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Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

(1) Protokol

b) typ budovy

El Rodinný dům ElBytoW oům EIHotel a restaurace

E Administrativníbudova flNemocnice E Budova pro vzdělávání

fI Sportovn í zařízení il Budova pro ve|koobchod a maloobchod

il .linyi druh budovy - připojte jahý:

a) identiÍikační údaje budovy

Adresa budovy (místo, u|ice, čís|o, PSČ):
Tachovská 1399171 a 1400173

32 300 Plzeň

Učel budovy: BYToVÝ DŮM

Kód obce: 554791

Kód katastrá|ního Území: Bolevec 722120

Parce|ní číslo: 3472 a 3473

V|astník nebo spo|ečenství Vlastníků,
popř. stavebník:

Spo|ečenství pro dŮm v P|zni

Tachovská 1399171, 1 400173

Adresa:
Tachovská 1399171

32 300 P|zeň

IC: 72058897

Tel./e-mail:

Provozovate|, popř. budo ucí provozovate|:
Spo|ečenství pro dům v Plzni
Tachovská 1399171, 1 400173

Adresa:
Tachovská 1399171
32 300 P|zeň

|Č: 72058897

Tel./e- mail:

EI Nová budova E Zm ěna stávaj,a í budovy

E Um,stění na veřejném místě pod|e $ 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.



c) užití energie v budově

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy

Budova je zásobena e|ektrickou energií z veřejné rozvodné sítě' Měření a spotřeba e|ektrické
energie probíhá oddě|eně v jednot|ivých bytových jednotkách a ve spo|ečných prostorách.
E|ektrická energie zajišt'uje v budově osvět|ení a napájení domácích spotřebičů.

Budova je zásobena tep|em a tep|ou uŽitkovou vodou sekundárním okruhem výměníkového
systému distribuce dá|kového tep|a. Přímárním zdrojem energie na vytápění a ohřev TUV je
tedy výměníková stanice v majetku města P|zeň, jejímŽ provozovate|em je dodavateItep|a
pro vytápění a ohřev TUV fa. P|zeňská tep|árenská a.s.

Popis tep|ovodní otopné soustavy v budově:
Soustava je řešena jako dvoutrubková tep|ovodní Soustava protiproudná, se spodním
rozvodem, s vertiká|ním přívodem k jednot|ivým otopným p|ochám, uzavřená, s nuceným
oběhem'

Popis rozvodu TUV v budově:
rozvod je řešen jako dvoutrubkový uzavřený okruh s cirku|ací, s nuceným oběhem a dá|kovou
přípravou ve výměníkové stanici'

2, druhy energie užívané v budově

X rbKrická energie X Tepe|ná energie f, Zemní p|yn

! Hneoé unli ! Černé uh|í I t<ors

! TTo E LTo ! lrtatta

! .line pryny E Druhotná energie ! Biomasa

! ostatní obnovite|né zdroje - připojte jaké:

! ..lina pa|iva - připojte jaka:

3. hodnocená dí|čí energetická náročnost budovy EP

I vytapení (EPg) [ Příprava tep|é vody (EPo11yy)

E chtazení (EP6) X osvět|ení (EP1;n1.1)

E Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPnu"'run")

d) technické údaje budovy

1. stručný popis budovy

Jedná se o devítipatrový bytový dům vystavěný pane|ovou technologií v konstrukční soustavě
PS 69/2, P|zeň. V osmi nadzemních pod|aŽích bytového domu jsou umístěny bytové
jednotky. V suterénu, jenŽ je částečně nad oko|ním terénem, jsou umístěny technické a
skladové místnosti, které s|ouŽí obyvate|ům domu'

obvodové průče|ní stěny objektu jsou tvořeny keramzitbetonovými pane|y t|' 250 mm a
dřevěnými stěnami t|. 150 mm, štítové stěny jsou tvořeny sendvičovými ZB pane|y s vrstvou
tepe|né izo|ace PPS 40 mm o ce|kové t|. 240 mm'

Střešní konstrukce je dvoup|ášt'ová s větranou vzduchovou mezerou a tepe|nou izo|ací z
čedičové o|stit|. 80 mm.



Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ŽB stropními pane|y t|. 140 mm a betonovou mazaninou
t|. 40 mm. Pod|ahová krytina je uvaŽována pod|e jednot|ivých místností (PVc' koberec).

okna a |odžiové sestavy jsou z části jiŽ vyměněny za p|astové, okna v suterénu jsou původní
dřevná a vchodové dveře původní ocelové s im zask|ením.

