
Protokol k prᛰkazu energetické nároაnosti budovy

(1) Protokol

a) identifikaაní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, აíslo, PSჀ):

Objekt B - Obytný areál Za panskou stodolou
Praha Miᘐkovice
Cukrovarská x Polabská
196 00

Úაel budovy: Bytový dᛰm
Kód obce:
Kód katastrálního území: 731 552
Parcelní აíslo: 319/5

Vlastník nebo spoleაenství vlastníkᛰ, 
popᖐ. stavebník:

Expoinvest s.r.o.

Adresa:
ᘀkolská 33/3
ᘀestajovice
250 92

IჀ: 27450708
Tel./e-mail: 281 960 304

Provozovatel, popᖐ. budoucí provozovatel: budoucí vlastníci bytᛰ

Adresa:
Praha Miᘐkovice

IჀ:
Tel./e- mail:

Nová budova Zmᆰna stávající budovy

Umístᆰní na veᖐejném místᆰ podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.

b) typ budovy

Rodinný dᛰm Bytový dᛰm Hotel a restaurace

Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzdᆰlávání

Sportovní zaᖐízení Budova pro velkoobchod a maloobchod

Jiný druh budovy - pᖐipojte jaký:



c) u០ití energie v budovᆰ

1. struაný popis energetického a technického zaᖐízení budovy

Jednotlivé byty jsou vytápᆰny vlastními plynovými kotly. Vlastní topení zajiᘐᙐují otopná tᆰlesa, 
resp. topné ០ebᖐíky v koupelnách. Regulace teploty termostatickými ventily a termostatem.
Ohᖐev TV je realizován lokálnᆰ plynem, v zásobníkovém ohᖐívaაi.
Vzduchotechnika není navr០ena.
័ádné dalᘐí speciální vybavení není navr០eno.

2. druhy energie u០ívané v budovᆰ

 Elektrická energie  Tepelná energie  Zemní plyn
 Hnᆰdé uhlí  Ⴠerné uhlí  Koks
 TTO  LTO  Nafta
 Jiné plyny  Druhotná energie  Biomasa
 Ostatní obnovitelné zdroje – pᖐipojte jaké: 
 Jiná paliva – pᖐipojte jaká: 

3. hodnocená dílაí energetická nároაnost budovy EP

 Vytápᆰní (EPH)  Pᖐíprava teplé vody (EPDHW)
 Chlazení (EPC)  Osvᆰtlení (EPLight)
 Mechanické vᆰtrání (vა. zvlhაování) (EPAux;Fans)

d) technické údaje budovy

1. struაný popis budovy

Pᖐedmᆰtem energetického posouzení je bytový dᛰm s dvanácti byty v Praze Miᘐkovicích.
Objekt je tᖐípodla០ní, neposklepený, s plochou vazníkovou stᖐechou. V nadzemních podla០ích 
jsou byty a lokálnᆰ skladové mísnosti k bytᛰm. Byty ve 2. a 3.NP jsou pᖐístupné z pavlaაe.
Obvodové stᆰny jsou podle návrhu projektu pro stavební povolení vyzdívané z 
vápenopískových tvárnic napᖐ. Vapis, nosné stᆰny z tvárnic tl. 240mm, výplᒀové tl. 175mm. 
Obvodové stᆰny jsou zatepleny obkladem EPS tl. 160mm.
Izolace stᖐechy je vkládána pod spodní pásnice vazníkové konstrukce, jde o minerální izolaci 
tl. 220mm. Pᖐídavná tepelná izolace z minerálních vláken tl. 60mm je vlo០ena mezi roᘐtem 
SDK podhledu.
V podlaze na terénu je tepelná izolace 35mm minerálních vláken a 80mm extrudovaného 
polystyrenu.
Osazená okna budou mít U=1,0, izolaაní dvojsklo.
Pro výpoაet je uva០ováno s jednou vytápᆰnou zónou s pᖐeva០ující vnitᖐní návrhovou teplotou 
20°C a s jedním nevytápᆰným prostorem - podstᖐeᘐním prostorem nad izolací. Do výpoაtu 
potᖐeb energie bylo zapoაtena potᖐeba energie na osvᆰtlení schodiᘐtᆰ a pavlaაí.
Rozmᆰry konstrukcí byly uva០ovány jako vnᆰjᘐí. Pᖐi výpoაtu U stᖐechy byla zapoაtena 
nehomogenita vrstev vlivem nosného roᘐtu SDK a vlivem vazníkᛰ.

