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nozDĚLENí oopnxÉ ENERG|E
MWhlrok

§ťlli f*3ihf paliw {tuÉ4lé ťItli}: 13á.6
Iktr§ó}1é df ffro,, díevrri §t{Ěpka: 33,í
&el*ktťiná: §.Z

Energetický specialista: lng, Marcela Lagnerová Ev. č. průkazu:37].606.0

úsvědčení č.: 0869 Vyhotoveno dne: 19,07,2021

Ktrntakt: marcela,lagnerova@seznam,cz Podpis: Y-- l

pRůKAz ENERGETIcKÉ ruÁnočruosTl BuDovy

Ulice, číslo: Tašov, 26

P§Č, místo: 400 02, Tašov

K.ú., parcelní č.: TaŠov (765163}, 147

Typ budovy: Rodinný dŮm

Celková energeticky vzlažná plocha: 278 m2

KLA§|FlKAčt*í rŘíon
Primúrní energie z neobnovit€lnýGh ldroiů

kWhiim',rok)

Požadavek vyhlášky na energetickou
náročnost

u KAzArEtE EN ER.GET|CKÉ NÁRočt{osrt

Pnin§mý rou€lnircl
prostuprr řapla budovy 1.28 ry{*.xt ffi
ilImó po|řcbo rcplo
novfiÉpčni 266 k!a/h{mr,ok}

€elková dodonó energie 616 kBhi{,n:,íaq)

Vytópční 598 kwh(ítÉ.ok} GI
Chlarcni

6 -,r-*tůiífuí

ffi O"'.""ylhko,ti

ffi O".rr"lcplóvody 13,7 ruh{*,-ni ffi
Oryáťgni 4.27 *',vt li,n',oi,l

GRAFICKÉ ZÍÝÁZORNĚN i PRŮKAZU

Méně úsporná D

Nehospodárná E

Velmi Fnehospodárná

Mimořádně
nehospodárná

není stanoven



PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 371606.0

PRŮ KAZ ENERGETICKÉ NÁROČnOSrl BUDOVY
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popls HoDNoceNÉ gupow

Základní členění budovy a hospodaření s energiemi, stavební konstrukce obálky, technické systémy budovy, významné rekonltrukce,
využtí objeku.

ctotlerRtcxÉ cHARAKTERtsTlKy

Farametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravov§ným vnitřním prostředím m3 757,8

Celková plocha hodnocené obálky budovy m2 613,9

Objemový faktor tvaru budovy rn'lm' 0,81

Celková energeticky yztažná plocha budovy m2 217,5

Podíl prŮsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí /o 14,7

úoalr o BuDovĚ / MisTĚ sTAvBy

Obec: Tašov část obce: Tašov

Ulicel Tašov Č.p ti, or. {č.ev.} 26

katastrální území: Tašov (765163) Převládající typ využití: Rodinný dům

Parcelní čísto pozemku: 147
památková ochrana
budovy: Bez památkové ochrany

orientační období
výstavby: 1920

památková ochrana
území: Bez památkové ochrany

vÝpočrovÉ zónv
Energetická náročnost budavy a hodnocení obálky je vypočteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu mŮže členit do dílčích zón.
Budova je č/enéna na zóny s upravovaným vnitřním prostředím (vytápěni, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřní teplotu dle
Čsru noslo a na zóny nevytápěné, Zónám jsou přiřazeny profily typického užívání.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle Čsil 73 0331-1
Úprava vnitřního

prostředí

Návrhová
vnitřní

teplota pro
vytápění

Energ.
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení ,c m2

LL RD - obytná část Rodinné domy - prostor bytu X n 20 226,5

Z2 RD - tech. m.
Prostory plnící funkci domovní
komunikace a domovního vybavení k
bytům mimo garáže X n 16 51,1

