
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Klient:   HAMPSHIRE Praha, s.r.o. 
Lighthouse Towers 
Jankovcova 2c 

     170 00    Praha 7 
  

 
Zpracoval:   IMPACT engineering s.r.o. 

     Lighthouse Towers 
Jankovcova 2c 

     170 00    Praha 7 
 
 
  Datum:   21.12.2012 

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁRO ČNOSTI BUDOVY 
dle vyhl. 148/2007 Sb. 

 

Bytový d ům Belgická 20 
Praha 4 

 



                                                                                                                 

Polyfunkční dům Belgická 20 
Průkaz energetické náročnosti budovy   Strana 2 z 17 

 
OBSAH 
 

1 IDENTIFIKA ČNÍ ÚDAJE..................................................................................................................................... 3 

2 PODKLADY............................................................................................................................................................ 4 
2.1 LEGISLATIVA ...................................................................................................................................................... 4 
2.2 SOFTWAROVÉ VYBAVENÍ..................................................................................................................................... 4 

3 CHARAKTERISTIKA OBJEKTU....................................................................................................................... 5 
3.1 LOKALITA ........................................................................................................................................................... 5 
3.2 POPIS BUDOVY.................................................................................................................................................... 6 
3.3 ZÁKLADNÍ PLÁNY BUDOVY .................................................................................................................................. 7 

4 ZÓNA I – BYTOVÝ D ŮM, ZÓNA III – KANCELÁ ŘE V BYTOVÉM DOM Ě, ZÓNA IV - PRODEJNA ... 9 
4.1 KONSTRUKCE..................................................................................................................................................... 9 
4.2 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY .......................................................................................................................... 11 

5 ZÓNA II – ADMINISTRATIVNÍ PROSTORY.................... ............................................................................. 13 
5.1 KONSTRUKCE................................................................................................................................................... 13 
5.2 TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ BUDOVY .......................................................................................................................... 13 

6 POŽADAVKY DLE ZÁKONA Č. 406/2000 SB. A MPO 148/2007 SB............................................................ 14 
6.1 ZÁKON Č. 406/2000 SB..................................................................................................................................... 14 
6.2 VYHLÁŠKA MPO Č. 148/2007 SB. .................................................................................................................... 14 

7 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁRO ČNOSTI BUDOVY DLE VYHLÁŠKY 148/2007 SB. ............................ 15 
7.1 PARAMETRY PROSTŘEDÍ DLE ČSN 73 0540 ....................................................................................................... 15 
7.2 UVAŽOVANÉ PARAMETRY BUDOVY ................................................................................................................... 15 

7.2.1 Celková podlahová plocha a objem budovy........................................................................................... 15 
7.2.2 Rozdělení do zón..................................................................................................................................... 15 
7.2.3 Vnitřní tepelné zisky............................................................................................................................... 16 

7.3 POSOUZENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY............................................................................................... 16 

8 SPOTŘEBA ENERGIE V OBJEKTU ................................................................................................................ 16 
8.1 SPOTŘEBA ZEMNÍHO PLYNU............................................................................................................................... 16 
8.2 SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE....................................................................................................................... 16 

9 POSOUZENÍ MOŽNÝCH ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ ALTERNATIVNÍCH ZD ROJŮ ..................... 17 

10 ZÁVĚR............................................................................................................................................................... 17 

11 PŘÍLOHY.......................................................................................................................................................... 17 
 



                                                                                                                 

Polyfunkční dům Belgická 20 
Průkaz energetické náročnosti budovy   Strana 3 z 17 

 
 

1 Identifika ční údaje 

 
Tato zpráva je zpracována na základě ústní objednávky. 
 
 
Budova:  Bytový d ům Belgická 20 

CZ 150 00, Praha 4 - Vinohrady 
     
 
Klient:    HAMPSHIRE Praha, s.r.o. 

Lighthouse Waterfront Towers 
Jankovcova 2c 

    170 00    Praha 7 
 
 
Zpracováno:    IMPACT engineering s.r.o. 
    Lighthouse Waterfront Towers 

Jankovcova 2c 
 CZ 170 00, Praha 7 – Holešovice 
 Ing. Vít Venkrbec, osvědčení č. 0555 
 Ing. Mariana Cheová 
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2  Podklady 

Objednatel předal následující podklady zhotoviteli dne 6.6.2012. 
 
 
Seznam shromážd ěných dokument ů a podklad ů 
 

1 
Prováděcí projektová dokumentace stavební části z rekonstrukce v roce 1997 vypracována AED 
project, s.r.o. v tištěné formě, výkresy rovněž v elektronické formě. Dále PD domovního vodovodu a 
plynovodu v tištěné formě.  

2 Fotodokumentace objektu. 

3 Ohledání na místě. 

 
 

2.1 Legislativa 

 

Použité normy a vyhlášky: 

ČSN EN 832 Tepelné chování budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění – Obytné budovy, ČNI 2000 

ČSN EN ISO 6946 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla, ČNI 1998 

ČSN EN ISO 13370 Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody, ČNI 1999 

ČSN EN ISOU 13788 Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace 

uvnitř konstrukce – Výpočtové metody, ČNI 2002 

ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov – Měrná tepelná ztráta – Výpočetní metoda, ČNI 2000 

ČSN EN ISO 14683 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – 

Zjednodušená  metoda a orientační hodnoty, ČNI 2000 

ČSN 730540 – 1 Tepelná ochrana budov , ČNI 2005 

ČSN 730540 – 2 Tepelná o ochrana budov – požadavky, ČNI 2011 

ČSN 730540 – 3 Změna Z1 Tepelná ochrana budov – Návrhové hodnoty veličin, ČNI 2005 

ČSN 730540 – 4 Změna Z2 Tepelná ochrana budov – Výpočtové metody, ČNI 2005 

Zákon č. 406/2000 Sb. v platném znění 

Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov 

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

 

2.2 Softwarové vybavení 

 

SW Energie 2011, Svoboda software, K-CAD s.r.o. 

SW Teplo 2011, Svoboda software, K-CAD s.r.o. 
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3 Charakteristika objektu  

3.1 Lokalita 

 
Budova se nachází ve starší obytné zástavbě na Vinohradech.  
 
V blízkosti budovy se nachází zastávka metra Náměstí Míru, tramvajová zastávka Náměstí Míru, Jana 
Masaryka a Bruselská. 
 
Objekt leží mimo záplavové území.  
 

