
Energetická Nárocnost Budov

Protokol pro prukaz energetické nárocnosti budovy

Príloha C. 4 k vyhlášce C. 148/2007 Sb.

Prukaz energetické nárocnosti budovy

(1) Protokol

a) Identifikacní údaje budovy

Adresa budovy (místo, ulice, císlo, PSC):

Raihrad, Klášterní dvur 936, 664 61

Úcel budovy:

BvtoVÝ dum

Kraj:

JihomoravskÝ krai

Kód obce:

583758

Kód katastrálního území:

738921

Parcelní císlo:

700/64

Vlastník nebo spolecenství vlastníku, popr. stavebník:

Spolecenství pro dum Klášterní dvur 936, Raihrad

IC

29354722

Adresa:

Raihrad, Klášterní Dvur 936, 664 61

Kraj: Tel.le- mail:

/

Další vlastník nebo sDolecenství vlastníku, DODr.stavebník: Adresa:
Kraj:Provozovatel, popr. budoucí provozovatel:

Spolecenství pro dum Klášterní dvur 936, Rajhrad
Adresa:

Raihrad, Klášterní Dvur 936, 664 61

IC:

29354722

Tel.le- mail:

/
O

Nová budova O
Zmena stávaiící budovy

O
Umístení na verejném míste podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb

b) Typ budovy

o Rodinný dum
O Administrativní budova

O

O

B ov' dum O Hotel a restaurace

Nemocníce O Budova pro vzdelávání

Budova pro velkoobchod a maloobchod

c) Užití energie v budove

1. Strucný popis energetického a technického zarízení budovy
ytápení je teplovodní pomocí tepelného cerpadla zeme/voda EcoPart 12 V3 (2 ks) o výkonu 24,8 kW a príkonu 5,76 kW (pri BOIW35). Jako

IdOPlnkOvý zdroj tepla je použita prípojka k centrální kotelne na hnedé uhlí o príkonu ca. 100 kW. K príprave TUV (a do marginální míry kvytápení) slouží solární kolektory. K ukládání prebytecného tepla a jeho následného využití slouží akumulacní nádrž o objemu 3000 I s
rezervní el. spirálou o výkonu 100 kW. Otopná soustava je dvoutrubková, s nuceným obehem vody a teplotním spádem 55/40°C pro
radiátory. Otopná telesa jsou opatrena termostatickými ventily. Vetrání je nucené s rekuperací tepla. K príprave TUV slouží zásobníkový
ohrívac o objemu 1500 I napojený pres integrovaný zásobník na solární kolektory REGULUS KPS 11 o úcinné ploše 109 m2 s rezervním
napájením z tepelného cerpadla a ze centrální kotelny. Osvetlení je prevážne zárivkové s elektronickými predradníky.



2. Druhy energie užívané v budove

181
Elektrická energíe 181Tepelná eneraie OZemní plyn

O
Hnedé uhli OCerné uhli OKoks

O
TTO OLTO ONafta

O
Jiné plvnv ODruhotná eneraie OBiomasa

O
Ostatní obnovitelné zdroje - pripojte jaké: -

O Jiná paliva - pripojte jaká: -

3. Hodnocená dílcí energetická nárocnost budovy EP

181 Vytápení (EP H) 181Príprava teplé vody (EP DHW)

O
Chlazení (EP c) 181Osvetlení (EP uoht)

181

Mechanické vetrání (vc. zvlhcováni) (EP A",Faos)

d) Technické údaje budovy

Predmetným objektem je bytový dum sestávající z 48 bytu 2+KK a 3 bytu 3+KK. Má clenitý pudorys o vnejších rozmerech 35,8 m x 22,6 m. Je nepodskleper
s 6 nadzemními podlažími. Má pultovou strechu. Svislá okna jsou plastová s izolacním trojsklem plneným argonem. Vchodové dvere jsou plastové.
Konstrukce strechy nad vytápeným prostorem je tvorena ze stropních vložek o ti. 200 mm, je chránena proti povetrnostním vlivum a protí vniknutí vlhkosti a
par zevnitr objektu a je zateplena deskami z penového polystyrénu EPS 150 S o ti. 250 mm. Konstrukce terasy nad vytápeným prostorem je tvorena ze
stropních vložek o ti. 200 mm, je chránena protí povetrnostním vlivum a proti vniknutí vlhkosti a par zevnitr objektu a je zateplena deskami z penového
polystyrénu EPS 150 S o ti. 220 mm. Konstrukce terasy nad vytápeným prostorem (2np) je chránena proti vniknutí vlhkosti a par zevnitr objektu a je
ateplena deskami z penového polystyrénu EPS 70 F o tI. 70 mm, deskami z penového polystyrénu EPS 70S o tI. 115 mm a deskami z penového

