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pRůKAz ENERGETIcKÉ ruÁnočruosTl BuDovy
vydaný podle zákona č.406/2@0 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 §b., o en€ítetické nároČnosti budov

Ulice, Č.p./č,o.: 9. května :-t6ll18

PsČ, obec: 67801 Blansko

K.ú., parcelní Č.: 3lansko, st. I32l/1,, st. L321l4

Typ budovy: Rodinný dům

Celková €neígeticky vztažná plocha: 1315,6 m2

KLAslFlKAČruí rŘíoa
Primární energie z neobnovitelných zdrojů

kWh/(m'.rok}

ROZDĚIENÍ DODANÉ ENERGlE
MWh/rok

I ostatní szTe - 1,Lt,8 |94 %|

H Elektřina - 6,9 (6 %)

U KAZATELE ENERGETlcrÉ ruÁnočruosrl

Průměrný součinitel
píostupu tepla budovy 0,40 W(m',K}

Měrná potřeba tepla
na Wtápéní 62 kwh/(m',rok)

95 kWh/(m'.rok)

Vytápění 77 kwh/(m'.rok)

Chlazení

Celková dodaná energie

Nucené větrání

Příprava teplé vody

osvětlení 4 kWh/(m'.rok)

J

Mlmořádně
úsporná

Nehospodárná E

Velmi Enehospodárná l

E
130

Mimořádně
nehospodárná

Požadavek vyhlášky
na ener8etickou náročnost

není stanoven

Velmi
úsporná B

90

ll
Energetický specialista: Stanislav Kučera

Osvědčeníč.: 0827

projektystaveb. kucera @seznam.cz



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 394782.0

PRŮKAZ ENERGETICKÉ IUÁnOČNOSTI BUDOVY
vydaný podle zákona č. 40612000 Sb,, o hospodaření energlí, a vyhlášky č. 264/2020 sb., o ener8etlcké náročnostl budov

úonte o suoovĚ / MísrĚ silvsv

Obec: Blansko část obce:

Ulice: 9. května Č.p / č. or. {č.ev.): L767/78

katastrální území: Blansko Převládající typ využití: Rodinný dům

Parcelní číslo pozemku: st. 7321, / 1,, st. 1321, / 4 Památková ochrana budovy: Bez památkové ochrany

orientační období výstavby: 1960 památková ochrana území: Bez památkové ochrany

POP|S HODNOCENÉ BUDOVY

Za!ral!!rá!!y9rv: .!!_?rárl, typický profil užIvúní, popis konstrukcí obólky budovy a je\ích techntckých systémů, významné renovace, opod.

Jedná se o samostatně stojícÍ, Čtyřpod|aŽnÍ, podsklepený bytový dům se sedlovou střechou a nevyužitým podkrovím. V 1,PP jsou prostory domovního
vybavení (suŠárny, prádelna) a technická místnost s výměníkovou stanicí cZT. V 1.NP až 3.NP jsou byty, ceIkem 3x8 bytů = 24 bytů. V roce 2011 byl BD
kompletně zateplený, byla provedena výměna výpIní otvorů.

Vytápění CZT, radiátory.

Ohřev TV CZT v nádržích 2 x 500 l, rozvody TV s cirkulací.
osvětlení podle Čstrl 73 O331-1.

Větrání přirozené.

GEoMETRlcKÉ cHARAKTERlsTlKY

Pařametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovaným vnitřním prostředím mu 4016,9

Celková plocha hodnocené obálky budovy m' 1868,7

Objemový faktor tvaru budovy m'/m3 0,47

Celková energeticky vztažná plocha budovy m' 1315,6

Podíl průsvitných konstrukcí v ploše §višlých konstrukcí % 15,3

VÝPOČTOVÉ ZÓNY

Energetickú nóroČnost budovy a hodnoc.enÍ9bálky je vypoČteno pro budovu jako celek, která se při výpočtu může členit do dílčích zón. Budova je členěna
na_ zlnY s uPravovaným vnitřním prostře_dím (,vytápéní, chlazenI), které majI deJinovonou nóvrhovoÚ'vnitřní teptotu dle čsu 130540-3 a na zóny nevgdpěné.
Zónóm jsou přiřazeny profily typického užívóní,

