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PRU RAZ ENERGETICKE NAROCNOST! BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2@0 Sb., o hospodaření energlí, a rryhlášky ě.26412O2O Sb., o energetické nároČnostl budov

Ullce, č.p./č.o.: Křížkovského 1068/5

PSÓ obec: 67801 Blansko

K.ti., parcelnÍČ.: Blansko, st. 1055

Typ budorry: Rodinný dům

Celková eneígetlckyvztažná ptocha: 157,1 m2

KLAstFlKAční rŘíon
Primární energ|e z neobnovlte!ných zdroiů

kWh/(m2.rok}

Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE
MWh/rok

l Zemní plyn - 58,1,|73%|

! Kusové dřevo a štěpka - 19,8 (25 %)

FÉ gtetttina - 1,,8|2%|

UKAZATEIE ENERGETtcrÉ rrÁnočruosrl

Průměrný součinitel
prostupu tepla budow 1,06 w(m'.K) G

lng. Stanislav Kučera

o82-1

projektystaveb. kucera @sezna m.cz

Mimořádně
úsporná

Velmi
rlsporná B

Méně úspomá

+ 193

Nehospodárná E
+ 252

+ 311

Mimořádně
nehospodárná

Velmi
nehospodárná F

G
4L3

350 kwh/(m'.rok)

Celková dodaná energie 507 twrr/(m'.ro0 G

Vytápění 485 rwn/(m'.ro0 G

Chlazení

Nucené větrání

@ rlnlavavnrostt

Příprava teplé vody 17 kwh/(m'.rok)

$) o,w,r"nl 5 kwh/(m'.rok)

Ev. č. průkazu: 461487.o

Vyhotoveno dne:

Podpis:



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 467487.0

pRůKAz ENERGETIcKÉ ruÁnočNosTl BuDo\^í
vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření ener8ií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o enertetické náročnosti budov

úoNr o suoovĚ / MísTĚ sTAvBY

Obec: B Ia nsko část obce; Blansko

Ulice: k řížkovské ho Č.p / č. or. (č.ev.t: 1068/5

katastrální území: Blansko Převládající typ využití: Rodinný dům

Parcelní číslo pozemku; st. 1055 Památková ochrana budovy: Bez památkové ochrany

orientační období výstavby: 1938 památková ochrana území: Bez památkové ochrany

POP|S HODNOCENÉ BUDOVY

Zdklodnt členění budovy a zónovóní, typický profil užívání, popis konstrukcl obólky budovy a lejích technických systémů, význomné renovoce, apod.

Jedná se o zděný, řadová domek, podkslepený, přízemni se sed|ovou střechou a nevyužitým podkrovím
V suteránu vybíhá do zahrady temperovaná dílna,
okna Uw=2,4 W/m2.K, dveře Ud-2,4W/mZ.K, vrata ke sklepu Ud=4,olN/m2.K.

Vytápění kondenzačním p|ynovým kotlem De Dietrich EMC-S24/28M| 28 kW. Radiátory bez TRV. V dílně kamna na TP 6 kW.
ohřev TV prŮtokově v p|ynovém kot|i. V kuchyni elektrický ohřívač Dražíce TO1OUP 10 |itrů, 2 kW
osvět|ení kombinované pod|e ČSN tN 73 0331-1

Větrání přirozené.

GEoMETRlcKÉ cHARAKTERlsTlKY

Parametr Jednotky Hodnota

Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím m' 528,8

Celková plocha hodnocené obálky budorry m2 535,5

Objemový faktor hlaru budovy m2/m3 1,01

Celková energeticky vztažná plocha budovy m' 757,1

Podíl průsvitných konstrukcí v ploše svislých konstrukcí % 77,8

wpočrovÉ zóttv

Energetickó nóroČnost budovy o hodnocení obállry je wpoěteno prc budovu jako celek, keró se přt uýpočtu může člentt do dtlčtch zón. Budovo je členěna
no zóny s upravovaným vnltřnlm Prostředím (vytópěnl, chlazení), které mají definovanou návrhovou vnitřnl teplotu |le ČsN 73054o-g a no zóny neryópěné.
Zónóm jsou přlřozeny profily typického užlvóní.

