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Jak zhodnotit Váš dům a přjtom ušetřjt?

V ruce Právě držíte Váš průkaz energetické nároční`<ti hi iri^`^i  r`íi;`. nž-. .  i--: -.epravecirziteVášprůkazenergetickénáročnostibudovy.Di'kyněmulzejednodušezjistit,

nedostatky Vaše budova má.

Dosáhlijsteideálníhovýsledku?!"#S%&%'()(*Pokudvšakne,nemusi'tehnedzoufat.Pomůžeme

Vámsedostationěkolikenergetickýchtřídvýš.

DíkyzkušenostemačlenstvívČeskéraděprošetrnébudovyVámdokážemenabídnoutopatření,

kteráVámvýrazněsnížínákladynaprovozobjektu.

Na základě Vašeho energetického průkazu
poskytujeme tato řešení:
•návrhideálníhořešenízatepleni'avýplníotvorů

návrhúspornýchosvětlenícelébudovy,čiveřej.néhoosvětlení

sníženínákladůnaohřevteplévodyavytápění

návrh řešení nové dispozice objektu

návrh designu interiéru a také exteriéru

měřenípomocítermokamery(přiřešenítepelnýchmostů)

naveškeréopatřeníprověřuj.ememožnostdotací,včetnějejichvyřízení

áte zájem o výhodné komplexní řešení?
tom případě pro Vás máme tyto služby:

Technickou kontrolu objektu, chcete-li „lnspekcj nemovitosti"

Energetický audit

Proj.ektovou dokumentaci všech stupňů

/ft7     L;f2l
Bc. Ondřej Vaněk  2   lng. Jiří Pech

Jednatelé společnostj



Jak číst průkaz
energeti€ké náročnosti

"ti`nflážLamhradl.pů`Íodltívyhlámi
Č.1«C007Sbt,pedl.kterés.průkaq/
zpmÉev=`nly d® ooltii Z012. Hedftoaení
enefgetické   náročnosti    se   podle    ní
počítab méné vypwídajrďm způsobem,
píoto 5e hodnoty iikazatelů en€Ígetické
riáročnostl  nemLiseií anl  pro steJriý dům
shodoyat. DŮvodem zmény byla poďeba
jednozmťnějšího   výpočtu.   Pokud   se
riapimad    v    geklamních    materiálech
bgdou wádět hodnoty podt původního
píůkazu,mu5ejít3kvždybýtomačeTi)r.

TJep hdnob řiká,j.k j. bi.dfnm bom-
pbí.  Či.m  nižší  hodTiota,  tím  má
budova  v  paměni  ke  svému  objemu
mériě ploth, kterými Liniká teplo. U stáva-
ji'cích bLidev již neni. možné tento faktor
změnit.  Ovfivnft jej  lze  pf l  prqjektovánl
nové budovy ve stádlu arch ltektonžckého
návThu. Hodrmta Íaktoru se běžně pohy-
buje zhruba  mezl  0,2  (velml  kompaktní
budova) a 12 (nekompakní budova}.

Gelkmé  dmriÉ  energle Je hlmm
dizatelem   energetlďé   námčnostl
budo`r)r. Zjednodušeně ťečeno se jedná
o eneTgii, ktefá vstupuje do budoií)/ nebo
v nékterých případech m pammek. Jde
tedynapffkladomTtožstvíek!ktfiny,kteité
by pToteklo gleklíoměrem při typizo-
vaném užÍÝání domu. Obdol]ně se může
jednat o pbn čl dálkaMé tepb. V pŽípadě
pevných paliv, jako je biomasa éj uhlí. se
jedná o množstvl energie ob±ažené v pa-
«vu, kteíé vám dovemu do domu. Do daL
dané energle se takÉ počítá salární záFenl
dopadajíc[  na  sluneční  kokktory  nebo
fstov\oltaické panety a energíe ppstŤedí,
ktenou můíe vyuzívai tepelné Eerpad[o.

Všednďmčméliodnotyjmuvzt.Ženy
m Jeden  me*r ťnereční eneqťtidqr
t"rié p[o(hy. Ta je uvedena v záhlaví
průkazu.

