
ÚVODNÍ ODBORNÝ SEMINÁŘ

K ON-LINE NÁSTROJI KLIMASKEN

6. 12. 2022  10:00 ~ 13:00 hodin 

Seminář se koná v rámci projektu DEveloping resilient, low-carbon and more LIVablE urban Residential area (DELIVER: 

Sídliská ako živé miesta odolné voči zmene klímy), který implementuje městská část Bratislava-Karlova Ves v ČR a SR ve 

spolupráci s CI2, o.p.s. a dalšími partnery projektu. Projekt (kód LIFE17 CCA/SK/000126 - LIFE DELIVER) je financovaný ze 

zdrojů Evropské komise, z finančního nástroje pro životní prostředí: program LIFE, z podprogramu Ochrana klimatu.



Představení projektu
DELIVER: Sídliská ako živé miesta

odolné voči zmene klímy

CI2, o. p. s., Praha, 6. 12. 2022



zvyšování odolnosti klíčových urbanistických 
obytných celků (sídlišť) vůči dopadům ZK
realizace palety A a M opatření.
snížení uhlíkové stopy města 
zvýšená ochrana zdraví, kvalita života obyvatel

zníženie finančných nákladov na správu a údržbu majetku 

obyvateľov aj mestskej časti, 

podpora biodiverzity.

Kam projekt směřuje (cesta na horizont)



Komunitné vzdelávacie centrum pre klímu a biodiverzitu

interaktivní  modely ilustrující dopady klimatické 

změny v prostředí sídel, praktické možnosti 
adaptací a mitigací 



Názorná ilustrace tepelných ztrát různých konstrukcí 
panelových domů 



Názorná ilustrace letního 
přehřívání různě stíněných 
panelových domů 



Porovnání spotřeby vody na 1 osobu a den 
a zisku srážkové vody ze střechy paneláku 



Zjednodušený výpočet osobní uhlíkové 
stopy pomocí kotoučů 
Možnost srovnání 2 lidí a stopy lidí v 
dalších kontinentech 



Demonstrační FV panel umístěný v atriu
Měření vyrobené a spotřebované 
elektřiny 
Možnost dobíjení mobilů (USB port)



Demonstrace extenzivní zelené střechy 

na panelovém domě



Odborný seminář – KLIMASKEN
Praha, 6. 12. 2022

Přehled indikátorů a vstupních dat pro stanovení 
KLIMASKENu



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM 
ZMENY KLÍMY
Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa
mesto/mestská časť alebo budova 
nachádza z hľadiska najdôležitejších
prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej
sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha 
alebo extrémnych meteorologických 
javov.

CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA 
OBLASTI (Aká je zraniteľnosť mesta z 
hľadiska vplyvov zmeny klímy. Ako je 
mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké 
sú vlastnosti jednotlivých systémov a oblastí 
v meste alebo na budove)

PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ 

ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA -

Aké opatrenia prijíma mesto/mestská 

časť/alebo vlastníci budovy k riešeniu 

dôsledkov zmeny klímy alebo k znižovaniu 

produkciou skleníkových plynov. Ako sa 

tieto riešenia prejavujú v bežnom 

EMISIE - Ako je mesto zodpovedné za 

zmenu klímy? Aké sú priame alebo 

nepriame emisie skleníkových plynov v 

meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú 

k zmene klímy? 



Města a městské části



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY
Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto/mestská časť alebo budova nachádza z hľadiska
najdôležitejších prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha 
alebo extrémnych meteorologických javov.

10 položek (EXP1-EXP10)

• Podíl záplavového území Q100 z celkové rozlohy

• Klimatické sucho vyjádřené indexem SPEI

• Rozdíly průměrné teploty vzduchu

• Rozdíl počtu tropických dní a tropických nocí

• Nejdelší bezesrážkové období

• Počet epizod přívalových i říčních povodní

• Počet dní s výskytem extrémních jevů a s výskytem hydrologického sucha

Klimatologické údaje porovnávající období 

posledních 5 let s dlouhodobým průměrem



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA OBLASTI (Aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny 
klímy. Ako je mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov 
a oblastí v meste alebo na budove).

16 položek (AD1-AD16)

• Plochy zelené infrastruktury a dostupnost ploch veřejné zeleně

• Zastavěné, zpevněné a nepropustné plochy

• Podíl populace zranitelné vlnami veder a ohrožené přívalovými i říčními záplavami

• Podíl území se svahovými nestabilitami a počet starých ekologických zátěží

• Podíl počtu kritických objektů ohrožených přívalovými srážkami a říčními záplavami

• Spotřeba pitné vody z veřejných zdrojů a spotřeba vody na zalévání veřejné zeleně

• Využitelná kapacita zdrojů pitné vody pro potřeby města na obyvatele

• Množství srážkové vody zachycené v území

• Lesní porosty náchylné k ohrožení suchem

• Počet mimořádných událostí souvisejících s klimatem/počasím



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EMISIE - Ako je mesto zodpovedné za zmenu klímy? Aké sú priame alebo nepriame emisie 

skleníkových plynov v meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú k zmene klímy? 