 
Obrázek: Výřez z katastrální mapy s vyznačeným objektem 
 

 
Obrázek: Mapa Prahy
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Obrázek: Letecká fotomapa –Vinohrady 
 
 
 

3.2 Popis budovy  

 
Objekt byl postaven roku 1864. Má šest nadzemních podlaží a je podsklepen. Objekt leží v památkové zóně 
Vinohrady. Je rozdělen na uliční a dvorní část. Uliční částí je činžovní dům, dvorní částí byl využíván jako 
tiskárna. Budova je užívána v souladu s kolaudačními rozhodnutími. V katatstru nemovitostí je veden jako 
bytový dům. 
 Obě části prošly rekonstrukcí roku 1998. V rámci rekonstrukce se provedlo zasklení pavlačí 
izolačním dvojsklem a výměna všech oken s dvojsklem DITERM.  

Dvorní objekt byl postaven nový a slouží jako kanceláře a garáže. Obvodové zdivo dvorního 
objektu je z tvárnic POROTHERM tl. 440mm a tl. 300mm. Prosklené plochy jsou systému JANSEN-VISS 
s dvojsklem.   
 Střecha činžovního domu je sedlová tašková. Dobrní novostavba má obrácenou skladbu střešního 
pláště s vegetací. 
 V roce 2012 proběhla druhá rekonstrukce dvorního objektu. Byla přidána dodatečná izolace stropu 
nad garážemi a světlíky opatřeny dvojsklem. 
 
 
Podlažnost: 
 
Budova má jedno podzemní podlaží (1. PP) a šest nadzemních podlaží  (1.NP – 6.NP). 
 
 
Využití budovy: 
 
1.PP:  technické místnosti, sklepy, prostory automatického parkovacího systému 
 
1. NP: komerční  a kancelářské prostory, prostory automatického parkovacího systému, 

nádvoří 
 
2. NP: kancelářské prostory 
 
2. NP – 6. NP: bytové jednotky 
 
Vstup do budovy:  Z ulice Belgická jsou dva vstupy, jeden přímo do komerčních prostor v 1.NP, 

druhý do dvora. Ze dvora je možné vstoupit do garáží, bytových prostor nebo 
komerčních prostor  

 
Provoz: bytové jednotky: 24h denně 
 komerční prostory, kancelářské prostory: 8h denně 
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Rozdělení ploch budovy podle funkčního využití (hodnoty použité pro výpočet PENB) 
 

Zóna I – bytové jednotky  

Byty a komunikace 893,1m2 
  

Celková plocha zóny I 893,1m2 

  

Zóna II – kancelá řské jednotky v dvorním objektu  

Plocha kanceláří 204,5m2 
 

Celková plocha zóny II 204,5m2 

  

Zóna III – kancelá řské jednotky v uli čním objektu  

Kanceláře 1.NP a 2.NP 191,3 m2 

Komunikace, zázemí 165,9 m2 

  
Celková plocha zóny III 467,6 m2 

  

Zóna IV - prodejna  

Prodejní plochy 32,2 m2 

Komunikace, zázemí 21,0 m2 

  
Celková plocha zóny IV 106,4 m2 

  

1.PP suterén 163,6 m2 

Dvorek ve vnitrobloku – venkovní prostranství 77,7m2 

3.3 Základní plány budovy 

 
 Obrázek: Půdorys 1.PP – nevytápěný prostor 
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Obrázek: Půdorys 1.NP s vyznačenými hranicemi zón 

 
 

 
Obrázek: Půdorys 2.NP s vyznačenými hranicemi zón 
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Obrázek: Půdorys 3.- 5.NP s vyznačenými hranicemi zón 

 
 
 

 
Obrázek: Půdorys 6.NP s vyznačenými hranicemi zón 

 
 

4 Zóna I – Bytový d ům, Zóna III – Kancelá ře v bytovém dom ě, Zóna IV - Prodejna 

4.1 Konstrukce 
 
Základy 
 Základy příčných nosných stěn jsou tvořeny smíšeným zdivem (opuka + plné cihly) v tl. cca 
1000mm se základovou spárou v hloubce 2,800m. Podlahy v 1.PP jsou skladby: železobetonová deska tl. 
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150mm, separační PE folie, geotextilie GEOGILTEX a podklad z štěrkového polštáře hrubé frakce tl. 
200mm.  
 
Svislá konstrukce 
 Nosný systém objektu tvoří podélné stěny z cihelného zdiva (v 1.PP smíšené). Tloušťka uliční a 
dvorní stěny je uskakující po patrech, tl. v patě je cca 1000 mm, posledním patře cca 450mm, střední 
nosná stěna má jednotnou tl. cca 500mm. 
 
Vodorovná konstrukce 
 V 1.PP a 1.NP tvoří stropní konstrukci cihelná klenba, tl. 150mm s náběhy, násyp je zatažen 
vrstvou hubeného betonu tl. 30mm a na něj je provedena těžká plovoucí podlaha (skladba: minerální rohož 
ORSIL N 25/20, separační PE folie, betonová mazanina tl. 65mm se sítí, nášlapná vrstva). Stropní 
konstrukce v 2.-5. NP jsou tvořeny trámy s novým záklopem a na ně je provedena těžká plovoucí podlaha 
(skladba viz výše). Mezi trámy jsou vloženy akustické rohože G+H ISOVER UNIROLL tl. 120mm. Nášlapné 
vrstvy tvoří v bytech dřevěné laminované desky, na sociálních zařízeních keramická dlažba.  
 Stropní konstrukce novostavby se skládá ze stropnic a ze spražené betonové desky do VSŽ 
plechů jako ztracené  bednění. Celková tloušťka desky je 100mm. V roce 2012 proběhlo zateplení 
minerální vatou tl. 80mm. 
 
 
Svislé konstrukce 
 Konstrukční systém je tvořen podélnými stěnami z cihelného zdiva. Příčné nosné a ztužující stěny 
tvoří prostor schodiště. Schodiště je újnikovou cestou typu A.  
 Konstrukční systém novostavby se setává ze zdiva POROTHERM tl. 450mm, 300mm a 250mm, 
nosných sloupů ze dvou ocelových svařených profilů U. 
 
