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a) Identifikační údaje budovy  

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Geologická, parc. č. 964/1, 964/27 a 964/28, Praha 5 

Účel budovy: Barrandov Hills, 2. etapa – bloky 7, 8, 9 a 10 

Kód obce: 554782 

Kód katastrálního území: 728837 

Parcelní číslo: 964/1, 964/27 a 964/28 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

AV-HD partneři s.r.o. 

Adresa: Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00 

IČ: 27177262 

Tel./e-mail: - 
Provozovatel, popř. budoucí 
provozovatel: 

AV-HD partneři s.r.o. 

Adresa: Praha 1, Husova 240/5, PSČ 110 00 

IČ: 27177262 

Tel./e-mail - 

  Nová budova  Změna stávající budovy  

  Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb. 
 

b) Typ budovy 

  Rodinný dům  Bytový dům  Hotel a restaurace 

  Administrativní budova   Nemocnice  Budova pro vzdělávání 

  Sportovní zařízení   Budova pro velkoobchod a maloobchod 

  Jiný druh budovy - připojte jaký: 

 

c) Užití energie v budově 

1. Stručný popis energetického a technického zařízení budovy1 

Vytápění objektu a centrální příprava TV jsou zajištěny pomocí kotelny II. kategorie na zemní plyn 
umístěné v 1.PP bloku 10, ve které jsou umístěny 2 litinové kotle. Elektrická energie je používána pro 
osvětlení a další provozní spotřebu. Chlazení není v objektu uvažováno. Nucené větrání je 
uvažováno pro 3 komerční prostory a kotelnu v 1.PP bloku 10. 

 

2. Druhy energie užívané v budově 

 Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

 Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 

 TTO  LTO  Nafta 

 Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

 Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké: 

 Jiná paliva - připojte jaká: 

 

3. Hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

 Vytápění (EPH)  Příprava teplé vody (EPDHW) 

 Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 

  Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) 
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d) Technické údaje budovy 

1. Stručný popis budovy2 

Projekt Barrandov  Hills – 2.etapa se skládá ze dvou hlavních částí:  

1. Jiho-západní křídlo (bloky 7 až 10) má průběžnou dvoupodlažní podnož, na které jsou posazeny 
vyšší hmoty 5.NP až 7.NP. Podzemí tvoří dvoupodlažní parkoviště. Blok 10 ukončí tuto hmotu podél 
ulice Geologická, kde budova klesá s kaskádovitými terasami směrem na severo-východ. Tato část  
zároveň tvoří svým uspořádáním vstupní bránu pro areál s charakteristickým přemostěním areálové 
komunikace a celý bytový komplex uzavírá. 

2. Spodní část je tvořena „villa domy“ (bloky 11 až 13) se samostatným vstupem o 3 až 6 bytových 
jednotkách spojených průchozím otevřeným vstupním prvkem, který umožňuje přímý přístup do 
parkové části pro obyvatele velkého bloku.. Tyto tvoří klasickou zástavbu s výškou 2. NP až 3. NP se 
samostatnými parkovacími místy pod budovou. Ve spodní části území s funkcí “IZ” dle ÚP a na 
hranici se sousedním pozemkem je řešena parková úprava. Vzhledem k dopravnímu zatížení v ulici 
K Barrandovu je projekt ještě  doplněn dřevěnou hlukovou stěnou na hranici pozemku na západní a 
severní straně.   

Bytový komplex má výraznou členitost v hmotách a výškách, které ještě zdůrazňují rozdíly v 
použitých materiálech. Dvoupodlažní podnož je obložena keramickým obkladem, vyšší části a „villa 
domy“ jsou pojaty s klasickou bílou omítkou. Horní část budovy je částečně půdorysně uskočená a 
natřena barvou dle výběru architekta s proužky tmavšího odstínu. 

Fasády směrem k Silurské ulici jsou řešeny klasickými stěnami a okny, fasády směrem do centra 
jsou pojaty s výraznou prosklenou hliníkoplastovou stěnou otevřenou do obývacích pokojů. Z této 
prosklené stěny „trčí“ atypický balkon do výšky 60cm, obložený imitací dřeva a doplněný subtilní 
prosklenou částí do výšky 1.1m nad podlahou balkonu a tvoří tak zároveň zábradlí. 