ozn. Označení zóny Typ zóny dle ČsN zs osgr-r
Úprava vnitřního prostředí

Návrhová
vnitř. teplota
pro vytápění

Energeticky
vztažná
plocha

Vytápění Chlazení "c m2

z,J. Chod by Obytné zóny - komunikace E D 16,0 409,4

22 Byty Obytné zóny - BD - byt x n 20,0 906,2

PROTOKOL PRŮKAZU 1/ Io
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Dodanó energie je dle §4 vyhlášky součtem vypoďené spotřeby energie a pomocné energie (čerpadla, regulace apod.) pro daný ÚČel, VypoČtend spotřeba
energie vychází Ž potřeby ěnergiě pro zojištěni typického užívóní budovy se zahrnutím účinností technického systému. Do dodané energie se v soulodu s

vyháškob neuvdŽují technotogie nesouvisejicí se zajištěním uvedených účelů, ale vstupují do výpočtu ve formě tepelných ziskŮ.

Eneí8ono§itel

vytápění j clu."nl l ťť,',:lŤ i Írn:| ,:;ll';*, j osvětlení j o,,",ni celkem

% pokřytí

Dodaná energie v MWh/rok

ENERGlE OKOLNÍHO PROSTŘEDÍ

Za energii okolního prostředí je pro účely průkazu povožována energie zlskanó ze Slunce, Země, vody, vzduchu nebo větru dodanó pomocí technického zařÍzení
(solórní kolektory, tepelné čerpadlo apod.). Dóle je sem zařozeno využití odpadního tepla z technologie,

Budova nevyužívá energii okolního prostředí - S|unce, Země, vzduch, vítr, odpadní teplo z technologie.

Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 394782.0

PALlvA

Za paliva jsou pro účely průkazu považovány etektrická energie odebíranó z veřejné distribuční 5ítě, paliva pro spalovúní (uhlí, dřevo, zemní plyn aPod.)

a energie dodaná ve formě tepla nebo chladu ze soustavy zósobovóní tepelnou energií (SZTE).

ostatní szTE
8o,9% 13,5% 94,5%

100,97 L6,87 Lr7,a4

Elektřina
o,7 % a,2% 4,7 % 5,5%

0,81 o,26 5,84 6,9L

cELKovÁ DoDANÁ rrurRetp

procentuelní podíl 81,6 o/o L3,7 % 4,7 % 100,0 %

kWh/m'.rok 13 4 95

MWh/rok 101,78 L7,L4 5,84 1?4,75

Podíl dodané energie dle účelu Podíl dodané energie dle energonositele

l Vwápění (81,6 %l

Příprava teplé vodv |l3,7 %|

l osvětlení (4,7 %)

l ostatní szTE (94,5 %}

hi Elektřina (5,5 %)

PROTOKOL PRUKAZU
2l 70
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 394782.0

Primární energie z neobnovitelných zdrojŮ zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotřeby energie v primárních zdrojích (nopř. elektrórny,
tepldrny apod.) se zohledněním účinnosti výroby o distribuce pro užití v hodnocené budově,
Foktorem primární energie z neobnovitelných zdrojů energie se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích.

Energonositel

'Ei o.; o'&

ťóz
Ť É!

vytápění l ctt.,"ni i ťť,',"rXÍ i "Yrn:l , ,!|l!T#r I osvětlení i o,,.,n, | .",*.,
% pokrylí

Prlmární energie z neobnovitelných zdrojů energie v MWh/rok

ENERGONOSlTELE

ostatní szTE 1,3
76,7 % 12,8o/o 89,5 %

L3t,26 21,94 153,19

Elektřina 2,5
L,z% 0,4% 8,9% 7o,5%

2,r2 0,68 15,18 17,98

PRlMÁRNÍ ENERGlE Z NEOBNOV|TELNÝCH ZDROJŮ ENERGlE

procentuelní podíl 77,9 % 73,2o/o 8,9% 1oo,o%

kWh/m2,rok 101 77 72 130

MWh/rok t33,37 22,62 15,18 17L,17

Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle účelu Podíl primární energie z neobnovitelných zdrojů dle ener8onositele

l vytápění(77,9%)

Příprava teplé vodv |l3,2%|

l o§větlení (&9 %)

l ostatní szrr 1as,s x;

§ Elektřina (1o,5 %)

PROTOKOL PRŮKAZU 3/lo



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 394782.0

BltANcE DtE ENERGoNoslTELŮ

Dodaná eneígie v MWh/rok

Leden tJnor Březen Duben Květén červen červenec srpen lerl Říjen Listopad Prosinec