Ozn. Označení zóny Typ zóny dle čsit re oaar-r
Úpřava vnitřního prostředí

Návrhová
vnitř. teplota
pro vytápění

Energeticlry
yaažná
plocha

Vytápění Chlazení ,c
m2

z7 RD obytné zóny - RD - byt x tr 20,o 723,2

z2 Dí|na Obytné zóny vybavení x ! 16,o 33,9

PROTOKOL PRŮKAZU 7/lo

A tDENT|FlKAčruí Úorue



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 467487.0

Zo energii okolnlho prostředí je pro účely prťlkazu povožovóna energie získanó ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodonó pomocí technického zařlzenl
(solární kolekory, tepelné čerpodlo apod.), Dóle je sem zařazeno využltl odpadn[ho tepla z technologie.

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - Slunce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

Dodonó energie je dle §4 Vyhlóšky součtem vypočtené spotřeby energie o pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný účel. Vypočtenó spotřeba
energie vychózí z potřeby energie pro zojištěnI typického užívánl budovy se zahrnutlm účinnost[ technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhlóškou neuvažují technologie nesouvisející se zojištěním uvedených účelů, ole vstupují do výpočtu ve lormě tepelných ziskú.

PALlvA

Za palivo jsou pro účely průkazu povožovóny elek:rrickó energie odebíronó z veřelné distrlbuění síň, polivo pro spalovónl (uhll, dřevo, zemnI plyn opod.)
a energie dodanó ve formě teplo nebo chladu ze soustovy zósobování tepelnou energil (SZTE).

Zemní plyn
7o,s% 24% 72,9%

56,19 1,,9t 58,10

Kusové dřevo, dřevní štěpka
24,a% 24,8%

19,r7 L9,77

Elektřina
o,3% t,o% L,o% 2,3%

o,26 o,79 o,79 1,83

CELKOVÁ DODANÁ ENERG|E

procentuelní podíl 95,6% 3,4% 7,o% \oo,o%

kWh/m2.rok 485 L7 5 5o7

MWh/rok 76,22 2,7o o,79 79,7t

Podfl dodané energie dle účelu Podíl dodané enertie dle eneígonositele

l Vytápění(95,5%)

Příprava teplé vody (3,a %l

Él Osvětlení (1,0 %)

l zemní plyn (72,9 %)

l Kusové dřevo a štěpka (24,8 %l

H Elektřina (2,3 %)

PROTOKOL PRŮKAZU 2/Io

B CELKOVÁ DODANÁ ENERGIE

Energonositel

wtápění | o,r."nl l l*X l Ír*!. l ;1,1g:, I osvětlení | o*".n, I o,r".
% pokrytí

Dodaná ener8ie v MWh/rok

ENERGlE oKotNÍxo pRosrŘroí



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 461487.0

Primórnl energie z neobnovitelných zdrojů zobrozuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primórních zdro|ch (nopř, elekrárny,
teplórny apod.) se zohledněnlm účinnosti výroby a distrlbuce pro užití v hodnocené budově.
Fokorem primórní energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodoné energie po jednotllvých energonositelích.

Energonositel

E! ot 8E
EiH

iĚ§

vytápění i chl,,"ní ] l*X ] .Írn* ] ,j;ílm, i osvětlení ostatní i .",*".
oÁ pokrytí

Primární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGONOSlTELE

Zemní plyn 1,0
86,6% 2,9% 89,6%

56,L9 L,9L 58,10

Kusové dřevo, dřevní
štěpka 0,1

3,o% 3,o%

1,98 1,98

Elektřina 2,6
7,7% 3,z% 3,2% 7,4 lo

0,68 2,o4 2,o4 4,77

PRlMÁRNÍ ENERGlE Z NEOBNOV|TELNÝCH ZDROJŮ ENERGlE

procentuelní podíl 9o,7 % 6,1% 3,2Yo 7oo,o%

kWh/m2,rok 375 25 13 473

MWh/rok 58,85 3,96 2,o4 64,85

Podíl prlmární energie z neobnovltelných zdrojů dle účelu Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle energonositele

l Vytápění(90,7%l

Příprava teplé vody |6,1,%|

l ] Osvětlení (3,2 %)

l zemní plyn í89,6 %)

l Kusové dřevo a štěpka (3,o %)

F.* Elektřina (7,4 %)

PROTOKOL PRŮKAZU 3/to

c PRIMÁRNí ENERGIE z NEoBNoVlTEtNÝcH zDRoJŮ ENERGIE



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 461487.0

BlláNcE DLE ENERGoNoslTELÚ

Dodaná energle v MWh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen červenec sípen září Řlien ustopad Prosinec