Svislou nosnou konstrukci suterénních pater objektů 7, 8, 9, 10 tvoří kombinovaný konstrukční 
systém stěn a sloupů. Obvodové stěny tl. 200mm jsou z betonu C25/30_XC2, vnitřní stěny a sloupy 
elipsového tvaru o rozměrech 800x400mm jsou z betonu C25/30_XC1.   

Svislý nosný systém nadzemních podlaží objektů 7, 8, 9, 10 je tvořen kombinací železobetonových 
stěn o rozměru 200mm a zděných konstrukcí tl. 300mm, zdivo POROTHERM vnější 30 P+D - P15 
NA MALTU M10 a zdivo POROTHERM vnitřní 30 AKU P+D - P15 NA MALTU M10. Součástí 
svislého nosného systému objektů jsou stěny výtahových šachet tl. 200mm, které zajišťují 
prostorovou tuhost celého objektu. 

Svislou nosnou konstrukci suterénního patra objektů 11, 12, 13 tvoří kombinovaný systém 
obvodových stěn tl. 200mm z betonu C25/30_XC1 a vnitřních stěn tl. 300mm, zdivo POROTHERM 
30 AKU P+D - P15 NA MALTU M10. 

Svislý nosný systém nadzemních podlaží objektů 11, 12, 13 je tvořen zděnými nosnými stěnami tl. 
300mm, zdivo POROTHERM vnější 30 P+D - P15 NA MALTU M10 a zdivo POROTHERM vnitřní 30 
AKU P+D - P15 NA MALTU M10. Součástí svislého nosného systému objektů jsou stěny výtahové 
šachty tl. 200mm, které zajišťují prostorovou tuhost celého objektu. 

Vodorovné nosné konstrukce objektů 7, 8, 9, 10 jsou navrženy monolitické z betonu C25/30_XC1. 
Jedná se převážně o spojité železobetonové desky tloušťky 200mm nad 2.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 
4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP, 8.NP, 9.NP a tl. 220mm nad 1.PP. Okraje stropních desek jsou v podélném 
směru ztuženy obvodovými žebry. Výjimku tvoří objekt 10, kde v místě spojovacího můstku mezi 
dvěmi částmi objektu, je stropní deska nad 1.PP zesílená průvlaky výšky 1400mm pod deskou a 
šířky 1000mm. Tyto průvlaky jsou navrženy tak aby přenášely zatížení od vyšších pater.  

Vodorovné nosné konstrukce objektů 11, 12, 13 jsou navrženy monolitické z betonu C25/30_XC1. 
Jedná se převážně o spojité železobetonové desky tloušťky 200mm v 1.PP, 1.NP, 2.NP a  3.NP. 
Okraje stropních desek jsou v podélném směru ztuženy obvodovými žebry. 

Tepelná izolace stropní konstrukce mezi 1. PP a 1. NP je opatřena tepelnou a akustickou izolací 
STEPROCK T, nebo ORSIL N tl. 50 mm, Obvodový plášť je zateplen izolací ORSIL tl.100 mm u 
vyzdívané konstrukce a tl. 120 mm u železobetonové konstrukce, která bude přetažena v místě 
zřizovaných  otvorů i do části nadpraží a ostění a to v tl. 40 mm, aby se zabránilo zvýšeným 
tepelným ztrátám v těchto místech. Střešní plášť bude zateplen pěnovým polystyrenem tl. 160mm, 
ve střeše pochůzní s kombinací s extrudovaným polystyrenem tl. 40mm. 

Výplně otvorů jsou uvažovány s Uw = 1,1 W/m²K. 
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2. Geometrická charakteristika budovy  

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy (m3) 28 765 

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných 

konstrukcí ohraničujících objem budovy (m2) 
10 125 

Celková podlahová plocha budovy Ac (m
2) 13 232 

Faktor tvaru budovy A/V (m2/ m3) 0,35 

 

3. Klimatické údaje a vnitřní výpočtová teplota 

Klimatická oblast podle ČSN 730540 – 3 
klimatická oblast 

OBLAST I 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi (°C) 20 

Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi (°C) 26 

 

4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy  

Ochlazovaná konstrukce Plocha A (m2) 
Součinitel 

prostupu tepla U 
(W/m2K) 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla HT 
(W/K) 

1 stěna 4896,50 0,29 1419,99 

2 výplně otvorů 1614,00 1,10 2041,71 

3 střecha a podhledy 1944,00 0,22 427,68 

4 podlaha (strop nad nevyt. prostorem) 1670,00 0,32 229,79 

Tepelné vazby mezi konstrukcemi3 10% - 411,91 

Celkem 10 125 - 4 531,08 

 

5. Tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Jednotka Hodnocení 

Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně 
takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí 
kondenzaci vodní páry. 

