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(1) Protokol
a) Identifika ční údaje budovy

b) Typ budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Jiný druh budovy - připojte jaký:

c)      Užití energie v budov ě

1. Stručný popis energetického a technického za řízení budovy
Objekt je napojen na centrální zásobování teplem. Teplo do sítě CZT energii dodává Pražská teplárenská, a.s. Teplo je 
získáváno spalováním hnědého uhlí v elektrárně Mělník. Plyn není do objektu zaveden. Předávací stanice je umístěna 
v technické místnosti v 1.NP. Do sítě centrálního zásobování teplem dodává tepelnou energii Pražská teplárenská, a.s. Ta 
získává teplo spalováním hnědého uhlí v elektrárně Mělník. Zdroj tepla je stejný jak pro vytápění, tak pro ohřev TV. Otopný 
systém je teplovodní s nuceným oběhem. Teplo do soustavy dodává výměníková stanice. Ve výměníkové stanici je instalována 
ekvitermní regulace, která řídí směšování topné vody v závislosti na vnější teplotě. Čidlo ekvitermní regulace je umístěno v 
exteriéru na stěně objektu. Dodávané teplo do objektu je měřeno na patě objektu. Rozúčtování mezi jednotlivé uživatele bytů je 
realizováno na základě podlahové plochy. Teplá voda je připravována v předávací stanici umístěné v 1.NP. Teplo potřebné na 
ohřev teplé vody odebrané objektem je měřeno ve výměníkové stanici.

Administrativní budova Nemocnice      Budova pro vzdělávání
Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod

Tel./e- mail: 420724370968 / jarinaR@seznam.cz
Nová budova Změna stávající budovy 
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb

Rodinný dům Bytový dům      Hotel a restaurace

Tel./e-mail: 420724370968 / jarinaR@seznam.cz

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:
Bytové družstvo Pavlišovská 2293 a 2294

Adresa: Pavlišovská 2294/10, 193 00 Praha 20
IČ: 284 33 513

 786/190, 786/191 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník:
Bytové družstvo Pavlišovská 2293 a 2294

Účel budovy: Bytový d ům stávající stav s variantou II.
Kód obce: Praha; 554782

Adresa:
IČ: 284 33 513

Průkaz energetické náro čnosti budovy

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha, Pavlišovská 2293-2294, 193 00

Pavlišovská 2294/10, 193 00 Praha 20

Kód katastrálního území: Horní Po černice; 643777 
Parcelní číslo:

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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1. Stručný popis budovy

2. Geometrická charakteristika budovy

3. Klimatické údaje a vnit řní výpo čtová teplota

19,7
26,9Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi (°C)

d) Technické údaje budovy

Jedná se o samostatně stojící bytový objekt obdélníkového půdorysu s rozměry 36,4 x 14,9 m, který byl dokončen počátkem 
devadesátých let minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektu je 
dána použitím konstrukční soustavy VVÚ-ETA upravené pro výškový dům. Objekt o dvou sekcích má 10 nadzemních podlaží, 
první podlaží je technické. Objekt není podsklepen. Nadzemní podlaží obsahují celkem 54 bytových jednotek. V technickém 
1.NP se nachází hlavní vstupy, kočárkárny, prádelny, sušárny, žehlírna, technická místnost s výměníkem tepla a sklepy. V 2-
10.NP se nacházejí bytové jednotky. Na vstup navazuje komunikační prostor, který tvoří schodiště a výtah. Nad střešní rovinu 
vystupuje v místě komunikačních prostor střešní nástavba, v níž se nachází strojovna výtahu.

Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN 730540 - 3) klimatická oblast OBLAST I
Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi (°C)

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 4721
Objemový faktor budovy A/V 0,28

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných

Vytápění (EPH) Příprava teplé vody (EPDHW)

-

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 14380

Jiná paliva - připojte jaká:

Chlazení (EPC) Osvětlení (EPLight)
Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans)

Druhotná energie      Biomasa
Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké:

3. Hodnocená díl čí energetická náro čnost budovy EP

Hnědé uhlí Černé uhlí      Koks

konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 3990

-

TTO LTO      Nafta
Jiné plyny

Elektrická energie Tepelná energie      Zemní plyn

2. Druhy energie užívané v budov ě

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

182,64
47,55

46,37
25,74

353,56
324,88

0,63
0,62
2,40
5,65

399,02
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

107,39
675,05
74,59
189,63

0,00
0,00

0,00
0,00

0,78

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3,25
1,11
0,63
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,39
1,49

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

856,80
277,20
301,00

0,10

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

289,90
76,70
128,10
50,00
51,70
66,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

MIV - 1

schodišťová stěna 1/2

0,00

výplně kovové - 2
MIV - 2

lodžie - 1
strop nad vyt. 1.NP 1/2

tepelné mosty

0,00

476,40

výplně plast - 1

strop nad sklepy - 1

0,00

343,20

průčelní panely - 2

střecha - 2
podlaha na zemině - 2

střecha - 1

štítové panely - 2
výplně dřevěné - 2

0,39 185,80

výplně dřevo - 1 457,60 2,40 1262,98
83,90 1,40

116,25129,60

Celkem 5124,20
Tepelné vazby

0,00 0,000,00
pozn. nejsou li součástí U

0,00

U [W/(m.2K)] prostupem tepla 

A [m2] HT [W/K]