NZ3 RD - suterén (1.PP) D tr
Nz4 RD - pŮdní prostor n n

PROTOKOL PRŮKAZU



PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 371606.0

ENERGIE oKoLNiHo PRosTŘEDi

Za energii okolníha prastředí je pro účely prŮkazu považována energie získaná ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodaná pomocí
technického zařízení (solární kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dále je sem zařazeno využití adpadního tepla z technologie-

cELKovÁ DoDANÁ EI{ERGIE

procenfuální podíl

kWh/m'rok 597,9 13,7 4,3 615,8

MWhlrok 166 3.80 1.18 1,7|

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

l Wtápéni í97%)
' ' ffíprava teplé vody (2olo)

r Osvětlaí (1olo)

l elektňna (3yo}

. ii&iíor''"'palivo 
{hnědé uhlí)

r ffié dřevo, dřevní stěpka

Dadaná energie je dle §4 Vyhlášky součtem vypočtené spotřeby energie a pomacné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel.
Vypočtená spotřeba energíe vychází z potřeby energie pro zajištění typického užívání budovy se zahrnutím účinností technického systému.
Do dodané energie se v souladu s Vyhláškou neuvažují technologie nesouvisející se zajíštěním uvedených účelŮ, ale vstupují do výpočtu ve
formě tepelných zisků.

Energonositel

Vytápění Chlazení D{ucené
větrání

Uprava
vlhko§ti

Pffprava
teplé vody

o§větlení'vnitřniho
přostoru
budovy

Ostatní Celkem

Dodaná energie v MWh/rok

PALlVA

Za paliva jsou pro účely prŮkazu považovány elektrická enerEie odebíraná z veřejné distribuční sítě, paliva pro spalování (uhlí, dřevo,
zemní plyn apod,) a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze saustavy zásobování tepelnou energií (9ZTE).

elektňna
0.22 3.80 1.18 5.20

tuhé fosilní palivo (hnědé o, 1"l 6q

uhlí) 133 133

kusové dřevo, dřevní
stěpka

).4

33,1 33.1

PROTOKOL PRŮKAZU

9/" pokryt

J a 7o/,

19,4o/,



Evidenční číslo průkazu: 371606.0PrŮkaz energetické náročnosti budovy
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Pilmární energie z neobnovitelných zdrojŮ energie zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích
(např. elektrárny, teplárny apod.) se zghlednéním účinnosti výroby a disťribuce pro užití v hodnocené budově. Faktorem primární energie z
neobnovitelných zdrojŮ energie se násobí složky dodané energie po jednotliwých energonositelích,

Energonositel

F -í9
fi ^E9lE.9c tsE gt.E c

§f;ÉĚ
EgE

Vytápění Chlazení ltlucené
větrání

úplava
vlhkosti

Přípiava
teplé vody

osvětlení
vnitřního
prostoru
budovy

Ostatní celkem

pi

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGoíiloslTEtE

elektřina 2,6
0,58 9.81 3,08 13,5

tuhé fosilní paíivo
(hnědé uhlí) 1,0

88,

133 133

kusové dřevo,
dřevní stěpka

0,1
7

3.31 3.31

PRlirÁRili E]{ERGIE z ťEoBNoVlTELilÝcH zDRorŮ EilERGlE
procentuální podíl 100,0%

kWhlm'rok 491,7 35,6 11,t 538,3

MWh/rok 136 9,87 3.08 l49

Podíl dodané energíe die účelu Podíl dodané energie dle €nergonositele

r vFápění{91%)
: Příprava teplé vody (7o/o)

r osvět'ení (2%)

a elektňna (9oló)

. ř§8.ií.r''"'o"livo 
(hnědé uhlí}

l kusové dřevo, dřevní stěpka (2%}

PROTOKOL PRŮKAZU
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Evidenčni čís!o prŮkazu: 371606.0PrŮkaz energetické náročnosti budovy

PROTOKOL PRŮKAZU

BlLAtlcE PoDL§ ENERGoNoslTELŮ

Dodaná energie v MWh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen Srpen záři Řlen Listopad Prosinec

Celkerrt 28.3 -)? 7 20,5 13.7 3.77 1 
^q,

2.$b 1,20 14,6 71-2 25,9

elektřina 0,49 n/1 a.44 0,41 0,4] 0.39 fi,41 ,0.41 0.42 0"44 0.45 a,49

tuhé fosilní
palivo (hnědé
uhlí)

