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Abstrakt 

V bakalářské práci jsou shrnuty zásadní změny energetického hodnocení budov, které přinesla 
novela zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v roce 2012. Zároveň jsou uvedeny poža-
davky předpisů EU na energetické hodnocení budov a forma uplatnění v ČR. Práce je také za-
měřená na rozbor dostupných návrhů prováděcích vyhlášek k zákonům a jakým způsobem 
ovlivní projekční a technickou praxi v následujících letech.  
Ve druhé části je zpracováno energetické hodnocení a energetický audit bytového domu. 
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Abstract 
  
In this bachelor´s thesis are summarized the most important changes of energy asessment of 
building that brings novel of law 406/2000 Sb. about energy management in 2012. There are 
also stated requirements of legislation EU on the energy asessment of building and form to use 
in Czech republic. The aim of the bachelor thesis is also analysis available conducting decrees 
for laws and how will it effect projection and technical practise. 
In second part there is the energy asessment and energy audit of block of flats. 
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ÚVOD 
Tato bakalářská práce je rozdělena na 2 části. V první je literární rešerše o energetickém hod-
nocení budov a ve druhé je zpracovaný energetický audit bytového domu ve Kvasicích č.p. 593 
ve Zlínském kraji.  
V literární rešerši jsou popsány legislativní požadavky na energetické hodnocení budov před a 
po roce 2012. Do legislativy před rokem 2012 se nejvíce promítnul zákon č. 406/2000 Sb. o 
hospodaření energií a jeho prováděcími vyhláškami č. 213/2001 Sb. podrobnosti náležitostí 
energetického auditu, vyhláška 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a vyhláška 
425/2004 Sb. kterou se měnila vyhláška č. 213/2001 Sb. Dále to byla evropské směrnice 
91/2002/ES o energetické náročnosti budov a směrnice 31/2010/EU o energetické náročnosti 
budov, kterou se nahradila směrnice 91/2002/ES. Po roce 2012 to byl zákon č. 318/2012 Sb. o 
hospodaření energií, který je novelou zákona č. 406/2000 Sb. Dále je to vyhláška č. 480/2012 
Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku a vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické 
náročnosti budov. 
V druhé části je zpracován energetický audit, který řeší čtyřpodlažní bytový dům se 16 byty a 

jedním technickým podlažím.  Ani jedna z konstrukcí obálky budovy nevyhovuje z hlediska te-

pelně technických vlastností  ČSN 73 0540-2:2011. Dále řeší možné úsporné opatření, kterých 

lze dosáhnout zlepšením tepelně technických vlastností konstrukcí obálky budovy a investicemi 

do technického sytému budovy. Jedná se především o investice do systému vytápění a ohřevu 

teplé vody. V této práci bylo také posouzeno využití energie ze solárního záření na ohřev teplé 

vody, ve kterém je velký potenciál, jelikož je teplá voda stávajícím způsobem připravována 

lokálně v jednotlivých bytech elektrickými ohřívači. Práce byla prováděna podle zákona 

č.406/2000 Sb. o hospodaření energií a jeho prováděcí vyhláškou č. 148/2007 Sb. o energetic-

ké náročnosti budov. Dále DLE ČSN 73 0540-2:2011. 
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A. Teoretická část 
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1 ZÁKONY, VYHLÁŠKY, SMĚRNICE PŘED ROKEM 2012 
Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií – novelizován zákonem č. 318/2012 Sb.  

Změny zákony č. 406/2000 Sb. vzniklé zapracováním směrnic ES jednotlivých prováděcích vy-

hlášek k zákonu: 

Vyhláška č. 213/2001 Sb. kterou se vydali podrobnosti náležitostí energetického auditu – změ-

něna vyhláškou č. 425/2004 Sb. – obě vyhlášky nahrazeny vyhláškou č. 480/2012 Sb. 

Vyhláška č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku 

Vyhláška 148/2007 Sb. – o energetické náročnosti budov, je nahrazena od  1.4.2013 novou 

vyhláškou č.78/2013 Sb., + TNI 73 0331 

Vyhláška 153/2001 Sb. – zrušena -podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, dis-

tribuci a vnitřním rozvodu 

Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů 

Vyhláška č. 194/2007 Sb., stanovena pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody 

Vyhláška č. 193/2007 Sb., stanoveny podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie 

Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů 

Směrnice 2002/91/EC o energetické náročnosti budov- promítnutá do národní legislativy ve-

šla v plném rozsahu v ČR v platnost dne 1.1.2009 – vydávání průkazů energetické náročnosti 

budov na nové budovy 

-implementována do našich zákonů zákonem č. 177/2006 Sb., který mění zákon č. 406/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů od 1.7.2006 

Energetický štítek dle ČSN 730540-2  

Výpočet tepelné ztráty dle ČSN EN 12831 

ČSN EN 13790 Tepelné chování budov – výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení- obytné 

a občanské budovy  

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou 

tepla na vytápění  

TNI 73 0330 – Bytové domy 

TNI 73 0329 – Rodinné domy 
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Evropské normy EN- Česká republika je členem Evropské normalizace CEN (Comité European 

de Normalisation) od roku 1998. Více než 30 norem pro výpočet ENB, neexistuje jeden výklad. 
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1.1 Evropská směrnice 31/2010/EU  ze dne 19.5.2010– směrnice 

o energetické náročnosti budov 
Směrnice byla schválena v Evropském parlamentu v roce 2010 jako revize směrnice 
91/2002/ES ze dne 16.12.2002. Směrnice byla Implementována do národní legislativy novelou 
318/2012 Sb. zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií .  Zákon ukládá vznik nových prová-
děcích vyhlášek. Zatím ve sbírce zákonů byly zveřejněny dvě prováděcí vyhlášky a to -  č. 
480/2012 Sb. o energetickém auditu a energetickém posudku a nová vyhláška č. 78/2013 Sb. 
nahrazující vyhlášku č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a. Další vyhlášky, které by 
měly nahradit stávající  č.276/2007 o kontrole účinnosti kotlů a č. 277/2007 Sb. o kontrole 
klimatizačních systémů zatím nebyly zveřejněny.  Původní směrnice z roku 2002 byla přepraco-
vána a nahrazena touto směrnicí z důvodu snížení spotřeby energie a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů v sektoru budov. Podíl budov na celkové spotřebě energií v zemích EU 
je 40%. Touto směrnicí byly Evropským parlamentem stanoveny vnitrostátní závazné cíle. Je-
den z nejvyšších cílů je tzv. EU 20-20-20. V roce 2020 dosáhnout snížení produkce skleníkových 
plynů o 20%, snížení celkové spotřeby energie o 20% a zvýšení podílu obnovitelných zdrojů 
v celkové výrobě energie o 20% v porovnání s rokem 1990 v Evropě a v případě mezinárodní 
dohody o 30%.  
Do 31.12.2020 mají být všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie. 

Po dni 31.12.2018 mají být nové budovy vlastněné orgány veřejné moci budovami s téměř 

nulovou spotřebou energie. Za budovu s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova, 

jejíž energetická náročnost je velmi nízká. Téměř nulová či nízká spotřeba požadované energie 

by měla být ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů včetně energie 

z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či jeho okolí.  

V souladu s EPBD se v ČR zákonem předepisuje certifikace budov metodou hodnocení energe-

tické náročnosti budov. 

1.2 Srovnání obecných rámců metod výpočtu celkové ENB Směr-

nice 2002/91/ES [1] 
1) Tepelné vlastnosti budovy (obvodový plášť, vnitřní příčky apod.) Tyto vlastnosti mohou 

rovněž zahrnovat průvzdušnost 

2) Zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností 

3) Klimatizační zařízení 

4) Větrání 

5) Zabudované zařízení pro osvětlení (zejména nebytový sektor) 

6) Umístění a orientace budovy, včetně vnějšího klimatu 

7) Pasivní solární systémy a protisluneční ochrana 

8) Přirozené větrání 

9) Vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí 

Při výpočtu se má v případě potřeby brát v úvahu příznivý vliv těchto parametrů: 

1) Aktivní solární systémy a jiné otopné soustavy a elektrické systémy využívající obnovi-

telné zdroje energie 

2) Elektřina vyráběná formou kombinované výroby tepla a elektřiny 

3) Dálkové nebo blokové otopné a chladící soustavy 
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4) Denní osvětlení 

 

 

Směrnice 2010/31/EU 

 

1) Následující skutečné tepelné vlastnosti budovy včetně jejich vnitřních příček – I) 

tepelná kapacita, II) izolace, III) pasivní vytápění, IV) prvky chlazení, V) tepelné 

mosty 

2) Zařízení pro vytápění a zásobování teplou vodou, včetně jejich izolačních vlastností 

