
GREENPASS® 

PRE-CERTIFIKACE

Abb. 1: hh

Technická příručka



© GREENPASS®

POSKYTOVÁNÍ OBYVATELNÝCH MĚST



2.1
G R E E N p a s s ® 

Version 2 .1

TECHNICKÁ PŘÍRUČKA

  

BUILDIGO  s.r.o.

Petr Selník - GP UCA 

GREENPASS GmbH 

Florian KRAUS, BSc. - CEO

DI Bernhard SCHARF - CTO

Rakousko |  Vídeň |  2019

    
Legionářská 182/1

664 34 Kuřim

david.kolinek@buildigo.cz

www.buildigo.cz

    
Westbahnstrasse 7/Top 6a

    A - 1070 Vienna

T +43 680 300 82 82

contact@greenpass.at

www.greenpass.at



OBSAH



OBECNÉ INFORMACE 7

GREENPASS® 
 
A CÍLE OSN 9

GREENPASS® TECHNOLOGIE 10

GREENPASS® PRE-CERTIFIKACE 11

PROCES ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 12

GREENPASS® NÁSTROJE 13

MĚSTSKÉ TEPELNÉ OSTROVY 14

GREENPASS® METODOLOGIE 15

SIMULACE MIKROKLIMATU 16

SADA GREENPASS® INDIKÁTORŮ 17

ZDROJE 25



6



OBECNÉ
INFORMACE



8

Obr. 1: Cíle udržitelného rozvoje OSN (©OSN)



GREEN-
PASS®   
A CÍLE 
OSN
GREENPASS® podporuje 
a příspívá následujícím 
cílům udržitelného  
rozvoje OSN (SDGs):

Obr. 2: GREENPASS® a cíle OSN (© OSN)
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GREENPASS® pomáhá obcím, městům 
a projektantům, aby udělali to správné 
rozhodnutí v každé fázi územního plá-
nování a rozvoje po celém světě.

GREENPASS® je první softwarové řešení 
pro efektivní územní plánování s odol-
ností vůči klimatu. Je to chybějící článek 
mezi světem plánování a odbornými si-
mulacemi dopadů klimatu.

GREENPASS® poskytuje viditelné, 
měřitelné a srovnatelné efekty zele-
né infrastruktury a dalších technických 
konstrukcí.

GREENPASS® poskytuje účinné pláno-
vání trvale udržitelných měst díky infor-
macím o síle projektu na základě šesti 
faktorů:

GREENPASS® obsahuje na míru 
vytvořené nástroje pro každou etapu 
územního plánování a procesu řešení:

• GREENPASS® HODNOCENÍ
• GREENPASS® PRE-CERTIFIKACE 
• GREENPASS® CERTIFIKACE

HODNOCENÍ pro předběžný návrh, 
který je postaven na databázo-
vé analýze. Rychlá, hrubá predikce  
projektového záměru.

PRE-CERTIFIKACE pro návrhové 
koncepty založené na simulacích 
prostředí. Obsáhlé projektové informace  
o nejdůležitějších klíčových výkonnost-
ních indikátorech, které poskytují spo-
lehlivý základ pro návrhové soutěže  
a rozhodování na bázi jasných důkazů.

CERTIFIKACE pro detailní návrh ve 
formě úplné simulace všech aspektů 
projektu. Průběžná optimalizace a ofi-
ciální certifikace klimatické odolnosti 
projektu včetně celé řady individuálních 
ukazatelů poskytují nejlepší výsledky  
v oblasti účinnosti a návratnosti investic.
 

 Klima

 Voda

 Vzduch

 Přírodní rozmanitost

 Energie

 Cena

GREENPASS® 
TECHNO LOGIE



Ve fázi konceptu územních  
a objektových rozvojových projektů 
jsou stavby a jiné otevřené konstrukce  
koncepčně zamýšleny jednostranně.

Strukturu budovy lze dále zlepšit 
pomocí informací poskytnutých  
pre-certifikací GREENPASS®.

Rozsah informací byl optimalizován na 
potřeby koncepční fáze návrhu, resp. 
jednostupňové územní a architekton-
ické soutěže.