22.7 18,6 16.1 1fr.6 q ?? L.64 1.o i 5."1ž 1.3 lt). o 20,3

kusové dřevo,
dřevní stěpka

4.65 q,U1 ) Ar, 1)^ 0.67 0,41 1,36 2,8? +, 1o 5.0B

Roční prŮběh dodané energi§ podle energonositelů

-š
E

,!o
tr0{c
§oó

r elektffna l fuhé fosilnípali\o (hrédéuh§} l kusové dř€W, rlřeurí§těpka

BlLAllcÉ P0DLE ÚČEtŮ spoTŘEBY

Dodaná energie v MYíh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen červenec Srpen Záři Říjen Listopad Prosinec

Celkem 28.3 l7. l 20.5 L3.1 7.1? 3.77 a ÁÉ 2.50
,I 

.20 14.6 7L.ž 25.9

Vytápění 7,B t5,3 ]n 1 13.3 6,73 7.39 2,t6 2.11 6.80 14.1

Chlazení 0,00 c.sfi c.00 0,00 ů.00 §, ů0 0"00 ů.00 0.00 0.00 C.00 0"00

Nucené věirání 0.0s 0, n0 *s0 ů.Cc ů,Oů 0,00 0,n0 0,** 0.ů0 ů.Oů 0.ú0 ů.ů0

Úprava vlhkosti ú.§0 0, ú0 0.0ú 0,0c 0,0t] 0,0ů 0.00 0.00 0,0* 0.00 0.00 0,00

Příprava teplé
Vody

{.a. ? 9 U.: L n 11 n ?1 L,. _t l ů.32 ů.31 0.32 .J,31 0.3?

osvětlení L; _lf 0,12 0,*8 C.0? c.O§ 0,il6 0,07 0,fl9 0.lil 0.12

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo prŮkazu: 371606.0
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BllÁilcE PRo REaM vwÁpĚni ii

@aovyjsoutvořenyprostupemteptapřeskonstrukceobálkybudovy,cítenýryvétránímaneřízenýmvětráním
netěsnostmi - infiltrací, rejělie'ztraty potu'z Zásti pokryťy iyuŽitetnými satárními a vnitřními zisky. Výstedná bilance Představuje Potřebu

energie na vytápění budovy, kterou je nutné dodat soustavou vyápění,

zrRÁTrí Et|ERGlE \íVuŽ|TELNÉ zlst(Y ENERG]E PRo REŽIM vYíÁPĚNi

Prostup tepIa obálkou budovy

MWh/rok

72.7 Solární zisky

MWhlrok

4.09

Větrání 5.04 Vnitřní zisky - lidé 1.60

Netěsnosti obálky - infiltrace 3.68
Vnitřní zisky - osvětlení a
technologie a z přilehlých
nevytápěných prostor

1,86

Celkem 81.5 Celkem 7,55

Bilance ztrát energie (%) Bilance potřeby energie na vytápění {MWh/rok)

a Vn§ší steny (39,1%)

l Konstrukce k zemině {8,2oÁ)

. řr.i,H)*." 
* nevytápěným prostorům

i: Výplně otvorů (8,1%)

fi Tepelné vaáy (6,ť/6)

r větrání (6,2%)

a Nétě§nosti obálky {4,5Y")

: solámí zisky (4.o9}

a VnitřTí zisky _ lidé (1.60)

- vnitmí ziskv - osvětlení al technologié (1,86)

l Poťeba energie na vytápení (73,9)

B|LANCE PRo REŽ|M cHl-AzENi
í,neníprotosestavenabilanceprorežimchlazení.Vrámciprůkazuneníprováděnvýpočet

tepelné stability v letním období, existtrje tedy riziko přehřívání budovy,

PROTOKOL PRŮKAZU



Evidenční čisio průkazu: 371606.0PrŮkaz energeticke náročnosti budovy
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abákau budovy je saubor všech teplosměnných ktnstrukcí na systémové hranlc! celé budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředí,
jeŽ tvaři venkovni vzduch (EXT), přilehlá zemjna (ZEM), vnitřní vzrluch v přilehlém nevyťápéném prasttru {NEWD neba sousední budově
§aug. Budova nŮže být rozdéIena na teplotní zóny o rŮzných návrhavých vnitřních teplatách s různýmí požadavky na obalové
kanstrukce. Hodnocené konstrukce jlau porovnávány s referenční hodnotou, která odpovídá platnému pažadavku pro novastavby.

