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ffi DEKPROJEKT s.r.o.
Zďa4a č, : 20 1 2-0 1 3826-KrE

2. PoDKLADY
Objednávka ze dne 30.10.2012,
Projektová dokumentace: 'Stavební upravy bytového domu Jižní čtvrt, lll1l, llt11, lll12,P erov,'(zpracovatel lng. Paver VáienOa, riiénÁÍŽÍ."- "
lvhláška 148t2OO7 Sb.b 

"n"rg"ti"kJ 
náročnosti budov.

0-2) Tepelná ochrana budov - Čast 2: Požadavky.
0-3) Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové'ňodnoty veličin.0-4) Tepelná ochrana budov - část +: VYpoeiove ,Ěi"Ov.

PlY,."!9uá teplota ryl,Íl"',ro"uÍ?!,fffxix;',|Tňrj,i,'',x*ii-íť:ln"u- **o-,Vnit 
ní

CSN 06 0210YljPoČet táPelnyicn .iia]'ňuoov p i ristreJňim vytápění, praha 1994.CsN 06 0210Změna,Z.l,vliPbeeriepernlicn.Žtraii'uááv'iri 
,irtr"oním vytápění, praha 1999.

8r'J:f[,:i: TeRelné cnóvani ňi;" - Vlpočet ňotŘrov energie ňa'vytápění _ obytné

;:i:J:)J,:3"1r%J3: 
TePelné chování budov - Měrná ztráta prostupem tepla _ vyípočtová

r:ir-rtJSo 
13 370 TePelné chování budov - P enos tepla zeminou - Vllipočtové metody,

V početnínástroj NKN verze 2.066.

pczn.; všechny predpisy jsou v aktuálním znění.

I1]

t2]

t3]
t4]
I5]

I6]

17]

tB]

I9]

[1 0]

[11]

112]

[1 3]

Bytov dum
Jižní čtvrt' lll10-12, P erov

Stra na 4113



DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č. : 201 2-013826-KrE

3. PRoToKoL PRŮKAZU ENERGETIGKE NARoČNosTl
BUDoVY DLE VYHlÁŠxy 148t2oo7 sB.

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Jižní čtvrt' lll10-12, P erov

úeel budovy: Bytovyi dťrm

Kód obce: 511382

kód katastráIního uzem í: 7347 13

parcelní číslo: 5738111

Vlastník nebo společenství vlastníkťr, pop . stavebník:
Společenství vlastníkťr jednotek domu č.p.
2548, 2547 Jižní čtvrt' Il/10 , 11, 12 v P erově

2549,

Adresa: P erov l-Město , Jižní čtvrt' |l 2547 l12

a) identifikační udaje budovy

29453437

TeI./e-maiI:

Provozovate!, pop . budoucí provozovatel: Společenství vlastníkťr jednotek domu č.p. 2549,
2548, 2547 Jižní čtvrt' !I/10 , 11, 12 v P erově

Adresa: P erov l-Město, Jižní čtvrt' |l 2547 l12

29453437

Tel./e-mail:

Nová budova tr Změnastávající budovy

Umístění na ve ejně p ístupném místě podle 6a odst. 6 zákona č. 406/2006 Sb.

b) typ budovy

Rodinn dťrm

Adm inistrativn í budova

Sportovní za ízení

Jinli druh budovy - pripojte jak

Budova pro velkoobchod a maloobchod

c) užití energie v budově

1 . stručny popls energetického a technickéh o za ízení budovy

tr
tr
tr
y:

Bytovli dum

Nemocnice

Hotel a restaurace

Budova pro vzděIávání

Objekt je vytápěn pomocí CZT, teplo je pňváděno z teplárny .P íprava teplé vody
KARMA v každém bytě. Větrání prostor je pňrozené infiltrací a okny.

je prováděna pomocí ohrívačťr

Bytov dum
Jižní čtvrt' |ll10-12, P erov Strana 5113



ATĚilnR DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č.. 2012-01 3826-KrE

2. druhy energie užívané v budově

Elektrická energie

Hnědé uhlí

TTo

J iné p|yny

Ostatní obnovitelné zdroje - pripojte jaké:

Jiná paIiva - pripojte jaká.