(m2K)/W Vyhovuje 

Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný 
součinitel prostupu tepla a činitel prostupu tepla. 

W/(m2K) Vyhovuje 

U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry 
nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po 
dobu předpokládané životnosti. 

kg/(m2a) Vyhovuje 

Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou 
nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, s požadovaně nízkou 
celkovou průvzdušností obvodového pláště. 

m3/(s.m.Pa0,67) Vyhovuje 

Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty  
zajišťovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním 
povrchu. 

°C Vyhovuje 

Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i 
letním období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a 
přehřívání. 

°C Vyhovuje 

Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla  
obvodového pláště. 

W/(m2K) Vyhovuje 

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., 
o projektové dokumentaci staveb 
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6. Vytápění 

Zdroj tepla č. 1 

Typ zdroje energie  
Dva litinové kotle Buderus Logano GE 434 

s atmosférickými hořáky 

Použité palivo Zemní plyn 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kW) 2 x 300 

Průměrná roční účinnost zdroje energie (%) 92  Výpočet  Měření  Odhad 

Regulace zdroje energie Automatická  

  Pravidelná   Pravidelná smluvní 
Údržba zdroje energie 

  Není  

Převažující typ topné soustavy 
Teplovodní vysokoteplotní, dvoutrubková 

s nuceným oběhem 

Převažující regulace topné soustavy Ekvitermní + TRV 

Rozdělení otopných větví podle orientace budovy  Ano  Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy4 Vyhovující 

 
7. Dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

  Bilanční 
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H (GJ/rok) 1528,79 
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H (GJ/rok) 6,14 
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H (GJ/rok) 1534,93 
Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou plochu  
EPH,A (kWh/(m2.rok)) 32,09 
 

8. Větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů4 Vyhovující 

Systém VZT zařízení č. 1 

Typ větracího systému / Tepelný výkon (kW) 
S nuceným přívodem vzduchu pro kotelnu / 

10 
Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kW) 1 
Jmenovité průtokové množství vzduchu (m3/hod) 1 300 
Převažující regulace větrání Automatická v závislosti na vnitřní teplotě 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba větracího systému 

 Není   

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky není zvlhčovací jednotka 

Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kW) - 

Použité médium pro zvlhčování  Pára  Voda 

Regulace klimatizační jednotky - 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba klimatizace 

 Není   
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Mechanické větrání 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů4 Vyhovující 

Systém VZT zařízení č. 2 

Typ větracího systému / Tepelný výkon (kW) 
S nuceným přívodem a odvodem vzduchu 

pro komerční prostor 1 / 10 

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kW) 1 
Jmenovité průtokové množství vzduchu (m3/hod) 1 300 
Převažující regulace větrání Automatická 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba větracího systému 

 Není   

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky není zvlhčovací jednotka 

Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kW) - 

Použité médium pro zvlhčování  Pára  Voda 

Regulace klimatizační jednotky - 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba klimatizace 

 Není   

 
Mechanické větrání 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů4 Vyhovující 

Systém VZT zařízení č. 3 

Typ větracího systému / Tepelný výkon (kW) 
S nuceným přívodem a odvodem vzduchu 

pro komerční prostor 2 / 10 

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kW) 1 
Jmenovité průtokové množství vzduchu (m3/hod) 1 300 
Převažující regulace větrání Automatická 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba větracího systému 

 Není   

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky není zvlhčovací jednotka 

Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kW) - 

Použité médium pro zvlhčování  Pára  Voda 

Regulace klimatizační jednotky - 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba klimatizace 

 Není   
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Mechanické větrání 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů4 Vyhovující 

Systém VZT zařízení č. 4 

Typ větracího systému / Tepelný výkon (kW) 
S nuceným přívodem a odvodem vzduchu 

pro komerční prostor 3 / 10 

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání (kW) 1 
Jmenovité průtokové množství vzduchu (m3/hod) 1 300 
Převažující regulace větrání Automatická 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba větracího systému 