Přehled stavebních prvkŮ a
konsirukcí na obálce budovy

přiléhaiítí
prostřádi

Plocha
konstrukce

SoŮČinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

požadavek

čsru r:osoo_z
Referenční
hodnota

Dosažená
úroveň -

vypočtená /
referenční
hodnota

6 A, Uj Il Un,i

Ozn, Název m2 Wrn'.K

VNĚJší STĚNY 219,5

STN-17 s 05 450 (Z ] /, 58,2 1,500 0,30 0,30 500%

sTN_18 J oS 450 {Z1 ? EX-r 62,1 1,500 0,30 0,30 500c/o

sTN-19 V 05 450 {Z1 t ?E, 1,500 0,30 o,30 500%

STN_20 Za' 45a Gl 20 4,2 1,500 0,30 0,30 500%

sTN_21 5 os 300 {Z2 t tXT 18,0 1,B60 0,40 0,40 4659/o

§TN,22 J 05 300 (Z2) i6 tit,o 1,860 0,40 0,40 46sqk

sTN_23 Zas3Oa {Z2} 6 26,2 1,B60 0,40 0,40 4659/a

KONSTRUKCE K ZEMINĚ 101,4

PDLíz'!-29
Podlaha ],.NP

ízL)
l 50,3 3,000 0,45 0,45 66}0/a

PDL{z}-29
Podlaha ]..NP

{Z2}
(] 1 3,000 0,60 0,60 500%

KoNsTRUKc§ K NEVYTÁPĚNÝM pRosronŮrt z55,z

VYP-32
Dveře

interiérové (Z1,
L5l

L|}a 1( 2"000 3,50 3,5o 57a/o

VYP_32
Dveře

interiérové (Z].-
Z4)

2i] Nž4 2,6 2,000 3,50 3,50 37ok

sTN-33 Stěna 150 {Z1-
Z3)

11 2,860 0,60 0,60 477Ya

STN_33
Stěna 150 {Zt-

z4)
l\Jl 0,9 2,86ů 0,60 0,60 477o/o

PDL-35
Podlaha 1.NP

(zl-z3}
] 51,1 1,140 0,60 0,60 190%

sTN-36
Stěna 300 (Z1-

} í4 26,5 1,860 0,60 o,60 310%

sTR-37
Stropní kce

1j2.N? {7L-Z4}
? ,\i7 11B,8 1,32a 0,60 0,60 220%

STR-37
Stropní kce

L,|Z,NP íz2-Z4J
NZ4 q1 1 1 l?n 0,80 0,80 !65o/o

yÝpt-xĚ owoRů 37,9

\aťP_1 o1 s (Z1) 2,9 2,350 1,50 1,50 151ok

VYP-t 01 S {ZZi n EX,T l,ě ] ?§n 2,oo 2,ao 11B%

VYP_2 01) iZL} LA ! 1,6 2,350 1,50 l,,50 !5Jg/u

VYP-3 01 V {z1) IX 17 2,350 1,50 1,50 157%

VYP_5 a2 ) Vi) EXT a,4 ) 2,n^ 1,50 1,50 156a/o

ý/P_5 a2J {z2', XT ót ? tÁn 2,00 2,00 177o/o

VYP-6 02z |z7J EXT nó ] ?/n 2,0o 2,0o 117o/q

VYP-7 ů3 S (Z1) x Ec 1,400 1,50 1,50 93?L

ťYP-8 03 J {Z1) X 4,6 1,400 1,50 1,50 939/o

PR.OTOKOL PRŮKAZU

ťrlávrhr:vá
vnitřní

teplc|a eóny

)n

FX,|"

EXT

16

hiZ3

16

2ů

2a

i6
i6
20

2C
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 371606.0
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VYP_9 03 V (z].) 2Q EXT 4,2 1,400 1,50 1,50 93o/o

VYP_10 Dl j (z1) 20 EVT 2,0 1,600 I,7o 1,7o 94To

VYP-11 Dl 5 (Z1) 2a 4,2 1,600 L,7o 1,7o 94Yo

VYP_12 D2] (zl) EXT 1,6 2,300 L,7o L,7o L35Yo

VYP_1,3 vL J {z2) 16 EXT 4,6 2,300 2,3o 2,3o L00o/E

TEpELt{É vAzBY

Vliv tepelných vazeb zobrazuje úroveň řešení konstrukčních detailŮ - srykŮ mezí dvěma a více konstrukcemi.