tr
l
tr

Tepelná energie

černé uhlí

LTo

Druhotná energie

Zemní plyn

Koks

Nafta

Biomasa

tr

3. hodnocení dílčí energetické náročnosti budovy EP

tr
tr

d) technické udaje budovy

1 . stručny popis budovy

P edmětem prťrkazu energetické náročnosti budovy je bytov dťrm se 4 nadzemními podlažími, suterénem
a nevyužívanou pťrdou po provedeníenergeticky tlsporn ch opat ení. Vobjektu je celkem 24bytŮ. V'l.PP
1sou umístěny sklepní kóje, sušárny, prádelny, žehlírny, sklady a kočárkárny. Cást suterénu v minulosti
sloužila jako kryt CO, dnes je tento prostor využíván jako sušárna. V dalších nadzemních podlaŽÍch jsou
byty. Konstrukční v ška běžného podlaží je 2,85 m. Obvodové stěny jsou zděné z plnyich cihel, tlouŠťky

450 mm, ve schodišti je tloušťka stěn 300 mm a jsou na západni fasádě jsou opat eny kontaktním
zateplovacím systémem s tepelnou izolací z EPS tloušťky 100 mm, na ostatních fasádách tloušťky
1 20 mm. Okna v bytech jsou nová d evěná se zasklením izolačním dvojsklem. Vchodové dve e jsou nové
f,lliníkové. Strop na pťrdu je opat en tepelnou izolaci z minerální vaty tloušťky 180 mm. Strop suterénu je
opat en tepelnou izolací z minerálnívaty tl. 100 mm.

Vytápění (EPr)

Ch!azení (EPc)

Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPnu";r,n.)

Príprava tep!é vody (EPoHw)

Osvětlení (EPrign,)

2. geometrické charakteristiky budovy

Objem budovy V - vnější objem vytápěné budovy [m']

Oelková plocha obáIky A součet vnějších ploch ochlazovanych
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m']

Celková podlahová plocha budovy A. [m']

6 560

2 669

1 949

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m2lm3]

Klirnatická oblast (dtto teplotní oblast podle ČSN 73 0540-2)

Venkovní návrhová teplota v topném období O" tC]

klimatická oblast lI

-15

Pruměrná vnitrní v počtová teplota v topném období Oi tC]

Pruměrná vnitrní v počtová teplota v období chlazení Oi tC]

20,6

26,3

3. klimatické údaje a vnitrní vlipočtová teplota

Bytov dum
Jižní čtvrt' lll10-12, P erov Stran a 6113



ATEL| HR

4. charakteristika och lazovanyich konstrukcí budovy

och lazov aná konstrukce P!ocha
A [m']

Cbvodové stěny - byty

Ccvodové stěny + pťrvodní ET|CS - byty

S:,cc na pťJdu- byty

/ Stavební konstrukce a jejich styky mají

=:zadov anÝ součinite! prostupu tepla a
:"]stupu tepla.

j u stavebních konstrukcí ned ochází k
n]-cenzaci vodní páry nebo jen v množství,
-:3l. ro žule jejich funkčn í zpťrsobilost po
:'e J pokládané životnosti.
i tr l n kčn í spáry vnějších vyp|n í otvor mají nejv še
: ]za jovanou nízkou pruvzduŠnost, ostatní
* ] -sirukce a spáry obvodového pláště budovy jsou
, = 

* š; vzduchotěsné, s požadovaně nízkou
: = 

* ] ,,,ou pruvzduŠností obvodového pláŠtě.

: = : c tahové konstrur<ce ,u; í potžadovan poktes
] ] ".,,k o,,lé teploty, zajišt'ovany jejich tepelnou
, * a,,,cstí a teplotou na vnitrním povrchu.

a h,'l tstnosti (budova) mají požadovanou tepelnou
s " 3 t litu v zimním i letním období, s0 ižující riziko

DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č,,, 20 1 2-0 1 3826-KrE

součinitel
prostupu tepla

U [W/m2K]

0,26 184,9

549 0,30 164,6

],<na nová - byty

O < na pla1|ova - byty

506 0,20

S:,cp nad kryte. -blr!_
St,cp nad suterénem - byty

::1oo111 11 "!ť!r - 
--:

-, + 
- 

_ ]