3) Klimatické zařízení 

4) Přirozené a nucené větrání, které může zahrnovat průvzdušnost 

5) Zabudované zařízení pro osvětlení (zejména v nebytovém sektoru) 

6) Konstrukci, umístění a orientaci budov, včetně vnějšího klimatu 

7) Pasivní solární systémy a protisluneční ochrana 

8) Vnitřní mikroklimatické podmínky, včetně návrhových hodnot vnitřního prostředí 

9) Vnitřní spotřeba energie 

Při výpočtu se má v případě potřeby brát v úvahu příznivý vliv těchto parametrů [2]: 

1) Místní podmínky slunečního osvitu,  aktivní solární systémy a jiné otopné soustavy a 

elektrické systémy využívající obnovitelné zdroje energie 

2) Elektřina vyráběná formou kombinované výroby tepla a elektřiny 

3) Dálkové nebo blokové otopné a chladící soustavy 

4) Denní osvětlení) 

Pro účely tohoto výpočtu by budovy měly být vhodně rozděleny do následujících kategorií [2]: 

1) Rodinné domy různých typů 

2) Bytové domy 

3) Administrativní budovy 

4) Budovy pro vzdělání  

5) Nemocnice 

6) Hotely a restaurace 

7) Sportovní zařízení 

8) Budovy pro velkoobchod a maloobchod 

9) Jiné druhy budov spotřebovávajících energii 

Minimální požadavky na nové budovy podle směrnice 2010/31/EU  

Všechny nové budovy nad 50 m2 s výjimkou pro [2]: 

a) Budovy úředně chráněné jako součást vymezeného prostředí 

b) Budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely 

c) Dočasné budovy do 2 let 

d) Obytné budovy obývané méně než 4 měsíce za rok 
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U nových budov zajistit, aby před zahájením výstavby byla posouzena a vzata v úvahu technic-

ká, environmentální a ekonomická proveditelnost vysoce účinných alternativních systému, jako 

jsou [2]: 

a) Místní systémy dodávky energie využívající energii z obnovitelných zdrojů 

b) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 

c) Ústřední nebo blokové vytápění nebo chlazení, zejména využívá-li zčásti nebo zcela 

energii z obnovitelných zdrojů 

d) Tepelná čerpadla 

U stávajících budov  

Stanoví se systémové požadavky na nové technické systémy budovy, jejich výměnu a mo-

dernizaci a použijí se, pokud je to technicky, ekonomicky a funkčně proveditelné. Tyto sys-

témové požadavky se vztahují alespoň na [2]: 

a) Otopné soustavy 

b) Systémy pro přípravu teplé vody 

c) Klimatizační systémy 

d) Rozsáhlé větrací systémy 

nebo jejich kombinace 

Energetická náročnost 

-vypočítané nebo změřené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené 

s typickým užíváním budovy, což mimo jiné zahrnuje energii pro: vytápění, chlazení, větrá-

ní, ohřev teplé vody, osvětlení  

-podlahová plocha se bere vnější 

Vystavení certifikátů energetické náročnosti [2] 

-u budov s podlahovou plochou nad 500 m2, kterou užívají orgány veřejné moci nebo je 

často navštěvovaná veřejností, je nutno vyvěsit certifikát energetické náročnosti na ná-

padném místě dobře viditelné veřejnosti do 1. července 2013. Dne 1.července 2015 se tato 

hraniční hodnota sníží na 250 m2. 

-u budov nebo ucelených částí budov při výstavbě, prodeji nebo pronájmu novému nájem-

ci  

-certifikát energetické náročnosti obsahuje doporučení na snížení energetické náročnosti 

budovy nebo ucelené části budovy, které je optimální nebo efektivní vzhledem 

k vynaloženým nákladům 

Inspekce otopných soustav [2] 
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-pravidelná inspekce přístupných částí soustav používaných k vytápění budov jako jsou 

zdroje tepla, řídící systémy a oběhová čerpadla, s kotli se jmenovitým výkonem pro účely 

vytápění budov vyšším než 20 kW 

-inspekce rovněž zahrnuje posouzení účinnosti kotle a dimenzování kotle v porovnání 

s požadavky na vytápění budovy 

-posouzení dimenzování kotle není potřeba opakovat, nebyly-li v meziobdobí v rámci 

otopné soustavy nebo v otázce požadavků na vytápění dotyčné budovy provedeny žádné 

změny 

Inspekce klimatizačních systému [2] 

-pravidelná inspekce přístupných částí klimatizačních systémů se jmenovitým výkonem 

vyšším než 12 kW  

-inspekce musí zahrnovat posouzení účinnosti klimatizace a dimenzování zařízení 

s porovnání s požadavky na chlazení budovy 

-posouzení dimenzování klimatizačního systému není potřeba opakovat, nebyly-li 

v meziodobí v rámci klimatizačního sytému nebo v otázce požadavků na chlazení dotyčné 

budovy provedeny žádné změny 

Zprávy o inspekcích otopných soustav a klimatizačních systémů 

Po každé inspekci otopného soustavy nebo klimatizačního systému se vydává inspekční zpráva. 

Inspekční zpráva obsahuje výsledky inspekce a doporučení týkající se nákladově efektivního 

zlepšení energetické náročnosti soustavy či systému. Inspekční zpráva se předá vlastníku či 

nájemci budovy. 

Nezávislí odborníci 

Certifikace energetické náročnosti budovy a inspekce otopných soustav a klimatizačních sys-

témů prováděny nezávislým způsobem kvalifikovanými nebo akreditovanými odborníky. Od-

borníci musí být akreditováni s ohledem na jejich způsobilost. 

Více v kapitole zákon 406/2000 Sb. 
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2 ZÁKONY, VYHLÁŠKY, SMĚRNICE PO ROCE 2012 
 

Zákon č. 318/2012 Sb. o hospodaření energií 

Vyhláška č. 73/2013 Sb. o energetické náročnosti budov 

TNI 73 0331 Energetická náročnost budov 
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2.1 Zákon č. 406/2000 Sb., který prošel novelou zákonem č. 

318/2012 Sb.  
Tato novela zákona č. 406/2000 Sb. je platná od 1.1.2013 a zapracovává příslušné předpisy 

Evropské unie. Stanovuje opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie a povinnosti fy-

zických a právnických osob při nakládání s energií. Dále stanovuje pravidla pro tvorbu Státní 

energetické koncepce, Územní energetické koncepce a státního programu na podporu úspor 

energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie.  

Nově se zavádí pojem energetický specialista na oprávnění od ministerstva MPO pro vykoná-

vání [3]: 

a) Zpracování energetického auditu a energetického posudku (§ 9 a § 9a) 

b) Zpracování průkazu (§ 7a) 

c) Provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie, nebo (§ 6a) 

d) Provádění kontroly klimatizačních systémů (§ 6a) 

2.1.1 Průkaz energetické náročnosti 
Tento průkaz platí 10 let ode dne data jeho vyhotovení nebo do provedení  větší změny dokon-

čené budovy, pro kterou byl zpracován. 

V minulosti byly průkazy zpracovávány pouze na novostavby a větší změny staveb, dnes se 

rozšiřuje povinnost i na [3]:  

a) Budovy užívané orgánem veřejné moci od 1.července 2013 s celkovou energeticky 

vztažnou plochou větší ne 500m2 a od 1.července 2015 s celkovou energeticky vztaž-

nou plochou větší než 250 m2 

b) Bytové domy nebo administrativní budovy 

1. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1500m2 do 1.ledna 2015  

2. s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1000 m2 do 1.ledna 2017 

3. s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1000 m2 do 1.ledna 2019 

Stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek je dále povinen u budovy uží-

vané orgánem veřejné moci v případě, že pro ni nastala povinnost zajistit zpracování průkazu, 

umístit průkaz v budově na veřejném, dobře viditelném místě.  