Plocha všech 
konstrukcí

průčelní panely - 1
štítové panely - 1 690,50 0,62 428,11

164,40 1,11 127,74

681,10 0,63 429,09

135,08
0,78

Ochlazovaná konstrukce prostupu tepla konstrukce 
Součinitel Měrná ztráta 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Hodnocení Jednotka

6. Vytápění

Převažující regulace otopné soustavy
Ne

Zdroj tepla č. 1

100% Měření Odhad
*Pozn.: Uvedená hodnota značí pouze účinnost tepelného zdroje.
V průkazu ENB se dále řeší i účinnost systému distribuce a emise tepla, které nejsou v protokolu průkazu zobrazeny.

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy celistvé
ekvitermní - termostatické hlavice

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] CZT

Rozdělení otopných větví podle orientace budovy 

Pravidelná smluvní
PravidelnáNení

3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v 
množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané 
životnosti.

UN 

[W/m2K]

CZT

6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním 
období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání.

7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla 
obvodového pláště Uem.

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb

ve stávajícím stavu nehodnoceno
DqV,N (t) 

[°C]

   Ano

NE - tř. D
nevyhovující

Rsi,N [K/W] 
θsi,N [°C]

ve stávajícím stavu nehodnoceno

1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový 
tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní 
páry.

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel 
prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla.

ve stávajícím stavu nehodnoceno

Uem,N 

[W/m2K]

ve stávajícím stavu nehodnoceno
Mc,N 

[kg/m2] 

ve stávajícím stavu nehodnoceno

iLV,N 

[m3/(s.m.P
a0,67)]

ve stávajícím stavu nehodnoceno

Otopný systém budovy - popis otopné soustavy teplovodní s nuceným oběhem

5. Tepelně technické vlastnosti budovy  
Požadavek podle § 6a Zákona 

Dq10,Ν [°C]
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný 
jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu.

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou 
průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř 
vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového 
pláště.

Výpočet

Regulace zdroje energie Automatická
Údržba zdroje energie

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Zdroj tepla č. 2

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 3

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 4

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 5

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 6

- Měření Odhad

7. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti vytáp ění

81,67Měrná spotřeba energie na vytápění EPH,A [kWh/(m2.rok)]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

1388,14

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 0,85

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 1388,99

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok]

Výpočet
Regulace zdroje energie

Údržba zdroje energie

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Pravidelná smluvní

Bilanční

Výpočet

není zdroj tepla č.2

Regulace zdroje energie

Není

Typ zdroje energie -

Pravidelná

Údržba zdroje energie Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

-

Výpočet

Regulace zdroje energie
Údržba zdroje energie

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

Výpočet

Pravidelná

Výpočet

-

Pravidelná smluvní

-

Regulace zdroje energie
Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]
Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní
Není

Regulace zdroje energie

Pravidelná

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

není zdroj tepla č.3

není zdroj tepla č.4

není zdroj tepla č.5

Není Pravidelná
není zdroj tepla č.6

Není

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Systém VZT zařízení č. 1

Voda

Systém VZT zařízení č. 2

Voda

Systém VZT zařízení č. 3

Voda

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Ne

Regulace klimatizační jednotky -

Údržba větracího systému Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Zvlhčování vzduchu

Použité médium pro zvlhčování Pára

-

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -

není systém VZT č.1

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] -
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

8. Větrání a klimatizace
Mechanické větrání

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW] -

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů 

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW] -

-

Ne

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Údržba větracího systému Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Zvlhčování vzduchu

Použité médium pro zvlhčování Pára

Údržba klimatizace
Regulace klimatizační jednotky -

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW] -

Zvlhčování vzduchu Ne

Není Pravidelná

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
-

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

Není Pravidelná

Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy
Údržba větracího systému Pravidelná smluvní

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní

Použité médium pro zvlhčování Pára
Regulace klimatizační jednotky -

Není Pravidelná

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

není systém VZT č.2

není systém VZT č.3

Pravidelná smluvní

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Systém VZT zařízení č. 4

Voda

Systém VZT zařízení č. 5

Voda

Pravidelná smluvní

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
-Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

0,00
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Pravidelná
Údržba větracího systému Pravidelná smluvní

Ne

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

Použité médium pro zvlhčování Pára
Regulace klimatizační jednotky -

-

-

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní

Použité médium pro zvlhčování

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW] -

-

Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00
-

Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1

Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

-Převažující regulace chlazeného prostoru

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu
Převažující regulace chlazeného prostoru -

Údržba větracího systému

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW]

Zvlhčování vzduchu

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h]

Regulace klimatizační jednotky

Zvlhčování vzduchu

Pravidelná smluvní
-

Údržba klimatizace
Není Pravidelná

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]
Pára

Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Ne

Není Pravidelná

Není

Není

Údržba zdroje chladu

-

Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2

Pravidelná smluvní
Pravidelná

Údržba zdroje chladu
Není

-
-

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu -

Není Pravidelná

není systém VZT č.4

není systém VZT č.5

Pravidelná

-

Pravidelná smluvní

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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9. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti mechanického v ětrání (v č. zvlhčování)

10. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti chlazení

Bilanční

Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3
Druh systému chlazení -

Převažující regulace chlazeného prostoru

Zdroj chladu č.4

Údržba zdroje chladu

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW] -
Jmenovitý chladící výkon [kW]

Druh systému chlazení -

Není
není systém chlazení č.4

-Převažující regulace zdroje chladu

Pravidelná

Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5

Převažující regulace zdroje chladu -

Druh systému chlazení -
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]
Jmenovitý chladící výkon [kW] -

Jmenovitý chladící výkon [kW]

Převažující regulace chlazeného prostoru -

0,00

Převažující regulace zdroje chladu -

Údržba zdroje chladu Pravidelná smluvní

-

Údržba zdroje chladu Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

-

Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6
Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW] -

Stav tepelné izolace rozvodů chladu4

Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]

Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]

-

Nehodnoceno

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu -

EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]

Údržba zdroje chladu

Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]

Nehodnoceno

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0,00

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]

Bilanční

0,00

Měrná spotřeba energie na mech. větrání 

-

-

Není Pravidelná

Pravidelná smluvní

-

0,00

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]

0,00

Pravidelná

Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na chlazení

0,00

-

-

Pravidelná smluvní
Není

Převažující regulace chlazeného prostoru -

Převažující regulace chlazeného prostoru

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

8



11. Příprava teplé vody (TV)

Systém přípravy TV v budově č.1

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.2

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.3

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.4

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.5

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.6

Měření Odhad

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%]
-

Není

Typ přípravy TV

Typ přípravy TV -
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

-

Objem zásobníku TV [l] -
Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -
-

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

není systém přípravy TV č.4

Pravidelná smluvní

Výpočet

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Typ přípravy TV

Systém přípravy TV v budově

CZT

Centrální Lokální

-Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Kombinovaný

-

Výpočet
Objem zásobníku TV [l]

Objem zásobníku TV [l] -

Není

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Pravidelná smluvníÚdržba zdroje přípravy TV Pravidelná

-

Pravidelná smluvní
Objem zásobníku TV [l] -
Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Není

Typ přípravy TV -

Pravidelná

není systém přípravy TV č.6

Údržba zdroje přípravy TV 

Není

Objem zásobníku TV [l] -

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%]

není systém přípravy TV č.5
Není

Typ přípravy TV

Objem zásobníku TV [l]

není systém přípravy TV č.2

Není

Typ přípravy TV

není systém přípravy TV č.3

CZT

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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12. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti p řípravy teplé vody

13. Osvětlení

14. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti osv ětlení

15. Ukazatel celkové energetické náro čnosti budovy

Poznámka: Do celkové dodané energie na osvětlení je započtena elektrické energie spotřebičů vnitřního vybavení budovy které v celkové bilanci tvoří 
vnitřní tepelné zisky.

83

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy D

Poznámka: Do celkové dodané energie na osvětlení je započtena elektrické energie spotřebičů vnitřního vybavení budovy které v celkové bilanci tvoří 
vnitřní tepelné zisky.

Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Nevyhovující

Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 128,29

Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kWh/(m2.rok)]

Bilanční
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 2180,48

Měrná spotřeba dodané energie na osvětlení a spotřebiče v bilanci

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 7,85

Bilanční

Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kWh/(m2.rok)] 120

Dodaná energie osvětlení Qfuel,ap,E [GJ/rok] 61,54

Dodaná energie pro elektrické spotřebiče v bilanci Qfuel,ap,E [GJ/rok] 71,82

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Není zadáno

Dodaná elektrická energie na osvětlení a spotřebiče Qfuel,L,E [GJ/rok] 133,36

Měrná spotřeba energie na přípravu TV
vztažená na celkovou podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/m2.rok)] 38,65

Typy osvětlovacích soustav

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,26

Energetická náročnost přípravy

 TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 658,13

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 656,87
Bilanční

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání
1. dodaná energie z vn ější strany systémové hranice budovy stanovená bilan čním hodnocením 

2. energie vyrobená v budov ě 

f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativ ních systém ů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m 2 

1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomic ké proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém ů dodávek energie

g) Doporu čená opat ření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení en ergetické
 náročnosti budovy

Úspora celkem se zahrnutím 
synergických vlivů viz. var. EA 4.6.2 viz. varianta EA 4.6.2viz. var. EA 4.6.2

viz. opatření EA 4.4.4 viz. EA 4.4.4 viz. opatření EA 4.4.4viz. EA 4.4.4
viz. opatření EA 4.4.3 viz. EA 4.4.3 viz. opatření EA 4.4.3viz. EA 4.4.3
viz. opatření EA 4.4.2 viz. EA 4.4.2 viz. opatření EA 4.4.2viz. EA 4.4.2
viz. opatření EA 4.4.1 viz. EA 4.4.1 viz. opatření EA 4.4.1viz. EA 4.4.1

[GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti

Úspora Investiční Prostá 
Popis opatření energie náklady 

Místní obnovitelný zdroj energie Kogenerace

Tepelné čerpadlo Jiné

- -
Celkem -

doba 

Dálkové vytápění nebo chlazení Blokové vytápění nebo chlazení

-

- -
- -
- -
- -

Druh zdroje energie
Vypočtené množství vyrobené 

energie 
[GJ/rok]

- - -

Celkem 2180,5 2064,6
- - - -

1357,4
658,1 660,0

-
47,3 1791,6

Teplá voda - TV
Elektrická energie 133,4

417,3
Teplá voda - UT 417,3

Energonositel dodané energie dodaná do budovy
[Kč/GJ][GJ/rok] [GJ/rok]

1389,0

Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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1.      hodnocení budovy po provedení doporu čených opat ření

h) Další údaje 
1. Doplňující údaje k hodnocené budov ě

2. Seznam podklad ů použitých k hodnocení budovy

(2) Doba platnosti pr ůkazu a identifikace zpracovatele

Osvědčení č. Dne: 23.12.09

od do
A 0 42 128,29 128,29
B 43 82 128,29 128,29
C 83 120 128,29 128,29
D 121 162 128,29 128,29
E 163 205 128,29 128,29
F 206 245 128,29 128,29
G 245 - 128,29 128,29

Velmi nehospodárná
Mimořádně nehospodárná

Nevyhovující 
Nehospodárná

Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Úsporná
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 81,52

Třída energetické náročnosti B

Bilanční
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1385,49

G

Vyhovující

A
B

269

Tabulka slovního vyjád ření energetické náro čnosti
Hranice třídy EN [kWh/(m2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické 

F

Průkaz vypracoval Ing. Ctibor H ůlka

D

Velmi úsporná
Úsporná

C

E

náročnosti budovy náročnosti budovy 

[1] Místní šetření vykonal dne 2. prosince 2009 Ing. Miloš Strašák (Dekprojekt, s.r.o.) 
[2] Energetický audit vypracovaný firmou DEKPROJEKT, s.r.o. (2009-19771-StraM)
[3] Spotřeby energií poskytnuté objednatelem pENB
[4] Částečná původní projektová dokumentace, vypracoval Vojenský projektový ústav Praha r. 1987

Platnost průkazu do 23. prosinec 2019

Elektrická energie skutečně dodaná do budovy je uvedena jen pro společné prostory domu. Celková spotřeba
elektrické energie pro celý bytový dům nebyla objednatelem dodána.

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Celková podlahová plocha: 4721 m2

kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN

0

42

43

82

83

120

121

162

163

205

206

245

245

>245

Chlazení
Mechanické 

větrání
Celkem

0,0% 0,0% 100%

269

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

30,2%

Doba platnosti průkazu 23. prosinec 2019

Průkaz vypracoval
Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.:

63,7% 6,1%

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06

Osvětlení a další 
spotřeba el.

Podíl dodané energie připadající na:

128,29 81,52

2180,48 1385,49

128,3

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ

Vytápění Teplá voda

81,5

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok

128,3
81,52

128,3
81,52

128,3

128,29

128,3
81,52

81,52
128,3

stávající stav

128,29

128,29

81,5

81,5

NÁROČNOSTI  BUDOVY

po realizaci 
doporučení 
varianty II.

128,3
81,52

81,52

128,29
81,5

81,5
128,29

VELMI ÚSPORNÁ

Hodnocení budovyBytový dům stávající stav s variantou II.

Praha, Pavlišovská 2293-2294, 193 00

PRŮKAZ  ENERGETICKÉ 

81,5

81,5
81,52

128,29

128,29

     A

         B

             C

                 D

                     E

                           F

                              G

A A



(1) Protokol
a) Identifika ční údaje budovy

b) Typ budovy

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 148/2007 Sb.

Jiný druh budovy - připojte jaký:

c)      Užití energie v budov ě

1. Stručný popis energetického a technického za řízení budovy
Objekt je napojen na centrální zásobování teplem. Teplo do sítě CZT energii dodává Pražská teplárenská, a.s. Teplo je 
získáváno spalováním hnědého uhlí v elektrárně Mělník. Plyn není do objektu zaveden. Předávací stanice je umístěna 
v technické místnosti v 1.NP. Do sítě centrálního zásobování teplem dodává tepelnou energii Pražská teplárenská, a.s. Ta 
získává teplo spalováním hnědého uhlí v elektrárně Mělník. Zdroj tepla je stejný jak pro vytápění, tak pro ohřev TV. Otopný 
systém je teplovodní s nuceným oběhem. Teplo do soustavy dodává výměníková stanice. Ve výměníkové stanici je instalována 
ekvitermní regulace, která řídí směšování topné vody v závislosti na vnější teplotě. Čidlo ekvitermní regulace je umístěno v 
exteriéru na stěně objektu. Dodávané teplo do objektu je měřeno na patě objektu. Rozúčtování mezi jednotlivé uživatele bytů je 
realizováno na základě podlahové plochy. Teplá voda je připravována v předávací stanici umístěné v 1.NP. Teplo potřebné na 
ohřev teplé vody odebrané objektem je měřeno ve výměníkové stanici.