Celkem 2L,96 18,11 1s,15 9,05 3,86 1,98 t,?7 1,80 4,27 Lo,42 16,27 70,L2

Ostatní SZTE 27,11 77,39 L4,52 8,52 3,41 1.,64 1",43 1,43 3,76 9,80 15,55 19,z7

Elektřina 0,86 o,7z 0,62 0,53 0,45 0,35 o,34 0,36 0,51 o,62 o,7?. 0,85

Roční průběh dodané energie dle energonositelů

ll
Li§topad Píosinec

lll
srpen ?.áři Řijen

tI
červen červenec

l Elektřina

llll
únor Břeren Dub§t květeňLeden

l o§tatní szTE

9

ó

BltANcE or_r účrlů spotŘpsv

Dodaná eneí8ie v MWh/tok

Leden t]nor Březen Duben Květen červen červenec srpen LaJl Řílen Listopad Prosinec

Celkem 2L,96 18,11 15,15 9,05 3,86 1,98 L,77 1,80 4,27 Lo,42 L6,z7 20,12

Vytápění 79,77 16,1,9 13,19 1aa 2,06 0,26 0,00 0,00 z,43 8,46 14,zó L7,94

Chlazení

Nucené větrání

Úprava vlhkosti

Příprava teplé vody 7,46 1,31 7,46 1,4,J. 7,46 7,41 1",46 7,46 1",4I 7,46 7,ql 1,46

osvětlení o,74 0,61 0,51 0,41 0,34 o,32 o,32 0,34 0,42 0,50 0,60 o,73

ostatní

Roční průběh dodané energie dle účelů spotřeby

lll
ňilen lislopad Pro§inec

l
záíí

l Osvětlsní

I
Kvdten

připrdv.1

21,96 I

illlli
leden Únor Břežen Duben

I Vvtápění

- -čeryen červenec Srpen

teplé Vody

q/10pRoToKoL pnůxazu

D
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu; 394782.0

BlLANCE PRo REŽlM VYrÁPĚNÍ

Celkové ztróty energie_ budovy jsou wořeny prostupem teplo přes konstrukce obálky budovy, cíleným větráním a neřízeným větróním netěsnostmi - infittrací.
ztráty energie jsou z Části pokryty vyuŽitelnými solárními a vnitřními zisky. Výsledná bilance předitavuje potřebu energiá na vytópění budovy, kterou je nutné
dodot soustovou vytópění,

ZTRÁTY ENERGlE VYužlTEtNÉ zlsKY ENERGlE PRo REžlM VYTÁPĚNÍ

Přostup t€pla obálkou budovy

MWh/rok

63,572 Solární zisky

MWh/rok

tL,79L

Větrání 20,505 Vnitřní zisky - lidé 5,899

Netěsnosti obálky - infiltrace 22,495 Vnitřní zisky - osvětlení a technologie 6,904

Celkem Lo6,s72 Celkem 25,594

POTŘEBA ENERGlE NA MWh/rok 80,978 i twn/m'.rot< | 62

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

l Netěsnosti (21,1 %}

l větrání 1rs,z x;
l stěny vnější {16,2 %)

l Kce k nevp. pío§i., |r4,4%|
Výplně otvorů (12,7 %)

Tepelné vazby (7,9 %)

ffi střechy(7,2%)

l Kce k zemině (1,2 %)

Solární zisky (11,8)

l vnitřnízisky _ lidé (6,9}

§ Vnitřní zisky - ostatní (6,9)

l Potřeba energie
na vytápění (81,0)

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.

PROTOKOL PRŮKAZU 5/10

E



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční čís|o průkazu: 394782.O

obálkou budovy je soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici ce!é budovy, které jsou vystaveny přilehlému prostředÍ, jeŽ tvoří venkovní
vzduch (EXT), přilehlá zemina (ZEM), vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru (NEVYT) nebo sousední budově (SOUS).

Budova může být rozdělena no teplotni zóny o různých nóvrhových vnitřních teplotóch s různými požadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovnávány s referenční hodnotou, kteró odpovídá platnému požadavku pro novostavby.