>::3O na puclu - chodby 38 0,2o l o,s
S:,cp nad suterénem - chodby 38 0,34 l S.S

5 tepelnětechnické vIastnosti budovy
ecžadavek podle 6a Zákona Hodnocení Jednotka
' Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech
r istech nejméně takov tepeln odpor, že jejich
- , l.n í povrchová teplota nezpusobí konde nzaci
,:dní páry

711

105

124

nejvyiše viz projektová dokumentace dle vyhl. č.
činitel 49912006 Sb. - část B

bod 7 a konkrétně část F - vypočty

vnitrn í

které
dobu

Ul,r [W/m2K]

M.'u lkg lm'l

l

]

l-

U vyplní otvorťr je prokázání této ] i

vlastnosti součástí technictá 
]

dokumentace vyirobku. U ostatních ]

obalov ch konstrukcí a jejich styku se ] ,_, llv,N

jedná o projektov predpoklad Ěo"" i [m3/(s,m,Pa. 
67)]

realizacije možné ověňt mě ením Blower 
]

Door. 1

- ]-,

viz projektová dokumentace dle vyhl. č.
49912006 Sb. - část B

bod 7 akonkrétně část F - vypočty

AOlo ru [C]

Rsi,N tK^/V]
O., , [C]

]

Měrná ztráta
konstrukce prostupem

tepla HT [W/Kl

],e ixem

E y,tovy d um
-] žní čtvrt' |ll10-12, Prerov Stra na 7 l13



ATEL* R DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č. : 2012-01 3826-KrE

6. vytápění

Ctopny systém budovy - popis otopné soustavy tep!ovodní,

Stav tepelné izolace rozvodu otopné soustavy

P revažulící regulace otopné soustavy

R ozdělení topn ch větví podle orientace budovy

ZCroj tepla č. 1

T.,,9 zdroje energie/jmenovityi tepeln
te p la IkW]

D: lžité paIivo

czT
v kon zdroje centráIní zásobování teplem

termoregulační hlavice

F-..lrrrěrná roční učinnost zdroje energie l%l 99

q a3 u lace zdroje energie automatická

- jržba zdroje energie [l Pravidelná El p'."u

7 , dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění

Vy7počet i i Měrení ,T| Odhad I

l|,-

Bi|anční

] oCaná energie na vytápění Qtuet,H [GJ/rok] 504,3

Sc,rtreba pomocné energie na vytápění Q"*,l [GJ/rok] 4,3

Erergetická náročnost vytápění EPp=Qlu"l,xtQnu*n [GJ/rok] _ 508,6 
]1,1ěrná spot eba energie na vytápění vztažená na celkovou podlahovou a, E

c :,,:hu EPH A [kwh(m2.rok)] ' ''J
8. větrání a klimatizace

F-!echanické větrání

Sta,,, tepelné izolace VZT jednotky a rozvodťr

Systém VZT za ízení č.1:

-ip větracího systému / Tepelnli v kon [kW]

Trenovity elektricky príkon systému větrání [kw]

]nenovité prťrtokové množství vzduchu [m3/hod]

= 
íevažující regulace větrán

-] lržba větracího systému

zvlhčován í vzduchu

Pravidelná tr PravideIná smluvní Nen í

T 1,9 zv l h čovací jed notky není systém zv!hčování
1

I

]

- rnenovity príkon systému zvlhčování tkw]

FcužiIé médium pro zvlhčování ! pára Voda

Reg u lace klim atizačn í jednotky

uicržba klimatizace
I

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodťr I

Bytov dum
Jižní čtvrt' |ll10-12, P erov Strana 8/13



ATEL! ĚR DEKPROJEKT s,r.o.
Zakázka č. : 201 2-013826-KrE

Zdroj chladu č.1

)ruh systému chlazení nenísystém chlazení _ ]

Jnenovit chladícív kon [kW] _ ]

3 ;e v ažující regulace zdroje chladu

= 
;e ,l ažující regulace chlazeného prostoru

, J ržb a zdroje chladu tr Pravidelná t__] 
pravidelná Sm

sla\/ tepelné izolace rozvodu chladu

9. dílčí hodnocení energetické náročnosti mechanického větrání (vč. zvlhČovánÍ)

S; otreba pomocné energie na mech. větráhí Qnu,;Fans [GJ/rok]

] ],d aná energie na zvlhčování Qtuer,H". [GJ/rok]

! ler9etická náročnost mechanického větrání (vč.