polystyrénu EPS 150 S o tI. 100 mm. Vnejší steny jsou provedeny v systému ztraceného bednení a tvoreny vrstvou železobetonu o ti. 140 mm a zatepleny
Ideskamí z penového polystyrénu EPS 150 S o tI. 70 mm a deskami z penového polystyrénu EPS 150 S o ti. 210 mm. Konstrukce steny se sousední
budovou (Bytový dum) jsou provedeny v systému ztraceného bedneni a tvoreny vrstvou železobetonu o tI. 140 mm a vrstvou železobetonu o tI. 140 mm a
atepleny deskami z penového polystyrénu EPS 150 S o ti. 70 mm, deskami z penového polystyrénu EPS 150 S o ti. 140 mm a deskami z penového

polystyrénu EPS 150 S o tI. 70 mm. Konstrukce podlahy nad venkovním prostorem je tvorena ze stropnich vložek o ti. 200 mm a je zateplena deskami z
minerálni vlny KNAUF TI 135 U o tI. 40 mm a deskami z penového polystyrénu EPS 70 F o ti. 300 mm. Konstrukce podlahy nad nevytápeným suterénem je
Itvorena ze stropních vložek POROTHERM MIAKO 19 o tI. 190 mm a je zateplena deskami z minerálni vlny KNAUF TI 135 U o ti. 40 mm a deskami z
penového polystyrénu EPS 70 F o ti. 200 mm. Konstrukce strechy nevytápeného prostoru je tvorena ze stropních vložek o tI. 200 mm, je chránena proti
Ivniknutí vlhkosti a par zevnitr objektu a je zateplena deskami z penového polystyrénu EPS 70S o tI. 100 mm a deskami z penového polystyrénu EPS 150 S
I. 100 mm. Steny pod zeminou nevytápeného prostoru (Suterén) jsou provedeny v systému klasického bednení a tvoreny vrstvou železobetonu o ti. 210
mm a zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu JACKODUR (120mmstl>80mm) o tI. 100 mm. Vnejší steny nevytápeného prostoru (Suterén) jsou
provedeny v systému klasického bednení a tvoreny vrstvou železobetonu o ti. 210 mm bez dodatecného zateplení. Vnejší steny nevytápeného prostoru ( 2)
jsou provedeny v systému klasického bednení a tvoreny vrstvou železobetonu o tI. 210 mm a zatepleny deskami z extrudovaného polystyrénu JACKODUR
(tls60mm) o tI. 50 mm. Podlaha nad zeminou nevytápeného prostoru (Suterén) bez dodatecného zateplení. Podlahy jsou provedeny podle povahy a úcelu
místnosti (keramická dlažba, lokálne koberec). Celková tepelná ztráta objektu ciní 65 569 W, kde 39 515 W je ztráta prostupem a 26 054 W je ztráta
vetráním.

2. Geometrická charakteristika budovy

13501

3351

3 770,1

0,25

3. Klímatické údaje a vnitrní výpoctová teplota

Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle CSN 730540 - 3)
Iklimatická oblast OBLAST II

Prumerná vnitrni výpoctová teplota v otopném obdobi (provozní režim) aí (OC)

20,0

Prumerná vnitrní výpoctová teplota v období chlazení (provozní režim) ai (OC)

26,0



5. Tepelne technické vlastnosti bud

4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

Plocha všech konstrukcí A

Soucinitel prostupuMerná ztráta

Ochlazovaná konstrukce

tepla U [W/(m2.K)]konstrukce

[m2J
prostupem tepla

dle CSN 730054~
HT [W/K]