17 položek (EMI1-EMI17)

• Dálkové teplo (CZT)

• Elektřina

• Zemní plyn

• Uhlí a ostatní fosilní paliva

• Individuální automobilová doprava

• Kolejová doprava

• Osobní autobusová a trolejbusová doprava

• Letecká doprava

Spotřeby energií ve městě

• Množství skládkovaného a spalovaného směsného komunálního odpadu

• Celková produkce nebezpečného odpadu

• Množství biologicky rozložitelného komunálního odpadu

• Produkce odpadní vody

Dopravní výkony ve městě

Produkce a nakládání s odpady



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA - Aké opatrenia 

prijíma mesto/mestská časť/alebo vlastníci budovy k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k 

znižovaniu produkciou skleníkových plynov. Ako sa tieto riešenia prejavujú v bežnom 

17 položek (GOV1-GOV17)

• Hodnocení přístupu města ke klimatické politice a zapojení veřejnosti

• Financování adaptace a snižování emisí

• Podíl obytných budov v dané energetické třídě

• Míra obnovy veřejných budov a zvýšení jejich adaptability

• Míra obnovy veřejného osvětlení

• Přírůstek výkonu FV panelů za rok

• Celkový výkon náhradních zdrojů na výrobu elektřiny

• Podíl spotřeby energie z OZE ve veřejných budovách a výroba energie z OZE

• Ztráty pitné vody v distribuci

• Plocha přeměněná na zelenou infrastrukturu a zastavění ZPF



Budovy



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EXPOZÍCIA OBLASTI VOČI PREJAVOM ZMENY KLÍMY
Aký je stav a vývoj prostredia, v ktorom sa mesto/mestská časť alebo budova nachádza z hľadiska
najdôležitejších prejavov klimatických zmien: zvyšujúcej sa teploty, vĺn horúčav, zrážok, sucha 
alebo extrémnych meteorologických javov.

4 položky (B-EXP1 – B-EXP4)

• Rozdíl průměrné teploty vzduchu v místě oproti dlouhodobému průměru

• Povodňové riziko vzhledem k poloze stavby

• Ohrožení technické infrastruktury (sítí) záplavami

• Ohrožení stavby extrémním počasím

Na streche bytového domu inštalovaný fotovoltický zdroj s 
výkonom 10KWp, zdroj : Arthur Lankester



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

CITLIVOSŤ A ADAPTÍVNA KAPACITA OBLASTI (Aká je zraniteľnosť mesta z hľadiska vplyvov zmeny 
klímy. Ako je mesto/štvrť alebo budova pripravená, aké sú vlastnosti jednotlivých systémov 
a oblastí na budove).

10 položek (B-AD1 - B-AD10)

• Tepelná ochrana střechy a obvodových stěn, 

doporučené hodnoty U = 0,1-0,15 Wm2K

• Transparentní části konstrukce, doporučené hodnoty 

• U = 0,85 Wm2K

• Stínění konstrukce, v rozsahu 10-20% priepustnosti

• Vegetační a štěrkové střechy

• Barevné provedení

• Chladící a větrací zařízení

• Kapacita pro akumulaci dešťové vody

Transformácia bytového domu, ateliér Lacaton Vassal, Paríž, 
zdroj : iEPD



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

EMISIE - Ako je mesto zodpovedné za zmenu klímy? Aké sú priame alebo nepriame emisie 

skleníkových plynov v meste? Ako jednotlivé oblasti prispievajú k zmene klímy? 

5 položek (B-EMI12 – B-EMI6)

• Spotřeba tepla a elektřiny přepočítaná na kg CO2 ekv. a obyvatele

• Výroba elektřiny na/v budově

• Produkce směsného komunálního odpadu a odpadní vody



ČO KLIMASKEN SLEDUJE?