Vliv tepelných vazeb AUtb 0,100 0,o20 500%

PROTOKOL PRŮKAZU



PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo prŮkazu: 371606,0
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VYTÁPĚNí t+

v případé, že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elekřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samostatné
tabulce.

Ozn. Zdroj teplal

Systém vytápění uvnitř bud3vy

Celkový
jmenovi§
tepelný
výkon Palivo

5potřeba
energie na
vytápění v

palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

,. Sezónní
účinnost

distribuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba
energie na
vytápění

kW MWh/rok Tg coP o/o o/o

o/o pokrytí

MWh/rok

K-l kotel na tuhá
paliva ATMOS

40

tuhé fosilní
palivo (hnědé

uhlí)
133

55
Z!:92o/o
Z2:92o/o

Zl:lio/o
Z2:88o/o

].00o/o

kusové dřevo,
dřevní stěpka

33.1
13.9

PŘaPRAVA TEPLÉ VODY

v případě, že je zdrojem tepla zařízení pra kombinovanou výrobu tepla a elektřiny nebo solární systém jsou bilance uvedeny v samosťatné
tabulce.

Ozn.
7dro! pro
pffpravu teplé
vody

Systém pápravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovid
tepelný
výkon Palivo

Spotřeba
enetgie na
přípravu

teplé vody v
palivu

§ezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distribuce
teplé vody

Sezónní
potřeba

teplé vody

Potřeba
energie

ohřev teplé
vody

kW MWh o/g o/o m3/rok
% pokrytí

MWh/rok

K-2 El, bojler 200l 6 elektřina 3.80 94 Wsys 1: 80,2 41,90
100,0

3.57

osvĚTtENí

Ozn.
osvětlovací
§oustava l
zóna

Převažující
typ

světelných
zdroiů

Odpovídající
energeticky

v*ažná
plo<ha

Pnlměrná
požadovaná
osvětlenost

PrŮměrné korekční činitele soustavy

Typ
světelných

zdrojů

Řízení
soustavy

konstantní
osvětlenost

závislost na
denním
svět!e

m' lux

Z1 (Ll) žárovky l zářiuky referenční L79,64 100 7,70 1,00 1.00 1,00

22 (Ll) žárovky l zářivky referenční 45,06 30 L,10 1,00 1,00 1,00

NZ3 (Ll) žárovky referenční 39,75 50 1,,70 1,00 1,00

Nz4 (L1) žárovky referenční L41,47 50 L,70 1,00 1,00 1,00
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PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 371606.0

navňen soubor opatření, která oproti hodnocenému stavu budovy dáte snižují ie!í energetickou náročnost a zvyšují podíl alternativních
systémů dodávky energie, V postupných krocích jsou navržena jednotlivó opatření, která jsou následně hodnacena jako saubor opatření
včetně zahmutí synergicbjch vlivŮ (úsporná opatření se navzájem ovlivňuj|.

siližENí cELKovÉ DoDANÉ ENERG|E

V prvním kroku návrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se iedná o snížení ztrát abálkou budovy zateplením nebo snížení
tepelné zátěže v letním období instalací stínících prvkŮ. Následné ie vyhodnocena možnast zpětného získávání energie (odpadní vody vorly
nebo vzduchu, odpadní teplo z chlazení) a možnost využití odpadního tepla z technologií. V kroku tři jsou navržena opatření ke zvýšení
energetické účinnosti uýroby, distibuce, akumulace a sdíIení energie technickými systémy,

Úsporné opatření Popis návrhu

KRoK 1

Zlepšení
konstrukcí a
prvků obálky
budovy vč.
stínění

§těny

oPs-I - 01
zateplení 05 KZS EPS ].40 mm

Okna, dveře, popř. LOP:

oPs-1 _ 01
výměna nevyhovujících výplní za výplně s izol. trojsklem

Střechy a stropy:

oPs_l _ 01
zateplení střešní kce a stropu pod půdním píostorem MW. tl. 260 mm

Podlahy:

oPíl - 01
Zateplení podlahy 1.NP XPS tl. 120 mm vč, nové skladby kce

KRoK 2
Využití zařízení
pro zpětné
získávání tepla

Větrání:

oPť]. _T],

lnstalace \rzTjednotky se sezónní účinností rekuperace 77o/o je vhodný způsob na zajištění úspory tepla na
vytápění a přitom zajištění kvalitního vnitřního prostředí