Celkem 13,60 IL,4L 9,87 6,39 3,06 1,33 o,68 o,73 3,13 6,89 10,19 12,43

Zemní plyn 9,62 8,10 7,tI 4,72 2,48 1,z0 0,55 0,59 z,52 508 7,37 8,83

Kusové dřevo, dřevní
Štěpka

3,79 3,74 2,60 1,52 0,45 0,00 0,00 0,00 o,47 165 2,72 3,42

Elektřina 0,19 0,15 o,16 0,14 0,13 0,13 0,13 013 o,74 0,16 o,I7 0,19

Roční průběh dodané energie dle energonositelů

13,50

10.E8

=> 8,16

F

E 5,44

o
2,12

0,@
Duben kvéten Červen Čeryenec

l Kusové dřevo a štěpka

srpen záli

l Elektřina

BlláNcE DtE ÚčEtŮ sPoTŘEBY

Dodaná energie v MWh/rok

Leden únor Březen Duben Květen červen červenec srpen zell Ř6en ustopad Prosinec

celkem 13,60 LL,4l 9,87 6,39 3,06 t,33 0,68 o,73 3,13 6,89 10,19 12,43

Vytápění 73,27 17,72 9,57 6,11 2,79 1,06 0,41 0,45 2,85 6,59 9,89 72,,]-1,

Chlazení

NuGené větíání

Úprava vlhkosti

Příprava teplé vody o,23 o,27 o,23 o,2z o,23 o,22 o,23 o,23 o,22 o,23 o,2z 0,23

osvětlení 0,10 008 o,o7 0,06 0,05 0,04 0,04 0,05 0,06 o,o7 0,08 010

ostatní

Roční plůběh dodané energie dle účelů spotřeby

13,60

10,88

3
> 8,16
,B

,E 5,44

ó
2,12

0,00
Listopad Prosiněc

PROTOKOL PRŮKAZU 4/Io

D ROČNÍ PRŮBĚH DODANÉ ENERGIE

Leden únor

l zemní plYn

Leden

I Vytápění

t]nor 8řezen Duben Kvéten Červen Čeruenec srpen záíi

Příprava teplé vodY I ošvětlení



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 461487,0

BlláNcE PRo REzM VYTÁPĚNí

Celkové ztráty energie budovy jsou tvořeny prostupem teplo přes konstrukce obólky budovy, cíleným větróním o neřízeným větróním netěsnostmi - iníiltrací.
Ztráty energie jsou z Části pokryty využitelnými solárními a vnitřními zisl<y, Výslednó bilance předltovuje potřebu energie no vytópěnI budovy, kterouje nutné
dodot soustovou vytópěnl.

ZTRÁTY ENERG|E vYUžlTEtNÉ asKY ENERGlE PRo REzM VITÁPĚNí

Prostup tepla obálkou budotry

MWh/rok

51,696 Solární zisky

MWh/rok

2,u6

Větrání 3,153 Vnitřní zlsky - lidé 0,888

Netěsnosti obálky - infiltrace 4,826 Vnitřní zisky - osv&lení a technologie 1,098

Celkem 59,685 Celkem 4,632

PoTŘEBA ENERG|E NA vYrÁPĚNí | ruwn7rot | 55,053 .rok 35O

BlláNcE PRo REŽlM cHlÁzENÍ

Budova neobsahuje technický systém chlazení, není proto sestavena bilance pro režim chlazení. V rámci průkazu není prováděn výpočet tepelné stability
v letním období, existuje tedy riziko přehřívání budovy.

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

l Kce k nevyt. prost. í37,3 %)

l stěnyvnější(2o,8%)
Výplně ofuorú (10,9 %l

Tepelné vazby (8,4 %)

l Netěsnosti (8,1 %)

I vltranils,r x;
E=B střechy (4,2 %)

l Kce k zemině (3,7 %)

l Kce k sous. budově (1,4 %)

Solární zisky (2,6)

l Vnitřní zisky- lidé (o,9)

i ] vnitřnízisky- ostatní(1,1)

l Potřeba energie
na vytápění (55,1)