PRIPRAVENOSŤ INŠTITÚCIE REALIZOVAŤ ADAPTAČNÉ A MITIGAČNÉ OPATRENIA - Aké opatrenia 

prijíma mesto/mestská časť/alebo vlastníci budovy k riešeniu dôsledkov zmeny klímy alebo k 

znižovaniu produkciou skleníkových plynov. Ako sa tieto riešenia prejavujú v bežnom 

4 položky (B-GOV1 – B-GOV4)

• Technické zabezpečení budovy před záplavami a přívalovými srážkami

• Zadržování srážkové vody v okolí a zachytávání vody na budově

• Prevence proti živelním událostem



ČO KLIMASKEN SLEDUJE – emisie (úroveň budovy)

Spotreba tepla a elektriny prepočítaná na kg CO2 ekv. a obyvatele

Výroba elektriny na/v budove

Produkcia zmesového komunálneho odpadu v budove

Produkcia odpadovej vody v budove

Bytový dom Karloveská ul., Bratislava

• Pôvodná potreba tepla na vykurovanie 135 kWh/m2 rok
• Stav po rekonštrukcii v roku 2012 - 80 kWh/m2.rok, 
• Návrh 27 kWh/m2rok



Odborný seminář – KLIMASKEN
Praha, 6. 12. 2022

Ukázka on-line prostředí a práce s uživatelským 

rozhraním



https://www.klimasken.sk/

https://www.klimasken.sk/


Odborný seminář - KLIMASKEN
Praha, 6. 12. 2022

Dosavadní výsledky a jejich porovnání



Porovnání výsledků

MĚSTA



Opava

Třebíč

Holice

Praha

Hodnocená města a budovy - Česko



Prešov

Košice

Hlohovec

Karlova Ves

Hodnocená města a budovy - Slovensko



Praha

Opava

Třebíč

Holice



Košice

Prešov

Hlohovec

MČ Karlova Ves



Porovnání v hlavních oblastech hodnocení
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Porovnání výsledků

BUDOVY





Panelové domy

Karlova Ves Praha



Školy

MŠ Kolískova ZŠ A. Dubčeka



Rodinné domy

Standardní novostavba ČR Nízkoenergetická novostavba SR



Developerský projekt Praha





Porovnání v hlavních oblastech hodnocení







Porovnání indikátorů adaptivní kapacity



Měříme parametry konkrétních budov



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Detailní sledování hodnot na nemovitostech 24/7

Meteostanice

• Teplota a vlhkost (vně i ve více místnostech)

• Srážky

• Intenzita slunečního záření

• Další hodnoty počasí (srážky, vítr)

• Zjištění „klimatické“ zátěže jednotlivých místností

• Posouzení komfortu v objektu

• Identifikace teplotních extrémů

• Hrubé posouzení potenciálu pro ad/mit opatření

Fasádní teploměry

• Teplota stěn vně i uvnitř

• Zjištění odolnosti konstrukce proti přehřívání

• Ověření účinnosti zateplení



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Data měřena každých 5 minut publikovaná online

Souhrnné výsledky v analytickém dashboardu



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Analýza okolí domu

200 m + sledování vlhkosti půdy

Výpočet indexu ZI v okolí objektu

Posouzení vlivu okolí domu na prostředí v domě



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Návrh opatření na základě dat

Daty podložené návrhy je snazší prosadit

Zvýšení odrazivosti střechy

Snížení přehřívání horních podlaží

Prvky zastínění v terénu a návrh 

komplexní péče o okolní zeleň

Zlepšení mikroklimatu okolí

Jablonec nad Nisou



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Návrh opatření na základě dat

Daty podložené návrhy je snazší prosadit

Využití srážkové vody

Zlepšení péče o zeleň ve vnitrobloku

Úspora peněz za poplatky

Praha 8



Odolné sousedství - #KlimaNaDoma
Návrh opatření na základě dat

Daty podložené návrhy je snazší prosadit

Zahradní úpravy v okolí domu

Zlepšení zasakování vody na pozemku

Beroun

Instalace FVE s úložištěm

Zdroj energie pro nutné klimatizování 

podkroví + snížení energetické 

náročnosti domu



Odborný seminář – KLIMASKEN
Praha, 6. 12. 2022

Příklady reálného využití klimatického štítku v ČR a SR 

Príklady



Příklad #1: Klimatický plán hlavního města Prahy



Příklad #2: Strategie adaptace města Třebíč na změnu klimatu



Příklad #3: Stratégia Adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmenu klímy -
mesto Hlohovec



Příklad #4: Klimatický akčný plán MČ Bratislava - Karlova Ves



Příklad #5: Poradenství pro adaptaci budov “#KlimaNaDoma”



Příklad #6: Posouzení dopadu projektu investiční výstavby

Městská část Praha 6 zadala vyhodnocení developerského záměru výstavby na svém území 
nástrojem KLIMASKEN. Vyhodnocení provedli sami architekti stavby. Cílem bylo základní 
posouzení adaptivní kapacity stavby a jejího příspěvku ke změně klimatu.



∙ Z

Příklad #7: Podklad pre spracovanie SECAP - Dohovor starostov a 
primátorov o klíme a energetike

• Analýza emisií skleníkových plynov
• Stanovenie emisného cieľa na rok 2030
• Smerovanie k uhlíkovej neutralite
• Adaptácia na zmenu klímy - ako podklad



Příklad #8: Další možnosti využití získaných dat a jejich udržování


