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1. Identifikační údaje 

 

 
1.1 Zadavatel:   

    

 
 Společenství vlastníků domu Slovenská 294 a 295 v Holešově 
     
 Sídlo: Slovenská 294, Všetuly, 769 01 Holešov 

 IČ: 030 70 450 
 

 

 
   

1.2 Zhotovitel:   

 
 

          Ing. Marek Baďura        

   Salaš 85, 763 51 Zlín 
   Kontakt: tel.: 603 323 885,  
    e-mail: Mbadura@post.cz  

   IČ: 75696703,  DIČ: CZ7809154122 
    

Bankovní spojení: Česká spořitelna, Zarámí 4463, Zlín  

   č. ú. 000000 - 1020346193/0800 
 

    

 
 

1.3 Zodpovědný energetický specialista: 

 
   

  Ing. Zbislav Panovec, CSc     

  
         zapsán podle § 11 odst. 1 písm. g) zákona č. 406/2000 Sb. 

o hospodaření s energií do Seznamu energetických auditorů Ministerstva 

průmyslu a obchodu,  Osvědčení č. 092 ze dne 14. srpna 2002 
    
    Adresa: Pionýrů 675, Zlín – Malenovice, 763 02 Zlín 

Tel.: 577 103 173 
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2. Stručný popis budovy  

 

Stručný popis budovy [3], [4], [5], [11], [14], [15], 

 

   Panelový dům typového označení T06B - KD 
   Rok výstavby  - cca 1972 
   Adresa   - Slovenská 294, 295, Holešov, 769 01 
   Parc. číslo  - 375/42 

   Katastr. úz  - Všetuly [641057]  
   Počet podlaží   -  4 nadzemních 
      1 podzemní-technické 

   Počet bytů      -  16 
   Dilatační celek  - D 

 

 
Komplex bytových domů (blok A 10) Slovenská 288 – 295 v Holešově byl postaven v roce 

1972 v konstrukční soustavě T06B-KD a skládá se ze čtyř řadových vzájemně oddilatovaných sekcí. 

Každá sekce má dva samostatné vchody o čtyřech nadzemních podlažích s 16 bytovými jednotkami. 
Částečně zapuštěný suterén je řešen jako nižší technické podlaží sloužící pro rozvody sítí. Půdorys 
dilatačního celku je pravidelného obdélníkového tvaru. Jižní fasáda je členěna balkóny. 
 

Konstrukční systém T06-B sestává z příčných nosných panelových zdí tl. 140 mm v roztečích 
3600 mm, na nichž jsou uloženy stropní železobetonové panely tl. 140 mm o světlém rozponu 3460 

mm. Světlá výška místností je 2600 mm, konstrukční 2800 mm a celková tloušťka stropů činí  
200 mm. Obvodové stěny ze struskoremzitbetonových panelů mají tloušťku 300 mm mezi okny a 340 
mm v úrovni parapetů a nadpraží oken. Štítové zdi jsou tlusté 300 mm v celém rozsahu nad soklovou 

částí. Příčné nosné stěny i obvodové zdi jsou postaveny na železobetonových pásových základech, 
které jsou z důvodu poměrně mělkého založení pod původním terénem uloženy na štěrkopískových 
polštářích. 

 
Střecha objektu je jednoplášťová. Původní skladba (štěrkopískový spádový násyp v tl. 30 – 

125 mm, polystyrén tl. 40 mm, heraklit tl. 50 mm, krytina z asfaltových pásů) byla v roce 2003 

doplněna zateplením minerální vlnou tl. 100 mm a hydroizolací z PVC fólie. Jižní průčelí je členěno 
předsazenými lodžiemi.  
 

Hlavní vstupy jsou řešeny z ulice přes kryté závětří na mezipodestu technického suterénu. 
Původně projektované hlavní vstupy z dnešního zahradního severního průčelí (při výstavbě objektu 
byla uvažována ulice na severní straně domu) mají předsazena venkovní schodiště, která jsou krytá 

plochou panelovou střechou na ocelové konstrukci. Venkovní schodiště vede až na úroveň přízemí do 
zádveří, které je odděleno od prostoru vnitřního dvouramenného schodiště. 

 

Bylo provedeno zateplení obvodového pláště (aplikace kont. zateplovacího systému ETICS - 
iz. EPS tl. 100 mm a 140 mm - meziokenní pilíře, štíty tl. 120 mm). Podhled tech. suterénu byl 
částečně zateplen iz. PPS tl. 60 mm s povrchovou úpravou. Proběhla rovněž částečná dozdívka MIV 

na S fasádě dozdívkami z Ytongu. Zateplení řešeno viz [3].  
 
Podlahy dle účelu místností. Tepelná izolace podlah polystyrenem tl. 2 cm. Původní okna a 

bal. dveře v bytech a na schodištích byla komplexně vyměněna za plastová prosklená izolačním 
dvojsklem. Hlavní i vedleší vstupní dveře jsou již nové s přerušeným tep. mostem prosklené iz. 
dvojsklem.  
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Zdroj tepla: objekt je zásobován teplem z centrálního zdroje (plynová kotelna PK 35, Kráčiny 

– Družby 426: 2x Primatik THP 940, 1x PRIMATIK 410 IN, kogenerační jednotka TEDOM PREMI 22, 
TEDOM CENTO 120, výkon topné soustavy 2x 940 kW, 1x 410 kW), která je umístěna mimo objekt 
na sídlišti. Kotelna je ve správě: Tepelné hospodářství Holešov, spol. s r.o., Náměstí Sv. Anny 1275, 

76901 Holešov. Izolovaná potrubí jsou umístěna v podzemním instalačním kanále. Tímto kanálem je 
do objektu rovněž přivedeno potrubí TV a cirkulace. 

