
GOV9 VEREJNÉ BUDOVY V SPRÁVE MESTA/MESTSKEJ ČASTI/OBCE
RENOVOVANÉ ZA ÚČELOM ZVÝŠENIA ICH ADAPTABILITY NA
DOPADY ZMENY KLÍMY

Číslo GOV9

Názov indikátora Verejné budovy v správe mesta/mestskej časti/obce renovované
za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady zmeny klímy

Oblasť G

Definícia indikátora Indikátor hodnotí podiel verejných budov v správe mesta, ktoré
boli renovované za účelom adaptácie k celkovému množstvu
verejných budov správe mesta. Jedná sa o budovy, na ktorých
boli realizované niektoré z nasledujúcich opatrení: zvýšená
tepelná izolácia fasád a striech, tienenie transparentných
otvorov, inštalácia vzduchotechniky s rekuperáciou, vytvorenie
zelenej strechy či vertikálnej záhrady (vertikálnej fasády),
vytvorenie kapacity pre retenciu dažďovej vody pri budove a jej
následné využitie v správe objektu (napr. na zalievanie okolitej
zelene, zelenej strechy, ochladzovanie okolia budovy a pod.),
využívanie „šedej“ vody, výsadba stromov za účelom tienenia
fasád, modifikácia terénu, resp. inštalácia technické prvkov za
účelom zabráneniu zaplavenia budovy počas prívalových zrážok,
inštalácia klimatizačných zariadení (resp. iného systému
chladenie vnútorných priestorov) a pod.

Jednotka indikátora %

Kľúčové slová Adaptácia budov

Dôvod sledovania a
využiteľnosť

Budovy (a teda aj ich užívatelia) sú zraniteľné na dopady zmeny
klímy. V budúcnosti táto zraniteľnosť ešte môže narastať a môže
viesť k zhoršeniu kvality a efektivity práce, znižovaniu komfortu
pri bývaní, straty ich trhovej hodnoty, k skráteniu ich životného
cyklu a zhoršeniu vnútornej mikroklímy a dokonca aj k
zvýšeným zdravotným ťažkostiam osôb v nich pobývajúcich.
Existujúce budovy musia byť zhodnotené z hľadiska ich
odolnosti na súčasné dopady zmeny klímy a súčasne aj
preventívnymi opatreniami pripravené na prognózované budúce
dopady.
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Úplnosť, reprezentatívnosť,
validita

Indikátor je reprezentatívny z hľadiska pripravenosti samosprávy
mesta na zmenu klímy v sektore budov. Jeho validita záleží od
kvality zhodnotenia súčasného stavu a realizovaných opatrení.
Ako každý indikátor aj tento má svoje limity v prípade len
kvalitatívneho hodnotenia. Napriek tomu, že budova bude
zaradená medzi tie, ktoré majú prvky adaptácie, z indikátora nie
je jasné ako komplexne bola budovaná danými investíciami
adaptovaná.

Popis spracovania dát Počet budov, ktoré boli aspoň jedným opatrením zrenovované
(zhodnotené) za účelom zvýšenia ich adaptability na dopady
zmeny klímy. Treba vychádzať zo stavebných povolení ako aj z
vlastných zdrojov informácií mesta.

Zdroj dát Údaje sa získavajú z patričných oddelení mestského úradu

Frekvencia sledovania 1 x za 1 rok

Ovplyvniteľnosť mestom Mesto tento indikátor priamo ovplyvňuje.

Spôsob prezentácie Výsledky budú prezentované v jednotnom rámci CReLoCaF na
päťstupňovej škále podľa stanovených intervalov

Zodpovednosť Spracovateľ KLIMASKEN, mesto, mestská časť, obec
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