Vlastník budovy nebo společenství  vlastníků jednotek jsou dále povinni [3]: 

a) zajistit zpracování průkazů:  1. Při prodeji budovy nebo ucelené části budovy 

                                                   2. Při pronájmu budovy 

                                                   3. Od 1.ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy 

        b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:  1.  Možnému kupujícímu budovy nebo uce-

lené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy 

                                                                                          2.  Možnému nájemci budovy nebo ucelené 

části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy 
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       c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii :   

1. kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu kupní smlouvy 

2. nájemci budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se nájmu budo-

vy nebo ucelené části budovy 

       d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a 

reklamních materiálech při:  1. Prodeji budovy nebo ucelené části 

3. pronájmu budovy nebo ucelené části      

Vlastník jednotky je povinen [3]: 

 a)  předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii 

možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky 
 od 1.ledna 2016 možnému nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jed-
notky    
      
b) předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:  1.  Možnému kupujícímu jednotky před uzavře-

ním smluv týkajících se koupě jednotky 

                                                                                2.  Možnému nájemci jednotky před uzavřením 

smluv týkajících se koupě jednotky         

c) předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii :   

1. kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy 

2. nájemci jednotky před uzavřením smluv týkajících se nájmu jednotky 

d) zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a 
reklamních materiálech při:  1. Prodeji jednotky 
                                                   2. pronájmu jednotky 
                                                                

                

Povinnost průkazu energetické náročnosti budov se nevztahuje na [3]: 

a) Budovy úředně chráněné jako součást vymezeného prostředí 

b) Budovy užívané jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely 

c) Dočasné budovy do 2 let 

d) Obytné budovy obývané méně než 4 měsíce za rok 

2.1.2 Energetický audit 
Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospo-

dářství jsou povinni zpracovat pro budovu nebo energetické hospodářství energetický audit 

v případě, že [3]: 
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a) Budova nebo energetické hospodářství mají celkovou průměrnou roční spotřebu ener-

gie za poslední dva kalendářní roky vyšší, než je hodnota spotřeby energie stanovená 

prováděcím právním předpisem 

b) U větší změny dokončené budovy nejsou splněny požadavky na energetikou náročnost 

budovy 

Energetický audit platí do provedení větší změny dokončené budovy nebo energetického hos-

podářství, pro které byl zpracován. Musí být zpracován energetickým specialistou.  

2.1.3 Energetický posudek 
 
Novela č.318/2012 Sb. přináší nově tento pojem. 
Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospo-

dářství má za povinnost zajistit energetický posudek pro [3]: 

a) Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 

dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy 

se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek 

je součástí průkazu 

Stavebník, společenství vlastníků jednotek nebo vlastník budovy nebo energetického hospo-
dářství může na základě vlastního rozhodnutí zajistit energetický posudek pro: 

a)  Posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů 
dodávek energie při výstavbě nových budov nebo při větší změně dokončené budovy 
se zdrojem energie s instalovaným výkonem vyšším než 200 kW; energetický posudek 
je součástí průkazu 

Energetický posudek musí být zpracován příslušným energetickým specialistou. 

2.1.4 Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie  
Novela zákonu 406/2000 Sb. o hospodaření energií přinesla za povinnost dodavatelům kotlů a 

kamen na biomasu, solárních fotovoltajických a solárních tepelných systémů, mělkých geoter-

málních systémů a tepelných čerpadel uvést úplné informace o předpokládaných přínosech a 

ročních provozních nákladech těchto zařízení a jejich energetickou účinnost v technické doku-

mentaci nebo návodu na použití od 1.1.2015. 

2.1.5 Kontrola provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a 

klimatizačních systémů 
Vlastník nebo společenství vlastníků jednotek mají za povinnost zajistit u kotlů se jmenovitým 

výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie pravidelnou kontrolu. U provozo-

vaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW má rovněž 

vlastník nebo společenství vlastníků jednotek za povinnost zajistit pravidelnou kontrolu klima-

tizačního systému, jejíž výsledkem je písemná zpráva vypracovaná energetickým specialistou. 

V závislosti n výkonu kotlů a klimatizačních systému jsou předepsané pravidelné kontroly, viz 

vyhlášky č. 276/2007 Sb. a 277/2007 Sb. 
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Kontrolu provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, které jsou předmětem 

licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právní-

ho předpisu, provádí držitel této licence na rozvod tepla.  

Povinnost pravidelné kontroly se nevztahuje na kotle a vnitřní rozvody tepelné energie a klima-

tizační systémy umístěné v rodinných domech, bytech a stavbách pro rodinnou rekreaci 

s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost. 

 

2.1.6 Snižování energetické náročnosti 
Od 1.ledna 2013 vzniká povinnost stavebníka při výstavbě nové budovy doložit k žádosti o sta-

vební povolení kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu - Státní energetické inspekce.  

Kladným závazným stanoviskem na splnění požadavků na energetickou náročnost budovy 

s téměř nulovou spotřebou energie, jejímž uživatelem bude orgán veřejné moci nebo subjekt 

zřízený orgánem veřejné moci a jejíž celková energeticky vztažná plocha bude [3]: 

1) Těší než 1500 m2 od 1.ledna 2016 

2) Větší než 350 m2 od 1.ledna 2017 

3) Menší než 350 m2 od 1.ledna 2018 

 

Dále se kladným závazným stanoviskem myslí splnění požadavků na energetickou náročnost 

budovy s téměř nulovou spotřebou energie a to v případě budovy s energeticky vztažnou plo-

chou [3]: 

a) Větší než 1500 m2 od 1.ledna 2018 

b) Větší než 350 m2 od 1.ledna 2019  

c) Menší než 350 m2 od 1.ledna 2020 

2.1.7 Energetické štítky 
Předpis Evropské unie stanovuje povinnost dodávat u výrobků, které spotřebovávají energii, 

energetický štítek a informační list v českém jazyce.  

2.1.8 Ekodesign 
Předpis Evropské unie také stanovuje požadavek, aby veškeré výrobky, které spotřebovávají 

energii, splňovaly požadavky na ekodesign.  
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2.2 VYHLÁŠKA  č. 480/2012 Sb. o energetickém auditu a energe-

tickém posudku 
 
Tato vyhláška ruší vyhlášky č. 213/2001 Sb. a č. 425/2004 Sb. a stanovuje rozsah energetického 
auditu a energetického posudku, obsah energetického auditu a způsob jeho zpracování a 
v neposlední řadě obsah energetického posudku a způsob jeho zpracování.  
Kromě toho i nově přináší některé pojmy jako např. [4]: 
 

a) Celková energeticky vztažná plocha – vnější půdorysná plocha všech prostorů 
s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy kon-
strukcí obálky budovy 
Změna oproti předešlým vyhláškám, kdy se uvažovala plocha vymezená vnitřními 
povrchy 

b) Větší změna dokončené budovy – změna dokončené budovy na více než 25 % celkové 
plochy obálky budovy 

c) Obálka budovy – soubor všech teplosměnných konstrukcí na systémové hranici celé 
budovy nebo zóny, které jsou vystaveny přilehlému prostředí, jež tvoří venkovní 
vzduch, přilehlá zemina, vnitřní vzduch v přilehlém nevytápěném prostoru, sousední 
nevytápěné budově nebo sousední zóně budovy vytápěné na nižší vnitřní návrhovou 
teplotu 

d) Technický systém budovy – zařízení určené k vytápění, chlazení větrání, úpravě vlhkosti 
vzduchu, přípravě teplé vody, osvětlení budovy nebo její ucelené části  

 

2.2.1 Rozsah energetického auditu 
Povinnost zpracovat energetický audit vzniká právnickým a fyzickým osobám, jejichž budovy o 

celkovém součtu spotřebě energie všech budov překročí 9722 MWh za rok a týká se jen budov 

se spotřebou vyšší než 194 MWh  za rok. [4] 

2.2.1.1 Obsah energetického auditu: 
a) Titulní list 

b) Identifikační údaje 

c) Popis stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

d) Vyhodnocení stávajícího stavu předmětu energetického auditu 

e) Návrhy opatření ke zvýšení účinnosti užití energie 

f) Varianty z návrhu jednotlivých opatření 

g) Výběr optimální varianty 

h) Doporučení energetického specialisty oprávněného zpracovat energetický audit 

i) Evidenční list energetického auditu 

j) Kopie dokladu o vydání oprávnění nebo kopii oprávnění osoby pro vykonávání této 

činnosti 

2.2.1.2 Postupové fáze EA 
1) Shromáždění podkladů 

2) Průzkum 

3) Analýza stávajícího stavu 
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4) Návrhová opatření 

5) Výběr variant 

6) Energetické vyhodnocení, a) ekonomické posouzení, b) ekologické hodnocení 

7) Doporučená varianta 

8) Stanovení okrajových podmínek 

9) Zpráva o energetickém auditu 

2.2.1.3 Ekonomické vyhodnocení    
 
Podle této vyhlášky [4] se mění hodnocení doby návratnosti. Že to není, jak to bylo ve vyhláš-
kách č. 213/2001 Sb. a 425/2004 Sb. podle ekonomické životnosti opatření, ale je pevně stano-
vena doba návratnosti 20 let. Nově se počítá s růstem cen energií meziročně o 3 %. 
Výběr optimální varianty se provede na základě výsledků ekonomického vyhodnocení v tis. 

Kč/rok s ohledem na velikost úspory energie v GJ/rok a nebo ekologického. Hlavní kriteria pro 

hodnocení: 

1) Výsledky ekonomického hodnocení v porovnání na velikost úspory energie 

2) Výsledky ekonomického vyhodnocení 

Ukazatelé návratnosti: 

1)  Prostá doba návratnosti, doba splacení investice:  
Rychlý a zjednodušený výpočet návratnosti. Nevýhodou je nepřesnost.  