 
Fasáda 
 Obvodový plášť stávajícího objektu je tvořen nosným zdivem z plných cihel. tl. 450 – 800mm. 
Pavlač ve dvoře má zděné parapety tl. 150mm a prosklenou stěnu na celou plochu.  
 Fasáda dvorního objektu má dvě části – v 1.NP je ze systému Copilit do ocelových rámů, zde jsou 
garáže. V 2.NP je fasáda ze systému JANSEN-VISS – suché zasklení dvojskly do pryžových  profilů 
v hliníkových krytech. Atikové a parapetní části jsou plné s výplní z polyuteranové pěny.  
 
Okna 
 Všechna okna uliční budovy byla vyměněna. Nová okna jsou dřevěná dvoukřídlová s otevíravým 
nadsvětlíkem. Zasklení je provedeno dvojsklem DITERM. Okna jsou osazena za vnějším lícem/ozubem 
stávajícího ostění. Do ulice budou okna sjednocena na 4 rozměry – 1. NP, 2.-3. NP, 5.NP a 6.NP. Do 
pultové střechy do ulice jsou vsazena střešní okna VELUX GGL 308 v jedné řadě, sdružená po dvojicích. 
Okna do dvora jsou sjednocena dna 3 rozměry  - 1.-4. NP, 5.-6. NP, 5.-6. rozšířené.  
 V rovině střechy nad halou bytu v 6.NP je osazen světlík kopírující rozměrem vnitřní bytové 
schodiště, konstrukce z ocelových profilů s vnějšími hliníkovými lištami a přerušeným tepelným mostem, 
zasklení dvojsklo DITERM čiré, světlík neotevíravý. 
 
 
Dveře 
 Vstup z ulice do komerčních prostor, stejně jako vstupy z průjezdu k bytovým prostorám je replika 
původního řešení, materiál dřevo borovice, zasklení dvojsklo DITERM.  
  
 
Střecha 
 Do ulice je pultová střecha s taškovou krytinou (bobrovky) na laťování. Viditelné dřevěné prvky 
jsou opatřeny protipožární nátěrem FLAMEGUARD transparentní. Krov v uličním traktu je skladby: SDK-
GKF 1x15mm na roštu z profilů CW25, odsazená vrstva tepelné izolace G+H Isover Isophen tl. 160mm ze 
dvou vrstev, pojistná hydroizolační fólie pokládaná shora při překládání krytiny a laťování, větraná 
vzduchová mezera, stávající tašky na novém laťování. 
 Plochá střecha do dvora je upravena na pochozí. Pochozí vrstvu tvoří betonové dlaždice na 
pryžových terčích, fóliová hydroizolace Fatrafol 804 tl. 2mm, která je položena na impregnovaném záklopu.  
 
 
Tepeln ě-technické parametry obvodových konstrukcí 
 

Konstrukce Součinitel prostupu tepla 
Požadavek dle ČSN 730540-2:2011 

Označení 
Označení 

v protokolu PENB 
Přísluší k 

zóně 
U 

[W/(m2.K)] UN,req [W/(m2.K)] Vyhovuje 
Fasáda Z661 Fasáda Z661 1 1,000 0,300 Nevyhovuje 
Fasáda V140 Fasáda V140 1 2,900 0,300 Nevyhovuje 
Střecha Střecha 1 0,330 0,240 Nevyhovuje 
Střecha – půda Střecha – půda 1 0,330 0,300 Nevyhovuje 
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Fasáda Z501 Fasáda Z501 1 1,260 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda Z570 Fasáda Z570 1 1,130 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda Z320 Fasáda Z320 1 1,750 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V569 Fasáda V569 1 1,130 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V580 Fasáda V580 1 1,120 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V250 výtah Fasáda V250 výtah 1 1,355 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V490 Fasáda V490 1 1,280 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V521 Fasáda V521 1 1,220 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V500 Fasáda V500 1 1,250 0,380 Nevyhovuje 
Okna Okna 1 1,800 1,500 Nevyhovuje 
Zasklení pavlače Proskl 1 2,500 1,500 Nevyhovuje 
Střešní okna Střešní okna 1 1,500 1,700 Vyhovuje 
Fasáda V300 Stěna V300 2 0,650 0,300 Nevyhovuje 
Fasáda J, S Stěna J, S 2 0,280 0,300 Vyhovuje 
Strop nad zakladači Podlaha 2 0,210 0,240 Vyhovuje 
Střecha Střecha 2 0,240 0,240 Vyhovuje 
Prosklená stěna Z, S Prosklená stěna Z, S 2 1,800 1,500 Nevyhovuje 
Světlíky Světlíky 2 1,070 1,500 Vyhovuje 
Fasáda Z830 Fasáda Z830 3, 4 0,830 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V857 Fasáda V857 3, 4 0,810 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V573 Fasáda V573 3 1,130 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V660 Fasáda V660 3 1,000 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V140+80ti Fasáda V140+80ti 3 0,430 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda S312 průjezd Fasáda S312 průjezd 3 2,380 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V250 výtah Fasáda V250 výtah 3 1,140 0,380 Nevyhovuje 
Strop – průjezd Strop – průjezd 3 1,050 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V679 Fasáda V679 3 0,980 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda V140 Fasáda V140 3 2,900 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda Z716 Fasáda Z716 3 0,940 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda Z506 Fasáda Z506 3 1,250 0,380 Nevyhovuje 
Okna Z1, Z2, O12 Z1, Z2 3 1,500 1,700 Vyhovuje 
Dveře průjezd Dveře průjezd 3, 4 2,100 1,700 Nevyhovuje 
Zasklení pavlače Prosklená plocha 3 1,500 1,700 Vyhovuje 
Okna V1 V1 3, 4 1,500 1,700 Vyhovuje 
Okna Z3 Z3 3 2,100 1,700 Nevyhovuje 
Fasáda J312 průjezd Fasáda J312 průjezd 4 2,380 0,380 Nevyhovuje 
Fasáda S340 světlík Fasáda S340 světlík 4 1,681 0,380 Nevyhovuje 
Dveře Dveře 4 2,100 1,700 Nevyhovuje 
Okna V2 V2 4 1,500 1,700 Vyhovuje 
Okna V3 V3 4 2,100 1,700 Nevyhovuje 
Sousední stěna  Sousední stěna S 1, 3, 4 1,031 0,380 Nevyhovuje 
Sousední stěna  Sousední stěna J 1, 3, 4 1,031 0,380 Nevyhovuje 
Sousední stěna  Sousední stěna J780 3 0,873 0,380 Nevyhovuje 
 
*  hodnoty vypočítané pomocí SW Teplo 2011  
** hodnota bez započítání vlivu zeminy 
*** odhad dle známých parametrů srovnatelných konstrukcí 
  

4.2 Technická za řízení budovy 
 
Obecn ě 

Bytový dům je bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. Větrání bytových prostor je přirozené. 
V objektu je uvažováno s centrální přípravou teplé vody nepřímotopným zásobníkem o obsahu 200l.  
 
