digitální simulace velmi 
přesně odhalují slabá místa navržené 
architektonické koncepce. Certifikač-
ní metodika byla vyvíjena více než osm 
let na základě vědeckých výzkumů. 
Stala se spojením mezi CAD/GIS 
plánováním a simulací mikroklimatic-
kých dopadů.

Proudění vzduchu

Máte obavy z přehřívání vnitrobloku
nebo nevhodně situovaného dětské-
ho hriště? Pomocí digitální technolo-
gie můžeme simulovat dílčí úpravy a 
zvolit optimální tvarovou kompozici, 
která těží z přirozeného charakteru 
lokality.

Pomohli jsme v Budějovicích,
pomůžeme i vám!

Prohlédněte si certifikační 
studii nově vznikajícího byto-
vého souboru, kde investor i 
město dopředu znají dopad 
stavby na okolní prostředí a 
to již ve fázi projektu.

Koncentrace emisí

Znečištěné ovzduší způsobuje lidem 
ve městě zdravotní problémy. Příloha 
nové územní studie může včas predi-
kovat expozici různých znecištujících 
látek v ovzduší, včetně rozlišení částic
různých velikostí, a zda se jedná o 
reaktivní či nereaktivní plyny.

obnovy 
veřejné zeleně 

komunikací
a liniových staveb