 

                                                         (roky)                      IN -investice 
                                                                                         CF- roční přínos projektu 

 
2) Reálná doba návratnosti, doba splacení investice při uvažování diskontní sazby Tsd: 

Je přesnější než hrubá doba návratnosti, protože je u ní zohledněný růst cen energií. 
  

                                                                     (roky)        CFt  roční přínosy projektu  
                                                                                         r- diskont        
                                                                                         (1+r)-t –odúročitel 

3) Čistá současná hodnota (NPV)      
Je to současná hodnota všech budoucích ročních úspor po dobu návratnosti (20 let).         
          
 
 
                                                                    (tis.Kč/r)           Tž – doba hodnocení projektu 

4) Vnitřní výnosové riziko (IRR) 
Uvádí úrokovou míru, při níž se bude současná hodnota budoucích úspor rovnat investici bě-
hem doby hodnocení.  
 
                                                                               (%) 

                                                                                           
  Aby navrhované úsporné opatření bylo ziskové, musí být NPV > 0. Největší hodnota NPV je 
nejziskovější.                                                                
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2.2.1.4 Ekologické vyhodnocení 
Způsob ekologického vyhodnocení se provádí vždy metodou globálního hodnocení. V případě 

požadavku zadavatele je možné provést také ekologické vyhodnocení metodou lokálního hod-

nocení.  

Globální hodnocení je prováděno na bázi celospolečenského pohledu. Při změně dodávek 

energie, která je vyráběna v jiném místě, jsou do výpočtu zahrnuty emisní faktory vycházející 

buď z konkrétních nebo průměrných údajů o produkovaných znečišťujících látkách. 

Lokální hodnocení je prováděno výhradně na bázi změn produkce znečišťujících látek ze zdrojů 

situovaných v lokalitě obce, ve které je umístěn předmět vyhodnocení. 

VÝPOČET EMISí CO2 

Výpočet uvádí množství uhlíku, přesněji oxidu uhličitého, ve vztahu jednotky energie ve spalo-

vaném palivu. Emisní faktory uhlíku jsou definovány buď jako všeobecné nebo místně specific-

ké.  

a) Všeobecné místní faktory oxidu uhličitého [4] 

Hnědé uhlí 0,36 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Černé uhlí 0,33 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

TTO 0,27 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

LTO 0,26 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Zemní plyn 0,20 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Biomasa 0      t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

Elektřina 1,17 t CO2/MWh výhřevnosti paliva 

 
b) Místně specifické emisní faktory oxidu uhličitého 

Hmotnost paliva x výhřevnost paliva x emisní faktor uhlíku x (1-nedopal) [4] 

Emisní faktor uhlíku (t CO2/MWh výhřevnosti paliva)  
Doporučené hodnoty pro nedopal:  0,02 pro tuhá paliva 
                                                                 0,01 pro kapalná paliva a 0,005 pro plynná paliva 
                                                                 0,02 je vhodné pro práškové spalování uhlí 
 
 

2.3 Vyhláška č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov  
Schválená 22. Března 2013. Nahrazuje vyhlášku č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti bu-

dov. Největší změny: 



 
  32 
 

a) Hodnocení podle referenční budovy  

Je výpočtově definovaná budova stejného druhu, geometrického tvaru a velikosti včetně pro-

sklených ploch a částí, stejné orientace ke světovým stranám, stínění okolní zástavbou a pří-

rodními překážkami stejného vnitřního uspořádání a se stejným typem typického užívání a 

klimatických údajů jako hodnocená budova, avšak s referenčními hodnotami vlastností budovy, 

jejich konstrukcí a technických systémů  

b) Nová kritéria hodnocení [5] 

Klasifika ční třída 
Hodnota pro horní hranici 

klasifikační třídy Slovní vyjádření klasifikační třídy 
        Energie           Uem   

A     0, 5 x ER 0,65 x ER Mimořádně úsporná 

B     0, 75 x ER 0,8 x ER Velmi úsporná 

C ER Úsporná 

D 1,5 x ER Hospodárná 

E 2 x ER Nehospodárná 

F 2,5 x ER Velmi nehospodárná 

G  Mimořádně nehospodárná 

 

V některých případech je klasifikační třída D vyhovující. 

c) Jiné pojetí energeticky vztažné plochy  

Celková energeticky vztažná plocha – vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným 
vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy 
Změna oproti předešlým vyhláškám, kdy se uvažovala plocha vymezená vnitřními povrchy. 
 

d) Hodnocení spotřeby primární energie 

e) Není hodnocení porovnávacích ukazatelů 

f) Rozšířené hodnocení uplatnění netradičních forem energie 

Rozdělen budov podle potřeby energie [5] 

KATEGORIE BYTOVÝCH STAVEB                                                             POTŘEBA ENERGIE E (  
kWh/m2,a) 

Běžné budovy                                                                                                       150 – 250 

Nízkoenergetické budovy                                                                                     43- 97 

Pasivní budovy                                                                                                         < 51 

Nulové budovy          0 

Aktivní budovy není uváděno 

 
 
Dodaná energie do budovy, primární energie 
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Požadavky na  energetickou náročnost u nových a nulových budov jsou splněny, jestliže ani 

jedna z níže uvedených hodnot není vyšší než u referenční budovy [5]:  

a) Neobnovitelná primární energie 

b) Celková dodaná energie 

c) Průměrný součinitel prostupu tepla 

Dodaná energie: Je to veškerá spotřebovaná a pomocná energie dodaná do budovy. Její výpo-

čet se provádí v jednotlivých zónách po dobu jednoho měsíce. Vyjádří se podle dílčích doda-

ných energií a jednotlivých energonositelích.  Dodaná energie se posuzuje po jednotlivých zó-

nách a nejvýše po měsíci.  

a) Dílčí dodaná energie na vytápění: Je to součet vypočtené spotřeby energie na vytápění 

a pomocné energie na provoz technického systému. 

b) Dílčí dodaná energie na chlazení: Je to součet vypočtené spotřeby energie na chlazení 

a pomocné energie na provoz technického systému.  

c) Dílčí dodaná energie na větrání: Je to součet vypočtené spotřeby energie na dopravu 

vzduchu a pomocné energie na provoz technického systému. 

d) Dílčí dodaná energie na úpravu vlhkosti vzduchu: Je to součet vypočtené spotřeby 

energie na úpravu vlhkosti vzduchu a pomocné energie na provoz technického systé-

mu. 

e) Dílčí dodaná energie na přípravu teplé vody: Je to součet vypočtené spotřeby energie 

na přípravu teplé vody a pomocné energie na provoz technického systému. 

f) Dílčí dodaná energie na osvětlení: Je to součet vypočtené spotřeby energie na osvětle-

ní a pomocné energie na provoz technického systému. 

Energie z dalších energonositelů, která se musí započítávat: solární zisky, metabolické teplo, 

energie z vnitřních zařízení. 

Primární energie: Součet obnovitelné a neobnovitelné energie primární energie. Celková pri-
mární energie a neobnovitelná primární energie se určí ze součtem součinů dodané energie 
jednotlivými energonositeli. 
Neobnovitelná primární energie se vyjádří výpočtem spotřeb energie a pomocných energií pro 

jednotlivé technické systémy faktory neobnovitelné primární energie. Po 1.lednu 2015 se vyjá-

dří snížením hodnoty neobnovitelné energie. 

Vypočtená spotřeba energie: energie určená z potřeby typicky užívané budovy. Nutné též 

zahrnout účinnosti technického systému. 

Faktory, které ovlivňují celkové množství primární a neobnovitelné primární energie: 

Faktor neobnovitelné primární energie 

Koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání 

odpovídajícího množství neobnovitelné primární energie. 

Faktor primární energie pro referenční budovu 
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Koeficient, kterým se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k získání 

odpovídajícího množství celkové primární energie 

Tab. Koeficient, kterými se násobí složky dodané energie po jednotlivých energonositelích k 
získání odpovídajícího množství celkové primární energie [5] 

Typ spotřeby Faktor primární energie 
 (-) 

Faktor neobnovitelné 
primární energie 

 (-) 

Vytápění 1,1 1,1 

Chlazení 3,0 3,0 

Příprava teplé vody 1,1 1,1 

Úprava vlhkosti vzduchu 3,0 3,0 

Mechanické větrání 3,0 3,0 

Osvětlení 3,0 3,0 

Pomocné energie 

(čerpadla, regulace apod.) 