KRoK 3

Zlepšení
účinnosti
technických
systémů budovy

Větrání:

oPť1 _ T1
lnstalace \rZTjednotky se sezónní účinností rekuperace71o/oje vhodný zpŮsob na zajištění úspory tepla na
vytápění a přitom zajištění kvalitního vnitřního prostředí

Osvětlení;

oPťz -T2
lnstalace LED osvětlení

PROTOKOL PRŮKAZU
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PosouzEilÍ PRovEDlTELt{osTl ALTERNAnVNíCH 5YSTÉMŮ DoDÁvEK EttERGlE

Hodnocení altemativníEh systémŮ dodávek energie je provedena na stavu budovy po realizaci navžených krokŮ 1-3, tedy po snížení
celkové dodané energie. i{,

Alternativní systém
dodávky energie

proveditelnost
Popis návrhu

Technická Ekonomická Ekologická

KRoK 4

Místní systémy
využívající
energie z OZE

ANo ANo Atlo

V objektu by mohla být výhodná instalace solární
tepelné 5oustavy, popř. fotovoltaické panely a
akumulační zásobník. při instalaci fotovoltaické
elektrárny o min. výkonu 7 kWp v kombinaci s
doporučenými opatřeními z kroku ]"-3 lze dosáhnout
klasifikační třídy C ( úsporná) z pohledu primárních
neobnovitelných energií.

kombinovaná
výroba elektřiny
a tepla

NE NE NE Pro tento typ oblgktu není vhodná kogeneračníjednotka
z důvodu dlouhé ekonomické návratnosti

Soustava
zásobování
tepelnou energií

NE NE NE není k dispozici

Tepelná čerpadla ANo ANo ANo V objektu by mohla být výhodná instalace tepelného
čerpadla vzduch l voda.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENi

Popis souboru opatření

Zateplení OS KZS EPS 140 mm, výměna nevyhovujících výplní za výplně s izol. trojsklem, zateplení střešní kce
a stropu pod pŮdním prostorem MW. tl. 260 mm, zateplení podlahy l.NP XPS tl. 120 mm vč. nové skladby kce.
lnstalace FVE, VZT jednotky s rekuperací a LED osvětlení, Realizací doporučených opatření dojde ke snížení
energet. náročnosti objektu a ke snížení spotřeby neobnovitelných zdrojů.

Potřeba energie na
vytápění, chlazenía
přípravu teplé vody

celková dodaná
energie

Neobnovitelná primární
energie klasifikační třída

lbnovitetné nrimární
K kWh/m'.r rok energie

MWhlrok MWh/rok MWh/rok

Hodnocení budova
i15,B( GI76.3 a7L 149

Soubor navÉených
opatření 17.8 24.3 27,9

Dosažená úspora
energie 58.6 l47 L2L

PROTOKOL PRŮKAZU 10

275,L0 538,33

67,97 92,BB 106,66 Gl
207,I3 522,92 43L,61
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PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo prŮkazu: 371606.0

REFEREHčNí BUDol/A

Úroveň referenční budovy: dokončená budova a její změna do 31.12.2021

S nížení rďerenční hodnoty
neobnovitelné primární
ener9ie

Druh budovy nebo zóny
Energetická

vztažná plocha

Mérná potřeba
na vytápění
referenční

budovy

Míra snížení

m' kWh/m?,rok %

21 - RD - obytná část {obylná zóna} 226,5
726,5

3

Z2 - RD - tech. ín. (obytná zóna} E1 1 3

PŘEHLED PLilĚilÍ ZÁVAZHÝCH POŽADAVKŮ VY}IÚŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláška ne;tanovuje požadavek, tabulka se nevyplňuje - symbol X