Černé ěipki 3 bfl. "psm®ii ltodriooo.i
vk.uje idqr e&ay h®ďn®€.né biodeir]r
a  její  aiezení  do  třflr  ®ri.qetid[i(
rúrdriostl. V přl'padě prodeje či pDenáj-
mu  jde  a  stávajía`  budo`Íu,  v  pjípadě
výstavby   E!   ienovace  jde  o   hodnotu,
kterou  dosáhne  nová  resp.  rEnoi/ovaná
budova. Zobrazená měrná hodnota zarar
zená do příslušné ffldy slc"ží k porůvnártl
energetické      nártEnostl     jednotllyýčh
budov mezl sebou.

BÍ]á Hi)k. s čemě vpf]nu =kritho.i
Slwe .D®poruťehr ukazii|e, jBk br se
m®hl.  zleplt  en.rgetlcků  nároihost
budtnr}r   rei)lI=eidnírh   d®poničeni}d.
opttĎenf(pokud[seuetengvEm}.

Tmč.dprůbzaiuk.mj..ne[getideo..
b.lĚtiiobálkyajdnetlfTýthtedmíci
k*h .irstímů l)udevy. Z toho lze vyffst,
zda  nejvk energie  př!padá na vytipění,
nebo tieba m osvětleT`Í, a na co se má
vlastník sou5tíedit, pokud chce energli
a peníze ušetHt. Výzíiam šlpekje obdob-
nýjakciuhodneaeníce[kovédodanéane-
ebnevftelné   primární  energk!  na  první
strariěprůkazu.

pRůicAz ENm®ETicKÉ NÁRoČNosTi BUDow Ploď.a ®bá[ky budo`ry ]e souéet pi-
imě|šltl[ !těn, hi`, sfh=di)r . p.i-
domu. Je to tedy plocha  hrarice,  ]
kterau uniká teplo do okdí,

u",«m
p#ndm

l]®m ddD bde" ..
qu~ Í.km tqru " aq." ..m ........ Ló .... „ dm

dkmti eiiqedůr `džd do€hi= .

ENER®ETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY

thmm ded-nluqb"v"d- v X-mmriuně pilmámí ".fgb
vt ty flbhi fxo.n=ni bixb" m =hml pmi"l}

Nlml hednoqr  .m"oitii.qk}

C=
xxx

C=
xxx

Ebep!et!dFy vzt.Žné plod. j. il-
poj.dndivýd.Fiod]aHdtvíByt-
!h®krijům®bmdevýElisthJe
větši, rtÉ běžně uváděná užibiá
Její piesný výpočet stanovi vy
Na energeticky vztažnoii plocl" s.
všechny měmé hodnoty u`nedené v
to  průliazu.  Měmou  hodnotu
ukazatele   eneťgetické   náoočnoa
získatvydělenfmhodnotypÍoaeb
právé energeticw vztažm}u plod`ciL

:u##á#.##vTÍv#=
wtnl   pr®stĎedí,  11éEďy   kobk
vi«lnéenergiedodáme,abysedo
dodab třeba ddffina. Pokud do
dodám    1    MMm   elektřiny   nod`i
potřebujeme 3xl  Mwh primámi
k jej! výrobě (protože elektíámy
s    urÉitou    účimosto.   NaopaL
využiváme solámí eneigjj, pak rL)
dodané eneígle nepotřebujeme
neabnovltelnou  primámí  energi
tedy 0 Mwh).

EÉ®bů.ůmn=Em#L#=
`úlÉdné li®dn®ty pr® c.lu
Tyodpo\/Ídajíjejímutypizwaném

edblu:
Peddu:
ú_I)L_I-;'-
ehiizmLrkl

roD[L INlmoNO.llfLů
PepANÉ INEmll

HdmRypmdeu
M"nD*

uKAZATELE ENERCETl€KÉ l`lÁRočNosn BUDovT

"..1     ;     al-..Af     Í      `n..rw      ;Qpeiimmi.i-I;   1-pi.-.i.