3,0 3,0 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. Snížení hodnoty neobnovitelné primární energie pro referenční budovu [5] 

Parametr 

O
zn

ač
en

í 

Je
dn

ot
ky

 

Druh budovy 

Hodnota 

Změna do-
končené 
budovy 
po 1.1. 2015 

Nová 
budova 
po 1. 1. 
2015 

Budova 
s téměř nu-
lovou spo-
třebou 
energie 

Snížení hodno-
ty  
neobnovitelné 
primární ener-
gie stanovené 
pro referenční 
budovu 

∆ ep 

(k
W

h
/m

2
.r

o
k)

 Rodinný dům 3 
 

10 
12 

Bytový dům 3 
 
6 

8 

     

(% ) Ostatní budovy 3 
 

10 
12 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Tab. Hodnoty faktoru primární energie pro hodnocenou budovu [5] 
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Energonositel 
Faktor primární 

energie 
(-) 

Faktor neobnovitelné 
primární energie 

(-) 

Zemní plyn  1,1 1,1 

Koks 1,1 1,1 

Černé uhlí 1,1 1,1 

Hnědé uhlí 1,2 1,2 

Lehký topný olej 1,2 1,2 

Elektřina 3,0 3,0 

Dřevěné peletky 1,2 0,2 

Kusové dřevo, dřevní štěpka 1,1 0,1 

Teplo – tepelné solární soustavy 1,0 0,0 

Elektřina –fotovoltaické solární  soustavy 1,0 0,0 

Elektřina - dodávka mimo budovu -3,0 -3,0 

Teplo - dodávka mimo budovu -1,2 -1,2 

Soustava zásobování tepelnou energií 
prokazatelně využívající alespoň 90% 
obnovitelných zdrojů 

1,4 0,4 

Soustava CZT zásobující tepelnou energií  s 
alespoň 50% podílem obnovitelných zdrojů 

1,4 0,7 

Soustava zásobující tepelnou energií s 
menším, než 50% podílem obnovitelných 
zdrojů 

1,4 1,4 

 

 

Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla [5] 

a) U jednozónové budovy  

            Uem,R =Uem,N,20,R,       pro θim od 18 °C do22 °C  

b)  Uem,R =Uem,N,20,R, * 16/ (θim – 4),   pro ostatní hodnoty θim 

Požadovaná základní hodnota průměrného součinitele prostupu tepla jednozónové budovy [5]: 

Uem,N,20,R =  fr * [ ∑(UN,20,j*Aj*bj)/∑Aj+ΔUem,R] 

Je to průměr požadovaných normových součinitelů prostupů tepla konstrukcí obálky budovy. 
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2.3.1 Stanovení požadované hodnoty průměrného součinitele 

prostupu tepla u jednozónové budovy [5]: 
a) Pro obytné budovy 

 Uem,N,20,R = 0,50 W/(m2K) 

 

b) Pro ostatní budovy 

Uem,N,20,R = 1,05 W/(m2K)                           je-li A/V≤ 0,2 m2/m3 

Uem,N,20,R = 0,45 W/(m2K)                           je-li A/V > 1,0 m2/m3 

Uem,N,20,R = 0,30 + 0,15 (A/V)                     pro ostatní hodnoty A/V 

 

A – plocha obálky zóny 

V – objem zóny budovy 

Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla vícezónové budovy [5] 

Uem,R = ∑( Uem,R,j * Vj)/∑Vj 

Je to průměr hodnot pro jednotlivé zóny. 
 
Do součinitele prostupu tepla se započítávají přirážky na vliv tepelných vazeb. Můžeme využít 

jeden ze dvou hodnocení: 

2.3.1.1 Podle ČSN 73 0540 

Konstrukce téměř bez tepelných mostů                                             ΔUtbk,j = 0,02 W/m2.K 
(úspěšné optimalizované řešení) 

Konstrukce s mírnými tepelnými mosty                                             ΔUtbk,j = 0,05 W/m2.K       
(typové či opakované řešení)       

Konstrukce s běžnými tepelnými mosty                                             ΔUtbk,j = 0,10 W/m2.K 

(dříve standardní řešení) 

Konstrukce s výraznými tepelnými mosty                                          ΔUtbk,j = 0,10 W/m2.K 
(zanedbané řešení)       
 

2.3.1.2 Podle TNI 73 0329 (30)                                                                        ZVÝŠENÍ 

HODNOTY SOUČINITELE                                                                                                      
CHARAKTER KONSTRUKCE                                                                  PROSTUPU TEPLA 
Konstrukce zcela bez tepelných mostů                                                        0,00 
Konstrukce téměř bez tepelných mostů 0,02 
Konstrukce s mírnými tepelnými mosty 0,05 
Konstrukce s běžnými tepelnými mosty 0,01 
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V neposlední řadě se podle vyhlášky č. 78/2013 Sb. provede posouzení technické, ekonomic-
ké a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. 
 
Alternativní systém dodávek je:  
 

a) Místní systém dodávky 
energie využívající energii z obnovitelných zdrojů 

b) Kombinovaná výroba 
elektřiny a tepla 

c) Soustava zásobování te-
pelnou energií 

d) Tepelné čerpadlo 
 
Technická proveditelnost: vhodnost instalace nebo připojení alternativního systému dodávky 
energie 
 
Ekonomická proveditelnost: porovnává se prostá doba návratnosti investice s dobou životnos-
ti alternativního systému dodávek energie. Aby investice byla ekonomicky proveditelná, musí 
doba návratnosti do nového jiného než alternativního systému dodávek energie delší než je 
doba životnosti tohoto nového jiného alternativního systému dodávek. 
 
Ekologická proveditelnost: aby byla instalace alternativního systému dodávek energie ekolo-
gicky proveditelná, nesmí se zvýšit množství neobnovitelné primární energie oproti stávajícímu 
nebo navrhovanému stavu. 
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3 ÚSPORY ENERGIÍ MIMO EVROPSKOU UNII 
Certifikace budov a snaha o úspory energií neprobíhá jenom v Evropské unii, ale po celém svě-
tě. V mnoha státech se přes počáteční nechuť k úsporám energií a certifikaci budov stala certi-
fikace nezbytným ukazatelem ať už pro malé či velké investory do nemovitostí. Chtějí totiž 
bydlet na dobré adrese v moderní budově, což budovy, které umí šetřit energii jsou.  
Jako příklad bych uvedl certifikaci ve Spojených státech amerických, kde funguje především 
takzvaná certifikace LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Na základě této 
certifikace jsou mimo jiné posuzovány budovy v architektonických soutěžích a ty budovy, které 
jsou oceněny, jsou publikovány v mediích. Na základě těchto soutěží a následné publikace 
stoupne jejich cena na trhu. To je důvod, proč investoři mají zájem stavět budovy s nízkou spo-
třebou energie.  
 
Budovy šetrné ke spotřebě energie se staví i v dalších bohatých státech, jako jsou např. Spoje-
né arabské emiráty. V těchto státech se možná více, než kdekoli jinde na světě, staví z důvodu, 
prestiže. Místní bohatí investoři mají v podvědomí, že moderní budovy jsou budovy ekologické. 
I když v těchto státech není nouze o energie a peníze, chtějí zde lidé světu ukázat, že 
v moderním stavitelství nezaostávají. Dokonce se místní investoři v těchto zemích v nápadech 
na ekologické budovy předhánění. V plánu mají dokonce budovy s větrnou elektrárnou na stře-
še domu. Tím chtějí světu ukázat, že v moderním stavitelství chtějí být v některých směrech 
napřed. 
 

3.1 UKÁZKY FOTOGRAFIÍ ÚSPOR ENERGIÍ Z USA  
Obr.Schéma zajištění dodávky energie na Alcatrazu, využití fotovoltaiky 
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Obr. Trajekt ze San Francisca na Alcatraz Island - schéma využítí alternativních zdrojů energie  

 

Obr. Trajekt ze San Francisca na Alcatraz Island využívající alternativní zdroje energie 
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Obr.Seattle, stát Washington, USA, střecha administrativní budovy 

 

Obr. Schéma využití obnovitelné energie ve státě Washington 
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Obr Park větrných elektráren ve státě Washington 
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Obr. Entelope Island, státní park, Utah 
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B.  ANALÝZA ENERGETICKÝCH POTŘEB A TOKŮ BUDOVY 
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B.1 SPECIFIKACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMU BUDOVY 

OBVODOVÁ KONSTRUKCE 

Obvodové konstrukce jsou montovány ze struskopemzobetonových panelobloků v tl. 

375 mm. 

Součinitel prostupu tepla U = 1,427 W/(m2·K) Celková měrná hmotnost m = 616,5 kg/m2 

Tepelný odpor R = 0,584 m2·K/W Teplota rosného bodu qw = 11,6 °C 

Odpor při prostupu tepla RT = 0,754 m2·K/W      

Difuzní odpor Zp = 35,858 ·109 m/s      
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,793;   fRsi = 0,828 vyhovuje 

Průběh teploty v konstrukci 

θsi 14,8 °C
1. 14,0 °C
2. -12,4 °C

θse -13,1 °C

 

Průběh tlaku vodních par pdx a p"dxv konstrukci 

1400 Pa

700 Pa

350 Pa

Tlak par

Zp pd p"d  

 

Konstrukce nevyhovuje na kondenzaci 

Podmínky kondenzace vodní páry v konstrukci jsou určeny ČSN 73 0540-4. 