PROTOKOL PRŮKAZU 5 /70

R+ffi



Prúkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 461487.0

Obólkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukc| no systémové hronici celé budovy, keré jsou vystoveny přilehlému prostředI, jež tvoř[ venkovnÍ
vzduch (EXT), přilehló zemina (ZEM), vnitřnl vzduch v přilehlém nevytúpěném prostoru (NEWT) nebo sousednl budově (SOUS),
Budova může být rozdělend nd teplotnl zóny o různých nóvrhových vnitřnlch teplotóch s rúznými požodavky no obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnóvóny s referenční hodnotou, kteró odpovídá platnému požoddvku pro novostavby,

Přehled stavebních prvků a konstrukcí
na obálce budovy

Návrhová
vnitřní

teplota zóny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Vypočtená
hodnota

požadavek
čsr,l

73 os4o-2

Reíerenční
hodnota

Dosažená
rlroveň

vypočtená /
referenční
hodnotaozn. I Název ,c m' Wm2.K

STĚNY VNĚJŠÍ t2o,o

sV1 stěna cP 450 20,o ExT 37,8 L,37l 0,30 0,30 457 %

sV2 Stěna CP 300 20,o EXT 77,4 L,769 0,30 0,30 59o%

sV3 Stěna Poro 300 20,o ExT 28,7 o,7s4 0,30 0,30 257%

sV4 Stěna Poro 300 16,0 ExT 36,2 o,7s4 0,40 0,40 Ia9%

sTňEcHY 23,7

sT1 Střecha pIochá - terasa 16,0 EXT 23,7 L,552 o,12 o,32 485%

KONSTRUKCE K ZEMlNĚ 33,9

PzL podlaha na zemině 16,0 ZEM 33,9 4,o49 0,50 0,60 675%

KONSTRUKCE K NEVrrÁPĚNÝM PROSTORŮM 27'-,3

KN1 Stěna CP 300 k nevytáp, 20,0 N EVYT 10,8 1,551 0,60 0,50 259/o

KN2 Stěna CP 300 k nevytáp. 16,0 NEVYT 15,0 1,551 0,80 0,80 I94%

KN3 stěna CP 150 k nevytáp 16,0 NEVYT 7,4 2,o94 0,80 0,80 262%

KN4 Strop k půdě přístavba 20,o N EVYT 45,4 0,695 0,30 0,30 232 o/o

KN5 Strop k půdě 20,o N EVYT 77,8 I,37L 0,30 0,30 457 %

KN6 Podlaha nad sklepem přístavba 70,o NEVYT 37,4 0,882 0,60 0,60 í47 %

KN7 Podlaha nad sklepem 20,0 NEVYT 76,5 I,214 0,60 0,60 2o2%

KONSTRUKCE K SOUSEDNÍ BUDOVĚ 56,1

Ks1 Stěna CP 450 k vytáp. soused 20,0 soUS 28,7 1,24L z,7o t,72 72%

Ks2 Stěna Poro 30O k vytáp, soused 20,o SoUs 28,L 0,718 2,7o 1,72 42%

vÝpu,tĚ owoRů 30,5

Ks3 Vrata ke sklepu 16,0 EXT 4,4 4,00o 2,3o 2,27 t76%

Vo1 Okna 20,o EXT 15,3 2,4oo 1,50 1,50 760%

Vo2 Okna 15,0 ExT 4,7 2,4oo 2,oo 2,oo Lzo%

Vo3 Dveře 20,0 ExT 3,9 2,4oo L,7o t,7o t4I%

Vo4 Dveře 15,0 EXT 2,8 2,4oo 2,3o 2,27 106%

TEPEtNÉ VAZBY

vliv tepelných vazeb vyladřuje úroveň tepelně technické kvality řešenl napojenl jednotlivých konstrukcí (nopř, vnějšl stěny no střechu, popř. na výplň oworu) a
přípodný irťlnik tyčového pŇku stovebn'I konstrukc|, Reré mohou přl řešenl přiióšet zeslabení tloušťky tepelněizoločnl vrstvy, narušení jejl souvislosti a
narušenl vodivélšlml pnlky.