Hodnocený
parametr ,!ednotka Ozn. Hodnocený prvek

budovy

Návrhová
vnltrnl

teptote zóny

Přiléhající
prostředí

Vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota §plněno

ttĚttĚxÉl novÉ 5TAVEBNi PRKY A KoNsTRuKcE

Hodnacení splnění požadavku je vyžadováno u změny dokančené budovy při plnění pažadavku na energetickau náročnost budavy podle §
6 odst, 2 písm. c)

x

MĚNĚHÉ/ NovÉ TEcHNlcKÉ sysTÉMy

Hodnocení spinění požadavku je vyžadováno u zffiěí,ty dokončené budovy pk plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle §

6 odsi. 2 písm. d}

x

OBÁLKA BUDOVY

Hodnocení splnění pažadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dakončené budovy při ptnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podle § 6 odsť. 2 písm. a) a písm.b)

Průměrný
součinitel
prostupu
tepla
budovy

Wlm',K Budova jako ceíek 1,2B 0.53 NE

CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Hodnacení splnění požadavku je vyžadováno u nové budavy a u změny dakančené budavy při plnění požadavku na energetickou
náročnost budovy podíe § 6 odsť. 2 písm.b)

Celková
dodaná
energie

kWhim'.rok Budova jako celek 615,80 200,39 NE

NEoBHoVlTÉLHÁ pntuÁRHÍ EHERGlE

Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy a u změny dokančené budovy při plnění poŽadavku na energetickou nároČnost
budovy padle § 6 odsť. 2 písm.a)

Neobnovitel
ná primární
energle

kWh/m:.rok Budova jako celek 538,33 201,24 NE

PROTOKOL PRŮKAZU 11



PrŮkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 371606.0

METODA VÝPOČTU

Použi§ software: § DEKSOIf - rnrncelre verze soítware: 6.0.5

klimatická data: čsN 73 0331_1 (s doplněnou průměrnou

rychlostí větru dle ČHuÚ - průměr ČR)
Metoda rrýpočtu: Měsíční krok

úoryr o pRorEKTovÉ DoKUMENTAcI sTAvBy

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DALší zDRorE lNFoRMAci

Bezplatná poradenská služba: https : //www. m po-efekt. cdczlekis

Katalog úspor energie: https://www. kataloquspor,cz
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uRČEt{Á osoBA
V případě, že je energetickým specialistou právnická osoba, musí být v souladu s §t0 odsť, 2 písm. b) určena fyzická osoba, která je
dňitelem oprávnění k uýkonu činnosti energetického speciatisty.

Jméno a přiimení: číslo oprávnění:

PLATI,|o5T PR$KAZU

Dle zákona č, 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prŮkazu 70 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokončené budovy anebo
do změny zpŮsobu vytápéní, chlazení nebo přípravy teplé vody.

Evidenční číslo
průkazu: 371606.0

Podpis energetického
specialisty: L1Datum vyhotovení

průkazul l9.a7.2a21

Platnost prŮkazu do: 19.07.2031

ÉNERGerlcrcý s PEclALtsTA

Jméno / obchodní
firmal lng. Marcela Lagnerová číslo oprávnění: 0869

Telefon: 731103264 E-mail: marcela,lagnerova@seznam,cz

PROTOKOL PRŮKAZU L2

J OSTATNi ÚDAJE

K ENERGETlcKý sPEclALlsTA
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Mrrursrrnsrvo pRůMySLU A oBcHoDu
Na Františku 32, 110 15 Praha 1
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Bc. Marcela Pondělíčková
r. č" 826108/t180

je oprávněna

vypracov ávat průkazy energetické náročnosti budovy
s platností ad 29.9.2a10

- -N-p-d-N--é4-d--Ný-

ĚryŇŘŇry 
-NN/rydNNŇ

podle zákona č.4a6/20a0 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisŮ-

Čislo oprávnění: 0869

l ,- Ýi..tng. r omas fluner

e**T
i3_

I A, ':.,&
,lipJ

l -ffilb. a'E

€iF
fr,í
-a

V Praze dne 29. záíiZ;al,a

náměstek minisřa průmyslu a obchodu
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Áředseda AEÝ
lng. Roman Šubrt

..,.,....... r:\..fy. t,-:....
zástupce předsedy AES
lng. Petr Kotek, Ph.D.

lng. ],la]tela Lagne]ouá
ř.0. },lP0 : 0869

opráuněni zpratoráual

členstyí r Asodaci tneruetittírlr §pedalistů od roku 2019

aafi 20í8

,ffi

lng. Marcela Lagnerová