Tab. Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
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1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 

č.v. Položka Materiál Vr d l lekv R qs mvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m·K) W/(m·K) m2·K/W °C  m/s Pa 

1 105-01 Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 14,8 6,0 0,48 1 368 

2 102-014 B.struskové pemzy (1500) Z vr. 375,00 0,680 0,680 0,551 14,0 17,0 33,87 1 352 

3 105-02 Omítka vápenocement. Z vr. 15,00 0,990 0,990 0,015 -12,4 19,0 1,51 191 

 

Podmínky pro hodnocení konstrukce:
 

Výpočet je proveden pro qai = qi + Dqai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 

qai = 21,0 °C ji,r = 55,0 % Rsi = 0,130 m2·K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
qse = -15,0 °C jse = 84,0 % Rse = 0,040 m2·K/W pdse = 139 Pa p"dse = 165 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m2·K/W 

STŘECHA 

Střecha je plochá se spádem ke vnitřním střešním vpustem. Střecha byla rekonstruována 

v roce 2005. Byla vložena tepelná izolace EPS tl. 60 mm. Půdorys je obdélníkový o rozměrech 

24,85 x 17,80 m. 

Součinitel prostupu tepla U = 0,583 W/(m2·K) Celková měrná hmotnost m = 758,2 kg/m2 

Tepelný odpor R = 1,929 m2·K/W Teplota rosného bodu qw = 11,6 °C 

Odpor při prostupu tepla RT = 2,069 m2·K/W      

Difuzní odpor Zp = 731,757 ·109 m/s      

 

Průběh teploty v konstrukci 

θsi 19,3 °C
1. 19,0 °C
2. 16,8 °C

3. 13,0 °C
4. 12,9 °C
5. 12,9 °C

6. 12,8 °C
7. -13,4 °C
8. -13,9 °C

θse -14,3 °C
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Průběh tlaku vodních par pdx a p"dxv konstrukci 

AB

2000 Pa

1000 Pa

500 Pa

Tlak par

Zp pd p"d  

                        ZpA = 79,1·109 m/s   ZpB = 79,1·109 m/s      A = 431 mm   B = 431 mm 

Tab. Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů  
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 

č.v. Položka Materiál Vr d l lekv R qs mvyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m·K) W/(m·K) m2·K/W °C  m/s Pa 

1 105-01 Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,880 0,880 0,017 19,3 6,0 0,48 1 368 

2 101-022 Železobeton (2400) Z vr. 200,00 1,580 1,580 0,127 19,0 29,0 30,81 1 367 

3 102-014 B.struskové pemzy (1500) Z vr. 145,00 0,680 0,680 0,213 16,8 17,0 13,09 1 315 

4 101-012 Beton hutný (2200) Z vr. 10,00 1,300 1,300 0,008 13,0 20,0 1,06 1 293 

5 141-07 2x asfaltový nátěr Z vr. 0,40 0,210 0,210 0,002 12,9 280,0 0,59 1 292 

6 141-28 Lepenka A 400H Z vr. 0,70 0,210 0,210 0,003 12,9 3 150,0 11,71 1 291 

7 107-017 Polystyren pěnový EPS (60) Z vr. 60,00 0,039 0,040 1,508 12,8 67,0 21,36 1 271 

8 141-24 IPA 500 SH Z vr. 5,30 0,210 0,210 0,025 -13,4 11 590,0 326,32 1 235 

9 141-24 IPA 500 SH Z vr. 5,30 0,210 0,210 0,025 -13,9 11 590,0 326,32 687 

 

Podmínky pro hodnocení konstrukce:
 

Výpočet je proveden pro qai = qi + Dqai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 

qai = 21,0 °C ji,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2·K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
qse = -15,0 °C jse = 84,0 % Rse = 0,040 m2·K/W pdse = 139 Pa p"dse = 165 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m2·K/W 

 

STROP MEZI 1.PP A VYTÁPĚNOU ČÁSTÍ 
 

Stropy jsou montovány ze stropních železobetonových panelů tl. 225 mm. 
 
 
Součinitel prostupu tepla U = 1,547 W/(m2·K) Celková měrná hmotnost m = 404,5 kg/m2 

Tepelný odpor R = 0,421 m2·K/W Teplota rosného bodu w = 11,6 °C 

Odpor při prostupu tepla RT = 0,691 m2·K/W      

Difuzní odpor Zp = 47,429 ·109 m/s      
Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi,cr = 0,646;   fRsi = 0,754 vyhovuje 
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Průběh teploty v konstrukci 

θsi 15,8 °C
1. 15,4 °C
2. 15,4 °C

3. 14,3 °C
4. 9,6 °C
5. 3,7 °C

θse 3,0 °C

 

Průběh tlaku vodních par pdx a p"dxv konstrukci 

1700 Pa

850 Pa

425 Pa

Tlak par

Zp pd p"d  

                      Konstrukce nevyhovuje na kondenzaci 
                      Podmínky kondenzace vodní páry v konstrukci jsou určeny ČSN 73 0540-4. 

Tab. Vypočítané hodnoty fyzikálních veličin materiálů 
1 2 4 14 15 16 16a 17 18 7b 19 20 

č.v. Položka Materiál Vr d  ekv R s vyp Zp·10-9 pd 
 KC   mm W/(m·K) W/(m·K) m2·K/W °C  m/s Pa 

1 130-03 Keram. dlažba Z vr. 14,00 1,010 1,010 0,014 15,8 200,0 14,87 1 368 

2 141-07 2x asfaltový nátěr Z vr. 0,40 0,210 0,210 0,002 15,4 280,0 0,59 1 035 

3 101-012 Betonová mazanina Z vr. 37,00 1,100 1,100 0,034 15,4 20,0 3,93 1 022 

4 198-193 desky.min.vlna Z vr. 10,00 0,064 0,064 0,156 14,3 1,1 0,06 934 

5 154a-011 Dutin. železobet. str. panel* Z vr. 225,00 1,160 1,160 0,194 9,6 23,0 27,49 932 

6 105-01 Omítka vápenná Z vr. 15,00 0,700 0,700 0,021 3,7 6,0 0,48 317 

 

Podmínky pro hodnocení konstrukce:
 

Výpočet je proveden pro qai = qi + Dqai = 20,0 + 1,0 = 21,0 °C 

qai = 21,0 °C ji,r = 55,0 % Rsi = 0,100 m2·K/W pdi = 1 368 Pa p"di = 2 487 Pa 
qse = -15,0 °C jse = 84,0 % Rse = 0,040 m2·K/W pdse = 139 Pa p"dse = 165 Pa 
Pro výpočet šíření vlhkosti je Rsi = 0,250 m2·K/W 
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VÝPLNĚ OTVORŮ 

Okna posuzovaného objektu byla měněna v roce 2005, jsou plastová s izolačním dvojsklem, 

šesti komorovým rámem a součinitelem tepelné vodivosti U= 1,4 W/m2K. Dveře balkonů jsou 

rovněž měněny o stejných technických parametrech jako okna. Vchodové dveře jsou nové 

plastové celoprosklené dvoukřídlové s izolačním dvojsklem a součinitelem tepelné vodivosti U= 

1,7 W/m2K. 

B.2 SPECIFIKACE ENERGETICKÝCH SYSTÉMŮ 

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODŮ ÚT 

Zdroj tepla: posuzovaný bytový dům má plynovou kotelnu, která sestává ze dvou stacionárních 
kotlů Thermona typ Therm DUO 50T o výkonu 45 kW. Tyto kotle jsou napojeny na samostatný 
přívod zemního plynu, který je vybaven vlastním měřením. Odkouření je provedeno přes zeď 
do venkovního prostoru. Kotelna byla původně vybavena ekvitermní regulací. Řazení kotlů 
probíhá automaticky. Ohřev TV je zajišťován lokálně v jednotlivých bytech. Na společném po-
trubí za plynovými kotli je osazen trojcestný směšovací ventil s elektropohonem. Za směšová-
ním je pak osazen mechanický filtr, oběhové čerpadlo topného systému WILO typ TOP – S40/7 
a přepouštěcí ventil. Kompenzaci objemové roztažnosti vody v otopném systému zajišťuje ex-
panzní nádoba Expanzomat –I velikost 110l . Vnitřní otopná soustava pracuje jako teplovodní, 
dvoutrubková s teplotním spádem 90/70 °C. Systém UT je tlakový s nuceným oběhem. Oběho-
vé čerpadlo UT je umístěno v plynové kotelně. Páteřní rozvody v UT jsou rozvedeny v 1.NP a 
jsou provedeny z ocelového potrubí, které je opatřeno tepelnou izolací v plastovém obalu. 
Stoupací potrubí jsou původní, provedené z ocelového potrubí. Stav rozvodů i izolací je odpo-
vídající doby výstavby a nevyhovující současně platným předpisům. Jako otopné plochy 
v bytech byla nainstalována litinová článková otopná tělesa, která jsou v některých bytech 
zaměněna novými deskovými tělesy. Regulace v bytech je řízena pomocí termostatických regu-
lačních ventilů osazených na otopných tělesech. Jednotlivé stoupačky jsou vybaveny vyvažova-
cími armaturami na přívodním potrubí. Na patách jsou osazeny uzavírací a vypouštěcí armatu-
ry pro možnost vypouštění přívodu i vratu každé stoupačky. Celý systém pracuje bez závad. 
Byly dodrženy hygienické požadavky výměny vzduchu n=0,5/hod přirozeným větráním 
infiltrací. 
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Obr. Schéma kotelny 