ů-
tl"l eodmé.míBl.   mmmodnot)r  iínrhvmríop

NDdidi/ pm e.le.i liudemJ
nuflm

a"€mlé.:..-od,-..o.TM...[.q....gD.D®m

VyhdemftediN:..g,.....®.p..."ao.......
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Pokud budeme pretápět nebo
zima.  pdk  skutečná  spotieba
hodnoty převýší. Pozn.: hodnoqr
lou  budovu jsou  v  ÍTeg.
kdežto měrné hodnoor jsou v
inácli  na  metr  čtvereční  za  rtL
megawatthodina je ti5Íc ki

r:#EEznpí'#L,=
®n.rgeti(ké  riáračn®Et[
zákona má tuto povlnnost poLn Ů
rer"ace,  nlcméně  vlastnik
tuto službu můze objednat 1 v
pfípadech. PodrobnÝ popls
v   někollkastránkcwém   prototoL
\"ydoprovázlgffi€koupodobu

Peflle bheto g"hi sl vl.]
ťě záJemte o j.j( bupi n€l
můb  udělAt  předet.vu
ná*ladeth m en.rgii přl j
v.ném uŽAriní. Hodnot)/ t
gie za rok podle jednotlivý
gonositelůsájednůdušjevyn
cx}nou i"±gawatthod iny. Cei
[lií pod]e dodavatele a tarifi
dat napFíklad v poskdní Íal
ložku .Slunce a energle pro!
hodiiota F)řirozeně ná

Zpr.t"atelprůkizu
rlzňtl ®d Mlnlsterstva pd
diodu.  MLisl   mít   pílslušr
gkušenost a projft ůspěsn
Pfl   chybně  zpracovaném
híaz!odebtinJaLitorizaaeap{
mu podpisu rtemusi dávat i
slušné  autorizacj  se  žádné
Pokud  je  razftko  otištěno, j
razftko  nebo  razftko  souvi±
od bomou činností zpTa[ava
dě pochybnosti [ze jméno
ovEřít   podle   Čísb   o
r"h stránkách MinÉ
a občhtrdu.

Pozn.: Uveden je vzor
ké náročno5ti
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budo\Íy

Účel zpracování Drůkazu

E  Nová budova
BZ|  Prodej budovy nebo její části

E  Větši změna dokončené budovy

E  jíný úče, zpracování:

E  Budova užívaná orgánem veřejné moci

Bď  Pnonájem budovy nebo její části

Základní informace o_ hodnocené budově

ldentifikační údaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné číslo, PSČ)
Brichtova 820-821,152 00   Praha 5 -
Hlubočepy

Katastráln i územi: Hlubočepy

Pancelní číslo: 942/127    942/128

Datum uvedeni budovy do provozu
1985

(nebo předpokládané datum uvedení do provozu):

Vlastnik nebo stavebnik:
Společenství vlastníků Brichtova 820-821  Praha
5

Adlesa:
Brichtova 820/10,152 00   Praha 5 -Hlubočepy

lč: 1 52 00

Te[./e-mail: 725 351  507

Typ budovy

E  Rodinnýdům Ešl   Bytový dům H  gt::%#io ubytování a

E  Administrativní budova E  Budova pro zdravotnictví E  Budova pro vzděláváni

|  Budova pro sport D  Eg:d,;Va Pro obchodní E  Budova pro kulturu

E  Jiný druhy budovy:



! k průkazu energetické náročnosti  budovy

Geometrické chaiakterjstiky budo\ry

jednotky

str. 2 / 20

hodnota
budovy V
části budovy s upravovaným vnitřním prostředím

ený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy)

vá plocha obálky budovy A
t vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem

ový faktor tvaru budovy A/V
á energeticky vztažná plocha budovy Ac

Druhy energie (energonositele) užívané v budově
nědé uhlí

Opný Olej

usové dřevo, dřevní Štěpka

emni plyn

E  Čemé uhií
E  Propan-butan/LPG

E  Dřevčné peietky

Bď   Elektřina
ustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

díl OZE: EZ]  do50%včeíné,    H  naď50ďo80%,    |  naďso%,
ergie okolního pnostředí (např. sluneční energie):