Vytáp ění 

Pro vytápění objektu je uvažován teplovodní dvoutrubkový systém s nuceným oběhem topné vody 
s teplotním spádem 80/60°C. 

Topný systém je rozdělen na samostatné okruhy pro vytápění levé a pravé části stávající budovy a 
dvorní části budovy. Další větev je pro ohřev TV. Rozvody jsou vedeny ze strojovny ústředního vytápění 
umístěné v 1.PP do vertikálních instalačních šachet. Pro pravou a dvorní část objektu je rozvod 4x DN32 
veden kanálkem a dále pokračuje do instalační šachty. 

Patrové horizontální rozvody k otopným tělesům jsou vedeny z části v podhledu, podlahou a 
v 6.NP boční stěnou. V místě připojení patrových horizontálních větví napojených na vertikální stoupací 
rozvody jsou uzavírací a regulační armatury. 

Jsou instalovány radiátory RADIK s ventily kompakt opatřené termostatickými hlavicemi. 
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Obrázky: Plynový kotel (vlevo) a zásobník teplé vody (vpravo) 

 
Chlazení 

V objektu není instalován systém chlazení. 

 

VZT 
Větrání prodejny v 1.NP je zčásti přirozeně okny (zadní a střední část) a z části uměle (přední 

část). Větrání je pomocí malého radiálního ventilátoru osazeného ve stěně proti vstupu do prodejny. 
Ventilátor nasává vzduch z prodejny a krátkým vzduchovodem jej vyfukuje do světlíku. Zařízení je 
podtlakové s přívodem náhradního vzduchu výkladcem nad vstupními dveřmi. 

Větrání kanceláře v 1.NP a kanceláří ve 2.NP je navrženo teplovzdušným zařízením s přívodem 
čerstvého upraveného vzduchu (700 m3/h) a odvodem (150 m3/h) odpadního vzduchu. Zařízení zajišťuje 
minimální množství čerstvého vzduchu 30 m3/hod / osobu dle technické zprávy. 

Vzduchotechnická zařízení větrají zdravotechnická zařízení kanceláří v 1. a 2.NP, WC a koupelny 
bytů v 3. až 6. NP a místnost domovního odpadu v 1.NP. Jednotlivé místnosti jsou odvětrány malými 
radiálními ventilátory se samočinnou vzduchotěsnou a klapkou. 

 
Plyn 

Objekt je napojen na STL přípojku profilu 32 mm za hlavním uzávěrem a regulátorem, umístěným 
na fasádě domu. Rozvod je dále veden pod podlahou průjezdu až do dvora, kde v nice zdiva je umístěn 
plynoměr G25 – DN 50. Ester v ochozu. Uzávěr před plynoměrem je současně hlavním uzávěrem kotelny. 
Dále je rozvod veden do suterénu ke kotli Hydrotherm 150 kW. 

Rozvody jsou provedeny z ocelových trubek hladkých černých, spojovaných svařováním a 
optařených ochranným nátěrem. 

 
Příprava TV 

Příprava TV je centrální v ohřívači TUV – Hydrotherm objemu 200l. Cirkulace je nucená zajištěná 
cirkulačním čerpadlem WILO Z 20 (4W) s ovládáním pro načasované automatické zapínání a vypínání.  

 
Kanalizace 

Kanalizační přípojka je položena do zděné stoky 600x900mm pod průjezdem, s novou revizní 
šachtou. Vnitřní kanalizace je řešena jako gravitační. Bytové jednotky jsou každá napojena na vlastní 
stoupací potrubí, které je vyústěno nad střechu. Vnitřní kanalizace v 1.PP je řešena pomocí 2 výtlačných 
čerpadel WILO TM 30 – 0,2, které čerpají splašky nad hladinu vzduté vody. 

 
Elektroinstalace 

Pro bytové jednotky v 3. až 6. NP je měření samostatné pro každou bytovou jednotku. 
 

Osvětlení 
Přirozené osvětlení je zajištěno okny s orientací na východ a západ. Umělé pak bodovými zdroji.  

 
Požární ochrana 

Na každém podlaží je umístěna hydrantová skříň B 19/20 s kulovým kohoutem DN 25: 
Zařízení pro požární větrání schodiště zajišťuje v případě požáru 10ti násobnou výměnu vzduchu 

v prostoru únikového schodiště typu A a přetlak vůči ostatním místnostem. Přívodní čerstvý vzduch je 
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nasáván z venkovního prostoru ventilátorem osazeným pod stropem 6. NP a vyfukován do stavební 
vertikální šachty, která je vedena podél schodiště. 
 
 

5 Zóna II – Administrativní prostory 
 

5.1 Konstrukce 
 
Základy 
 Podzemní prostory dvorní novostavby jsou založeny na ŽB základové desce tl. 300mm, která po 
obvodě přejde do svislých ŽB stěn tl. 250mm. Konstrukce je chráněna proti zemní vlhkosti hydroizolační 
vanou. Na horní hraně ŽB stěn budou přes patní plechy usazeny ocelové sloupy vnitřního skeletu. Po 
obvodě objektu je zdivo z tvárnic POROTHERM uloženo na základové pasy z prostého betonu. 
 
Svislá konstrukce 
 Nosnou konstrukci nadzemních podlaží tvoří kombinovaný systém obvodových nosných stěn 
z POROTHERM a skelet s ocelovými sloupy a průvlaky. 
 Nosné sloupy tvoří dva svařené profily U. Sloupy jsou kotveny prostřednictvím kotevní desky do 
zhlaví ŽB suterénní stěny.  
  
Vodorovná konstrukce 
 Na systém průvlaků a stropnic je položena plechobetonová stropní deska. Desku tvoří trapézový 
plech VSŽ 12002, výška vlny 50mm s dobetonávkou ze železobetonu. Celková tl. desky je 100mm. 
 Na plechobetonové desce je provedena plovoucí podlaha ve skladbě minerální rohož Orsil 
N25/20, separační PE folie, betonová mazanina tl. 45mm, nášlapná vrstva (koberec). 
 Deska je zateplena v podhledu 1.NP. Zateplení je tvořeno minerálními rohožemi Orsil tl. 120mm se 
stěrkovou omítkou a fasádním nátěrem.  
 