2. geometrické charakteristiky budovy

objem budovy V - vnější objem vytápěné budovy [m3] 10 503,7

Ce|ková p|ocha obálky A - součet vnějších^p|och och|azovaných
konstrukcí ohraničujíiích objem budovy [m2]

3 454,7

Ce|ková pod|ahová p|ocha budovy A" [m.] 3 423,0

objemový faktor tvaru budovy A^/ 1m2lm31 0,33

3' k|imatické údaje a vnitřní návrhová tep|ota

K|imatické místo I l P|zeř.t

Venkovní návrhová tep|ota v otopném období 0" [rc] -15

PřevaŽujícívnitřní návrhová tep|ota v otopném období 0i ["C] 20

4. charakteristika ochIazovaných konstrukcí budovy

:

obvodová stěna 1 896,3 0,97 1 831,5

Střecha 411,3 1,1 1 404,9

Podlaha 453,6 2,00 304,1

otvorová výp|ň 693,5 2,39 1 894,0

Tepe|né vazby 345,5

Celkem 3 454,7 4780,0

5. tepe|ně technické vlastnosti budovy

teplotní faktor Vnitřního
povrchu
fn"i,N [']

1. Stavební konstrukce a jejich styky mají Ve
všech místech nejméně takový tepe|ný
odpor, Že jejich vnitřní povrchová tep|ota
nezpůsobí kondenzaci vodní páry.



2. Stavební konstrukce a jejich styky mají
nejvýše poŽadovaný součiniteI prostupu
tep|a a činite| prostupu tep|a'

souč. prostupu tep|a

UN lw/(mzK)],
činite| prostupu tep|a

qs [W(m.K)] a Xr.r [WK]

NE

3. U stavebních konstrukcí nedochází k
vnitřní kondenzaci vodní páry nebo jen
v mnoŽství, které neohroŽuje jejich Íunkční
zpŮsobilost po dobu předpok|ádané
Životnosti.

roční mnoŽství
kondenzátu a moŽnos|

odpaření
M",x [kg/(m2.a)] a M"<M"u

ANO

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorŮ mají
nejvýše poŽadovano u nízkou průvzdušnost,
ostatní konstrukce a spáry obvodového
p|áště budovy jsou téměř vzduchotěsné,
s poŽadovaně nízkou ce|kovou
průvzdušností obvodového p|áště.

součinitel spárové
průvzdušnosti

i1y,x Im3/(s. m. Pao'ut)],

ce|ková průvzdušnost
obálky budovy

nso [h-']

NE

5' Pod|ahové konstrukce mají poŽadovaný
pok|es dotykové teploty, zajišt'ovaný jejich
jímavostí a tep|otou na Vnitřním povrchu.

pokles dotykové teploty

^o1o,N 
rcl

ANO

6. Místnosti (budova) mají poŽadovanou
tepeInou stabilitu v zimním i |etním období,
sniŽující riziko jejich přílišného ch|adnutí a
přehřívání.

pok|es výs|edné tep|oty

^eYN(t) 
[.c]'

nejvyšší Vzestup tep|oty
nebo teplota vzduchu
A0ai,max,ru / 06,r6t,x ['C]

ANO

7' Budova má poŽadovaný nízky průměrný
součiniteI prostupu tep|a obvodového p|áště
U"r.

průměrný součinite|
prostupu lep|a obá|ky

Uem,N [W(m2K)]

NE
Uem = 1,38 Wm2.K

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

6. vytápění

Typ zdroje (zdrojú) energie CZT - dá|kové tep|o

PouŽité paIivo hnědé uh|í

Jmenovitý tepe|ný výkon kotle (kot|ů) tkw]
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů)
energie [%]

75 tr
Výpočet

!
Měření

X
Odhad

Roěnídoba vyuŽi|í zdroje (zdrojŮ) energie
[hod./rok]

5044 !
Výpočet

!
Měření

X
Odhad

Regu|ace zdroje (zdrojů) energie automatická

ÚarŽaa zd roje (zdrojŮ) energie
X
Pravidelná

T
PravideIná smIuvní

!
Není

PřevaŽující typ otopné soustavy tep|ovodní

PřevaŽující regu|ace otopné soustavy e]alitermní - termo-reguIační Venti |y

Rozdě|ení otopných větví pod|e orientace
budovy ! nno Xrue
Stav tepeIné ízoIace rozvodů otopné
soustavy

vyhovující



7 ' dí|čí hodnocení energetické náročnosti vytápění

Ýytap"ni

Dodaná energie na vytápění Qtuet'tt [GJ/rok] 2 311,90

Spotřeba pomocné energie na vytápění Qnu*,l [GJ/rok]

Energetická náročnost vytápění EPH = Qtuet,H * Qnux,H [GJ/rok] 2 311,90

Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na ce|kovou
podlahovou plochu EPH,n IkWh/(m'.rok)]