10055,5

2697,1

E  na wfápén/,    E  pnopň'p"u fep/é Moďy,    E  na výnobu e/ekfn.cfté enetigí.e,
paliva nebo jiný typ zásobování:

Druhy energie dodávané mimo budovu

m  Žádné
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LDfomac® o stav®bních pivcích a konstrukcích a techni§Bch systémes±
A) stavební prvky a konstrukee

a.1 ) požadavky na součinitel prostupu tepla

Konsl:rukce

PlochaAl Souěinibl prostupu t®pla činit®lt®pl.r®dukce Měmá ztrátaprostupemt®pla

Vypočt®ná R®f®r®nění
SplněnoobálD budovy hodnotaul hodnotaUN,rd

bl H"

[m2] W/(m2.K)] M/(m2.K)] [ano/ne] [-] Wu
Stěna vnější  1 1  125,15 0,260 0,3 1.00 292,5

Stěna vnější 2Okno1Okno2Okno3Dveře1Stropnadsuterénem  1 62,58 0,380 0,3 1,00 23,8

225,94 1 .200 1,5 1,00 271,1

166,86 1,200 1,5 1,00 200,2

81,12 1,200 1,5 1,00 97,3

10,80 1 .300 1,7 1,00 14,0

497,49 1 ,680 0,6 0,49 409,5

Střecha plochá 470,14 0,110 0,24 1,00 51,7

Strop pod půdou 32,00 2,210 0,3 0,83 58,7

Podlaha nad exteriérem 4,65 0,290 0,24 1,00 1,3

Dveře 2 20.40 1 ,300 1,7 1,00 26,5

Tepelné vazby
134.9

C®lk®m                                               2 697,1 X xX X 1581'7

Poznámka:   Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně  dokončené  budovy v případě  plněni  požadavku  na  energetickou  náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavlq/ na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Přwažující Objem R®fór®nční SouěinVl.u.m.R,l
návrhovávnitřnít®plotae[mJ zónyVl hodnotaprůměméhoSouěinit®IOproStuput®plazónyum,RJ

[®C] [ml pM/(m2.K)] W.mffl
Objekt 20,0 10 055,5 0,53 5 329,42

Celk®m X 110 055,5 X 5 329,42
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Budova

Pmměrný součinit®l prostupu t®plaRebrenční budovySplněno
Vypočt®ná
liodnota hodnota

(u.mu=mHT/A) tu.m,R=Zuffť:Ru.r"„W/(m2K)]0,53  1
P„/(m2K)]

[ano/ne]ne
Budova jako celek 0,59

Poznámka:   Hodnocení   splnění   požadspotřebouenergieauvenergetickounáročnostbudavku  je   vyžadováno   u   nové   budovy,   budovy  s   téměř  nulovouětšízměnydokončenébudovyvpřípaděplněnípožadavkunaovypodle§6odst.2písm.a)apísm.b).

Pr®tokol k průkazu energetické náročnosti budovy



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

8) technické svstémy

b.1.a) vyúpěhí

str. 5 / 20

Hodnocehá

Typ zdrojo Enelgo- Pokrytí Jm®no- Účinnost ÚěinnoSt Úěinnost
nosit®l dílěí vitý výloby distribul Sdíl®ní

potř®by tep®lný ene 'gie C® energie
•n.,gio výkoh zdrotepnH,m

lů:2Tr-----_-,COP
®n®Hi® na

budova/zóna ha vyffi-pění navytápěnírlH.d,® vytápěnínH.®m

[-) [-] [%] [kvw (%] [-] t%] [%]

Referenční budova x`) X X X 80 85 80

Hodnooená budova/zóna:

Objekt
CZT

soustava CZTvyužívajícfméněnež50%obnovitelnýchzdrojů

100,0 99 85 88

EQZBámÉ:):ypTÍE:'dxě=:auT#'zžáeson::L#Íst:š:rn8:žeandea#s:an=i;eá:ňnučj:Íh°dn°tu

b.1.b) požadavky na ůčinnost technického systému k vytápění

Hodnoc®ná

Typ zdroj® Úěinnost Účinnost výroby Požadavek
výroby energi® eh®pgie splněh
zdroj®m tepla11H'q.n reférenčhíhozdroj®t®pla

budova/zóna rlH.g®h'q

nebo nebo
COPH',m COPH'g"

[-] [%] [%] [ano/ne]

Poznámka:   Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší  změně  dokončené  budovy v  případě  plnění  požadavku  na  energetickou  náročnost
budovy pod]e § 6 odst. 2 písm. c).