Fasáda 
 Obvodové zdivo je provedeno z várnic POROTHERM tl. 440mm, stěny přiléhající k sousedním 
štítům POROTHERM tl. 300mm. Všechny plochy novostavby obrácené do dvora jsou prosklené. V 1.NP a 
mezipatře je stěna z profilovaného skla – systém COPILIT (dodavatel f. Pforil Plus Liberec). Ve 2.NP je 
prosklená fasádní stěna navrhovaná v systému Jansen-Viss, suché zasklení do pryžových profilů, krytých 
hliníkovými lištami. Stěna mí vnitřní svislé sloupky 50x80mm v modulu 1,1-1,2m, plné zasklení dvojsklem 
Diterm na celou výšku, v každém třetím poli jsou vsazena hliníková okna. Prosklení je přetaženo nad 
světlou výšku místnosti, horní konec nosného sloupku kotven k zalomené konzole ocelového skeletu těsně 
pod atikou. 
 
Okna 
 Prosklená fasádní stěna je popsána výše. 
 Dále jsou na střeše umístěny světlíky – 5x kvádr 1800x1800x900mm, konstrukce z ocelových 
profilů s vnějšími hliníkovými lištami a přerušeným tepelným mostem, zasklení trojsklo čiré, boční stěny  
sendvičové panely s XPS tl. 30mm., světlíky otevíravé s elektropohonem. 
 
Dveře 
 Uliční vjezdová vrata jsou replikou původních.  Dveře v průjezdu jsou dřevěné s dvojsklem.  
 
Střecha 
 Střešní plášť dvorní novostavby má obrácenou skladbu ve složení: geotextilie Netex, hydroizolace 
Fatrafol 804 tl. 2mm, geotextilie Netex, tepelná izolace Roofmate SL (XPS) tl. 160mm, geotextilie Geofiltex, 
svrchní vrstvou bude zahradnický substrát tl. 200mm se suchomilnou/stepní vegetací. Střecha je 
bezespádová. Hydroizolace je po obvodě vytažena na vnější líc atiky a oplechována. Po obvodě světlíku, 
za atikou a v místě střešní vpusti tvoří finální vrstvu pás plaveného kačírku šířky 300mm. Atika má výšku 
150mm nad čistou úroveň střechy. 
 

5.2 Technická za řízení budovy 
 
Obecn ě 

Dvorní část objektu slouží jako administrativní prostory se sociálním zázemím pro zaměstnance. 
Administrativní prostory jsou bez zvláštních požadavků na vnitřní prostředí. 
 
Vytáp ění 

Vytápění je realizováno konvektory při fasádě. Zdrojem je společný kotel s uličním objektem.  
Chlazení 
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V roce 2009 byly naistalovány klimatizační jednotky Midea o výkonech 7 kW, 3,6 kW, 2,8 kW a 
chlazení serveru o výkonu 3,5 kW. 

 
VZT 

Větrání je přirozené.  
 

Příprava TV 
Rozvod vody v zadním traktu je napojen jednou větví z požárního rozvodu. Příprava TV je v této 

části lokální v malém zásobníkovém ohřívači AEG – DK 15.  
 

Kanalizace 
Kanalizace vnitrobloku je řešena jako gravitační. Odpad ze sociálního zázemí je sveden do 

jednoho stoupacího potrubí a napojen na ležatý svod v zemi pod podlahu vjezdu.  
 

Osvětlení 
Přirozené osvětlení vnitřní prostor jsou částečně řešeny prosklenou fasádou do dvora, částečně 

střešními světlíky. Umělé osvětlení je navrženo převážně stropními zářivkovými svítidly ovládanými od 
vstupu do jednotlivých prostorů. 
 
Požární ochrana 

Požární ochrana je zajištěna hydrantovou skříní B25/30 umístěnou na podestě přístupového 
schodiště ze dvora. 
 
 

6 Požadavky dle zákona č. 406/2000 Sb. a MPO 148/2007 Sb. 
 

6.1 Zákon č. 406/2000 Sb. 

Dle zákona č. 406/2000 Sb. je stavebník povinen splnit požadavky na energetickou náročnost 

budovy  a splnění porovnávacích ukazatelů, které stanoví prováděcí právní předpis č. 148/2007 Sb. a 

příslušné české technické normy. Při prokazování dodržení požadavků a obecných technických požadavků 

na výstavbu je přikládán průkaz energetické náročnosti budovy. Průkaz je součástí dokumentace při:  

• výstavbě nových budov 

• při větších změnách dokončených budov s celkovou podlahovou plochou nad 1000m2, které 

ovlivňují jejich energetickou náročnost. 

• při prodeji nebo nájmu budovy nebo jejich částí v případech, kdy pro tyto budovy nastala povinnost 

zpracovat průkaz podle předchozích bodů 

 

Pro nové budovy s celkovou podlahovou plochou nad 1000 m2 musí být provedeno posouzení technické, 

ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou: 

• decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů 

• kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

• dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení 

• tepelná čerpadla 

 

6.2 Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. 

Dle vyhlášky MPO č. 148/2007 Sb. se stanoví měrná spotřeba energie budovy: 

  EPA = 277,8 x EP/Ac v kWh/(m2.rok) 

  EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ/rok 

  Ac je celková podlahová plocha v m2 

 

Požadované limitní hodnoty měrné spotřeby energie pro jednotlivé třídy A – G dle typu budovy jsou 

uvedeny v následující tabulce. Hodnoty třídy C jsou hodnotami referenčními. 
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Podlahová 
plocha části 

Hranice t říd energetické náro čnosti budov [kWh/(m2.rok)] 
Druh provozu 

[m2] [%] A B C D E F G 
Rodinný dům   0.0 < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 

Bytový dům 893.0 59.2 < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 

Hotel a restaurace   0.0 < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 

Administrativní 561.7 37.3 < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 

Nemocnice   0.0 < 109 109 - 209 210 - 309 310 - 414 415 - 519 520 - 624 > 624 

Vzdělávací zařízení   0.0 < 47 47 - 88 89 - 129 130 - 173 174 - 219 220 - 264 > 264 

Sportovní zařízení   0.0 < 53 53 - 101 102 - 144 145 - 193 194 - 244 245 - 296 > 296 

Obchodní 53.2 3.5 < 67 67 - 120 121 - 182 183 - 240 241 - 299 300 - 361 > 361 

CELKEM 1507.9 
100.