Software GREENPASS® vytváří zjedno-
dušený digitální model a provádí simu-
laci mikroklimatu s vysokým rozlišením 
od společnosti ENVI-met®, aby získal 
vybrané klíčové výkonnostní indikátory 
GREENPASS® (viz Klíčové výkonnostní 
indikátory).

Různé návrhy projektů nebo scénáře lze 
snadno vyhodnotit, porovnat a zařadit. 
Služba je zaměřena na obě strany 
soutěže: žadateli (projektanti a staveb-
níci) a uchazeči (veřejný a soukromý).

Nakonec je vydán důkladný základ 
pro návrh projektu, aby bylo možné 
prokázat a posoudit výkonnost 5 hlav-
ních městských výzev: klimatu, vody,  
ovzduší, přírodní rozmanitosti a ener-
gie.

GREENPASS® 
PRE-CERTIFIKACE



12

PROCES 
ÚZEMNÍHO
PLÁNOVÁNÍ

START 
Nápad a počáteční situace

KROK 01 
Předběžný návrh 
GREENPASS® HODNOCENÍ

KROK 02 
Koncepční návrh 
GREENPASS® PRE-CERTIFIKACE

KROK 03 
Detailní návrh 
GREENPASS® CERTIFIKACE

CÍL 
Plánování je optimalizováno a 
připraveno pro stavební povolení

Obr. 3: Nástroje šité na míru od společnosti GREENPASS® pro každou fázi územního 
plánování



Obr. 4: GREENPASS® Nástroje   

GREENPASS® 

NÁSTROJE 
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MĚSTSKÉ 
TEPELNÉ 
OSTROVY
Vliv městských tepelných ostrovů (UHI) 
je fenomén teplotního kontrastu ven-
kovských a městských oblastí. Jednou  
z hlavních příčin UHI je zakrytí 
přírodního povrchu. Krycí povrchy jsou 
většinou materiály absorbující teplo  
a nepropustné materiály, které ne-
mohou poskytnout vodu pro výpar  
z povrchu do atmosféry.

Stavební konstrukce sice pohlcují přímé 
sluneční záření, ale spíše odrážejí záření 
jiných budov. Rostliny jsou naproti 
tomu schopny chladit své prostředí 
zastíněním a výparem vody z povrchu 
do atmosféry, aby výrazně zlepšily mik-
roklima (MA 22, 2015).

 
 
Pro řešení územních výzev a klima-
tických změn vyvinula Vídeň Strategický 
plán Městských tepelných ostrovů (UHI-
STRAT) pro budoucí rozvoj měst. Plán 
ukazuje strategické a technické přístupy 
ke zlepšení mikroklimatu ve městech 
a tím i kvality života v městských oblas-
tech.

Technologie GREENPASS® se zaměřuje 
na optimalizaci tepelného komfortu  
a tím na výrazné zlepšení kvality živo-
ta pro stávající i budoucí občany. Pro  
energetickou bilanci ve městech je vel-
mi důležitá optimalizace každé budovy 
týkající se mikroklima. 

Obr. 5: Účinky územního rozvoje na městské 
tepelné ostrovy  (© MA22 adaptováno 

společností GREENPASS GmbH)



Rámec pre-certifikace GREENPASS® 
pokrývá zjednodušenou simulaci  
ENVI-met® a analýzu plánovací základ-
ny GREENPASS®. To umožňuje hodno-
cení a porovnávání různých návrhů nebo 
dalších scénářů založených na faktech.

V dalším kroku může být návrh opti-
malizován v rámci iterativního proce-
su směrem ke konkrétním nebo všem 
městským výzvám, včetně odolnosti 
vůči klimatu, na základě dalších simulací  
a hodnocení.

Obr. 6: GREENPASS® Pre-Certifikace

GREENPASS® 
METODOLOGIE
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SIMU
LACE
POUŽITÝ SOFTWARE: 

 W GREENPASS® Software 

 W ENVI-met® - simulace mikroklimatu

SCÉNÁŘ SIMULACE:

Je postaven na vstupních datech gene-
rovaných dle standardizované procesu  
pro idealizovaný horký letní den (P80) 
pro měsíc Červenec a den 10. až 31. - jed-
ná se o sérii dat o počasí z dané lokality.