Protokol k prúkazu energetické náročnosti budovy

B) technické svstémv

b.2.a) chlaH:eni
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Hodnocená

Typ Energo- Pokrytí Jm®no- Ch]adj- Úějnnost Účinnost
systému nosit®I dílěí vitý cí distn-I Sdíl®ní
ch[azehí potřeby chladící faktor buce ®n®rgi®

On®rgi® výkon zdroj® encrgi® na
budova/zória nachlaz®_ní chladuEERc'q.n nachlaz®níncldll chlaEení11c®m

(1 [-] [%] [kw] [-] [%] [%]
Referenční budova X X X X

Hodnocená budova/zóna:

b.2Lb) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

Hodnocená

Typ Systómu Chladící faktor Chladící faktor Požadav®k
chlazení z!dnoj® chladu r®fepehčníhozdpojechladuEERc,gm Splněn

budova/zóha EERc'g.n

[-] [-] [-] [ano/ne]

Poznámka:   Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větší změně  dokončené  budovy v  případě  p]nění  požadavku  na  energetickou  náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B)Le_ehnickésystémy

b.3) větrání
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Hodhoc®ná

Typ včt. Energo- T®p®lný Chladí_ Pokrytí Jm®n- Jmen. Měmý
racího nosit®l yýkon cí dílěí ®lektr. Objem. příkonsyStómu výkon potř®by ph,kon průtok v®nti-

®n®'gi® systému větracího látoru
budova/zóna navětnání větránl vzduchu nuce-néhovětráhíSFP.hu

[-] [-] [kw] [kw] [%] [kw] [m3mod] w.s/mq
Referenčníbudova

X X X X X X X

Hodnocená budovalzbna:_

Objekt
přirozenévětrání



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

B)ft_pic±éÉystémy

b.4) úprava vlhkosti vzduchu
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Hodnoc®nábudova/zónaRfi

Typ En®rgol Jm®novjtý Jmenovitý Pokrytí Účinnostsystémuvlhč®ní hositel elektrický t®p®]ný dílčí zdnoj®
přikon yýkon dodanéenergi®naúpravuvlhkosti úpravyvlhkostisystémuvlhč®ní

[-] [-] [kvw [kw] [%]

rlm+'gm[%]

e erenční budova X X X X X
Hodnocená budova/zóna:

Hodnoc®nábudova/zónaRfi

Typ Energol Jmen- Jm®n. PokTytí Jm®n. Úěinnostsystému nositel ®Iektr. t®p®lný dílěí chladící zdnoj®odvlhčeni přl'kon yýkon potřebyen®pgjenaůpmvuodvlhč®ní výkon úpravyvlhkostiSystómuodvlhěení

[-]lx [-] [kw] [kw] [%] [kw]
nRH-'g.n[%]

e erenčni budova X X X X X
Hodnocená budova/zóna:



Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

8) technické svstémv

b.5.a) příprava teplé vody (TV)
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Hodnoc®ná

Systém En®rgo. Pokrytí Jm®n. Objem Účinhost Mčmá Mčmá
přípravy nositel dílčí příkon zásob- zdnoje tepelná t®p®lná

TVv potř®by Pro níku t®pla pro ztbáta ztráta
budově ®n®rgi® ohřev TV ph'pravu zásobní- rozvodů

na TV tevodnw,gm:
#,r-__----COP

ku t®pló t®pló
budova/zóna přípravut®plóvody vodyQwl®t vodyQwldlc

[-] [-] [%] [kw] [litry] [%] [-] Mh/l.d] Wh/m.d]