 

Na vstupu do objektu je osazen vstupní uzel (jen uzávěry). Otopná voda je ekvitermně 
regulována. Měření spotřeby tepelné energie je prováděno měřičem tepla. Vnitřní otopná soustava 
pracuje jako teplovodní, dvoutrubková, Systém ÚT je tlakový s nuceným oběhem. Páteřní rozvody 

ÚT jsou rozvedeny pod stropem 1. PP a jsou provedeny z ocelového potrubí, opatřeného tepelnou 
izolací. Stoupací vedení a přípojky k tělesům jsou vedeny volně před zdí. Stav rozvodů i izolací 
odpovídá době výstavby a později provedených oprav. Jako otopná plocha jsou osazena převážně 

litinová článková, popř. ocel. či desková tělesa. Regulace teploty v bytech je řízena pomocí 
termostatických ventilů s termohlavicemi osazených na otopných tělesech (instalace bez zajištění 
polohy). Jednotlivé stoupačky jsou vybaveny uzávěry, pro možnost odstavení každé stoupačky. 

 
Budova je zásobována TV z výše uvedené plynové kotelny PK 35 (Ohřev je zajištěn pomocí 

nabíjecích čerpadel pro zásobník přes deskový výměník. Akumulační nádrže TUV 2x 10 000 l. Dohřev 

cirkulace je zajištěn pomocí samostatného deskového výměníku). Páteřní rozvody TV, (přívodní i 
cirkulační potrubí) jsou vedeny dále pod stropem 1 PP., pro jednotlivé stoupačky jsou použity uzávěry. 
Rozvody jsou nové pl. s tep. izolací odpovídající době realizace. Spotřeba TV je měřena poměrovými 

měřidly v jednotlivých bytech. V bytech jsou osazeny výtokové armatury převážně pákové. 
 

V objektu není instalována vzduchotechnická jednotka s požadavkem na tepelnou energii a 
není instalován systém zpětného získávání tepla. Větrání objektu - přirozené okny. V domě jsou 

odvětrána bytová jádra, tj. prostor kuchyně (digestořemi nad sporákem) a prostor WC s koupelnou 
nad střechu objektu. 

 

Měření el. energie je provedeno v elektroměrových rozváděčích umístěných na chodbě 
v typizovaných elektroinstalačních jádrech. Z nich je provedeno napojení podružných rozváděčů 
nacházejících se v objektu a podružných bytových rozvodnic PL. El. instalace bytových jednotek - 

každá bytová jednotka je napojena z hlavního domovního vedení umístěného na chodbě 
v elektroinstalačních jádrech přes samostatné distribuční měření. Nároky na dodávku elektrické 
energie jsou zahrnuty v režii jednotlivých bytů, které jsou vybaveny samostatným měřením a dalším 

samostatným měřením jsou vybaveny společné prostory. Měření spotřeby el. energie je přímé – 
individuální na základě smlouvy o odběru jednotlivých uživatelů. Skutečný stav el. instalace je 
dokumentován v periodické revizní zprávě. Osvětlení spol. prostor – žárovkové popř. kombinované. 
Spínání osvětlení částečně i pomocí senzorů pohybu. Objekt je plynofikován (vaření v bytech). 
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3. Seznam použité literatury a zdrojů 

 
 
[1] ČSN 73 0540-2:2011+Z1:2012 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 
 
[2] Zákon č. 318/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve  

 znění pozdějších předpisů 
 
[3] Projektová dokumentace – Projekt stavby: Odstranění vad panelového výstavby bloku A10, Holešov 

Slovenská. Profix, s.r.o. Byst. p. Hostýnem. 11/2005 
 
[4] Informace provozovatele objektu. (Informace archivovány v konceptu u zhotovitele). 
 
[5] Tepelně technický průzkum objektu – informace zástupce investora. (Záznamy archivovány u 

zhotovitele PENB). 
 
[6] EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody (v platném znění) 
 
[7]   TNI 73 0331- Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet 
 
[8]   TNI 73 0330 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou  

potřebou tepla na vytápění - Bytové domy 
 
[9]   TNI 73 0329 - Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou 

tepla na vytápění - Rodinné domy 
 
[10]   Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov (v platném znění) 
 
[11]   Původní projektová dokumentace objektu – stavební část 
 
[12]   Výpočtový software – Protech (fa PROTECH spol. s r.o.). 
 
[13] ČSN EN ISO 13790 Tepelné chování budov – Výpočet potřeby energie na vytápění 
 

[14] Revizní zprávy elektr. instalace a rozvodů plynu. 
 
[15] Energetický audit objektu Slovenská 288 - 295, Holešov. DEA Energetická agentura s.r.o., 2/2004 
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4. Protokol průkazu a grafické znázornění průkazu 

energetické náročnosti budovy 
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5. Certifikát členství v Asociaci energetických specialistů 
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6. Oprávnění energetického specialisty 
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7. Situační plán a fotodokumentace 

 

  
 
 

 

 

 

 
 


