


Jak zhodnotit Váš dům a přltom ušetřit?

V ruce právě držíte Váš prŮkaz energetické náročnosti budovy. Díky němu lze jednoduše zjistit,
jaké nedostatkyVaše budova má.

Dosáhtijste ideátního výstedku? Gratulujeme! Pokud však ne, nemusíte hned zoufat. Pomůžeme

Vám se dostat i o někotik energetických tříd výš.

Díky zkušenostem a členství v České radě pro šetrné budovy Vám dokáŽeme nabídnout opatření,
která Vám výrazně sníŽí náktady na provoz objektu.
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Na základě Vašeho energetického průkazu
poskytujeme tato řešení:

- návrh ideálního řešenízateplení a výplníotvorů

- návrh úsporných osvětlení ce[é budovy, či veřejného osvětlení

- snížení náktadů na ohřev tep[é vody a vytápění

- návrh řešení nové dispozice objektu

- návrh designu interiéru a také exteriéru

- měření pomocítermokamery (při řešenítepelných mostů)

- na veškeré opatření prověřujeme možnost dotací, včetně jejich vyřízení

Máte záiem o výhodné komplexní řešení?
V tom případě pro Vás máme tyto služby:
- Technickou kontrolu objektu, chcete-ti ,,lnspekci nemovitosti"

- Energetický audit

- Projektovou dokumentaci všech stupňů
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Bc. ondřej Vaněk a lng. JiříPech

Jednate[é spo[ečnosti

www. prukazpenb.cz
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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

ÚčeI zpracování průkazu

! ruová budova ! nudova užívaná orgánem veřejné moci

ffi Prodejbudovynebojejíčásti ffi Pronájembudovynebojejíčásti

f] vetsi změna dokoněené budovy

! .liny účel zpracování:

Základní informace o hodnocené budově

ldentifikaění údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ}
Michalovice 47 ,293 01 Mladá Boleslav

Katastrální území: 900't25

Parcelní číslo: 7291301;7291302

Datum uvedení budovy do provozu
(nebo předpokládané datum uvedení do provozu): 2010

Vlastník nebo stavebník: Společenství vlastníků domu č.p. 47
Michalovce, Mladá Boleslav

Adresa:
Michalovice 47 ,293 01 Mladá Boleslav

lČ: 031 59965

Tel./e-mail: 604227939

Typ budovy

! Rooinný dům fi aytovy or:m 1 Budova pro ubytování a! stravování

! noministrativní budova f] audova pro zdravotnicfuí ! auoova pro vzdělávání

! audova pro sport r- Budova pro obchodni
l_J účely I AuOova pro kulturu

! liny druhy budovy:



Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota

Objem budovy V
(objem části budovy s upravovaným vnitřním prostředím
vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obáIky budow)

lmtl 27008,6

Celková plocha obálky budovy A
(součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem
budovy V)

lmtl 8140,2

objemoqý faktor tvaru budovy AAl 1rn2/m31 0,3

celková energeticky vztaŽná plocha budovy & [m'] 8335,4

*:!rr::ti;krl! k prr} i':;rr* r*l'ttll fi * {it':!':{t nú iet rr **ti l:' l *'*vy :ltl' Ž l ]!i

Bruhy energie dodávané mimo budovu

! rlennna ! repo ffi Žaone

Druhy energie (energonositele) užívané v budově

fl Hneoe urrli ! Čemé uhlí

f Topný olej ! eropan-butan/LPG

I Kusové dřevo, dřevní štěpka ! orevěné peletky

ffi Zemní plyn ffi enrcrina

! Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo):

podít oZE: E oo 50 lo včetně, f nad 50 do 80 yo, ) nad 80 %o,

! Energie okolního prostředí (např. sluneční energie):

účeL f, n" vytápění, f, p'o přípravu tepté vody, ! n" výrobu elet<tické energie,

! lina paliva nebo jiný ýp zásobování:
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Konstrukce
obálky budovy

Plocha

4

Souěinitel prostupu tepla činitel
tepl.