Referenční budova X X X X X 85 - 150,0

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
CZT

soustavaCZTvyuž'vaj'cfméněnež5o%obnovitelnýchzdrojů

100,0 99 134,0

Poznámka:   `) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

Hodnocehá

Typ systómu Účinnost Účinnost Požadavek
k připhavě zdnoje tepla refór®hčního splněn
t®pló vody pro přl'pravu zdroj® tepla pro

t®plé vody přl'pmvut®pló
budova/zóna

nobon8'8Ew..n nve°bdoycnčÉ®wh,'.:h

[-] [%] [%] [ano/ne]

EQzi±ám!§a;  Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné,
než větši  změně  dokončené  budovy v  případě  plnění  požadavku  na  energetickou  náročnost
budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).
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Hodnoc®ná

Typ Pokrytí dílěí Celkoyý Průměmý měmý pň'konproosvětlenívztaž®ný
osvětlovací potřeby ®I®ktrický pň'kon

budova/zóna
soustavy ®nergi® naosvětl®ní osvětl®ní budovy k osvětlenosti zónyPL,bl1p",(m2.,x)]1oo5

[-] [%] [kw]
Referenční budova X X X

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
teplotní

100 6,5 0,05
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Enemetická náročnost hodnocehé budow

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově
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Hodnoc®ná Vytápění Ch]azení Nuc®né Přl'prava Osvět]®ní Vý[oba z OZE
budova/zóna EPH EPc větriní t®pló EPL n®bo

EPF vodyEPw kombivýroby eat®novanélektřinypla

i:Í ;Í
g,=J=ea.

ÍÍÍÉL€

Objekt Eď I I I E EE I I
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b) dílčí dodané energie
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řl

\1 \1 t-
EiÉ ii.Í

\1
E E E
® ® f= ®
CLg ď =

J=0 S •±±E 8
® 0 0 0 ® ® 0 ® 0 0 ® ®

. • . . Š Š> > > > > >0 • . . 0'0 P P ® P P P= = = = = = = = = = = =
J) J? 10 J= .0 J2 .É} J) J= .É, .0 J)
* É L + É + ® L '0 v= É# ů 0 # ů 0 ů 0 ůI I I I I I

(1) Potřeba energie

Fi
§3- 3±- X X S#- 3R_ X *

(2)
Vypočtená g Š S Tr` S 8 8
§potřeba CV +- 0} CO 0 0r C„ CO

ů3.
00 COenergle = & 0)1 ® r -

(3)
Pomocnáenergie

5Z`E

š0 Š.0

(4)
Dílčí dodaná

5FE Š S LÍ) Cl, 8 S
energie(ř.4)=(ř.2)+(ř,3)

E
Cu +- rC> • C> C>T& Sr 8 S COT- COr

(5)

Měmá dílčídodanáenergienacelkovou
=CqE:

eo 0' d r ® ®energeticky#4ř/n:gpIOchu 0, ® N N
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c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

Využitelnost Vyrobená Faktor Faktor C®lková Neobnov.
Typ vý'Oby vyrob®né en®rgi® c®lkovó neobnov. primámí primámí

®nergj® primámí®nergE® primámí®nergje ®n®roi® en®'gi®

jednotky [Mwh/rok] [-] [-] [Mwh/rok] [Mwh/rok]

KogeneračníjednotkaEPcHp.teplo Budova

Dodávkamimobudovu

KogeneračnijednotkaEPcHpIelektřina Budova

Dodávkamimobudovu

FotovoltaicképanelyEPpv-elektňna Budova

Dodávkamimobudovu

Solámí temjckésystémyQH,8c,Sys-teplo Budova

Dodávkamimobudovu

Jiné
Budova

Dodávkamimobudovu

d) rozděleni dílčích dodaných energii, celkové primámí energie a neobnovitelné
primámí energie podle energonositelů

En®rgonosit®l

Dílěí vypočtená Faktor Faktor Celková Neobnovji
spotřeba c®lkovó h®obnovi- primámí telná primámí
®nergie / primámí t®lné ®ne'gi® energie

Pomocnáen®rgi® energi® primámí®n®roi®

[Mwh/mk] [-] [-] [Mwh/rok] [Mwh/lt'k]
elektřina ze sltě 18,113 3,2 3,0 57,962 54 340
soustava CZTvyužívajlcíméně než50%obnovitelnýchzdrojů