Administrativní budova Nemocnice      Budova pro vzdělávání
Sportovní zařízení Budova pro velkoobchod a maloobchod

Tel./e- mail: 420724370968 / jarinaR@seznam.cz
Nová budova Změna stávající budovy 
Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb

Rodinný dům Bytový dům      Hotel a restaurace

Tel./e-mail: 420724370968 / jarinaR@seznam.cz

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:
Bytové družstvo Pavlišovská 2293 a 2294

Adresa: Pavlišovská 2294/10, 193 00 Praha 20
IČ: 284 33 513

 786/190, 786/191 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník:
Bytové družstvo Pavlišovská 2293 a 2294

Účel budovy: Bytový d ům - varianta II.
Kód obce: Praha; 554782

Adresa:
IČ: 284 33 513

Průkaz energetické náro čnosti budovy

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): Praha, Pavlišovská 2293-2294, 193 00

Pavlišovská 2294/10, 193 00 Praha 20

Kód katastrálního území: Horní Po černice; 643777 
Parcelní číslo:

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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1. Stručný popis budovy

2. Geometrická charakteristika budovy

3. Klimatické údaje a vnit řní výpo čtová teplota

19,7
26,9Průměrná vnitřní výpočtová teplota v období chlazení (provozní režim) θi (°C)

d) Technické údaje budovy

Jedná se o samostatně stojící bytový objekt obdélníkového půdorysu s rozměry 36,4 x 14,9 m, který byl dokončen počátkem 
devadesátých let minulého století jako jeden z objektů systémové výstavby panelových domů. Technologie provedení objektu je 
dána použitím konstrukční soustavy VVÚ-ETA upravené pro výškový dům. Objekt o dvou sekcích má 10 nadzemních podlaží, 
první podlaží je technické. Objekt není podsklepen. Nadzemní podlaží obsahují celkem 54 bytových jednotek. V technickém 
1.NP se nachází hlavní vstupy, kočárkárny, prádelny, sušárny, žehlírna, technická místnost s výměníkem tepla a sklepy. V 2-
10.NP se nacházejí bytové jednotky. Na vstup navazuje komunikační prostor, který tvoří schodiště a výtah. Nad střešní rovinu 
vystupuje v místě komunikačních prostor střešní nástavba, v níž se nachází strojovna výtahu.

Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN 730540 - 3) klimatická oblast OBLAST I
Průměrná vnitřní výpočtová teplota v otopném období (provozní režim) θi (°C)

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 4721
Objemový faktor budovy A/V 0,28

Celková plocha A – součet vnějších ploch ochlazovaných

Vytápění (EPH) Příprava teplé vody (EPDHW)

-

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 14380

Jiná paliva - připojte jaká:

Chlazení (EPC) Osvětlení (EPLight)
Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans)

Druhotná energie      Biomasa
Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké:

3. Hodnocená díl čí energetická náro čnost budovy EP

Hnědé uhlí Černé uhlí      Koks

konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 3990

-

TTO LTO      Nafta
Jiné plyny

Elektrická energie Tepelná energie      Zemní plyn

2. Druhy energie užívané v budov ě

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

63,78
16,87

12,49
9,90

176,78
103,50

0,22
0,22
1,20
1,80

199,51
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

107,39
675,05
74,59
96,32

0,00
0,00

0,00
0,00

0,21

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3,25
1,11
0,32
1,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,15
1,49

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

856,80
277,20
301,00

0,05

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

289,90
76,70
128,10
50,00
51,70
66,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

MIV - 1

schodišťová stěna 1/2

0,00

výplně kovové - 2
MIV - 2

lodžie - 1
strop nad vyt. 1.NP 1/2

tepelné mosty

0,00

476,40

výplně plast - 1

strop nad sklepy - 1

0,00

343,20

průčelní panely - 2

střecha - 2
podlaha na zemině - 2

střecha - 1

štítové panely - 2
výplně dřevěné - 2

0,15 71,46

výplně dřevo - 1 457,60 1,20 631,49
83,90 1,40

31,30129,60

Celkem 5124,15
Tepelné vazby

0,00 0,000,00
pozn. nejsou li součástí U

0,00

U [W/(m.2K)] prostupem tepla 

A [m2] HT [W/K]

Plocha všech 
konstrukcí

průčelní panely - 1
štítové panely - 1 690,50 0,22 151,91

164,40 0,35 40,28

681,10 0,22 149,84

135,08
0,21

Ochlazovaná konstrukce prostupu tepla konstrukce 
Součinitel Měrná ztráta 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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Hodnocení Jednotka

6. Vytápění

Převažující regulace otopné soustavy
Ne

Zdroj tepla č. 1

100% Měření Odhad
*Pozn.: Uvedená hodnota značí pouze účinnost tepelného zdroje. 
V průkazu ENB se dále řeší i účinnost systému distribuce a emise tepla, které nejsou v protokolu průkazu zobrazeny.

Průměrná roční účinnost zdroje energie* [%]

Stav tepelné izolace rozvodů otopné soustavy celistvé
ekvitermní - termostatické hlavice

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] CZT

Rozdělení otopných větví podle orientace budovy 

Pravidelná smluvní
PravidelnáNení

3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen v 
množství, které neohrožuje jejich funkční způsobilost po dobu předpokládané 
životnosti.