188

8. větrání a k|imatizace

Mechallické 
"étiani

Typ větracího systému (systémů) není

Tepe|ný výkon [kW]

Jmenovitý e|ektrický příkon systému (systémů)
větrání[kW]

Jmenovité průto kové mnoŽství vzduchu Im./hod]

Přev aŽující re g u |ace větrá ní

Údrzbavětracího systém u (systém ů)
n
PravideIná

n
Pravidelná smluvní

tr
Není

z,|nč,,á,t, ,zouchu

Typ zv|hčovací jednotw fiednotek) nenl

Jmenovitý příkon systému (systémů) zvIhčování
lkwl
PouŽité médium pro zvIhčování ! Para l! vooa

Reg u|ace k|imatizační jed notky

Úaržoa k|imatizace
T
PravideIná

tr
Pravide|ná smIuvní

I
Není

Stav tepe|né izolace VZT jednotky a rozvodů

--Chlazení ...\

Druh systému (systémů) ch|azení není

Jmenovitý e|. příkon pohonu zdroje (zdrojů)
chladu [kW]

Jmenovitý ch|adící výko n [kW]

PřevaŽující regulace zdroje (zdrojŮ) ch|adu

Přev aŽující reg u|ace ch|azeného prosto ru

UdrŽba zdroje (zdrojů) ch|adu
n
Pravidelná

T
Pravidelná smIuvní

I
Není

Stav tepelné izoIace rozvodů chladu



9. dí|čí hodnocení energetické nároěnosti mechanického větrání (vě. zvlhčování)

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

Dodaná energie na zv|hčováoí Qtuet,Hum [GJ/rok]

Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování)
EPr"n" = QAuxFans * Qruer,Hum [GJ/rok]

Měrná spotřeba energie na mech. vělrání vzIažená na ce|kovou
podlahovou plochu E Pr"n.,n [kWh/(m'.rok)]



10' dílčí hodnocení energetické náročnosti ch|azení

Chlazení

Dodaná energie na ch|azení Qruet,c [GJ/rok] 0,00

Spotřeba pomocné energie na ch|azení Qnu*,c [GJ/rok]

Energetická náročnost chlazení EPc = Qruet'c * Qnu*'c [GJ/rok]

Měrná spotřeba energie na ch|azeni vzIažená na ce|kovou
podlahovou plochu EPc,o [kWh/(m'. rok)]

11' příprava tep|é vody (TV)

Příprava tep|é vody

Druh přípravy TV CZT - dá|kové tep|o

Systém přípravy TV v budově
x
Centrá|ní

tr
Loká|ní

I
Kombinovaný

PouŽitá energie dá|kové tep|o

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]

Průměrná roční Účinnost zdroje (zdrojŮ)
přípravy [%]

75
n
Výpočet

tr
Měření

X
Odhad

objem zásobníku TV [|itry]

Údrzba zdroje p řípravy TV X
PravideIná

!
Pravide|ná smIuvní

D
NenÍ

Stav tepeIné izo|ace rozvodů TV vyhovující

P, d:nčí hodnocení energetické náročnosti přípravy tep|é vody

Příprava teplé vody'

Dodaná energie na přípravu TV Qtuet,oHwIGJ/rok] 364,22

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV Qnu^onw [GJ/rok]

Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qruet,DHw * Qnux,ottw [GJ/rok] 364,22

Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztaŽená na ce|kovou
podlahovou plochu EPoHw,n IkWh/( m'.rok)]

30

13' osvět|ení

osvět|ení

Typ osvět|ovací so ustavy soustava e Iektrickych svítideI

Ce|kový elektric}cý příkon osvět|ení budovy 2850 W

Způsob ovládání osvět|ovací soustavy ruční



14. d:nčí hodnocení energetické náročnosti osvět|ení

osvětlení.
Dodaná energie na osvět|ení Qtuet'risnt,E [GJ/rok] 1 19,68

Energetická náročnost osvět|ení EP,.sn, = QÍue|,Lighr,E [GJ/rok] 1 19,68

Měrná spotřeba energie na osvětlení vztaŽená na ce|kovou
podlahovo u plochu E P5sn,,o [kWh/(m'.rok)]

10

1 5. ukazatel ce|kové energetické náročnosti budovy

Energetická náročrpst budovy Bilanční

Výroba energie v budově nezapočtená v dí|čích
energ etic lcýc h náro čnostec h ( např. z ko ge nerace
a fotovo|taicých ě|ánků) QE [GJ/rok]

0,00

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 2795,80

Měrná spotřeba energie na ce|kovou pod|ahovou
plochu EPA [kWh/(m'.rok)]

227

Měrná spotřeba energie reÍerenční budovy R,o,a

[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost
referenční budovy R,,vzIaŽená na celkovou
podlahovou plochu A

120

Vyjádření ke sp|nění poŽadavků na energetickou
náročnost budovy

budova nesp|ňuje poŽadavky

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy F. ve|mi nehospodárná

e) energetická bi|ance budovy pro standardní užívání

1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bi|ančním
hodnocením

Ener:gonositel

hnědé uhlí 2795,79 2294,00 380,00

Celkem 2795,79 2294,00



2' energie Vyrobená v budově

0 ekologická a ekonomická provedite|nost alternativních systémů a kogenerace
u nových budov s pod|ahovou plochou nad 1 000 m.