0          
                      

REFERENČNÍ HODNOTA 

A B C D E F G Hranice t říd pro hodnocenou 
budovu < 51 51 - 99 100 - 144 145 - 192 193 - 241 242 - 286 > 286 

 

 

 

7 Průkaz energetické náro čnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb. 

7.1 Parametry prost ředí dle ČSN 73 0540 

Objekt se nachází v Praze 2 - Vinohradech. Klimatická data (průměrné měsíční teploty a hodnoty 

dopadajícího solárního záření) byly použity ze SW Energie 2011 pro oblast Praha. Jedná se o klimatickou 

oblast I.  

Vnitřní návrhová teplota byla pro obě zóny uvažována 20°C. 

 

7.2 Uvažované parametry budovy 

7.2.1 Celková podlahová plocha a objem budovy  

 
Celková podlahová plocha objektu byla určena v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. jako podlahová 

plocha všech podlaží budovy vymezená mezi vnějšími stěnami bez neobyvatelných sklepů a oddělených 

nevytápěných prostor. 

Objem budovy je součet celkových objemů hodnocených zón stanovených z vnějších rozměrů 

(tj. včetně obalových a vnitřních konstrukcí zón). 
 

7.2.2 Rozdělení do zón  
 

Objekt byl pro účely výpočtu měrné spotřeby energie rozdělen na 4 zóny lišící se provozem. Rozdělení 

zón je patrné dle obrázků v kapitole 3.2.1.1 Základní plány budovy. 

Zónu 1 tvoří bytové jednotky a společné prostory nacházející se v 3.NP až 6.NP. 

Zónu 2 tvoří nebytové prostory nacházející se v přístavbě ve vnitrobloku. 

Zónu 3 tvoří kanceláře v 1.NP a  2.NP objektu bytového domu. 

Zónu 4 tvoří prodejna v 1.NP, která má vlastní vchod přímo z ulice. 

Hranice mezi zónami byla v souladu s doporučením v ČSN EN ISO 13790 považována za adiabatickou.  
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7.2.3 Vnit řní tepelné zisky 
 

Přesné hodnoty pro stanovení vnitřních tepelných zisků od osob, spotřebičů a osvětlení nebyly známy, 

proto byly převzaty doporučené hodnoty z Metodiky bilančního výpočtu energetické náročnosti budov 

zpracované ČVUT FSv v Praze (Urban, Svoboda, Kabele, Adamovský, Kabrhel 2009).  

V souladu s vyhláškou 148/2007 Sb. jsou spotřebiče v energetické bilanci budovy zohledněny jen 

na straně tepelných zisků. 

Zóna 1 Zóna 2, 3, 4 Zdroj 
tepelných 

zisků 
Časový 

podíl [%] 
Průměrná m ěrná 

produkce tepla [W/m2] 
Časový 

podíl [%] 
Průměrná m ěrná 

produkce tepla  [W/m2] 
Osoby 100 3,0 50 5,3 
Spotřebiče 20 3,0 20 15,0 
Osvětlení Kompaktní zářivky – účinnost 20% 

4,5 kWh/(m2.rok) 
Lineární zářivky – účinnost 22% 
16,1 kWh/(m2.rok) 

CELKEM 3579 W 5166 W 
 
 

7.3 Posouzení energetické náro čnosti budovy 

 
Obsahem průkazu energetické náročnosti budovy je základní soubor údajů klasifikující budovy 

z hlediska základních užitných hodnot a energetické účinnosti. Třída energetické náročnosti byla určena 

dle kombinace parametrů pro bytový dům a administrativní budovu (viz část 4.2). 

 

Objekt Belgická 20 

Druh budovy 
Bytový d ům 

s nebytovými prostory  

Měrná vypočtená roční spotřeba 
energie [kWh/(m2.rok)] 144 

Měrná spotřeba pro referenční 
budovu Rrq,A [kWh/(m2.rok)] 234 

Třída energetické náročnosti E 

Vyhodnocení Nehospodárná 

 

 

8 Spot řeba energie v objektu 
 

Hodnoty skutečných spotřeb energií závisí na klimatických podmínkách daného roku, obsazenosti 

budovy a individuálního chování uživatelů. Od hodnot stanovených výpočtem dle vyhlášky 148/2007 Sb. 

se mohou lišit. 

8.1 Spot řeba zemního plynu 

Spotřeba plynu za rok 2011 je 25 641,33 m3, tj. 269 234 kWh. Výsledek výpočtu se liší o 4%.  

8.2 Spot řeba elektrické energie 

 

Dle vyhlášky MPO ČR č. 148/2007 Sb. se do výpočtu energetické bilance objektu nezapočítává 

spotřeby elektřiny pro provoz spotřebičů. Spotřeba elektřiny v PENB zahrnuje v tomto případě elektřinu 
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pro osvětlení, vytápění (oběhová čerpadla, regulace) a větrání (ventilátory). Spotřeba elektřiny za rok 2011 

je 51 412,4 kWh, výsledek výpočtu se liší o 5%. 

 

9 Posouzení možných úspor energie a využití alterna tivních zdroj ů 
 

Objekt se nachází v památkové zóně. Z tohoto důvodu je problematické provést zateplení uliční fasády 

objektu, přes kterou dochází k výrazným únikům tepla. Výměna oken byla provedena při rekonstrukci v roce 

1997. Bez zateplení stěn není opodstatněná jejich výměna za okna s lepšími parametry před koncem jejich 

životnosti. Výměna stávajícího zdroje tepla (atmosférický plynový kotel) za účinnější plynový kotel 

nízkoteplotní či kondenzační by vyžadovala výrazný zásah do otopné soustavy (zvětšení otopných ploch, 

úprava rozvodů). 

Možnost využití alternativních zdrojů nebyla posuzována, protože se nejedná se o novostavbu 

(viz kap. 4.1).  

 

10 Závěr 
 

 
Vyhodnocením dle požadavků vyhlášky č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, platné 

od 1.7.2007, byl posouzen stávající objekt Belgická 20, Praha 2 – Vinohrady. Výsledkem posouzení je 

zpracování Protokolu k průkazu energetické náročnosti budovy (viz Příloha B) a jeho grafické vyjádření 

(viz Příloha C).  

 

Posuzovaný objekt nespl ňuje požadavky vyhl. č. 148/2007 Sb. na energetickou náro čnost 

budovy.  