Návrhová
vnitřní

teplota róny

Přiléhající
prostředí

Plocha
konstrukce

Součinitel prostupu tepla konstrukce

Přehled stavebních prvků a konstrukcí
na obálce budovy vypočtená

hodnota

požadavek
čstt

73 0540_2

Reíerenční
hodnota

Dosažená
úroveň

vypočtená /
referenční
hodnotaozn. ] Název ,c m' W/m'.K

STĚNY VNĚJŠÍ 740,L

SV1 stěna obvodová 16,0 EXT 20,5 o,242 0,40 0,40 6I%

sV2 stěna obvodová 20,o EXT 695,1 o,242 0,30 0,30 87%

sV3 stěna obvodová suterén 16,0 EXT 24,4 o,296 0,40 0,40 74%

sTŘEcHY L73,o

sT1 střecha pIochá - lodžie 16,0 ExT 4,o 3,158 o,32 o,32 987 %

P21 pod|aha na zemině 16,0 ZEM loy, l 4,348 o,32 o,12 1"359 %

KONSTRUKCE K ZEM|NĚ 31,5

KZ1 stěna k zemině 16,0 ZEM 31,5 1,579 0,60 0,60 263%

KONSTRUKCE K NEVYTÁPĚNÝM PROSTORŮM 785,8

KN1 stěna k suterénu cp 16,0 NEVYT 7o,4 1,306 0,80 0,80 163 o/o

KN2 stěna k suterénu ŽB 16,0 NEVYT 46,7 L,4I9 0,80 0,80 177 %

KN3 pod|aha nad suterénem 20,0 NEVYT 287,7 o,226 0,60 0,60 38%

KN4 Strop k půdě 16,0 NEVYT 1q^ o,L6L 0,40 0,40 40%

KN5 Strop k půdě 20,0 NEVYT 3o2,I 0,151 0,30 0,30 54%

vÝpt-ttĚ owonů 138,4

Ks1 Výlez na půdu 16,0 EXT o,7 1,400 1,85 L,a7 75%

Ks2 Dveře do sk|epa 16,0 ExT a1 2,4oo 2,3o 2,27 106%

Vo1 Okna dvojskla 16,0 EXT t,6 t,2oo 2,00 2,oo 60%

Vo2 Okna dvojskla 20,0 EXT 46,2 L,2oo 1,50 1,50 80%

Vo3 okna suterén 16,0 EXT 2,2 1,200 2,oo 2,oo 60%

V04 okna trojskla 16,0 ExT 26,o 1,oo0 2,oo 2,oo 50%

Vo5 Okna trojskIa 20,0 ExT 54,6 1,000 1,50 1,50 67%

Vo6 Dveře vchodové 16,0 ExT ?q 1,100 2,3o 2,27 49%

TEPELNÉ VAZBY

Vtiv tepelných vazeb vyjadřuje úroveň tepelně technické kvatity řešení nopojent jednotlivých konstrukcÍ (např. unějŠÍ stě.ny no střechu, popř. no výplň otvoru) a

přípaáný Órůnik tyčověho prvku stavebn'l konstrukcí, které mohou při řešbni přiňóšet zesiabení tloušťky tepelněizolaČní vrstvy, naruŠení jejÍ souvislosti o

n a ru še n í v od iv ějš í m i p rv ky.

Vliv tepelných vazeb 0,050 o,o2o 25o%

PROTOKOL PRŮKAZU 6/70
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Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu; 394782.0

VYrÁPĚNÍ

V přípodě, Že je zdrojem teplo zořízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřlny nebo solórnl systém, jsou bllance uvedeny v 5dmostatné tabulce.

ozn. zdřoj tepla

soustaVa vytápění uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý

t€pelný
výkon

Palivo

spotřeba
eneř8ié na
vytápěnÍ v

palivu

Sezónní
účlnnost

výroby tepla

Sezónní
účinnost

distrlbuce a
akumulace

tepla

Sezónní
účinnost

sdílení tepla

Potřeba tepla
na vytápění

% pokrytí

kW MWh/rok coP % MWh/rok

zí7 CZr 48,o ostatní sZTE 101,0 98,0 93,0 88,0
100,0"/o

81,0

PŘÍPRAVA TEPLÉ VODY

V PřlPadě, Že je zdrojem tepla zařízení pro kombinovanou výrobu tepla o elektřiny nebo solórnt systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce,

