
Environmentální
hodnocení
vlivu
staveb
na okolí

Fyzikální simulace, BIM modely staveb
a klimatická data společně umožňují
komplexní analýzu dopadů staveb
na místní mikroklima.

Na základě podrobné definice uličního
prostoru, zelených ploch, stavebních
materiálů a použití vegetace na stěnách
nebo střechách v libovolně promyšlené
konfiguraci, lze zmírnit negativní
dopady staveb na městské mikroklima,
jako je pocitová teplota nebo produkce
emisí CO .

Pomáháme projektantům,
developerům a městům udělat
nejlepší rozhodnutí v každé fázi
plánování a rozvoje měst. Nabízíme
řešení až 6 městských výzev.

Umožňujeme hodnocení využití
zelené infrastruktury a jiných opatření
městského prostředí a to tak, aby byly
viditelné, měřitelné a srovnatelné.

Vhodný nástroj pro každou fázi
plánování

Ideální řešení v každé fázi procesů
plánování využití území. Od revize
návrhů po podrobné plánování
a realizaci.

Šetří čas a peníze

Poskytujeme veškeré potřebné
informace a umožňuje přijímat
okamžitá rozhodnutí na základě
souboru klíčových indikátorů.

více než osm let na základě
vědeckých výzkumů. Jedná se
o chybějící spojení mezi CAD/GIS
plánováním a simulací
mikroklimatických dopadů.

Koncetrace
emisí

Proudění
vzduchu

Pocitová
teplota

Retence
vody

BUILDIGO s.r.o.

IMPACT HUB BRNO
Cyrilská 7, 602 00 Brno
IČ: 07898134
DIČ: CZ07898134

+420 770 127 968
info@buildigo.cz
www.buildigo.cz

Poskytujeme komplexní odbornou
technickou podporu a konzultace v oblasti
stavební fyziky, vegetačních konstrukcí
a výstavby šetrné k životnímu prostředí.

Již ve fázi plánování s námi můžete
konzultovat vlastní záměr i potenciálně
kritická místa. Výstupem pro vás bude
dostatek informací pro zajištění optimální
koncepce, funkční a provozně hospodárné.



Pocitová teplota

Sluneční záření je energie, která naše
stavby proměňují ve zdroje tepla.

Způsob šíření tepla významne
ovlivnuje pocitovou teplotu

í̌rávtyvhcedapí̌rphcínmértxeva
neobyvatelné tepelné ostrovy.

Zdánlivě malý kousek zelené plochy
nebo volba vhodného povrchu může
výrazně pomoci.

Kritická místa návrhové koncepce
stavebního objektu vám pomůžeme
vyřešit na základě dynamických
simulací a reálných dat.

Proudění vzduchu
Máte obavy z přehřívání vnitrobloku
nebo nevhodně situovaného
dětskeho hřiště?

Architektonickou koncepci mužeme
pomocí digitální technologie
simulovat. Provádíme to zasazením

Dílčími úpravami ve spolupráci se
zadavatelem sestavíme optimální
tvarovou kompozici, která těží
z přirozeného charakteru lokality.

Retence vody

Dešťová voda se stává odpadem
všude tam, kde jí neumožníme
zasakování do podzemí.

Města jsou oblastmi, které
charakterizují převažující
nepropustné plochy a tedy
vysoké nároky na stokovací síť
a údržbu čistíren vod.

Dobrovolně se vzdáváme jedné
ze základních životadárných komodit.
Efektivní nástroje k retenci vody
přitom nejsou nikterak nedostupné.

Na základě podrobné analýzy jsme
schopni taková opatření navrhnout
a jejich účinnost simulovat.

Koncentrace emisí
Znečištění ovzduší je jedním
z největších zdravotních problémů
v městském prostředí.

Na základě simulace lze kvalitně
předpovídat možnou expozici lidí a
lokalit různým typům znečišťujících
látek v ovzduší, včetně rozlišení částic
různých velikostí, a zda se jedná
o reaktivní či nereaktivní plyny.

Naším krédem je odbornost a
komplexnost poskytovaných služeb při
současném respektování individuálních
potřeb a požadavků zákazníků.

• Základní posouzení stavebního

okolního prostředí.

• Simulace architektonické
koncepce.

• Návrh opatření která pozitivně
dopadají na mikroklima okolního
prostředí (retence vody,
koncentrace emisí, proudění
vzduchu, pocitová teplota).

• Environmentální kvantifikace vlivu
navrženého objektu na okolní
prostředí.

• Prováděcí dokumentace
vegetačních konstrukcí, retenčních
ploch a zdrojů obnovitelné energie.

metodika, jenž není primárně
určena pro posuzování kvality
vnitřního prostředí, ale naopak
velmi přesně kvantifikuje dopad
stavby na prostředí vnější.