Objekt má dle metodiky vyhl. č. 148/2007 Sb. vypo čtenou energetickou náro čnost 1 269,9 GJ/rok 

a měrnou spot řebu energie na celkovou podlahovou plochu 234 kWh/( m2.rok) a spadá do kategorie 

E – nehospodárná budova. 

 

Tento posudek vychází z podkladů a informací, které měl zpracovatel k dispozici, v tomto případě 

především PD pro stavební povolení a výkresové dokumentace skutečného stavu. 

 

Provedený výpočet slouží pouze k porovnání energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb. 

Smyslem toho výpočtu je simulace skutečného provozu budovy, nikoli návrh a dimenzování technických 

zařízení budovy.  

Hodnoty skutečných spotřeb energií závisí na klimatických podmínkách daného roku, obsazenosti 

budovy a chování uživatelů. Od hodnot stanovených výpočtem dle vyhlášky 148/2007 Sb. se mohou lišit. 

 
 

11 Přílohy 
 

Příloha A - Grafické znázornění měrných tepelných toků v jednotlivých zónách, dílčí měsíční  
spotřeby energie dodané do objektu a celkové měrné spotřeby energie budovy 

 
Příloha B - Protokol průkazu energetické náročnosti budovy 

 
Příloha C - Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 148/2007 Sb. 
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Příloha A 
 

Grafické znázornění měrných tepelných toků v jednotlivých zónách, dílčí měsíční  
spotřeby energie dodané do objektu a celkové měrné spotřeby energie budovy 
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Obrázek: Měrné tepelné toky: Zóna 1  

 

 
Obrázek: Měrné tepelné toky: Zóna 2  
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Obrázek: Měrné tepelné toky: Zóna 3 

  
Obrázek: Měrné tepelné toky: Zóna 4 
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Obrázek: Měsíční spotřeby energie dodávané do budovy 
 
 

 
Obrázek: Celková měrná spotřeba energie budovy 
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Příloha B 
 

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 148/2007 Sb. 



Protokol k pr ůkazu energetické náro čnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifika ční údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Belgická 20 
Praha 2 - Vinohrady 
120 00  

Účel budovy: Polyfunkční budova 

Kód obce: Vinohrady 490229 

Kód katastrálního území: Vinohrady 272164 

Parcelní číslo: 843 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Hampshire Praha s.r.o. 
      

Adresa: 
Jankovcova 1569/2c 
Praha 7 - Holešovice 
170 00  

IČ: 610 54 461 

Tel./e-mail:       

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: 
Hampshire Praha s.r.o. 
      

Adresa: 
Jankovcova 1569/2c 
Praha 7 - Holešovice 
170 00 

IČ: 610 54 461 

Tel./e- mail:       

Nová budova
 

Změna stávající budovy
 

Umístění na veřejném místě podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb.
 

b) typ budovy 

Rodinný dům
 

Bytový dům
 

Hotel a restaurace
 

Administrativní budova
 

Nemocnice
 

Budova pro vzdělávání
 

Sportovní zařízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod
 

Jiný druh budovy - připojte jaký:
 Polyfunkční budova - bytový dům a nebytové prostory 



c) užití energie v budov ě 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Zdrojem tepla je plynový kotel SE Hydrotherm HEM o jmenovitém výkonu 150kW. Nachází se 
v místnosti kotelny v suterénu. Provoz je řízen ekvitermně. Otopná soustava je dvoutrubková 
s nuceným oběhem topné vody a s teplotním spádem 80/60°C. V inte riérech zón I., III. a IV. 
jsou desková otopná tělesa s termostatickými hlavicemi. V interiéru zóny II. jsou konvektory 
umístěné při fasádě. 
Teplá voda se připravuje centrálně v nepřímo ohřívaném zásobníku Hydrotherm o objemu 
200 l, který se nachází též v kotelně. Zdrojem pro ohřev TV je plynový kotel viz. výše. 
Větrání budovy je z větší části řešeno jako přirozené. Pouze prostory kanceláří v uličním 
objektu (zóna III.) jsou osazeny třemi podstropními vzduchotechnickými jednotkami. V 
sociálních zařízeních jsou osazeny odtahy pro nucené podtlakové větrání a kuchyně jsou 
opatřeny odsavači par. Odsavače par a odtahy ze sociálního zařízení jsou spínána pouze 
nárazově. 
Chlazení je realizováno pouze v zóně II. – kanceláře.  
Umělé osvětlení v objektu je řešeno převážně pomocí  kompaktních zářivek v bytových 
jednotkách a lineárních zářivek v nebytových prostorech. Nouzové osvětlení je instalováno 
v prostoru schodiště a je v provozu pouze  v případě výpadku el. proudu.  
Provoz jednotlivých částí je dán jejich charakterem. V bytových jednotkách je uvažována 
přítomnost osob 100% času, v nebytových prostorech 50% času. 

2. druhy energie užívané v budově 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       

  Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

  Vytápění (EPH)   Příprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 

  Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans) 

d) technické údaje budovy 

1. stručný popis budovy 

Objekt je zděný, zastropený klenbami v 1.PP a v 1.NP a dřevěnými trámovými stropy v 
ostatních podlažích. Střecha je sedlová, krov dřevěný. Dvorní přístavba je ocelové konstrukce 
s železobetonovou deskou. Podzemní zakladače tvoří železobetonové krabice.  
Současný stav vychází z rekonstrukce v r. 1997 a r. 2012. 
Byla vyměněna okna v bytovém domě, přistavěn výtah a provedena dvorní přístavba. V r. 
2012 byl zateplen strop nad zakladači 120 mm minerální vlny a vyměněna skla světlíků do 
dvorní přístavby za trojskla.   
V uliční části objektu se nachází v 1.NP a 2.NP nebytové prostory – kanceláře a prodejna. V 
3.-6.NP se nachází byty. Ve dvorní přístavbě se nachází v 1.PP a 1.NP zakladače a v 2.NP 
kanceláře.            



2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 6830,9 

Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 

2 881,2 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 1508,0 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,42 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo klimatická oblast I 

Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -13 

Převažující vnitřní návrhová teplota v otopném období θi [°C] 20 

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová stěna 2039,7 0,93 1 329,9 

Střecha 350,6 0,41 136,1 

Podlaha 163,6 1,01 80,6 

Otvorová výplň 327,3 1,87 632,1 

                        

                        

                        

                        

Tepelné vazby             288,1 

Celkem 2 881,2 --- 2 466,9 

5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 

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

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

souč. prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

činitel prostupu tepla 
ψN [W/(m.K)] a χN [W/K] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 



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. 