258,338 1,1 1,0 284,172 258,338

C®Ikom 276,452 X X 342,135 312,678

e) požadavek na celkovou dodanou energii

(6) Referenční budova
[Mwh/rok]

368,351

Splněno(ano/ne) ano
(7) Hodnocená budova 276,452
(8) Referenční budova

[kwh/m2.rok]
128

(9) Hodnocená budova 96
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0 požadavek na neobnovitelnou primární energii
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(10) Referenční budova
[Mwh/rok]

426,414

Splněno(ano/ne) ano(11) Hodnocená budova 312,678

(12) Referenční budova       (ř.io/m2)
[kwh/m2Tok]

149

(13) Hodnocená budova      (ř.ii  /m2) 109

g) primární energie hodnocené budovy

(14) Ceiková primární energie [Mwh/rok] 342,135

(15) Obnovftelná primární energie                (ř.14 -ř.11 ) [Mwh/rok] 29,457

(16)
Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primámíenergie(ř.15/ř.14xl00)

[%] 8,6

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

0>;E!áÍ`EE0
Celková dodaná energie [Mwh/rok] 321,092

Neobnovitelná primární energie [Mwh/rok] 387,616

Průměmý součinitel prostupu tepla budovy M/m2.K] 0,43

Dílčí dodané energie:            vytápěni [Mwh/rok] 234,007

chlazení [Mwi/rok]
větráni [Mwh/rok]

úprava vlhkosti vzduchu [Mwh/rok]
= připrava teplé vody [Mwh/rok] 69,015

osvětlení [Mwh/rok] 18,069

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použiji pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přilohy č. 2.



Al1:em ativní systé my

Posouz®ní proveditelnosti
Místní systémy Kombinovanávýrobaelektřinyat®pla Soustava

Tepelnédodávky ®nergi® záSobování
využívající ®nepgii tepelnou č®rpadlo

zOZE ®n®rgií

Technickáprovedite[nost
ano ne ne ne

Ekonomickáprovedite[nost
ano ne ne ne

Ekologickáproveditelnost
ano ne ne ne

Doporuě®ní k pealizaciazdůvodnění V rámci průkazu energetické náročnosti je navržena výroba elektrické energie

prostřednictvím solárn Ích fotovoltaických  kol ektorů o ploše 20  m2. Opatření je
dobře realizovatelné,  má přínos z hlediska snížení ekologického zatížení a  má
vhodnou ekonomickou návratnost.

Pozn.: Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy upravuje předpis č.
78 /2013 Sb, Vyhláška o energetické náročnosti budov.  Veškeré doporučené
opatření jsou pouze legislativní povinností energetického specialisty a jejich
uskutečnění není pro stavebníka nijak závazná.

Datum vypracováníanalýzy
30.11.2016

Zpracovatel analýzy lng. Petr Suchánek Ph.D.

Energeticbý posudek

Povinnost vypracovat energetický posudek ne

Energetický posudek je součástí analýzy ne

Datum vypracování energetického posudku

Zpracovatel energetického posudku



Popis opatření

`Ě`dÍ.Í;ií

Í# Í.Íi Í.!!i
P„/(m2.K)] [Mwh/rok] [Mwh/rok] [Mwh/rok] [Mwh/rok]

Save  ní   rv     akonsti  k_c_ebudow:

0,57 X X

Technické     sté_mv budow:

vytápění: X 193,294 193,294 6,145 6,145

chlazení: X

větrání: X

úpravavlhkostivzduchu:
X

přípravateplévody:
X 58,899 58,899 0,000 0,000

osvětlení: X 18,069 54,208 0,000 0,000

Obsluha a   rovoz s  stémů budow:

Čerpadla,  regulace a další pomocná zařízení

X 0,044 0,131 0,000 0.000

Ostaíní - uveďte iaké:

X X X

C®lkovč X 270,306 299,649 6,145 13,029
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Opatření