=P- 
_, Jan.=Qnu";p"n.lQfuel,Hum [GJ/rOk]

zvlhčování)

L

t,těrná spot eba energie na mech. větrání vÁažená na celkovou podlahovou
: c,:hu EPr"n",l [kWh/(m'.rok)]

0,0

náročnosti chlazení10. dílčí hodnocení energetické

Bilanční

] lC aná energie na ch',azeflí Qtu"r,c[GJ/rok]

-(E otreba pomocné energie na chlazeflí Q"u,,c [GJ/rok]
|l ]e rEetická náročnost chlazení EPc=Qtuel,c*QAux,c [GJ/rok]
n,iérná spot eba energie na chlazení vÁažená na celkovou podlahovou plochu

=P: 
. [kWh/(m2.rok)]

0,0

1 1 p íprava tep!é vody (TV)

S _"stém p ípravy TV v budově

S.,stém pňpravy TV v budově ě, 1 _'
] ,..]r,,,,l p rípravy TV3,1h p ípravy TV prťrtokové oh ívače KARMA __ _ ]

=:lžiIáenergie zemní o'un -- _ -]

=,.lměrná roční rjčinnost zdroje p ípravy [%] 13

]:, enn zásobníku TV t|itryl_ _ _ _
uvn 

l-lrZO1!lrop1nr!!!]V
S:av tepelné izolace rozvodťr TV ,_]

12. dí!čí hodnocení energetlcké náročnosti prípravy tep!é vody

Bilanční

alaenergie na prípávu TV Q,*,,or* tOllrok]

Sp,:treba pomocné energie na prípravu TV Qnux,oHw [GJ/rok]

i:ergetická náročnost p ípravy TV EPoHw = Qtuet,oHw*QAux,DHw [GJ/rOk]

16_3f_ __r--]3,2 
l

|ď'--_-_)
l

','lěrr-rá spot eba energie na oh ev Tv vztažená na celkovou podlahovou plochu
iP:-,, . [kWh/(m'.rok)]

23,8

ts y,,tovy d úm
J lžrr í čtvrt' |ll10-12, P rerov Stran a 9113



ATEtl mffi
DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č. : 2012-01 3826-KrE

13. osvětlení

Typ osvětlovací soustavy kombinovane l

]]

manuá!n í
,,]

Zpuso b ovlád ání osvětlovací soustavy

14. díIčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení

Bilanční

Dod aná energie na osvětlení Qtu"l,Light,E [GJ/rok] 29,2
]

Energetická náročnost osvětlení EPListt = Qtuel,L6ht,E [GJ/rok] 29? _ l

1,1ěrná spot eba energie na osvětlení vzlažená na celkovou podlahovou plochu

= 
P_:-, . [kWh/(m2.rok)]

1 5.ukazate| celkové energetické náročnosti budovy

Bi anční

Er"rerEonosltel

Vypočtené množství Energie skutečně
dodané energie , dod aná do budovy

GJ/rok GJ/rok

Jednotková cena

Kč/rok

E

li

ll,
I

fr

I

ynn,rr í pl 163,5

* lka voda 504,3

I ektrická energie 36,7

l

]

I

,] = kem 704,5

, 3nergie vyrobená v budově

Dr,uh zdroje energie

]eIkem

' ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních
:! podlahovou plochou nad 1 000 m2

Místni onnovitel ny zdrojenergie

Dálkové vytápění nebo chlazení

Tepelné čerpadIo

systému a kogenerace u novych budov

Kogenerace 
L

i

Blokové vytápění nebo chlazení

J iné

. Vypočtené množství vyrobené energie

GJ/rok

Eytov dum
Jižní čtvrt' |ll10-12, P erov Strana 10l13



ATEL| nn

1 postup a vysledky posouzení
a vhodnych alternativních systémťr

DEKPROJEKT s.r.o.
ZWzlgš.-W

ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky dostupnyich
dodávek energie

: l doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatrení pro snížení energetické náročnosti budovy

1. doporučená opat ení

prostá doba
návratnostiPcpis opat en

, Uspora lnvestiční
eflergie náklady

2, hodnocení budovy po provedení doporučenych opat ení

Bi!anční
]