 Není   

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky není zvlhčovací jednotka 

Jmenovitý příkon systému zvlhčování (kW) - 

Použité médium pro zvlhčování  Pára  Voda 

Regulace klimatizační jednotky - 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba klimatizace 

 Není   

 
Zdroj chladu č. 1 

Druh systému chlazení není systém chlazení 

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  (kW) - 

Jmenovitý chladící výkon (kW) - 

Převažující regulace zdroje chladu - 

Převažující regulace chlazeného prostoru - 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba větracího systému 

 Není   

Stav tepelné izolace rozvodů chladu4 - 

 

9. Dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

 Bilanční 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans (GJ/rok) 0,82 
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum (GJ/rok) 0,00 
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování)    

EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum (GJ/rok) 0,82 
Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou podlahovou    

plochu EPFans,A (kWh/(m2.rok)) 0,02 
 

10. Dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

 Bilanční 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C (GJ/rok) 0,00 
Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C (GJ/rok) 0,00 

Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C (GJ/rok) 0,00 
  Měrná spotřeba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu  

EPC,A (kWh/(m2.rok)) Nehodnoceno 
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11. Příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody (TV) 

 Centrální  Lokální 
Systém přípravy TV v budově 

 Kombinovaný   

Systém přípravy TV č. 1 

Typ přípravy TV Ve třech zásobnících Buderus SU 1000 

Použitá energie Topná voda od kotlů na zemní plyn 

Jmenovitý příkon pro ohřev TV (kW) 2 x 300 

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy (%) 92  Výpočet  Měření  Odhad 

Objem zásobníku TV (litry) 3 x 1000 

 Pravidelná  
Pravidelná 
smluvní Údržba zdroje přípravy TV 

 Není   

Stav tepelné izolace rozvodů TV Vyhovující 

 
12. Dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

 Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW (GJ/rok) 2461,97 

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW (GJ/rok) 6,81 
 

  Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW (GJ/rok)  2468,79 

Měrná spotřeba energie na přípravu TV vztažená na celkovou podlahovou    

plochu EPDHW,A (kWh/(m2.rok)) 51,68 
 

13. Osvětlení 

 
Typy osvětlovacích soustav - 

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy (W) - 

Způsob ovládání osvětlovací soustavy Ruční 

 

14. Dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

 Bilanční 

Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E (GJ/rok) 249,62 

Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E (GJ/rok) 249,62 
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou podlahovou 
plochu 

  
EPLight,A (kWh/(m2.rok)) 5,24 

 

15. Ukazatel celkové energetické náročnosti budovy5 

  Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) 4254,16 

Maximální energetická náročnost referenční budovy Rrq  (kWh/(m2.rok)) 120 

Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq  (kWh/(m2.rok)) 83 

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy C 

Slovní vyjádření ke splnění požadavků na energetickou náročnost budovy Vyhovující 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu  EPA (kWh/(m2.rok)) 89,31 
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e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání 

1. Dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním 
hodnocením 

Vypočtené množství 
dodané energie 

Energie skutečně 
dodaná do budovy7 

Jednotková cena8 
Energonositel 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

Elektrická energie 263,40 - cca 1 300 
Zemní plyn 3 990,76 - cca 350 
Celkem  4 254,16 - - 

 

2. Energie vyrobená v budově 

Vypočtené množství 
vyrobené energie Druh zdroje energie 

GJ/rok 

- - 

Celkem - 
 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace u 
nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m2  

 Místní obnovitelný zdroj energie  Kogenerace 

 Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 

 Tepelné čerpadlo   Jiné 
 

1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie9 

Pro hodnocený objekt není z technického a ekonomického hlediska vhodné použití alternativních 

systémů dodávek energie. V úvahu připadá pouze využití lokálních fototermických či fotovoltaických 

systémů pro několik bytových jednotek ideálně v nejvyšších podlažích (v blízkosti střech). Většímu 

využití těchto systémů brání uspořádání objektu (velká část střešní konstrukce je tvořena pochozími 

terasami). Vzhledem ke stávajícím cenám tepla z CZT oproti ceně tepla ze zemního plynu a délce 

případné přípojky není uvažováno ani využití CZT. 