Posouz®ní vhodnosti doporučených opatření

Stavební prvky Technické ObsluhaaPPOVOZSystómůbudovy Ostatní - uvóst
jakó:a konstrukc® Systómy

budovy budovy

Technická vhodnost ano ano ne ne

Funkčni vhodnost ano ano ne ne

Ekonomická vhodnost ano ano ne ne

Doporuč®ní k realizaciazdůvodnění V rámci průkazu energetické náročnosti je navržena výroba elektrické energie

prostřednictvím solárních fotovoltaických  kolektorů o ploše 20  m2.  Opatření je
dobře realizovatelné má přínos z hlediska snížení ekologického zatížení a má
vhodnou ekonomickou návratnost.

Obálka budovy:
Doporučuje se zatep ení stropu pod nevytápěným prostorem (izolant tl. 240
mm).

Pozn.: Náležitosti průkazu energetické náročnosti budovy upravuje předpis č.
78 /2013 Sb, Vyhláška o energetické náročnosti budov.  Veškeré doporučené
opatření jsou pouze egislativní povinností energetického specialisty a jejich
uskutečnění není pro stavebníka nijak závazná.

Datum vypracovánídoporuěenýchopatření
30.11.2016

Zpracovat®[ havržehýchdoporuč®nýchopatřehí
lng. Petr Suchánek Ph.D.

En®rg®ticw posud®k

Energetický posudek je součástí posouzení navržených
doporučených opatření                                                                ne

DatLim vypracování energetického posudku

Zpracovate] energetického posudku
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Záyěrečné hodnocení enemel:ického specialis
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Nová budova n®bo budova s téměř nulovou spotřebou energi®

•    Splňuje požadavek podle § 6 odst.1

•     Třída energetické náiočnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Větší změna dokonč®né budo\ry nebo jihá změna dokoněené budovy

•    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a)

•    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b)

•    Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c)

•     Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje

•    Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Budova užívaná orgánem veřejné moci
•    Třída energetické námčnosti budovy pro celkovou dodanou energii

Prodej nebo pronájem budo\ry nebo její části
•     Třída energetické náročnostj budovy pro celkovou dodanou energij

C
Jjný účel zpracování průkazu

•    Třída energetické námčnosti budovy pro ce[kovou dodanou energii

fle_ntifikační úda_je energetického specialistv[ který zDracoval průkaz

Jméno a příjmení Ing.  Petr Suchánek Ph.D

Číslo oprávnění MPO 629

Podpis energetického specialisty iflc`,AÚ\b"        SiE"4

E!_atumvypracováníprůk_aEi!jiu

Datum vypracování průkazu

Zdroj jnfomací

30.  11.  2016

hftp://www.mpolefekt.cz/Čz/ekis/ilekis/





DOPORUčENÁ OPATŘENÍ

Opatření pm Stanov®na
J=

Vnější Stěny: I
Okha a dveře: I
Stř®chu: I
Podlahu: I
Wtápění: I
Chlaz®ní/kljmatizaci: I Íi
Větnání: I
Přípravu teplé vody: I
Osvětleni: I
Jinó:  FVE m

Zpracovat®l:   ing. Petr suchánek ph.D                                                                     Osvědčení č.:           629

K°ntaH       ::4:rían;říž:::v                                            ::::::r.n° dn°S"íi f



Kopie osvědčení o zapsání do Seznamu energetických auditorů MPO

MINISTERSTV0 PRŮMYSLU A OBCHODU
Na FrantíĚku 32, 110 15 Praha 1

Ing,. Pe[r Suchánek, Ph.D.
r. č. 78110#758

je oprávněn

prwádět energeticlý audit
s platnost{ Qd 26.6,2009

vypracovávat průkazy energetické náročnosti budovy
s platnostt. od 24.7.2009

+1,-\~,,r~,r-~,,-,r,+~,,-\-*-,-r--,-+--+r+I,~*

podle zákom č. 406/ 2l)tm Sb., o ho§podařeri ent:rgií ve zněri pozdějších předpjsů.

ČíslQ oprávnění: 0629

V Prazg dne 24. če"ence 2009

námĎstd±sTŮ°áfipá=:=i:rmbdodu