UN 

[W/m2K]

CZT

6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním 
období, snižující riziko jejich přílišného chladnutí a přehřívání.

7. Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu tepla 
obvodového pláště Uem.

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci staveb

viz projektová dokumentace dle 
vyhl. č. 499/2001 Sb. - část B 

bod 7 a konkrétně část F - výpočty

DqV,N (t) 
[°C]

   Ano

ANO - tř. B
Úsporná

Rsi,N [K/W] 
θsi,N [°C]

viz projektová dokumentace dle 
vyhl. č. 499/2001 Sb. - část B 

bod 7 a konkrétně část F - výpočty

1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejméně takový 
tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová teplota nezpůsobí kondenzaci vodní 
páry.

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný součinitel 
prostupu tepla a lineární a bodový činitel prostupu tepla.

viz projektová dokumentace dle 
vyhl. č. 499/2001 Sb. - část B 

bod 7 a konkrétně část F - výpočty 

Uem,N 

[W/m2K]

viz projektová dokumentace dle 
vyhl. č. 499/2001 Sb. - část B 

bod 7 a konkrétně část F - výpočty

Mc,N 

[kg/m2] 

U výplní otvorů je prokázání této 
vlastnosti součástí technické 

dokumentace výrobku. U 
ostatních obalových konstrukcí a 
jejich styků se jedná o projektový 
předpoklad. Po realizaci je možné 

ověřit měřením Blower Door.   

iLV,N 

[m3/(s.m.P
a0,67)]

viz projektová dokumentace dle 
vyhl. č. 499/2001 Sb. - část B 

bod 7 a konkrétně část F - výpočty

Otopný systém budovy - popis otopné soustavy teplovodní s nuceným oběhem

5. Tepelně technické vlastnosti budovy  
Požadavek podle § 6a Zákona 

Dq10,Ν [°C]
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajišťovaný 
jejich tepelnou jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu.

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše požadovanou nízkou 
průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového pláště budovy jsou téměř 
vzduchotěsné, s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového 
pláště.

Výpočet

Regulace zdroje energie Automatická
Údržba zdroje energie

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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Zdroj tepla č. 2

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 3

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 4

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 5

- Měření Odhad

Zdroj tepla č. 6

- Měření Odhad

7. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti vytáp ění

34,90Měrná spotřeba energie na vytápění EPH,A [kWh/(m2.rok)]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW] -

593,15

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 0,85

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 594,00

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok]

Výpočet
Regulace zdroje energie

Údržba zdroje energie

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Pravidelná smluvní

Bilanční

Výpočet

není zdroj tepla č.2

Regulace zdroje energie

Není

Typ zdroje energie -

Pravidelná

Údržba zdroje energie Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

-

Výpočet

Regulace zdroje energie
Údržba zdroje energie

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

Výpočet

Pravidelná

Výpočet

-

Pravidelná smluvní

-

Regulace zdroje energie
Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]
Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Údržba zdroje energie Pravidelná Pravidelná smluvní
Není

Regulace zdroje energie

Pravidelná

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Průměrná roční účinnost zdroje energie [%]

Typ zdroje energie / jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

není zdroj tepla č.3

není zdroj tepla č.4

není zdroj tepla č.5

Není Pravidelná
není zdroj tepla č.6

Není

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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Systém VZT zařízení č. 1

Voda

Systém VZT zařízení č. 2

Voda

Systém VZT zařízení č. 3

Voda

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Ne

Regulace klimatizační jednotky -

Údržba větracího systému Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Zvlhčování vzduchu

Použité médium pro zvlhčování Pára

-

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -

není systém VZT č.1

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] -
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

8. Větrání a klimatizace
Mechanické větrání

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW] -

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů 

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW] -

-

Ne

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Údržba větracího systému Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

Zvlhčování vzduchu

Použité médium pro zvlhčování Pára

Údržba klimatizace
Regulace klimatizační jednotky -

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW] -

Zvlhčování vzduchu Ne

Není Pravidelná

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
-

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

Není Pravidelná

Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy
Údržba větracího systému Pravidelná smluvní

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní

Použité médium pro zvlhčování Pára
Regulace klimatizační jednotky -

Není Pravidelná

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

není systém VZT č.2

není systém VZT č.3

Pravidelná smluvní

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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Systém VZT zařízení č. 4

Voda

Systém VZT zařízení č. 5

Voda

Pravidelná smluvní

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW] -
-Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

0,00
Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Pravidelná
Údržba větracího systému Pravidelná smluvní

Ne

Typ větracího systému / Tepelný výkon [kW]

Použité médium pro zvlhčování Pára
Regulace klimatizační jednotky -

-

-

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]

Údržba klimatizace Pravidelná smluvní

Použité médium pro zvlhčování

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW] -

-

Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h] 0,00
-

Zdroj chladu č.1 není zdroj chladu č.1

Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

-Převažující regulace chlazeného prostoru

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu
Převažující regulace chlazeného prostoru -

Údržba větracího systému

Jmenovitý elektrický příkon systému větrání [kW]

Zvlhčování vzduchu

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/h]