1 Podlaha nad nevytápeným suterénem 671,20,17142,6
2

Podlaha nad venkovním prostorem 26,80,133,4
3

Vnejší stena 1346,30,14189,8
4

Výpln otvoru ve vnejší stene (svislé) 608,41,02618,7

5
Strop pod terasou 56,60,169,3

6

Strecha nad vytápeným prostorem 641,60,1598,2

7

Stena se sousední budovou 321,80,140,0

8 9101112131415

~elkem I 3351 I ~Uem=0,02 I 1 129 *)
0): celková merná ztráta konstrukce prostupem tepla je vc. uvedeného zvýšení prumerné hodnoty soucinitele prostupu tepla liU _ dle B.9.2 CSN 73 0540-4.

- -

Požadavek podle § 6a Zákona
IHodnocení Jednotka

Obvodová stena (> 11,96):

6si=19,7

1.Stavební konstrukce a jejich styky maji ve

Podlaha nad suterénem (> 11,96):6si=20,3
všech místech nejméne takový tepelný Vnejší výplne otvoru (> 8,62):

6sí=16,2S~.N ["C]
odpor, že jejich vnítrní povrchová teplota

nezpusobí kondenzaci vodní páry.
Stropní konstrukce (> 11,96):6si=19,6

VyhovujeVnejší stena « 0,30):

0,14

2. Stavebni konstrukce a jejích styky mají

Vnejší výplne otvoru «1 ,70):
1,02

nejvýše požadovaný soucinitel prostupu

Strecha nad vytáp. prostorem « 0,24):0,153
UN [W /m2K]epla a lineárni a bodový cinitel prostupu Podlaha nad nevytap.prost «0,60*):0,17

epla. Balkon,terasa/Podl.n. venk.prost. «0,24/0,24
0,16/0,13

Vyhovuje3. U stavebních konstrukcí nedochází k

U žádné konstrukce obklopující vytápený i
vnitrní kondenzaci vodní páry nebo jen v

nevytápený prostor se nevyskytuje
Mc = O

M", 2: MeS Me.Nmnožství, které neohrožuje jejich funkcní
7pusobilost po dobu predpokládané

kondenzace vodní páry.[kg/m2]

životností.
Vyhovuje

4. Funkcní spáry vnejších výplni otvoru mají

Vstupní dvere do zádverí « 1,6.10-4):0,1.10-4
nízkou pruvzdušnost, ostatní konstrukce a

Ostatní vnejší výplne otvoru « 0,87.10-4):
0,1.10-4ilv.N [m'/(s.m.PaO.67)]spáry obvodového plášte budovy jsou témer vzduchotesné.

Vyhovuje

5. Podlahové konstrukce maji požadovaný

Koupelna, WC «6,9):
<6,9

pokles dotykové teploty zajištovaný jejích

Ložnice, detské pokoje «3,8):<3,8
tiS'O.N [0C]epelnou jimavostí a teplotou na vnitrním Ostatní místnosti «5,5):<5,5

povrchu. Vyhovuje
6. Místností (budova) mají požadovanou

Pokles teploty v zimním období/8 hod. «3):<3tiSV.N (t) [0C]

epelnou stabilitu v zímním í letním období, Nejvyšší denní teplota v letním období « 27):
<27aai.max.N [0C]

snižující riziko jejich prílišného chladnutí a prehríváni.
Vyhovuje

7. Budova má požadovaný nízký prumerný

U
em « 0,50): 0,34

soucinitel prostupu tepla obvodového plášte Vyhovuje

U.m•N [W/m2K]

Uem.

Pozn. Hodnotypod b. 1. - 7. uvedenyv projektovédokumentaci podle vyhlášky499/2006 Sb., o projektovédokumentaci staveb



6. Vytápení

Teplovodni

V souladu s vyhláškou C. 193/2007 Sb.