Vliv tepelných vazeb 0,10o 0,020 5OOo/o

PROTOKOL PRUKAZU 6l lo

F OBÁLKA BUDOVY



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 467487.0

VYTÁPĚNí

V přIpadě, že je zdrojem tepla zořízení pro kombinovonou výrobu teplo o elektřiny nebo solúrní systém, jsou bildnce uvedeny v samostotné tobulce,

ozn. zdroj tepla

Soustava vytápění uvnltř budovy

tepelný
výkon

Palivo

Spotřeba
energie na
vytápění v

pallvu

Sezónní
účlnnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

dlstribuce a
akumulace

tepla

Serónní
účinnost

sdílení tepla

Potfuba tepla
na vytápění

% pokrytí

kW MWh/rok % coP % % MWh/rok

zTI PIynový kondenzační koteI 28,o zemní plyn 56,2 103,0 85,0 88,0
78,6%

43,3

Zí2 Kamna na TP 6,0 kusové dřevo
a štěpka L9,8 7o,o 100,0 85,0

27,4%

11,8

PŘÍPMVA TEPIÉ VODY

V přIpadě, že je zdrojem teplo zařízení pro kombinovonou výrobu teplo o elekřiny nebo solórnl systém, jsou bilonce uvedeny v samostotné tobulce.

ozn. Zdroj pro přípravu teplé vody

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon

Pallvo

Spotřeba
ener8ie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Sezónní
účlnnost

distribuce a
akumulace
t€plé vody

Sezónní
potřeba teplé

vody

Potfuba tepla
na ohřev

teplé vodY

Yo pokrytí

kW MWh/rok % coP % m3/rok MWh/rok

zr7 PIynový kondenzační koteI 28,o zemní plyn 7,9 103,0 81,3 30,7
70,o%

7,6

TV1 EIektrický ohřívač W 2,0 elektřina 0,8 99,0 88,3 73,7

30,0 %

o,7

osVĚTtENÍ

ozn. Osvětlovací soustaua I zóna

Převažující
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
ene18eticky

l/ňažná
ploCha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustarry

Typ
světelných

zdrojů

Řízení
soustavy

konstantní
osvětlenost

závlslost na
denním
světle

m' ux

os1 RD
kom bi nova ná

soUstaVa
I23,2 100,0 7,70 1,00 1,00 0,80

os2 Dílna
ko m bi nova ná

soUstaVa
33,9 30,0 1,10 1,00 1,00 1,00
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sNížENí cEtKovÉ oooltrtÉ ENERGlE

V prvnlm kroku ndvrhu je doporučeno snlžení potřeby energie, Typicky se jednú o sníženl tepelných ztrót obálkou budovy zateplením nebo snlŽenÍ tepelné
zótěže v letnlm obdobl instolocl stlnlclch prukú, Nódedně je vyhodnoceno možnost zpětného zlskóvónl energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpodní teplo
z chlazenl) a možnost využitl odpadnlho tepla z technologil. V kroku třl jsou navržena opatření ke zvýšení energetlcké ÚČlnnosti výroby, distrlbuce, okumulace
o sdllenl energie technickými systémy.

Úsporné opatření Popis návrhu

KRoK 1
Zlepšení konstrukcí a pruků
obálky budovy vč, stínění

Zateplení konstrUkci

ZVýšení Vzduchotěsnosti
optimalizace tepeIných mostů a Vazeb

KRoK 2 Využltí zařízení pro zpětné
získávání tepla

Není žádná návrh

KRoK 3
Zlepšení účinnosti
technických systémů budow

lnstalace LED osVětlení

le navžen soubor opotřen[, keró oproti hodnocenému stovu budovy dóle snižujl jejl energetickou nóročnost o zvyšujl podll alternativntch systémú dodóvky
energie, V postupných krocích lsou navženo jednotlivó opotření, kerá jsou následně hodnoceno joko soubor opotření včetně zohrnutl synergických vlivŮ
(úspornó opatření se novzájem ovlivňují).

PosoUzENí PRovEDlTEtNosTl AITERNAT|VNícH sYsTÉMŮ DoDÁvEK ENERGlE

Hodnocenl olternativnlch systémů dodávek energie je provedeno na stovu budovy po reolizoci novržených kroků 7-3, tedy po sníženI celkové dodoné energie.

Alternativní systém dodávky energie
provedltelnost

Popls návrhu
Technická Ekonomická Ekologická

KRoK 4

Místní systémy využívající
energie z ozE ANo ANo ANo

FV na ohřeV TV.

Kombinovaná výroba
elektřiny a tepla NE NE NE

Není žádný náVrh

soustava zásobování
tepelnou energlí NE NE NE

Není žádný návrh.