] -lErgetická náročnost budovy EP [GJ/rok] nehodnoceno r

-'LiJ a energetické náročnosti !ool99j1_o ]
nehodnoceno

t

.rnl uvluOr"ni"n"ig"ti.k" ;l."ql *O""r_ n:h4rq9,1o_ _ ]

l:,rna spot eba 9!9lg]9 nuj9lgrryrclt"lo.olplochulkWh(.',.o!_] nj!99lo99lo _ ]

Jalší udaje

,1. doplňující udaje k hodnocené budově

: atnost tohoto prťrkazu v bodě č. 5 (porovn ávací ukazatele) je podmíněna prokázáním porovnávacich
_",azalelú v projektové dokumentaci dle vyhlášky č. 49912006 Sb. v části B Souhrnná technická zpráva
, :c,jě 7 (risporá energie a ochrana tepla)avdokumentačníčásti F - bod'1.4.3. v poČty.
: atnost prťrkazu je také podmíněna dodržením minimálních hodnot součinitele prostupu tepla 

]

_:- azovanych koňstrukcí a ostatních vstupních informací uvažovan ch ve v počtu tohoto pr kazu P i

,:a ném provedení stavby. _* ]

-,^"Í" ]ffilP* ,Š**",, oo..lffi"Hh.n" rzn, e*r,,l,,o, ,lň, |va, p"-ť
z:racovatel lng. Pavel Malenda, ijen2012)

: Stt ZS 0540-'1 Tepelná ochrana budov - část 'l:Terminologie.

: SN ZS 0540-2 Tepelná ochrana budov - část 2:Požadavky.
: s N zs 0540-3 Tepelná ochrana budov - část 3: Návrhové hodnoty veličin.
:SN Zg 0540-4 Tepelná ochrana budov - část 4: V počtové metody.
: sn rtl lso 13370 Tepelné chování budov - P enos tepla zeminou - v poČtové metody.
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AT Ll ER DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č. : 2012-013826-KrE

5.11 .2022

lng. Ctibor Hťrlka

lng. E!iška Krejči íková

Dne: 5 .11 .2012

ener9etické
budovy

I

I

Vyhovující 
i-

Nevyhovující

(2) Doba platnosti pr kazu a identifikac e zpracovatele

Doba platnosti pr kazu.

Energeticky expert:

P ru kaz vypracovaI:

Osvědčen í č.:
MPo 26912007

ATELIER DEK
DEKPROJEKT s.r.o.
Tiskarská 1 Ol257
,1 08 00 Praha 10
olČ: CZ699 ooo7g7

Tabulka slovního vyjád ení energetické náročnosti

Hranice trídy EN [kwh/(m2.rok)]

do

42

T rídy energetické náročnosti
budovy

Slovní vyjád ení
náročnosti

Velmi uspornáA

B

(-

D

E

tr

43 82

121 162

Usporná

163 205

206 245

245 b

Bytov dťrm
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ATEL| R DEKPROJEKT s.r.o.
Zakázka č. . 2012-01 3826-KrE

O,

PRUKAZ ENERGETICKE, v

NAROCNOSTI BUDO
b y,tov}i d m

"] 
ižn í čfurt' lll10-12

75l0 02 Prerov

Hodnocení obálky budovy

stávající stav po realizac
doporučen

] = 
- l,-,,á podlahová plocha : 1 949 m2

F rn2 rok) VELM! ÚspoRNÁ kWh/m2 trída EN kWh/m2 trída EN

CI

42

42

ts2

6ó

120 100,4 e
121

162

x63

2'0|5 E

20i6

245

> 245

M lMOŘnONĚ NEHOSPODÁRNÁ
(l|//:""-e v,vpočtená roční spotreba energie v kwhlmz rok 100,4

- = 
- ]v,á vypočtená roční dodaná energie v GJ 704,5

PodíI dodané energie

l
I

pripad qici
Tep!á voda Osvěttení T- Celrem

72.2% 0,0o/o 0,0oÁ 23,7oÁ 4,1oÁ 100%

Doba platnosti prťrkazu 5.11 .2022

Energetlck expert:

.l

\,l

lng. Ctibor HuIka
Osvědčen í č.:
MPo 26912007

ťP**'l*l'$i,*i

3 ,,,tcvÝ dum
l #}s-E Ét u *- r,,tcvy d úm
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