Topná telesa opatrena TRV s termostatickými hlavicemi

epelné cerpadlo + prípojka k centrální kotelne na hnedé uhlí

Pravidelná smluvní

Pravidelná

Ne

I8J Odhad

24,8+100

O Merení

Automatická

Ano

Není

o

300% 99%

Údržba zdroje energie

- - --- - - ~ ____ - __ u ______ --- --

Bílancní
Dodaná energíe na vytápení Qtu••.H(GJ/rok)

68,2
Spotreba pomocné energie na vytápeni Q"".H [GJ/rok]

2,2
Energetická nárocnost vytápení EP H= Qtu••H+ Q""H (GJ/rok)

70,4
Merná potreba tepla na vytápení QHA[kWh/(m2.rok))

dle CSN EN ISO 13790/ dle TNI 73 033011,4/10,7

Merná spotreba energíe na vytápení EpH.A[kWh/(m2.rok)]

5,2

8. Vetrání a klimatizace

Mechanické vetrání
Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodu

Vyhovující

Systém VZT zarízení
Typ vetracího systému

Rovnotlaké s rekuperací tepla

Tepelný výkon [kW]

-
Jmenovitý elektrický príkon systému vetrání [kW]

6
Jmenovité prutokové množství vzduchu [m3/h]

7000

Prevažující regulace vetrání

Regulace teploty privádeného vzduchu. Výmena 7000 m3/hod.

Údržba vetracího systému

OPravidelná smluvní

O
Není OPravidelná

Zvlhcování vzduchu

Ne

Typ zvlhcovací jednotky 1 Jmenovitý príkon zvlhcování [kW]

-
Použité médium pro zvlhcování

OPára OVoda I

Regulace klimatizacní jednotky

-
Údržba klimatizace

I8JPravídelná smluvní

O
Není I8JPravidelná

Zdroj chladu není systém chlazení

Druh systému chlazení

-

Jmenovitý el. prikon pohonu zdroje chladu [kW]
-

Jmenovitý chladicí výkon [kW]
-

Prevažující regulace zdroje chladu

-

Prevažující regulace chlazeného prostoru

-

Údržba zdroje chladu
OPravidelná smluvní

O

Není OPravidelná

Stav tepelné izolace rozvodu chladu

-



- ~-- - - -- -- -- - - - - - ~- - - - - - - -- -- - - - -- -- -- -- - - _u

Bilancní
Spotreba pomocné energie na mech. vetrání O_F •••• [GJ/rok]

71,3

Dodaná energie na zvlhcování O"~.Hum [GJ/rok)

0,0

Energetická nárocnost mechanického vetrání (vc. zvlhcování) EP_.F ••• = 0Au'F ••• + O"A',Hum [GJ/rok]

71,3

Merná spotreba energie na mech. vetráni vztažená na celkovou podlahovou plochu EP FA••. A [kWh/(m2.rok))

5,3

- - -- - -- ----

Bilancní
Dodaná energie na chlazení O,,~c [GJ/rok)

0,0

Spotreba pomocné energie na chlazení 0AU'C [GJ/rok]

0,0

Energetícká nárocnost chlazení EPC = O •••• c + 0AU'C [GJ/rok]

0,0

Merná spotreba energie na chlazení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP C,A [kWh/(m2.rok))

0,0
1O. Dílcí hod tické nárocnosti chl

ásobníkový ohrívac napojený pres akumulacní zásobník na solámí
kolektory s rezervním napájením z tepelného cerpadla a ze centrální
kotelny

181 Centrální

O Kombinovan"

181 Odhad

Lokálnío

1500

O Pravidelná smluvníPravidelná

Není

76%

o
181

219%

..--- ... -..-. --.-..- ..-.-- ..---... .---- .- ---
Bílancní

Dodaná energie na prípravu TV O ••••.DHW [GJ/rok]

108,8
Spotreba pomocné energie na prípravu TV OAux.OHW[GJ/rok]

4,7

Energetická nárocnost prípravy TV EPDHW= 0fuAIDHW + 0A",.DHW [GJ/rok]

113,5

Merná spotreba energie na prípravu TV vztažená na celkovou podlahovou plochu EP DHW.A[kWh/m2.rok)]

8,4
12. Dilcí hod . k" lé vod

13. Osvetlení

[W]

Prevážne zárivkové s elektronickými predradník
5859
rucne

----- - .H •H..- -....
Bilancní

Dodaná energíe na osvetlení 0•.•,.'9'<' [GJ/rok]

60,5
Energetická nárocnost osvetlení EP Linh, = a..AI.LinhtE [GJ/rok)

60,5

Merná spotreba energie na osvetlení vztažená na celkovou podlahovou plochu EP, •.•.••[kWh/(m2.rok))

4,5
14. Dílcí hod . k" "I



Uk- -- ---- - - ------..... _. __ .. __ .. ____ w·.,.