Regulace klimatizační jednotky

Zvlhčování vzduchu

Pravidelná smluvní
-

Údržba klimatizace
Není Pravidelná

Typ zvlhčovací jednotky / Jmenovitý příkon zvlhčování [kW]
Pára

Převažující regulace větrání Všechny ostatní případy

Ne

Není Pravidelná

Není

Není

Údržba zdroje chladu

-

Zdroj chladu č.2 není systém chlazení č.2

Pravidelná smluvní
Pravidelná

Údržba zdroje chladu
Není

-
-

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu -

Není Pravidelná

není systém VZT č.4

není systém VZT č.5

Pravidelná

-

Pravidelná smluvní

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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9. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti mechanického v ětrání (v č. zvlhčování)

10. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti chlazení

Bilanční

Zdroj chladu č.3 není systém chlazení č.3
Druh systému chlazení -

Převažující regulace chlazeného prostoru

Zdroj chladu č.4

Údržba zdroje chladu

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]

Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW] -
Jmenovitý chladící výkon [kW]

Druh systému chlazení -

Není
není systém chlazení č.4

-Převažující regulace zdroje chladu

Pravidelná

Zdroj chladu č.5 není systém chlazení č.5

Převažující regulace zdroje chladu -

Druh systému chlazení -
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW]
Jmenovitý chladící výkon [kW] -

Jmenovitý chladící výkon [kW]

Převažující regulace chlazeného prostoru -

0,00

Převažující regulace zdroje chladu -

Údržba zdroje chladu Pravidelná smluvní

-

Údržba zdroje chladu Pravidelná smluvní
Není Pravidelná

-

Zdroj chladu č.6 není systém chlazení č.6
Druh systému chlazení
Jmenovitý el. příkon pohonu zdroje chladu  [kW] -

Stav tepelné izolace rozvodů chladu4

Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok]

Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]

-

Nehodnoceno

Jmenovitý chladící výkon [kW] -
Převažující regulace zdroje chladu -

EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]

Údržba zdroje chladu

Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]

Nehodnoceno

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0,00

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)]

Bilanční

0,00

Měrná spotřeba energie na mech. větrání 

-

-

Není Pravidelná

Pravidelná smluvní

-

0,00

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPC,A [kWh/(m2.rok)]

0,00

Pravidelná

Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok]
Měrná spotřeba energie na chlazení

0,00

-

-

Pravidelná smluvní
Není

Převažující regulace chlazeného prostoru -

Převažující regulace chlazeného prostoru

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
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11. Příprava teplé vody (TV)

Systém přípravy TV v budově č.1

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.2

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.3

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.4

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.5

Měření Odhad

Systém přípravy TV v budově č.6

Měření Odhad

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%]
-

Není

Typ přípravy TV

Typ přípravy TV -
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

-

Objem zásobníku TV [l] -
Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -
-

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

není systém přípravy TV č.4

Pravidelná smluvní

Výpočet

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Typ přípravy TV

Systém přípravy TV v budově

CZT

Centrální Lokální

-Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Kombinovaný

-

Výpočet
Objem zásobníku TV [l]

Objem zásobníku TV [l] -

Není

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Pravidelná smluvníÚdržba zdroje přípravy TV Pravidelná

-

Pravidelná smluvní
Objem zásobníku TV [l] -
Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Není

Typ přípravy TV -

Pravidelná

není systém přípravy TV č.6

Údržba zdroje přípravy TV 

Není

Objem zásobníku TV [l] -

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] -

Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná Pravidelná smluvní

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%] Výpočet

Průměrná roční účinnost zdroje přípravy [%]

není systém přípravy TV č.5
Není

Typ přípravy TV

Objem zásobníku TV [l]

není systém přípravy TV č.2

Není

Typ přípravy TV

není systém přípravy TV č.3

CZT

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

9



12. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti p řípravy teplé vody

13. Osvětlení

14. Dílčí hodnocení energetické náro čnosti osv ětlení

15. Ukazatel celkové energetické náro čnosti budovy

Poznámka: Do celkové dodané energie na osvětlení je započtena elektrické energie spotřebičů vnitřního vybavení budovy které v celkové bilanci tvoří 
vnitřní tepelné zisky.

83

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy B

Poznámka: Do celkové dodané energie na osvětlení je započtena elektrické energie spotřebičů vnitřního vybavení budovy které v celkové bilanci tvoří 
vnitřní tepelné zisky.

Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti hodnocené budovy Úsporná

Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 81,52

Minimální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kWh/(m2.rok)]

Bilanční
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1385,49

Měrná spotřeba dodané energie na osvětlení a spotřebiče v bilanci

vztažená na celkovou podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 7,85

Bilanční

Maxinální energetická náročnost referenční budovy Rrq [kWh/(m2.rok)] 120

Dodaná energie osvětlení Qfuel,ap,E [GJ/rok] 61,54

Dodaná energie pro elektrické spotřebiče v bilanci Qfuel,ap,E [GJ/rok] 71,82

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy [W] Není zadáno

Dodaná elektrická energie na osvětlení a spotřebiče Qfuel,L,E [GJ/rok] 133,36

Měrná spotřeba energie na přípravu TV
vztažená na celkovou podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/m2.rok)] 38,65