2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V – vnᆰjᘐí objem vytápᆰné budovy [m3] 3 589,2



Celková plocha obálky A – souაet vnᆰjᘐích ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraniაujících objem budovy [m2] 1 782,3

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 1 072,1
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,50

3. klimatické údaje a vnitᖐní návrhová teplota

Klimatické místo Praha
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -12
Pᖐeva០ující vnitᖐní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

Ochlazovaná konstrukce

Plocha 

A [m2]

Souაinitel 
prostupu tepla 

U [W/(m2K)]

Mᆰrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla
HT [W/K]

Obvodová stᆰna 747,8 0,21 158,4
Stᖐecha 409,5 0,16 56,7
Podlaha 394,7 0,28 49,2
Otvorová výplᒀ 230,3 1,03 273,4

Tepelné vazby 35,6
Celkem 1 782,3 --- 573,4

5. tepelnᆰ technické vlastnosti budovy

Po០adavek podle § 6a Zákona Veliაina a jednotka Hodnocení
1. Stavební konstrukce a jejich styky mají ve 
vᘐech místech nejménᆰ takový tepelný 
odpor, ០e jejich vnitᖐní povrchová teplota 
nezpᛰsobí kondenzaci vodní páry.

teplotní faktor vnitᖐního 
povrchu
fRsi,N [-]

vyhovuje

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají 
nejvýᘐe po០adovaný souაinitel prostupu 
tepla a აinitel prostupu tepla.

souა. prostupu tepla
UN [W/(m2K)],

აinitel prostupu tepla
㲀N [W/(m.K)] a 㱰N [W/K]

vyhovuje

3. U stavebních konstrukcí nedochází k 
vnitᖐní kondenzaci vodní páry nebo jen 
v mno០ství, které neohro០uje jejich funkაní 
zpᛰsobilost po dobu pᖐedpokládané 
០ivotnosti.

roაní mno០ství 
kondenzátu a mo០nost 

odpaᖐení
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev

vyhovuje

4. Funkაní spáry vnᆰjᘐích výplní otvorᛰ mají souაinitel spárové vyhovuje



nejvýᘐe po០adovanou nízkou prᛰvzduᘐnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláᘐtᆰ budovy jsou témᆰᖐ vzduchotᆰsné, 
s po០adovanᆰ nízkou celkovou 
prᛰvzduᘐností obvodového pláᘐtᆰ.

prᛰvzduᘐnosti
iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)],
celková prᛰvzduᘐnost 

obálky budovy
n50 [h-1]

5. Podlahové konstrukce mají po០adovaný 
pokles dotykové teploty, zajiᘐᙐovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitᖐním povrchu.

pokles dotykové teploty
∆θ10,N [°C]

vyhovuje

6. Místnosti (budova) mají po០adovanou 
tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
sni០ující riziko jejich pᖐíliᘐného chladnutí a 
pᖐehᖐívání.

pokles výsledné teploty 
∆θ v,N(t) [°C],

nejvyᘐᘐí vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C]

vyhovuje

7. Budova má po០adovaný nízký prᛰmᆰrný 
souაinitel prostupu tepla obvodového pláᘐtᆰ 
Uem.

prᛰmᆰrný souაinitel 
prostupu tepla obálky

Uem,N [W/(m2K)]
vyhovuje

Pozn. Hodnoty 1, 2, 3 pᖐevzaty z projektové dokumentace.

6. vytápᆰní

Otopný systém budovy 
Typ zdroje (zdrojᛰ) energie plynové kotle
Pou០ité palivo zemní plyn
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlᛰ) [kW]
Prᛰmᆰrná roაní úაinnost zdroje (zdrojᛰ) 
energie [%] 95  

Výpoაet
 

Mᆰᖐení
 

Odhad
Roაní doba vyu០ití zdroje (zdrojᛰ) energie 
[hod./rok]

 
Výpoაet

 
Mᆰᖐení

 
Odhad

Regulace zdroje (zdrojᛰ) energie automatická

Údr០ba zdroje (zdrojᛰ) energie Pravidelná Pravidelná smluvní Není
Pᖐeva០ující typ otopné soustavy otopná desková
Pᖐeva០ující regulace otopné soustavy termostatická
Rozdᆰlení otopných vᆰtví podle orientace 
budovy  Ano  Ne

Stav tepelné izolace rozvodᛰ otopné 
soustavy nová dle ჀSN

7. dílაí hodnocení energetické nároაnosti vytápᆰní

Vytápᆰní Bilanაní
Dodaná energie na vytápᆰní Qfuel,H [GJ/rok] 188,39
Spotᖐeba pomocné energie na vytápᆰní QAux,H [GJ/rok] 0,83
Energetická nároაnost vytápᆰní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 189,22
Mᆰrná spotᖐeba energie na vytápᆰní vzta០ená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 49



8. vᆰtrání a klimatizace

Mechanické vᆰtrání
Typ vᆰtracího systému (systémᛰ)
Tepelný výkon [kW]
Jmenovitý elektrický pᖐíkon systému (systémᛰ) 
vᆰtrání [kW]
Jmenovité prᛰtokové mno០ství vzduchu [m3/hod]
Pᖐeva០ující regulace vᆰtrání