VÝŠKA POSOUZENÍ:

 W standardně v 1.2 metrech (v úrovni 
obličeje)

 W volitelné: střešní nebo terasová 
výšková úroveň

ROZLIŠENÍ:

 W standardní čtvercové pole o 
rozměru 3 x 3 metry

Obr. 7: ENVI-met® simulace mikroklimatu (© ENVI-met)



SADA
GREENPASS® 

INDIKÁTORŮ 
Sada indikátorů GREENPASS®  
Pre-certifikace se skládá z 5 skóre a 7 
klíčových výkonnostních indikátorů 
(KPI). Tento soubor umožňuje komplexní 
posouzení a porovnání projektů z hledis-
ka odolnosti vůči klimatu.

Soubor pokrývá tyto hlavní městské 
výzvy:

 W Klima

 W Voda

 W Vzduch 

 W Přírodní rozmanitost 

 W Energie

 

Obr. 8: Závislost mezi GREENPASS® skóre a 
klíčovými výkonnostními indikátory

Klíčové výkonnostní indikátory se sklá-
dají ze sedmi různých veličin, které 
umožňují komplexní teplotní průzkum.

Obr. 8 ukazuje propojení mezi skóre a 
klíčovými výkonnostními indikátory. Na 
následujících listech jsou  tyto veličiny 
popsány podrobněji.

SKÓRE 

TEPELNÉ 

ZÁTĚŽE

SKÓRE 

TEPELNÉHO 

KOMFORTU

SKÓRE 

TEPELNÉ

AKUMULACE

SKÓRE ODTOKU

DEŠŤOVÝCH 

VOD

SKÓRE

VSTŘEBÁNÍ

CO2 

SKÓRE INDIKÁTORY

INDIKÁTOR 

POCITOVÉ

TEPLOTY

INDIKÁTOR 

INDIKÁTOR 

ALBEDO

EFEKTU

INDIKÁTOR

EVAPOTRANSPIRACE

INDIKÁTOR

PROSTOROVÉHO

FAKTORU

INDIKÁTOR

LISTOVÉ

PLOCHY

INDIKÁTOR

SOUČINITELE ODPORU

PROTI VĚTRU
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01 
SKÓRE TEPELNÉ 
ZÁTĚŽE

Skóre tepelného zatížení (TLS) ukazuje, 
jak projektová opatření ovlivňují průtok 
vzduchu do sousedních čtvrtí.

Tímto způsobem se vzduchové těleso, 
které proudí simulačním modelem, roz-
lišuje odcházejícím vzduchem a ukazuje 
tak, zda se teplota vyzařujícího vzduchu 
(°C) průměrně během dne zahřívá nebo 
chladí.

Obr. 9: Znázornění skóre tepelné zátěže 

02
SKÓRE TEPELNÉHO
KOMFORTU

Skóre tepelného komfortu (TCS) ukazuje 
člověku ve snadno srozumitelném čísle, 
jak projekt funguje z hlediska tepelného 
komfortu.

Obr. 10: Znázornění  skóre tepelného komfortu

Indikátor ukazuje poměr mezi tepelnými 
zátěžemi v projektové oblasti.

Obr. 11: Metodologie skóre tepelného kom-
fortu
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SKÓRE ODTOKU
DEŠŤOVÝCH VOD

Skóre odtoku dešťových vod ukazuje 
průměrný součinitel odtoku dešťových 
vod v projektové oblasti. Ukazuje jaké 
množství vody může být vstřebáno zemi-
nou či jiným materiálem a jaké množství 
vody putuje přímo do kanalizačního sys-
tému bez jakéhokoliv využití.

Hodnota 1 znamená, že veškeré 
množství dešťové vody vchází přímo do 
kanalizačního systému. Hodnota 0 zna-
mená, že se do kanalizačního systému 
žádná voda nedostane, a tudíž je dostu-
pná pro rostliny a pro výpar do atmosfé-
ry.

