Vážená paní redaktorko,
chtěl bych se ještě v krátkosti vrátit k Vašemu článku v HN (Středa&Reality), který vyšel
22.2.2017 pod názvem „NOVÝ TREND: DOMY OBALENÉ SILNOU VRSTVOU IZOLACE I
ZELENÍ“.
Nechci teď řešit to, že jsme měli velmi malý časový prostor, abychom se před jeho vydáním
vyjádřili k problematice certifikace rezidenčních budov metodikou SBToolCZ.
Kolega Ing. Tripes Vám v e-mailu z 22.2.2017 vysvětlil i to, že metodika SBToolCZ umožňuje
certifikaci kvality návrhu („projektu“) , ale i možnost certifikace kvality budovy
dle skutečného stavu provedení stavby. V článku to bohužel, dle mého názoru, vyznělo tak,
že metodika SBToolCZ neumožňuje certifikaci kvality budovy – viz konstatování pana
Františka Macholdy: „Certifikace pouze ve fázi návrhu je nesmysl, protože v praxi se máloco
postaví podle projektu a na kvalitě výsledku úspory se může projevit tlak na snížení
nákladů.“ Zde je asi podstatné to, že si u nás zadavatel certifikace rezidenčního domu
metodikou SBToolCZ objednal pouze certifikaci budovy ve fázi návrhu/projektu, protože to
pro něj bylo z obchodních důvodů postačující…
Toto vysvětlení jsem považoval za nutné z hlediska postoje Certifikačního orgánu komplexní
kvality budov TZÚS Praha, s.p. - člena Národní platformy SBToolCZ.
V druhé části tohoto e-mailu Vám chci sdělit, myslím že podstatnou a zajímavou událost
v oblasti certifikace budov metodikou SBToolCZ. V únoru tohoto roku byla oficiálně vydána
metodika SBToolCZ – Školské budovy, která je určena pro komplexní hodnocení školských
budov ve fázi návrhu a realizace, pro novostavby i rekonstrukce (pro základní a střední školy
všech typů).
Zdůrazním to podstatné: „Hodnocení a certifikaci školských budov metodikou SBToolCZ lze
provádět ve dvou fázích, resp. certifikačních etapách:
1) certifikace komplexní kvality návrhu budovy, zkráceně certifikace návrhu (budovy),
2) certifikace komplexní kvality budovy, zkráceně certifikace budovy (nebo také
certifikace skutečného provedení stavby).“
Metodiku vydala Fakulta stavební ČVUT v Praze za podpory Národní platformy SBToolCZ.
V případě Vašeho zájmu bych Vám chtěl touto cestou nabídnout spolupráci při zpracování
článku do HN s tématikou certifikace školských budov.a
Motto: „I budovy škol mohou být zelené“
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