Údr០ba vᆰtracího systému (systémᛰ) Pravidelná Pravidelná smluvní Není
Zvlhაování vzduchu
Typ zvlhაovací jednotky (jednotek)
Jmenovitý pᖐíkon systému (systémᛰ) zvlhაování 
[kW]
Pou០ité médium pro zvlhაování  Pára  Voda
Regulace klimatizaაní jednotky

Údr០ba klimatizace
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodᛰ 
Chlazení
Druh systému (systémᛰ) chlazení
Jmenovitý el. pᖐíkon pohonu zdroje (zdrojᛰ) 
chladu [kW]
Jmenovitý chladící výkon [kW]
Pᖐeva០ující regulace zdroje (zdrojᛰ) chladu
Pᖐeva០ující regulace chlazeného prostoru

Údr០ba zdroje (zdrojᛰ) chladu
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Stav tepelné izolace rozvodᛰ chladu

9. dílაí hodnocení energetické nároაnosti mechanického vᆰtrání (vა. zvlhაování)

Mechanické vᆰtrání a úprava vnitᖐní vlhkosti Bilanაní
Spotᖐeba pomocné energie na mech. vᆰtrání QAux;Fans [GJ/rok]
Dodaná energie na zvlhაování Qfuel,Hum [GJ/rok]
Energetická nároაnost mechanického vᆰtrání (vა. zvlhაování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]
Mᆰrná spotᖐeba energie na mech. vᆰtrání vzta០ená na celkovou
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]



10. dílაí hodnocení energetické nároაnosti chlazení

Chlazení Bilanაní
Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok]
Spotᖐeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]
Energetická nároაnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]
Mᆰrná spotᖐeba energie na chlazení vzta០ená na celkovou 
podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]

11. pᖐíprava teplé vody (TV)

Pᖐíprava teplé vody
Druh pᖐípravy TV lokální zásobníková (samostat. pro ka០dý byt)

Systém pᖐípravy TV v budovᆰ
Centrální Lokální Kombinovaný

Pou០itá energie zemní plyn
Jmenovitý pᖐíkon pro ohᖐev TV [kW]
Prᛰmᆰrná roაní úაinnost zdroje (zdrojᛰ) 
pᖐípravy [%] 95

Výpoაet Mᆰᖐení Odhad
Objem zásobníku TV [litry] 160

Údr០ba zdroje pᖐípravy TV
Pravidelná Pravidelná smluvní Není

Stav tepelné izolace rozvodᛰ TV nová dle ჀSN

12. dílაí hodnocení energetické nároაnosti pᖐípravy teplé vody

Pᖐíprava teplé vody Bilanაní
Dodaná energie na pᖐípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 81,25
Spotᖐeba pomocné energie na pᖐípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]
Energetická nároაnost pᖐípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 81,25
Mᆰrná spotᖐeba energie na pᖐípravu teplé vody vzta០ená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 21

13. osvᆰtlení

Osvᆰtlení
Typ osvᆰtlovací soustavy výbojky
Celkový elektrický pᖐíkon osvᆰtlení budovy
Zpᛰsob ovládání osvᆰtlovací soustavy byty + schodiᘐtᆰ ruაní



14. dílაí hodnocení energetické nároაnosti osvᆰtlení

Osvᆰtlení Bilanაní
Dodaná energie na osvᆰtlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 17,30
Energetická nároაnost osvᆰtlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 17,30
Mᆰrná spotᖐeba energie na osvᆰtlení vzta០ená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 4

15. ukazatel celkové energetické nároაnosti budovy

Energetická nároაnost budovy Bilanაní
Výroba energie v budovᆰ nezapoაtená v dílაích 
energetických nároაnostech (napᖐ. z kogenerace 
a fotovoltaických აlánkᛰ) QE [GJ/rok]
Energetická nároაnost budovy EP [GJ/rok] 287,78
Mᆰrná spotᖐeba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 75

Mᆰrná spotᖐeba energie referenაní budovy Rrq,A
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická nároაnost 
referenაní budovy Rrq vzta០ená na celkovou 
podlahovou plochu A

120

Vyjádᖐení ke splnᆰní po០adavkᛰ na energetickou 
nároაnost budovy budova splᒀuje po០adavky  

Tᖐída energetické nároაnosti hodnocené budovy B - úsporná

e) energetická bilance budovy pro standardní u០ívání

1. dodaná energie z vnᆰjᘐí strany systémové hranice budovy stanovená bilanაním 
hodnocením