ozn, ?droj pro přípravu teplé vodv

Soustava přípravy teplé vody uvnitř budovy

Celkový
jmenovitý
tepelný
výkon

Palivo

spotřeba
energie na
přípravu

teplé vody v
palivu

Sezónní
účinnost

výroby tepla

Serónní
účlnnost

distribuce a
akumulace
teplé vody

Sezónnl
potřeba teplé

vody

Potřeba tepla
na ohřev

teplé vody

% pokrytí

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

ZT1 Czr 48,0 ostatní szTE 76,9 98,0 20,z 63,9
100,0 %

3,3

OSVĚTLENÍ

Ozn. Osvětlovací soustaua f zóna

Převažující
typ

světelných
zdrojů

Odpovídající
energeticky

vztážná
plocha

Průměrná
požadovaná
osvětlenost

Průměrné korekční činitele soustavy

TYp
světelnýGh

zdroJů

Řízení
soustavy

konstantní
osvětlenost

závislost na
denním
světle

m' Iux

os1 Chod by
kom bi nova ná

so ustaVa
4o9,4 75,o 1,,10 ].,00 1,00 1,00

oS2 Byty
kombinovaná

soustaVa
906,2 100,0 1,7o 1,00 1,00 0,80

PROTOKOL PRŮKAZU 7/Io



Průkaz energetické náročnosti budovy Evidenční číslo průkazu: 394782.0

Je navržen soubor opatření, kteró oploti hodnocenému stavu budovy dále snižují její energetickou nóročnost a zvyšují podíl alternativních systémŮ dodóvkY

energie, v postupných kroČích 1sou'navrženo jednottivá opatření, ktěró jsou náilědně hodnocena.lako soubor opatření včetně zohrnutí synergických vlivŮ

(úspornó opatření se navzdjem ovlivňují).

sNížENí cEtKovÉ oooaruÉ ENERGlE

V prvním kroku nóvrhu je doporučeno snížení potřeby energie. Typicky se jednó o snížení tepelných ztrót obdlko_u budovy zateplením nebo snÍŽeni teP.elné.

zátěže v tetním obdobíinstaiací stíníclch prvkŮ. uóslědně jě vyhodnoČena'možnost zpětného získávání energie (odpadní vody nebo vzduchu, odpadní teplo
z chlazeni) a možnost využití odpadního iepla z technolojil, V kroku tři jsou novržena opdtření ke zvýšení energetické účinnosti výroby, distribuce, akumulace
o sdílení energie technickými systémy.

tJsporné opatření Popis návrhu

KRol( 1
2lepšení konstrukcí a prvků
obálky budovy vč. stínění

optimaIiZace tepelných vazeb,

KRoK 2 Využití zařízení pro zpětné
získávání tepla

Není žádný návrh.

KRoK 3
Zlepšení účinnosti
technických systémů budovy

lnstalace LED osvětlení.
Zapsání SZTE do seznamu ERÚ účinných sZT.

POSOUZENÍ PROVEDlTEtNOSTl ALTERNAT|VNÍCH SYSTÉMŮ DODÁVEK ENERGlE

Hodnocení olternotivních systémů dodóvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navržených krokŮ 1-3, tedy po sníŽenÍ celkové dodané energie.

proveditelnost
Popis návrhusy5re]ll

Technická Ekonomická Ekologická

KRoK 4

Místní systémy využívající
energie z OZE ano ano ano

FV systém na ohřev TV.

Kombinovaná výroba
elektřiny a tepla NE NE NE

Není navrženo,

soustava zásobování
tepelnou energií ano ano ano

BD je na czr již napojen,

Tepelná čerpadla NE NE NE

Není navrženo.

NAVRŽENÝ SOUBOR OPATŘENÍ

Popis souboru opatření

optimalizace tepelných vazeb.

lnstalace LED osVětlení.

FV systém na ohřev W.
32m2naJz, sklon 35',32m2naJv, sklon 35',

Zapsání SZTE do seznamu ERÚ účinných SZT.