 
Obr. Schéma kotelny 

 
 
 
 

Obr. Napojení expanzní nádoby 

 
 
STÁVAJÍCÍ SYSTÉM OHŘEVU A ROZVODU TEPLÉ VODY TV 
 
Pitná voda je do domu dopravována přípojkou, na které je osazen vodoměr. Z pitné vody je 
připravována teplá voda lokálně v každém bytě samostatně pomocí elektrických zásobníkových 
ohřívačů vody o jmenovitém příkonu 2 kW. Zásobníky jsou o objemu 125l. Rozvody pitné vody 
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jsou původní ocelové. Páteřní rozvody pitné vody jsou vedeny u stropu 1.NP. Spotřeba pitné 
vody je měřena vodoměry v jednotlivých bytech. V bytech jsou osazeny výtokové armatury 
převážně pákové – dřez kuchyňské kuchyňské linky, vana, umyvadlo. Fakturační měření je na 
vstupu vodovodní přípojky do objektu.  
 

 

 
Obr.  

 

Elektrický ohřívač se 125 l zásobníkem pro přípravu teplé vody 

 

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODU VZDUCHOTECHNIKY 

V místnostech Wc a koupelen jsou umístěny odvětrávací mřížky, kterými je vzduch odváděn do 

VZT šachet, ty jsou pak vyústěny nad střechu domu. Šachty jsou odvětrávány náporovými tur-

bínami. V kuchyních jsou umístěny digestoře s odvodem vzduchu do šachet. Protože se jedná o 

hygienické minimum, není v energetické bilanci domu toto větrání samostatně vyčísleno a je 

zahrnuto v běžné infiltraci. 

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM ROZVODU ELEKTRICKÉ ENERGIE 

Posuzovaný objekt je připojen na rozvod elektrické energie z přípojkové skříně RIS umístěné na 

objektu. Měření el. energie je provedeno v elektroměrových rozvaděčích umístěných na chod-

bě v typizovaných elektroinstalačních jádrech JOP. Měření spotřeby el. energie je přímě – indi-

viduální na základě smlouvy o odběru jednotlivých odběratelů. Nároky na dodávku el. energie 

jsou v režii jednotlivých bytů, které jsou vybaveny samostatným měřením a dalším samostat-

ným měřením jsou vybaveny společné prostory. Osvětlení schodiště je provedeno svítidly 

umístěnými na jednotlivých podlažích ovládanými tlačítkovými ovladači a schodišťovým auto-

matem. Svítidla v 1.NP jsou ovládána po sekcích tlačítkovými vypínači. Na schodišti není insta-

lováno nouzové osvětlení. Spotřebiče společných prostorů: jedná se především o napojení 
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napáječe STA, domácích telefonů a zařizovacích předmětů ve společných prostorách domu. El. 

instalace bytových jednotek: Každá bytová jednotka je napojena z hlavního domovního vedení 

umístěného na chodbě v elektroinstalačních jádrech přes samostatné distribuční měření. 

 

Stávající systém rozvodu plynu 

Do objektu je přivedena přípojka NTL plynu z trub PE – HD 50 x 4,7. Přípojka je ukončena ve 

výklenku měření plynu, kde je umístěný uzávěr HUP. Měření plynu je prováděno plynoměrem 

ROMBACH B 10. 

Obr. Plynoměr ROMBACH B 10 

 

 

B.3 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

Bytový dům se nachází v městské zástavbě v obytné zóně. Jedná se o volně stojící BD s 5 nad-

zemními podlaží.  1.NP je nevytápěné, ve kterém je umístěna kotelna, sušárna prádla, sklepní 

boxy, kočárkárna a garáže. 2.-5.NP jsou obytná vytápěná podlaží s celkem 16 byty. Dům není 

podsklepený a  byl postaven v roce 1975. V minulosti nebyl tento dům zateplený, pouze byla 

provedena výměna výplní otvorů a rekonstrukce střechy, kde byla částečně tato konstrukce 

zateplena izolací EPS tl. 60 mm. Konstrukční výška podlaží je 2,85 m, světlá výška podlaží je 

2,55 m. Celková výška vytápěné obytné části budovy je 11,4 m.  

Půdorys 2.NP 
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Situace – bytový dům č. p. 593 na ulici Družstevní v Kvasicích 
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C. PROJEKT 
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C.1 ENERGETICKÝ AUDIT 

1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 Vlastník objektu 
 

Jméno:    Společenství vlastníků domu Družstevní 593, Kvasnice 

IČO:   28297491 

Sídlo:   Družstevní 593, 768 21 Kvasnice  

 

1.2 Pověřený správou objektu 
 

Jméno:    SVORNOST, stavební bytové družstvo 

IČO:   00156931 

Sídlo:   Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž 

Statutární zástupce: Ing. Magda Koukalová, předseda představenstva  

 

1.3 Předmět energetického auditu 
 

Název:    Bytový dům – 16 bytových jednotek 

Adresa:   Družstevní 593, 768 21 Kvasnice 

 

1.4 Zpracovatel energetického auditu 
 

Jméno:    Petr Žůrek 

Adresa:   VUT Brno, FAKULTA STAVEBNÍ 
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2 POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

2.1 Předmět energetického auditu 

2.1.1 Charakteristika předmětu EA 
Zhotovitel energetického auditu řeší návrhové opatření na bytový dům v Kvasicích, Družstevní 

č.p. 593, jehož majitelem je bytové družstvo SVORNOST, Kroměříž. Auditem řeší posouzení 

z hlediska energetických úspor na vytápění a ohřev TV. Bylo provedeno zhodnocení tepelně 

technických vlastností stávajících stavebních konstrukcí před a po realizaci doporučených opat-

ření ke snížení energetické náročnosti objektu. Celkové vyhodnocení bylo provedeno podle 

platných norem a vycházelo ze současného stavu.  

Záměrem energetického auditu je nalezení potenciálu úspor energií v posuzovaném objektu. 

Návrh energeticky úsporných opatření, které povedou ke snížení energetické náročnosti objek-

tu, při zachování tepelné pohody prostředí. Nedílnou součástí je i ekonomické posouzení.  

Energetický audit je zpracován v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. z., o hospodaření energií 

ve znění změny zákona č. 318/2012 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetic-

kém auditu vydané Ministerstvem průmyslu a obchodu.  

Podkladem pro zpracování EA bylo: 

- dokumentace stávajícího stavu stavební části zpracovaná firmou PIKAZ, s.r.o. Kroměříž z úno-

ra 2010 

- projektová dokumentace zřízení plynové kotelny zpracovaná VPT Brno ze srpna 2008 

- faktury o spotřebě energií a paliv v letech 2009, 2010, 2011 

- zprávy o revizi plynového a el. zařízení 

2.1.2 Popis objektu, technických zařízení a systémů, které jsou 

předmětem EA 
Jedná se o volně stojící bytový dům s 5 nadzemními podlažími.  1.NP je nevytápěné, ve kterém 

je umístěna kotelna, sušárna prádla, sklepní boxy, kočárkárna a garáže. 2.-5.NP jsou obytná 

vytápěná podlaží s celkem 16 byty. Dům není podsklepený a byl postaven v roce 1975.  