Energonositel
Vypoაtené mno០ství 

dodané energie 
Energie skuteაnᆰ 
dodaná do budovy

Jednotková 
cena

GJ/rok GJ/rok Kა/GJ
zemní plyn 269,64
elektᖐina 18,05
elektᖐina (nevytápᆰné 
prostory) 0,08

Celkem 287,78



2. energie vyrobená v budovᆰ

Druh zdroje energie
Vypoაtené mno០ství vyrobené energie 

GJ/rok

Celkem

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémᛰ a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2

 Místní obnovitelný zdroj energie  Kogenerace
 Dálkové vytápᆰní nebo chlazení  Blokové vytápᆰní nebo chlazení
 Tepelné აerpadlo  Jiné: 

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémᛰ dodávek energie

CZT je v dostupné vzdálenosti, vzhledem k po០adavku investora na lokální vytápᆰní a ohᖐev 
TV v ka០dém bytᆰ není vᘐak napojení zájmem provozovatele - PT, a.s.
Proto byla vzhledem k typu stavby a situaci provᆰᖐena mo០nost vyu០ití solárního systému pro 
vytápᆰní a ohᖐev TV.
Pro podrobný výpoაet by byl potᖐebný podrobný projekt instalace solárního systému vაetnᆰ 
jeho implementace do systému vytápᆰní a ohᖐevu TV.
Rámcovᆰ je posouzena ekonomická návratnost pᖐedem orientaაnᆰ zvolené plochy sluneაních 
kolektorᛰ na stᖐeᘐe objektu, její natoაení na svᆰtové strany, úhel natoაení a korekაní აinitel 
zastínᆰní, jako០ i úაinnost vyu០ití tepelných ziskᛰ solárními kolektory. Tabulka dole udává 
pᖐehled o prosté ekonomické návratnosti instalace takového systému v závislosti na cenᆰ 
instalace. Pokud podrobná nabídka na instalaci systému nebude výraznᆰ ni០ᘐí ne០ je 
uva០ováno v tabulce dole, je instalace pravdᆰpodobnᆰ ekonomicky nenávratná. 
Roაní energetická úspora byla vypoაtᆰna pomocí tohoto programu.
Zadání: uva០ovaná plocha kolektorᛰ 200m2, orientace JIH, úhel natoაení 45°, აinitel stínᆰní 
0,8, cena za GJ=500 Kა vაetnᆰ DPH, úspora 124,4 GJ/rok
poᖐizovací cena          prostá doba návratnosti
2.000.000Kა   32 let
3.000.000Kა               48 let
4.000.000Kა               64 let



g) doporuაená technicky a ekonomicky vhodná opatᖐení pro sní០ení energetické 
nároაnosti budovy

1. doporuაená opatᖐení

Popis opatᖐení
Úspora 
energie

(GJ)

Investiაní 
náklady
(tis. Kა)

Prostá doba 
návratnosti

solární kolektory 124,40

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivᛰ 124,40

2. hodnocení budovy po provedení doporuაených opatᖐení

Budova po opatᖐeních Bilanაní
Energetická nároაnost budovy EP (GJ/rok) 163,40
Tᖐída energetické nároაnosti A - mimoᖐádnᆰ úsporná
Mᆰrná spotᖐeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 42

h) dalᘐí údaje

1. doplᒀující údaje k hodnocené budovᆰ

2. seznam podkladᛰ pou០itých k hodnocení budovy

Stavební dokumentace objektu, vypracoval Ing. arch. Radim Palkovský, ჀKA 03 259
Vyhl. 148/2007 Sb., ჀSN 73 0540:2007
Program Energie 2009, Teplo 2009 - Svoboda Software

(2) Doba platnosti prᛰkazu a identifikace zpracovatele

Platnost prᛰkazu do 15.7.2019
Prᛰkaz vypracoval Ing. Miluᘐe Drmlová, PhD.

Osvᆰdაení ა. 00429 Dne: 15.7.2009



PRᛠKAZ ENERGETICKÉ
NÁROჀNOSTI BUDOVY

Bytový dᛰm B, Obytný areál Za panskou stodolou
Praha Ⴠakovice, Miᘐkovice, Cukrovarská x Labská ul.

Hodnocení budovy
stávající 

stav
po realizaci 
doporuაeníCelková podlahová plocha: 1 072,1 m2
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Mᆰrná vypoაtená roაní spotᖐeba energie v kWh/m2rok 75 42

Celková vypoაtená roაní dodaná energie v GJ 287,78 163,40

Podíl dodané energie pᖐipadající na:

Vytápᆰní Chlazení Vᆰtrání Teplá voda Osvᆰtlení

66,0 % 28,0 % 6,0 %

Doba platnosti prᛰkazu do 15.7.2019

Prᛰkaz vypracoval
Ing. Miluᘐe Drmlová, PhD.
Osvᆰdაení ა. 00429

A
B

C

D

E

F

G