redukce

bj

Měmá ztráta
prostupem

tepla

HrJ

Vypoětená
hodnota

ul

Referenční
hodnota

Uu.rc.t
Splněno

Imt] IW(m2.K)l twl(m2.K)l [ano/ne] t-1 lwiKl
obvodová stěna 2640,34 0,205 1,00 541,3

Podlaha nad sut. 2297,88 0,307 0,43 303,3

Střecha plochá 2297,88 0,238 1,00 546,9

Okno 879,',t7 1,000 1,00 879,2

Dveře 24,95 1,500 1,00 37,4

Tepelné vazby 162,8

Gelkem 8140.,2 x x x x 2 470,9

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

Poznámka: Hodnocení splnění poŽadavku je vyŽadováno jen u větší změny dokoněené budovy a při jiné,
neŽ větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickoú náročnost
budovy podle $ 6 odst.2 písm. c).

Poznamka: Hodnocení splnění poŽadavku je vyŽadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou
spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na
energetickou nároěnost budovy podle $ 6 odst" 2 písm. a) a písm.b).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

Zóna

Převažujíci
návňová
vnitřní
teplota

9rmJ

Objem
zóny

vl

Referenční
hodnota

průměmého
souěinitele
prostupu

tepla zóny
Uem,RJ

Součin

Vi'U"',Rl

rcl lm3l lW(m2.K)l [W.m/Kl
Objekt 20,0 27 008,6 0,43 11613,70
Gelkem x 27 008,6 x íí 6í3'70

Budova

Pniměrný součinital prostupu tepla budovy
Vypočtená
hodnota

uo'
(U", = HtA)

RefereněnÍ
hodnota

Uetn,n
(U",n,n = fffl.U'n.ni)M

Splněno

lw(mznl p/(m291 [ano/ne]

Budova jako celek 0,30 0,43 ano
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B) technické systémy

b.1.a) vytápění

gii. 
":J. ,r 

'i*

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven poŽadavek na referenční hodnotu
"'v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.í.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

Poznámka: Hodnocení splnění poádavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a přijiné'
neŽ větší změně dokončené budovy v případě plnění pofudavku na energetickou náročnost
budovy podle $ 6 odst.2 písm. c).

Hodnocená
budovďzóna

Typ zdroje Energo-
nositel

Pokrytí
dílěí

potřeby
energie
na vytá-

pění

Jmeno-
vitý

tepelný
výkon

Uěinnost
výroby
energie
zdroiem
tepí62)

Učinnost
distribu-

ce
energie

na
vytápění

4x,oia

Uěinnost
sdílení
energie

na
vytápění

4n,em4s.o.n i GOP

t-1 t-I lYrl tkwl ÍY,| t-1 IYrl ÍY,\

Referenční budova x1) x x x 80 85 80

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
Plyn.

kondenzačnÍ
kotle

zemní plyn 100,0 194 95 89 88

Hodnocená
budovďzóna

Typ zdroje Úěinnost
výroby energie
zdrojem tepla

nx,ssn
nebo

coPH,sen

Úěinnost výroby
energis

referenčního
zdroje tepla

4x,gen,q
nebo

coPH,sen

Požadavek
splněn

t-l lYol lYol [ano/ne]

Objekt Plyn' kondenzační kotle 95
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B} technické systémy

atr. 5 / liJ

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 podle $ 6 odst. 2 písm' c).

b,2.al chlazeni

Hodnocená
budovďzóna

TvP
systému
chIazení

Energo-
nosite!

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
chlaze-

ní

Jmeno-
vitý

chladíeí
výkon

Chladi-
ci

faktor
zdroje
chladu

EERc'í.n

Účinnost
distri-
buce

energie
na

chlazení
řlc,ots

Učinnost
sdílení
energie

na
chlazení

ř|c,em

t-t 1-1 tw tkw I-1 t%l l'l.1
Referenční budova x x x x

Hodnocená budovalzóna:

nenl

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

Hodnocená
budovďzóna

Typ systému
chlazení

Chladící faktor
zdroje ehladu

EERc.o.n

Chladící Íaktor
refereněního
zdroje chladu

EERc.g"n

Požadavek
splněn

t-1 t-1 t-1 [ano/ne]

nent
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B) technické systémy

sir. {i I 'i&

b.3) větráni

Hodnocená
budova/zóna

Typ vět-
racího

sy*tému

Energo-
nosite!