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

iLV,N [m3/(s.m.Pa0,67)], 
celková průvzdušnost 

obálky budovy 
n50 [h

-1] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

5. Podlahové konstrukce mají požadovaný 
pokles dotykové teploty, zajišťovaný jejich 
jímavostí a teplotou na vnitřním povrchu. 

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

pokles výsledné teploty  
∆θv,N(t) [°C], 

nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

6. vytápění 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdrojů) energie 1x plynový kotel Hydrotherm 

Použité palivo zemní plyn 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW] 150 kW 

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%] 

85   
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

Roční doba využití zdroje (zdrojů) energie 
[hod./rok] 

5400   
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

Regulace zdroje (zdrojů) energie ekvitermní 

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Převažující typ otopné soustavy  teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem 

Převažující regulace otopné soustavy termostatické hlavice na otopných tělesech 

Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy 

vyhovující 

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 1 008,39 

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 10,94 

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 1 019,33 

Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPH,A [kWh/(m2.rok)] 

188 



8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Typ větracího systému (systémů) Prodejna – podtlakový 
Kanceláře III. – 3x teplovzdušné 
s přívodem čerstvého vzduchu 
Ostatní - přirozené 

Tepelný výkon [kW] 3x3 kW 

Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW] 

5,92 kW 

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod] 700 kW kanceláře, 200 kW odtah 
prodejna 

Převažující regulace větrání termostat, vypínač 

Údržba větracího systému (systémů) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky (jednotek) - 

Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování 
[kW] 

- 

Použité médium pro zvlhčování   Pára   Voda 

Regulace klimatizační jednotky - 

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů  - 

Chlazení 

Druh systému (systémů) chlazení 4 split klimatizační jednotky 

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

- 

Jmenovitý chladící výkon [kW] 7 kW; 3,6 kW; 2,8 kW; 3,5 kW 

Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu ruční 

Převažující regulace chlazeného prostoru termostat 

Údržba zdroje (zdrojů) chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů chladu vyhovující 

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

Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok] 14,37 

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

Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 

14,37 

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 

3 



10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 14,79 

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

Energetická náročnost chlazení EPC = Qfuel,C + QAux,C [GJ/rok] 14,79 

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

3 

11. příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody 

Druh přípravy TV Centrální - nepřímo ohřívaný zásobník 

Systém přípravy TV v budově 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie zemní plyn 

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] neznámý 

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%] 85 

 
Výpočet 

 
Měření 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] 200 

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů TV Rozvody jsou opatřeny návlekovou pěnovou izolací 

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 85,75 

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,00 

Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 85,75 

Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 

16 

13. osvětlení 

Osvětlení 

Typ osvětlovací soustavy převážně kompaktní a lineární zářivky 

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy neznámý 

Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční, průjezd s ovládáním fotobuňkou, na 
schodišti časové spínače 



14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 

Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 135,64 

Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 135,64 

Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 

25 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 

Výroba energie v budově nezapočtená v dílčích 
energetických náročnostech (např. z kogenerace 
a fotovoltaických článků) QE [GJ/rok] 

0,00 

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 1 269,88 

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

234 

Měrná spotřeba energie referenční budovy Rrq,A 
[kWh/(m2.rok)], tj. energetická náročnost 
referenční budovy Rrq vztažená na celkovou 
podlahovou plochu A 

144 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy 

budova nesplňuje požadavky   

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy E - nehospodárná 
 

e) energetická bilance budovy pro standardní užíván í 

1. dodaná energie z vnější strany systémové hranice budovy stanovená bilančním 
hodnocením 

Vypočtené množství 
dodané energie  

Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena Energonositel 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

zemní plyn 1 094,143             

elektrická energie 175,735             

                        

                        

                        

                        

Celkem 1 269,879             



2. energie vyrobená v budově 

Vypočtené množství vyrobené energie  
Druh zdroje energie 

GJ/rok 

- 0,00 

Celkem       

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternati vních systém ů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m 2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 

  Tepelné čerpadlo   Jiné:       

1. postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 
dostupných a vhodných alternativních systémů dodávek energie 

Nejedná se o novostavbu – nebylo řešeno. 

g) doporu čená technicky a ekonomicky vhodná opat ření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

-                   

-                   

-                   

-                   

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   

2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)       

Třída energetické náročnosti                        

Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 

      

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

Hodnocená budova vykazuje největší úniky tepla přes obvodové stěny.  Opatřením je 
provedení kontaktního zateplení tak, aby byly splněny požadavky současné normy (U= 0,30 



W/(m2.K)). Objekt ovšem leží v památkové chráněném území. Z tohoto důvodu jsou zásahy na 
fasády problematické. V roce 1998 byla vyměněna uliční okna za nová dřevěná s dvojsklem. 
Pavlače byly uzavřeny skleněnou stěnou s jednoduchým zasklením. Dvorní objekt tvoří 
prosklená fasádní stěna JANSEN – VISS. Výměna oken bez současného zateplení nemá 
opodstatnění.  
Není osazeno podružné měření spotřeb jednotlivých objektů nebo bytů.  
Výměna stávajícího atmosférického plynového kotle za účinnější nízkoteplotní nebo 
kondenzační kotel vyžaduje významný zásah do otopné soustavy (zvětšení otopných  ploch, 
úprava rozvodů).  

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

Projekt pro stavební povolení - Polyfunkční dům, Rekonstrukce a novostavba - Belgická 20 
zpracovatel AED, Vrchlického 12, 150 00 Praha 5 

 

(2) Doba platnosti pr ůkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 21.12.2022 

Průkaz vypracoval Ing. Vít Venkrbec 

 Osvědčení č. 0555 Dne: 21.12.2012 
 
 
 



                                                                                                                 

Polyfunkční dům Belgická 20 
Průkaz energetické náročnosti budovy - přílohy   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha C 
 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 148/2007 Sb. 
 



 
 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ  
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Hodnocení budovy Polyfunkční budova 
Belgická 20, Praha 2 Vinohrady, 120 00 

Celková podlahová plocha: 1 508,0 m2 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporučení 
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Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 234       

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 1269,9       

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

80,3 % 1,2 %  1,1 % 6,7 %  10,7 %  

Doba platnosti průkazu do 21.12.2022 

Průkaz vypracoval 
Ing. Vít Venkrbec 
Osvědčení č. 0555 
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