 

g) Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. Doporučená opatření 

Úspora 
energie 

Investiční 
náklady 

Prostá 
doba 

návratnosti Popis opatření 

GJ/rok tis. Kč let 

- - - - 

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů - - - 
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2. Hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

  Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) - 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu EPA (kWh/)m2.rok)) - 
Třída energetické náročnosti hodnocené budovy - 
Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy - 

 

h) Další údaje 

1. Doplňující údaje k hodnocené budově10 

Součinitele prostupu tepla obvodových konstrukcí jsou z pohledu dnešních požadavků na výstavbu a 
tepelnou ochranu budov na vyhovující úrovni, splňují současné požadavky uvedené v normě  
ČSN 73 0540-2:2007. Hodnocený objekt splňuje požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla 
podle ČSN 73 0540-2:2007. 

 

2. Seznam podkladů použitých k hodnocení budovy11 

K vypracování průkazu energetické náročnosti budovy byla použita projektová dokumentace pro 
stavební povolení a dříve zpracovaný průkaz budovy (dle starší metodiky). 

 

i) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 3.3.2019 

Průkaz vypracoval Ing. Jan Kárník, energetický auditor č. 262 

  

 Osvědčení č. 0262 Dne: 4.3.2009 
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Druh budovy A B C D E F G 

Rodinný dům < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 

Bytový dům < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 

Hotel a restaurace < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 

Administrativní < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 

Nemocnice < 109 109 - 210 211 - 310 311 - 415 416 - 520 521 - 625 > 625 

Vzdělávací zařízení < 47 47 - 89 90 - 130 131 - 174 175 - 220 221 - 265 > 265 

Sportovní zařízení < 53 53 - 102 103 - 145 146 - 194 195 - 245 246 - 297 > 297 

Obchodní < 67 67 - 121 122 - 183 184 - 241 242 - 300 301 - 362 > 362 

 

Třída energetické 
náročnosti budovy 

Slovní vyjádření energetické 
náročnosti budovy 

A Mimořádně úsporná 

B Úsporná 

C Vyhovující 

D Nevyhovující 

E Nehospodárná 

F Velmi nehospodárná 

G Mimořádně nehospodárná 

 
1 Obsahuje zejména: údaje o technickém zařízení budovy, vlastních energetických zdrojích a rozvodech energie. 
2Obsahuje zejména: uvedení budovy do provozu, přehled a popis zásadních rekonstrukcí provedených u 
hodnocené budovy, režim užívání budovy. 
3 Lze doplnit expertním odhadem podle doporučení ČSN 73 0540-4 H.2.3 pozn. 3 
4 Hodnotí se podle vyhlášky 193/2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu 
tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu domácnostem.   
5 Údaje vycházející z dílčích hodnocení energetické náročnosti po jednotlivých energonositelích 
6 Podle přílohy 1 vyhlášky 148/2007 Sb. 
7 Doplní se pouze pro existující budovy; průměr dodávky energie za 3 předchozí roky 
8 Průměrná roční cena za jednotku nakoupené energie za poslední kalendářní rok nebo cena v místě obvyklá. 
9 Například podle vyhlášky 425/2004 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu   
10 Zjištěné stavební a provozní nedostatky budovy, vlastní zhodnocení budovy. 
11 Například stavební a technická dokumentace, fakturní a účetní doklady. 
 



 

Celková podlahová plocha: 13232 m2

kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN

0

42

43

82

83

120

121

162

163

205

206

245

245

>245

Chlazení
Mechanické 

větrání
Celkem

0,0% 0,0% 100%

262

0,0

0,0
0,00

89,31

89,31

VELMI ÚSPORNÁ

Hodnocení budovyBarrandov Hills, 2. etapa – bloky 7, 8, 9 a 10

Geologická, parc. č. 964/1, 964/27 a 964/28, 
Praha 5

PRŮKAZ  ENERGETICKÉ 

0,0

NÁROČNOSTI  BUDOVY

po realizaci 
doporučení

89,3
0,00

0,00

89,31
0,0

0,0
89,31

89,31

89,3
0,00

0,00
89,3

stávající stav

89,31

89,31

0,0

0,0

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok

89,3
0,00

89,3
0,00

89,3

89,3

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ

Vytápění Teplá voda
Osvětlení a další 
spotřeba el.

Podíl dodané energie připadající na:

89,31 -

4254,16 -

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

58,0%

Doba platnosti průkazu 3. březen 2019

Průkaz vypracoval
Ing. Jan Kárník

Osvědčení č.:

36,1% 5,9%

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06
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         B

             C

                 D

                     E

                           F

                              G

 


