
GOV9 VEŘEJNÉ BUDOVY VE SPRÁVĚ MĚSTA/MĚSTSKÉ ČÁSTI/OBCE
RENOVOVANÉ ZA ÚČELEM ZVÝŠENÍ JEJICH ADAPTABILITY
NA DOPADY ZMĚNY KLIMATU.

Číslo GOV9

Název indikátoru Veřejné budovy ve správě města/městské části/obce renovované
za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady změny klimatu.

Oblast G

Definice indikátoru Indikátor hodnotí podíl veřejných budov ve správě
města/městské části/obce, které byly renovovány za účelem
adaptace k celkovému množství veřejných budov zprávě
města/městské části/obce. Jedná se o budovy, na kterých byly
realizovány některé z následujících opatření: zvýšená tepelná
izolace fasád a střech, stínění transparentních otvorů, instalace
vzduchotechniky s rekuperací, vytvoření zelené střechy či
vertikální zahrady (vertikální fasády), vytvoření kapacity pro
retenci dešťové vody u budovy a její následné využití ve zprávě
objektu (např. na zalévání okolní zeleně, zelené střechy,
ochlazování okolí budovy apod.), využívání "šedé" vody, výsadba
stromů za účelem stínění fasád, modifikace terénu, resp. instalace
technické prvků za účelem zabránění zaplavení budovy během
přívalových srážek, instalace klimatizačních zařízení (resp. jiného
systému chlazení vnitřních prostor) apod.

Jednotka indikátoru %

Klíčová slova Adaptace budov

Důvod sledování a
využitelnost

Budovy (a tedy i jejich uživatelé) jsou zranitelné na dopady
změny klimatu. V budoucnu tato zranitelnost ještě může narůstat
a může vést ke zhoršení kvality a efektivity práce, snižování
komfortu při bydlení, ztráty jejich tržní hodnoty, ke zkrácení
jejich životního cyklu a zhoršení vnitřního mikroklimatu a
dokonce i ke zvýšeným zdravotním potížím osob v nich
pobývající. Stávající budovy musí být posouzeny z hlediska
jejich odolnosti na současné dopady změny klimatu a současně i
preventivními opatřeními připraveny na projektované budoucí
dopady.

Úplnost, reprezentativnost,
validita

Indikátor je reprezentativní z hlediska připravenosti samosprávy
města na změnu klimatu v sektoru budov. Jeho validita záleží na
kvalitě zhodnocení současného stavu a realizovaných opatření.
Jako každý indikátor i tento má své limity v případě pouze
kvalitativního hodnocení. Přestože budova bude zařazena mezi
ty, které mají prvky adaptace, z indikátoru není jasné jak
komplexně byla budována danými investicemi adaptována.
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Popis zpracování dat Počet budov, které byly alespoň jedním opatřením zrenovované
(regenerovány) za účelem zvýšení jejich adaptability na dopady
změny klimatu. Je třeba vycházet ze stavebních povolení i z
vlastních zdrojů informací města/městské části/obce.

Zdroj dat Údaje se získávají z patřičných oddělení městského/obecního
úřadu.

Frekvence sledování 1 x za 1 rok

Ovlivnitelnost městem Město/městská část/obec tento indikátor přímo ovlivňuje.

Způsob prezentace Výsledky budou prezentovány v jednotném rámci KLIMASKEN na
pětistupňové škále dle stanovených intervalů.

Zodpovědnost Zpracovatel KLIMASKEN, město, městská část, obec
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