Potřeba eneř8ie na vytápění,
chlazení a přípíavu teplé

vody
Celková dodaná energie

Primární energie z
neobnovitelných zdrojů

energie Klasifikační třída primární
energie z neobnovitelných

kWh/m2.rok kWh/m2.rok kWh/mŽ.rok zdrojů energie

MWh/rok MWh/rok MWh/rok

Hodnocená budova
64 95 130

€84,3 L24,a L7t,2

Soubor navížených opatření
65 94 81 G85,9 L21,o 106,5

1 1 49
uspoŤa eneítle

-1,6 1,8 64,7

PROTOKOL PRŮKAZU
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cEtKoVÉ HoDNocENí PtNĚttÍ požnonvxŮ VYHúŠKY

Požadavek vyhlášky dle: není požadavek 
I Splněno: není požadavek

REFERENČNÍ BUDOVA

Úroveň referenční budovy: Dokončená budova a její změna

Snížení referenční hodnoty primární
anatoia l nonhnavitalnúeh zrlrniů

Druh budovy nebo zóny
Energeticky vztažná

plocha

Měrná potřeba na
vytápění referenční

budovy
Míra snížení

energie m2 KWh/m2,rok %

Jiná než obytná 4o9,4 47 3,0

Obytná 906,2 77 3,0

MĚNĚNÉ/NOVÉ STAVEBNÍ PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnocení splněnÍ poŽodavku je vyŽadovóno u změny dokončené budovy při plnění požodavku na energetickou nóročnost budovy podte § 6 odst,2 p1sm. c)

x

MĚNĚNÉ/NoVÉ TECHNlcKÉ sYsTÉMY

Hodnocení sPlnění poŽadavku je vyžadovóno u změny dokončené budovy při p!nění požaddvku na energetickou nóročnost budovy podle § 6 odst, 2 písm. c)

x

OBÁLKA BUDOVY

HodnocenÍ sPlněnl PoŽadavku je vyŽadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plněnt požadovku na energetickou nóročnost budovy podte § 6
odst. 2 písm. a) a písm.b)

x

CELKOVÁ DODANÁ ENERGlE

Hodnocenl sP.lnění PoŽadavku je vyžadovóno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plněnl požadavku no energetickou nóročnost budovy podle § 6
odst, 2 písm.b)

x

PRlMÁRNÍ ENERGlE Z NEOBNOV|TELNÝCH ZDROJŮ ENERGlE

Hodnocení sPlnění PoŽadovku je vyŽadováno u nové budovy a u změny dokončené budovy při plnění požadavku na energetickou núročnost budovy podte § 6
odst. 2 písm.a)

x

PŘEHtED PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH POŽADAVKŮ VYHÚŠKY

V případě, že pro danou oblast vyhláško nestanovuje požadavek, tobulka se nevyplňuje - symbol X.

Hodnocený pařametr Jednotka ozn, Hodnocený prvek budovy
Návrhová
vnitřní

teplota zóny

Přiléhající
přostředí

Vypočtená
hodnota

Referenční
hodnota Splněno

PROTOKOL PRŮKAZU 9/Lo
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METODA VÝPOČTU

Použitý software: ENERGlE (Svoboda Software} verze software: veze 2021,.o

klimatická data: Jednotná pro Čn - Čstt 73 0331-1 Metoda výpočtu: Měsíční krok podle EN lso 52016-1

ÚOrur O PROJEKTOVÉ DOKUMENTAC| STAVBY

Průkaz není součástí projektové dokumentace stavebního záměru,

DAÉÍZDROJE |NFORMACÍ

Berplatná poradenská služba: https://WWW.mpo-eíekt,czlczlekis

Katalo8 úspor €nergie: http://www.kataloguspor.czl

ENERGETlcKÝ sPEclAtlsTA

Jméno / obchodní firma: stanislav kučera Číslo oprávnění: 0827

Telefon: 774407165 E-mail: projektystaVeb.kUcera@seznam.cz

URČENÁ OSOBA

V případě, že je energetickým specialistou próvnická osoba, musí být v souladu s §70 odst. 2 plsm. b) uňena íyzická osoba, kteró je drŽitelem oPróvnění k
výkonu činnosti e nergetického specialisty,

Jméno a příjmení: Číslo oprávnění:

PLATNOST PRUKAZU

Dle zákona č, 406/2000 sb, §7a odst. 4 je pldtnost průkazu 70 let ode dne jeho vyhotovení nebo do větší změny dokonČené budovy anebo do změny zpúsobu
vytápěnt, chlazent nebo připravy teplé vody. __-=L=.,,__., . / _ _

Evidenční číslo průkazu: 394782.o

Podpis en€rgetického
specialisty:Datum Whotovení průkazu: 16,17.2027

Platnost průkazu do: 76.1-7,zo31-

!o.
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