E trlistni obnovite|ný zdroj energie ! Kogenerace

E oálrové vytápění nebo ch|azení l Bbkové vytápění nebo ch|azení

! Tepe|né čerpad|o ! ..liné:

1. postup a výs|edky posouzení eko|ogické a ekonomické proveditelnosti technicky
dostupných a vhodných a|ternativních systémů dodávek energie

(Výpočet, eko no mická ana|ýza)



g) doporučená technlcky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetlcké
náročnosti budovy

1. doporučená opatření

h) další údaje

1. dop|ňující Údaje k hodnocené budově

- ZaIep|ení střechy objektu tepelnou
izo|ací z EPS - 100S t|. 120 mm (tr _ 0,037
Wm.K)
- Zatep|ení obvodových stěn objektu
kontaktním zatep|ovacím systémem s tepeInou
izo|ací EPS t|. 100 mm, včetně stěn strojovny
výtahu t|. 100 mm (ň - 0,039 Wm.K)
- Zatep|ení suterénních stěn objektu
kontaktním zatep|ovacím systémem s tepeInou
izo|ací XPS t|. 50 mm (^ - 0,035 Wm.K)
- Vým ěna zbývajících dřevěných výp|ní
otvorŮ v obvodových stěnách objektu (okna a
|odŽiové sestavy) včetně oken v suterénu za
p|astová s izo|ačním dvojsk|em s Uw- 1,20
Wlm2.K
- Výměna vchodových dveří za h|iníkové s
izolaěním dvojsk|em s UD - 1,7 Wlm2,K

1 333,00

Úspora ce|kem se zahrnutím synergiclcých vlivů

2' hodnocení budovy po provedení doporučených opatření

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)

Třída energetické náročnosti

Měrná spotřeba energie na ce|kovou pod|ahovou p|ochu
(kWh/m2)

Celková energetická náročnost budovy se v|ivem navrŽených opatření sníŽí z původních
2'795,8 GJ na předpok|ádaných 1'462,5 GJ za rok, tj. o 47,7 "/o'

Měrná spotřeba energie na ce|kovou pod|ahovou p|ochu se sníŽíz původních227 kWh/m2 na
předpok|ádaných 1 16 kWh/m2'
Průměrný součinite| prostupu tepla obá|ky budovy U,em bude po rea|izaci navrŽených
0,59 Wm2.K a bude tedy menší neŽ poŽadovaná hodnota Uem,N,řQ = 0,68 Wlm2'K



2. seznam podk|adů použitých k hodnocení budovy

Původní projektová dokumentace ''Síd|iště Plzeň - Bo|evec - |V. stavbazónaB 4-1, objekt .12-

2,, zpracovate|: Krajská projektová organizace Stavoprojekt P|zeň ze 6fi979 a dokumentace
připravované stavby .'Zatep|ení pane|ového domu čp. 1399/71,1400173 u|. Tachovská, 323 00
P|zeň'' zpracovate|: JT consu|ting s.r.o. - |ng. Jan Trubiroha ze 1212010.

Fotodokumentace objektu.
Vlastní obh|ídka objektu.

(2) Doba p|atnostiprůkazu a identiÍikace zpracovate|e

Platnost průkazu do 31.3.2021

Průkaz vypracoval dpt. Petr Ch|oupek

osvědčení č. 208 Dne: 31.3.2011



PRŮKAz ENERGETICKE
,\7

NAROCNOSTI BUDOVY
Bytovy dům - pane|oý dům
Tachovská 1399 - 1400, 323 00 Plzeň

Ce|ková pod|ahová p|ocha:3 423,0 m2

Hodnocení budovy

stávající
stav

po realizaci
doporučení

c
D

/-------l

^ 
|rýi

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 227 116

Celková vypočten á roční dodaná energie v GJ 2 795.80 1 462.49

Podíl dodané energie připadající na:

Vytápění Ch Iazen í Větrání Tep|á voda osvět|ení

83,0 % 0,0 0,0 13,0 "/" 4,0 "/"

Doba platnosti průkazu do 31 .3,2021 árg @Hr)

PrŮkaz vypracova|

dpt. Petr Chloupek

osvědčení č. 208

Eéf'xťry