Bilancní
Energetická nárocnost budovy EP [GJ/rok]

315,6
Maximální energetická nárocnost referencní budovy Rrq [kWh/(m>.rok)]

120
Mínimální energetická nárocnost referencní budovy Rrq [kWh/(m>.rok)]

83
Trída energetické nárocnosti hodnocené budovy

A
Slovní vyjádrení trídy energetické nárocnosti hodnocené budovy

Velmi úsporná
Merná spotreba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m>.rok)]

23,3

e) Energetická bilance budovy pro standardni užívání

I. aoaana eneraíe z vneJsl stran systemove nramce Duaovv stanovena Dllancnlm hodnocením

Vypoctené množství

Energie skutecneJednotková cena

Energonositel

dodané energiedodaná do budovy

[GJ/rok]
[GJ/rokl [KclGJl

EI. energie

192,6- 695

Teplo
123,0- 700

-

- - -

-
- - -

-
- - -

Celkem
315,6-

Vypoctené množství vyrobenéDruh zdroje energíe
energie

[GJ/rokl-

-

Celkem
-

f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativnich systému a kogenerace
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2

D
i5
D

D
D
D

Jiné

ení nebo chlazení

1. Postup a výsledky posouzeni ekologické a ekonomické proveditelností technicky
dostupných a vhodných alternativních systému dodávek energie1---------
g) Doporucená opatrení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické
nárocnosti budovy

Úspora
Investicní Prostá

Popis opatrení

energienáklady doba

[GJ/rok]

[tis. Kclnávratnosti
-

- - -

-
- - -

Úspora celkem se zahrnutím svneraických vlivu

-- -



1. Hodnocení budo

Bilancní

[

h) Další údaje

1. Doplnující údaje k hodnocené budove

ýpocet potreby tepla na vytápení je proveden dle normy CSN ISO 13 790 na základe zjednodušeného hodinového kroku
. poctu pro relevantní klimatickou oblast CR dle CSN 73 0540-3. Pro každou klimatickou oblast je vytvoren soubor 12

referencních dnu s hodí novým prubehem (1 referencní den zastupuje 1 mesíc). Údaj merné potreby tepla na vytápení dle TNI 73
0330 uvedený v bode 7. je podstatný pro posuzovaní pasivního ci nízkoenergetického standardu. Potreba TUV je v souladu s TNI
73 0330 stanovena na 28,8 litru (10°C /55°C) na osobu a den.
Predmetný objekt je pasivním bytovým domem trídy BD 12PS (dle protokolu o merení pruvzdušnosti budovy, tzv. Blower
door testu, ze dne 26.11.2011 byla namerená prumerná hodnota n50 = 0,51 h'1).

(2) Doba platnosti prukazu a identifikace zpracovatele

Platnost prukazu do

Prukaz vypracoval

Osvedcení c.

Tabulka slovního

Hranice tridy EN [kWh/(m'.rok)]

od do

A O 42 A

B

43 82 B

C

83 120 C

D

121 162 D

E

163 205 E

F

206 245 F

G

245 - G

10. leden 2023

Ing. Bruno Vallance

93 Dne: 10. leden 2013

Slovní vyjádrení energetické

nárocnosti budov

Velmí úSDorná



Energetická Nárocnost Budov
PRUKAZ ENERGETICKÉ NÁROCNOSTI BUDOVY

PRUKAZ ENERGETICKÉ
NÁROCNOSTI BUDOVY

Bytový dum Hodnocení budovy

Rajhrad, Klášterní dvúr 936, 664 61 stávající stav
pO realizaci
doporucení

Celková podlahová plocha: 3770

kWh/m2

O42
-43
8283 r >120

C

121
I162

D
>

163

I205

E
>

206

I
245

F
-

>245

trída EN

Celkem

100%

kWh/m2

23,3-
315,6

19%

kWh/m2

23,3

10. leden 2023
Ino. Bruno Vallance

23%0%

Vytápení
22%

Doba platnosti prukazu
Prukaz vypracoval

Osvedcení c.: 93