Tepelná čerpadla ANo ANo ANo

l c na topenl a onrev l v,

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

zateplení konstrukcí
Zvýšení vzduchotěsnosti
optimalizace tepelných mostú a vazeb.

lnstalace LED osvětlení
TČ na topení a ohřev TV E
Potřeba enertie na vytápění,

chlazení a přípravu teplé
vody

Celková dodaná energle
Prlmární energle z

neobnovltelných zdroJů
energle Klasifikační třída primární

energie z neobnovitelných
zdrojů energiekWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/m2.rok

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocená budova
365 5o7 413 Gs7,3 79,7 u,8
99 7z7 108 GZenYCn

L5,6 20,o L7,o

Dosažená úspora energie
756 380 305

4L,7 s9,7 47,8
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cEtKovÉ HoDNocENí PtNĚruí pohonvrŮ VYHúšKY

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň reíerenční budovy: Dokončená budova a její změna

Snížení referenční hodnoty prlmární
cncrolc rr{rai11

Druh budovy nebo zóny
Ener8etiCky Ý.tažná

plocha

Měrná potřeba na
vytápění referenční

budovy
Míra snížení

energie m' KWh/m2.rok %

obytná t23,2 151 3,0

Jiná než obytná 33,9 156 3,0

PŘEHLED PLNĚNÍ áVAZNÝCH POŽADAVKÚ VYHL{ŠKY

V přlpodě, že pro danou oblost vyhlóško nestanovuje požodovek, tobulka se nevyplňule - symbol X,

Hodnocený parametr Jednotka Ozn, Hodnocený prvek budovy
Návrhová
vnltřní

teplota zóny

Přlléhající
prostředÍ

Vypočtená
hodnota

Reíerenční
hodnota Splněno

MĚNĚNÉ/NovÉ STAVEBNí PRVKY A KoNsTRUKcE

HodnocenÍ splněnÍ poŽadovku je vyžodovóno u změny dokončené budovy při plněnl požodavku na energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c)

MĚNĚNÉ/NoVÉ TEcHNlcKÉ sYsTÉMY

Hodnocení splnění poŽodovku je vyžadovóno u změny dokončené budovy při plnění požodavku no energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst, 2 písm. c)

x

OBÁLKA BUDOVY

Hodnoceni splněnI požadovku je vyžadovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požodovku no energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst.2 plsm. o) a plsm.b)

x

cEtKovÁ DoDANÁ rnrnctr

Hodnocení splnění požadovku je vyžodovóno u nové budovy o u změny dokončené budovy při plnění požodovku no energetíckou nóročnost budovy podle § 6
odst. 2 písm.b)

x

PRlMÁRNÍ ENERGlE Z NEOBNOV|TELNÝCH ZDROJŮ ENERGlE

Hodnocení splnění poŽodovku je vyŽodovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plněn! požodavku no energetickou nóročnost budovy podle § 5
odst, 2 písm.o)

x
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METODAVÝPOČÍU

Použid soítware: ENERGlE (Svoboda Software) verze software: verze 2o2I.o

klimatická data: lednotná pro Čn - Čsru 73 0331-1 Metoda výpočtu: Měsíční krok podle EN lso 52015-1

t]olts o pnolrrrovÉ DoKUMENTAC| sTAvBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru.

DAÚÍZDROJE lNFORMACÍ

Bezplatná poradenská služba: https://www.mpo-efekt.czlczlekis

Katalog úspor energie: http://WWW.kataloguspor.cz/

ENERGETlcKÝ sPEclAtlsTA

Jméno / obchodní firma: Ing. Stanislav Kučera Číslo oprávnění: 0827

Telefon: 774407765 E-mail: projektystaveb,kucera@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým speclallstou próvnická osobo, musl bft v souladu s §7O odst. 2 plsm, b) urhno fyzická osoba, keró Je držitelem oprúvněnÍ k
výkonu činnosti energetického speciolisty,

PtATNosT PRŮKA;zu

Dle zókona č. 406/20N Sb, §7a odst. 4 je plotnost průkozu 70 let ode dne jeho vyhotovení nebo do většI změny dokončené budovy onebo do změny zpúsobu
wtópěn|, chlození nebo př[provy teplé vody.

Podpis energetického
specialisty:

PROTOKOL PRŮKAZU 70lto

J OSTATNÍÚDAJE

K ENERGETICKÝ sPEclALlsTA

Evidenční číslo průkazu: 461,487.o

Datum vyhotovení průkazu: 19.1o.2022

Platnost průkazu do: 79 70 2032
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