Tepelný
výkon

Chladí-
cí

výkon

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
větrání

Jmen.
elektr.
příkon

systému
větrání

Jmen.
objem.
průtok

větraeího
vzduchu

Měmý
příkon
venti.
látoru
ílUGě-
ného

větrání
sFPrhu

t-1 t-t IKWJ tkwl t'l"1 tkvý] 1m3/trod1 [W.ďm3]

Referenční
budova x x x x x x x

Hodnocená budova/zÓna:

Objekt
přirozené
větrání
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B) technické systémy

b.4) úprava vlhkosti vzduchu

::tr"' í l jl?

Hodnocená
budovďzóna

Tvp
systému
vIhčení

Energo-
nositel

Jmenovitý
elektriclqý

pfikon

Jmenovitý
tepe!ný
výkon

Pokrytí
dílčí

dodané
energie

na
úpravu
vlhkosti

Účinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
vlhěení
řlRH+.o-

t-t t-t tkw tkw lYol Í%1

Referenční budova x x x x x
Hodnocená budova/zÓna:

nent

Hodnocená
budovďzóna

Tvp
systému
odvlhčení

Energo-
nositel

Jmen.
elektr.
přkon

Jmen.
tepelný
výkon

Pokrytí
dÍ!čí

potřeby
energie

na
úpravu

odvlhěení

Jmen.
chladící
výkon

Úěinnost
zdroje
úpravy
vlhkosti
systému
odvlhčení

4*-'n"n

t-1 t-l tkw tkvýl tYrl tkwl lYol
Referenční budova x x x x x x

Hodnocená budova/zóna:

nent



b.5.a) přÍprava teplé vody (TV}

Hodnocená
budovďzóna

Systém
přípravy

TVv
budově

Energo-
nositel

Pokrytí
dílčí

potřeby
energie

na
přípravu

teplé
vody

Jmen.
pfikon

pro
ohfuv
w

Objem
zásob-
níku
TV

Učinnost
zdroje

tepla pro
pfipravu

teplé
vodyí}

Měmá
tepelná
ztráta

zásobní-
ku teplé
vody

Qw,st

Měmá
tepelná
ztráh

rozvodů
teplé
vody

Qw,arn*,*" i coP

t-t t-1 lVrl IKWI llitryl ÍYol t-1 twh/r.dl [Wh/m.dl
Referenční budova x x x x x 85 5,0 150,0

Hodnocená budova/zóna:

Objekt
Plyn.

kondenzační
kotle

zemnÍ
plyn 100,0 194 2000 95 7,9 134,6

P r* t* k':l l k p rů karu ***rg*ti*ks n * rcůn o*ti i: ulrjo,"u q*

B} technické systémy

str. $ I 1*

Poznámka: 1)v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na úěinnost technického systému k přípravě tepIé vody

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 podle s 6 odst. 2 písm. c).

Hodnocená
budovďzóna

Typ systému
k přípravě
teplé vody

Učinnost
zdroje tepla
pro pfipravu
teplé vody

nw,scn
nebo COPuro..

Uěinnost
referenčního

zdroje tepla pro
přípravu teplé
vodY lwg.n,.q

nebo COPry.o..

Pofudavek
splněn

t-] ÍTol lo/ol [ano/ne]

Objekt Plyn. kondenzační kotle 95
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B) technické systémy

b.6) osvětIenÍ

*tr. * I l*

Hodnocená
budovďzóna

TvP
osvětlovací
soustaqy

Pokrytí dílěí
potřeby

energie na
osvětlení

Celkový
elektrický příkon
osvětlení budow

Pruměrný měrný příkon
pro osvětlení vztažený

k osvětlenosti zóny
Fu,n

t-1 lVol tkwl tW(m2.lx)l

Referenční budova x x x 0,05

Hodnocená budova/zÓna:

Objekt
teplotní,

kompaktní 100 26,8 0,07