Typy osvětlovacích soustav

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 1,26

Energetická náročnost přípravy

 TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 658,13

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 656,87
Bilanční

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání
1. dodaná energie z vn ější strany systémové hranice budovy stanovená bilan čním hodnocením 

2. energie vyrobená v budov ě 

f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativ ních systém ů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m 2 

1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomic ké proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systém ů dodávek energie

g) Doporu čená opat ření pro technicky a ekonomicky efektivní snížení en ergetické
 náročnosti budovy

Úspora celkem se zahrnutím 
synergických vlivů - --

- - --
- - --
- - --
- - --

[GJ/rok] [tis. Kč] návratnosti

Úspora Investiční Prostá 
Popis opatření energie náklady 

Místní obnovitelný zdroj energie Kogenerace

Tepelné čerpadlo Jiné

- -
Celkem -

doba 

Dálkové vytápění nebo chlazení Blokové vytápění nebo chlazení

-

- -
- -
- -
- -

Druh zdroje energie
Vypočtené množství vyrobené 

energie 
[GJ/rok]

- - -

Celkem 1385,5 2064,6
- - - -

1357,4
658,1 660,0

-
47,3 1791,6

Teplá voda - TV
Elektrická energie 133,4

417,3
Teplá voda - UT 417,3

Energonositel dodané energie dodaná do budovy
[Kč/GJ][GJ/rok] [GJ/rok]

594,0

Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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1.      hodnocení budovy po provedení doporu čených opat ření

h) Další údaje 
1. Doplňující údaje k hodnocené budov ě

2. Seznam podklad ů použitých k hodnocení budovy

(2) Doba platnosti pr ůkazu a identifikace zpracovatele

Osvědčení č. Dne: 23.12.09

od do
A 0 42 81,52 81,52
B 43 82 81,52 81,52
C 83 120 81,52 81,52
D 121 162 81,52 81,52
E 163 205 81,52 81,52
F 206 245 81,52 81,52
G 245 - 81,52 81,52

Velmi nehospodárná
Mimořádně nehospodárná

Nevyhovující 
Nehospodárná

Slovní vyjádření třídy energetické náročnosti budovy Nehodnoceno
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)]  - 

Třída energetické náročnosti Nehodnoceno

Bilanční
Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok]  - 

G

Vyhovující

A
B

269

Tabulka slovního vyjád ření energetické náro čnosti
Hranice třídy EN [kWh/(m2.rok)] Třída energetické Slovní vyjádření energetické 

F

Průkaz vypracoval Ing. Ctibor H ůlka

D

Velmi úsporná
Úsporná

C

E

náročnosti budovy náročnosti budovy 

[1] Místní šetření vykonal dne 2. prosince 2009 Ing. Miloš Strašák (Dekprojekt, s.r.o.) 
[2] Energetický audit vypracovaný firmou DEKPROJEKT, s.r.o. (2009-19771-StraM)
[3] Spotřeby energií poskytnuté objednatelem pENB
[4] Částečná původní projektová dokumentace, vypracoval Vojenský projektový ústav Praha r. 1987

Platnost průkazu do 23. prosinec 2019

Platnost tohoto průkazu v bodě č. 5 (porovnávací ukazatele) je podmíněna prokázáním porovnávacích ukazatelů v projektové 
dokumentaci dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. v části B Souhrnná technická zpráva v bodě 7 (úspora energie a ochrana tepla) a v 
dokumentační části F - bod 1.4.3. výpočty.
Platnost průkazu je také podmíněna dodržením minimálních hodnot součinitele prostupu tepla ochlazovaných konstrukcí a 
ostatních vstupních informací uvažovaných ve výpočtu tohoto průkazu při reálném provedení stavby.
Elektrická energie skutečně dodaná do budovy je uvedena jen pro společné prostory domu. Celková spotřeba
elektrické energie pro celý bytový dům nebyla objednatelem dodána.

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-06
Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.
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Celková podlahová plocha: 4721 m2

kWh/m2 třída EN kWh/m2 třída EN

0

42

43

82

83

120

121

162

163

205

206

245

245

>245

Chlazení
Mechanické 

větrání
Celkem

0,0% 0,0% 100%

269

Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 148/2007 Sb.

47,5%

Doba platnosti průkazu 23. prosinec 2019

Průkaz vypracoval
Ing. Ctibor Hůlka

Osvědčení č.:

42,9% 9,6%

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.06

Osvětlení a další 
spotřeba el.

Podíl dodané energie připadající na:

81,52 0,00

1385,49 0,00

81,5

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ

Vytápění Teplá voda

 - 

MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok

81,5
 - 

81,5
 - 

81,5

81,52

81,5
 - 

 - 
81,5

po realizaci 
doporučení 
varianty II.

81,52

81,52

 - 

 - 

NÁROČNOSTI  BUDOVY

81,5
 - 

 - 

81,52
 - 

 - 
81,52

VELMI ÚSPORNÁ

Hodnocení budovyBytový dům - varianta II.

Praha, Pavlišovská 2293-2294, 193 00

PRŮKAZ  ENERGETICKÉ 

 - 

 - 
 - 

81,52

81,52

     A

         B

             C

                 D

                     E

                           F

                              G

A A