Obr. 13: Znázornění skóre odtoku dešťových 
vod

03 
SKÓRE TEPELNÉ
AKUMULACE

Skóre tepelné akumulace (TSS) vyjadřuje 
schopnost materiálů v projektové oblasti 
akumulovat teplo.

Indikátor ukazuje energii (v jednotce 
watt-sekunda), která je uložena v ma-
teriálech a po určité době následně 
uvolněna.

Obr. 12: Znázornění skóre tepelné akumulace
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05 
SKÓRE VSTŘEBÁNÍ
CO2

Skóre vstřebání CO2 (CSS) ukazuje  
kolik CO2 (kg/den) jsou rostliny schopné 
vstřebat v jednom teplém letním dni.

Obr. 14: Znázornění skóre vstřebání CO2

06 
INDIKÁTOR  
POCITOVÉ TEPLOTY

Indikátor pocitové teploty (PET) ukazu-
je lidský biometeorologický teplotní in-
dex pro vnímanou teplotu standardního 
člověka. Je to abstraktní hodnota, kterou 
nelze přímo srovnávat s teplotou vzdu-
chu.

Obr. 15: Znázornění indikátoru pocitové  
teploty

Výpočet pocitové teploty (PET) je založen 
nejen na teplotě vzduchu, ale také na 
vlhkosti, rychlosti větru a krátkém a dlou-
hovlnném záření slunce (viz obr. 16).

.

Obr. 16: Infografika tepelné zátěže (© eB)
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INDIKÁTOR ZÁŘENÍ

Indikátor záření (RAD) ukazuje energii 
slunečního záření (v jednotce kilowatt), 
která působí na projektovou plochu v je-
den teplý letní den.

Obr. 17: Znázornění indikátoru záření

08 
INDIKÁTOR ALBEDO  
EFEKTU

Indikátor Albedo efektu (ALB) ukazuje 
schopnost materiálů v projektu odrážet 
sluneční záření.

Hodnota 1 Albedo efektu znamená, že se 
veškeré sluneční záření odráží. V nízkých 
hodnotách, například v 0, je veškeré 
záření pohlceno, tudíž se může podílet 
na zahřívání materiálu. S nejvyšší hodno-
tou Albedo efektu v přírodě, a to 0.9, se 
můžeme setkat u čerstvě napadaného 
sněhu.

Obr. 18: Znázornění indikátoru ALBEDO 
efektu

Obr. 19: Infografika ALBEDO efektu 
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09 
INDIKÁTOR
EVAPOTRANSPIRACE

Indikátor evapotranspirace (EVA) je 
součtem odpařování a transpirace vody 
z rostlin, vody a půdy.

Rychlost odpařování v oblasti projektu je 
vyjádřena v kg / s.

Obr. 20: Znázornění indikátoru  
evapotranspirace

10 
INDIKÁTOR
PROSTOROVÉHO
FAKTORU

Indikátor prostorového faktoru (SAF) je 
indikátorem efektu stínění povrchů. Zo-
brazuje podíl stíněných ploch v oblasti 
projektu.

Hodnota 1 znamená, že 100% plochy je 
stíněno. Hodnota 0 = žádné stíny.

Obr. 21: Znázornění indikátoru prostorového 
faktoru



11 
INDIKÁTOR
LISTOVÉ
PLOCHY

Indikátor listové plochy (LA) udává 
součet plochy listů rostlin v oblasti pro-
jektu v m2. 

Obr. 22: Znázornění indikátoru listové plochy

Obr. 23: Infografika listové plochy

Objem vzduchu (m3) 

Plocha listů (m2) 

INDIKÁTOR LISTOVÉ PLOCHY = Σ LAD

HUSTOTA LISTOVÉ PLOCHY =  
Plocha listů (m2) 

Objem vzduchu (m3) 
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ZÍSKEJTE 
CERTIFIKACI



KONTAKT
BUILDIGO s.r.o.  

IMPACT HUB Brno,  
Cyrilská 7, 602 00 Brno

+420 770 127 968

 www.greenpass.city

  info@greenpass.city