Tab. Základní geometrické údaje   

Objekt Obestavěný prostor Vytápěný prostor Zastavěná plocha Vytápěná plocha 

m3 m3 m2 m2 

Bytový dům 593 6 422 5 138 442,3 1 769 

 
Typ budovy     budova s číslem popisným 
Způsob využití    objekt k bydlení 
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Počet bytů/osob    16/49 
Provoz (dny v týdnu)   nepřetržitý 

 

Objekt Tepelná ztráta  Průměrná vnitřní 
teplota (oC) 

Tepelná ztráta celkem 
(oC) Prostupem (kW) Větráním (kW) 

Bytový dům 593 75,09 24,01 20 99,10 

 

Oblast Kroměříž - Kvasice (dle ČSN EN 12831) 

výpočtová venkovní teplota               -12°C   

počet dnů otopného období              231   

střední teplota venkovního vzduchu                         4,0°C   

počet denostupňů (norm. hodnota pro 20,0°C)      3 696   

návrhová vnitřní teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu : 

hygienické zařízení          24°C   

pokoje           20°C     50 % 

chodby, schodiště          10°C   40÷60 % 

2.1.2.1 Obvodové konstrukce 
Obvodové stěny jsou montovány ze struskopemzobetonových panelobloků v tl. 375 mm. Nos-

nou konstrukci tvoří obvodové stěny z železobetonových prefabrikovaných sloupů. Vnitřní 

příčky jsou ze siporexových panelů tl. 100 mm a z  cihel tl. 100 mm. Stropy jsou montovány ze 

stropních železobetonových panelů tl. 225 mm. Střecha je plochá se spádem ke vnitřním střeš-

ním vpustem. Střecha byla rekonstruována v roce 2005. Byla vložena tepelná izolace EPS tl. 60 

mm. Půdorys domu je obdélníkový o rozměrech 24,85 x 17,80 m. Okna posuzovaného objektu 

byla měněna v roce 2005, jsou plastová s izolačním dvojsklem, šesti komorovým rámem a sou-

činitelem tepelné vodivosti Uw= 1,4 W/m2K. Dveře balkonů jsou rovněž měněny o stejných 

technických parametrech jako okna. Vchodové dveře jsou nové plastové celoprosklené dvou-

křídlové s izolačním dvojsklem. Konstrukční výška podlaží je 2,85 m, světlá výška podlaží je 2,55 

m. Celková výška vytápěné obytné části budovy je 11,4 m. 

2.1.2.2 Zdroj tepla pro vytápění 
Posuzovaný bytový dům má jako zdroj tepla pro vytápění plynovou kotelnu, která sestává ze 

dvou závěsných kotlů Thermona typ Therm DUO 50T o výkonu jednoho kotle 45 kW. Tyto kotle 

jsou napojeny na samostatný přívod zemního plynu, který je vybaven vlastním měřením. Od-

kouření je provedeno přes zeď do venkovního prostoru. Kotelna je vybavena ekvitermní regu-

lací. Řazení kotlů probíhá automaticky. Ohřev TV je zajišťován lokálně v jednotlivých bytech. Na 

společném potrubí ÚT za plynovými kotli je osazen trojcestný směšovací ventil 

s elektropohonem. Za směšováním v kotelně je pak osazen mechanický filtr, oběhové čerpadlo 

topného systému WILO typ TOP – S40/7 a přepouštěcí ventil. Kompenzaci objemové roztaž-

nosti vody v otopném systému zajišťuje expanzní nádoba Expanzomat I o velikost 110 litrů. 

Otopná soustava je projektovaná jako teplovodní, dvoutrubková s teplotním spádem 90/70 °C. 

Systém ÚT je tlakový s nuceným oběhem. Páteřní rozvody ÚT jsou rozvedeny v 1.NP a jsou 

provedeny z ocelového potrubí, které je opatřeno tepelnou izolací minerální vlnou v původ-
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ním plastovém obalu. Stoupací potrubí jsou původní, provedené z ocelového potrubí. Stav 

rozvodů i izolací je odpovídající době výstavby a nevyhovující současně platným předpisům. 

Jako otopná plocha v bytech byla nainstalována litinová článková otopná tělesa, která jsou 

v některých bytech zaměněna novými deskovými tělesy. Regulace v bytech je řízena pomocí 

termostatických regulačních ventilů osazených na otopných tělesech. Jednotlivé stoupačky 

jsou vybaveny vyvažovacími armaturami na přívodním potrubí a na zpětném potrubí jsou osa-

zeny uzavírací a vypouštěcí armatury pro možnost vypouštění přívodu i vratu každé stoupačky. 

Celý systém pracuje bez závad. 

2.1.2.3 Stávající systém ohřevu a rozvodu teplé vody (TV)  
Pitná voda je do domu dopravována přípojkou, na které je osazen vodoměr. Z pitné vody je 

připravována teplá voda lokálně v každém bytě samostatně pomocí elektrických zásobníkových 

ohřívačů vody o jmenovitém příkonu 2 kW. Zásobníky jsou o objemu 125l. Rozvody pitné vody 

jsou původní ocelové pozinkované. Páteřní rozvody pitné vody jsou vedeny u stropu 1.NP. Spo-

třeba pitné vody je měřena vodoměry v jednotlivých bytech. V bytech jsou osazeny výtokové 

armatury převážně pákové – dřez kuchyňské kuchyňské linky, vana, umyvadlo. Fakturační mě-

ření je na vstupu vodovodní přípojky do objektu. 

2.1.2.4 Stávající systém rozvodu vzduchotechniky  
V místnostech WC a koupelen jsou umístěny odvětrávací mřížky, kterými je vzduch odváděn do 

VZT šachet, ty jsou pak vyústěny nad střechu domu. Šachty jsou odvětrávány náporovými tur-

bínami. V kuchyních jsou umístěny digestoře s odvodem vzduchu do šachet. Protože se jedná o 

hygienické minimum, není v energetické bilanci domu toto větrání samostatně vyčísleno a je 

zahrnuto v běžné infiltraci. 

2.1.2.5 Stávající systém rozvodu elektrické energie  
Posuzovaný objekt je připojen na rozvod elektrické energie z přípojkové skříně RIS umístěné na 

objektu. Měření el. energie je provedeno v elektroměrových rozvaděčích umístěných na chod-

bě v typizovaných elektroinstalačních jádrech JOP. Měření spotřeby el. energie je přímě – indi-

viduální na základě smlouvy o odběru jednotlivých odběratelů. Nároky na dodávku el. energie 

jsou v režii jednotlivých bytů, které jsou vybaveny samostatným měřením a dalším samostat-

ným měřením jsou vybaveny společné prostory. Osvětlení schodiště je provedeno svítidly 

umístěnými na jednotlivých podlažích ovládanými tlačítkovými ovladači a schodišťovým auto-

matem. Svítidla v 1.NP jsou ovládána po sekcích tlačítkovými vypínači. Na schodišti není insta-

lováno nouzové osvětlení. Spotřebiče společných prostorů: jedná se především o napojení 

napáječe STA, domácích telefonů a zařizovacích předmětů ve společných prostorách domu. El. 

instalace bytových jednotek: Každá bytová jednotka je napojena z hlavního domovního vedení 

umístěného na chodbě v elektroinstalačních jádrech přes samostatné distribuční měření.  

Energetický audit neřeší úspory elektrické energie, neboť není možné zmapovat současný stav 

a počet elektrospotřebičů v jednotlivých domácnostech.  



 
  10 
 

2.1.2.6 Stávající systém rozvodu plynu  
Do objektu je přivedena přípojka NTL plynu z trub PE – HD 50 x 4,7. Přípojka je ukončena ve 

výklenku měření plynu, kde je umístěný uzávěr HUP. Měření plynu je prováděno plynoměrem 

ROMBACH B 10.  

Tab. Seznam plynových spotřebičů 

kotel č. 1 2 

název Therm DUO 50T Them DUO 50T 

jmenovitý výkon 45 45 

jmenovitý přetlak (kPa) 2 2 

pracovní teplota (°C) 80 80 

rok výroby 2005 2005 

výrobní číslo 1260/10/05 1259/10/05 

hořák atmosferický atmosferický 

2.1.3 Situační plán 
Viz. Přílohu č.1 

2.2 Energetické vstupy za předcházející tři roky 

Smluvní závazky v energetickém hospodářství 
a) el. energie –   E.ON Energie, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice  

b) zemní plyn –  RWE Jihomoravská plynárenská, a.s. Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 

c) voda –  Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Kojetínská 3666, 676 11 Kroměříž 

Údaje o spotřebách jednotlivých energií uvedené v EA jsou zpracované na základě doložených 

daňových dokladů.  

Energie a palivo vstupující do objektu je el. Energie a zemní plyn. Zemní plyn je využívaný 

v plynové kotelně pro vytápění objektu. Elektrická energie je využívaná pro ohřev vody 

v bytových ohřívačích a pro provoz bytů a společných prostor domu.  

El. energie spotřebovaná v bytech není předmětem EA. Vzhledem k tomu, že příprava teplé 

vody (TV) je prováděna lokálně v bytech a není technicky možné provést rozdělení spotřeby 

elektrické energie na ohřev TV a ostatní spotřebu, je celková spotřeba TV vypočtena dle prů-

měrného počtu obyvatel v bytě a hodnot spotřeby el. energie pro jednotlivé byty. Cena ener-

gie pro ohřev TV nezahrnuje stálý plat za jistič. Ceny jsou uvedeny vč. DPH. 

 

Tab. Roční výše energetických vstupů v cenách roku 2009 
Rok 2009 

Vstupy paliv a energie 
Jednotka Množství 

Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
GJ 

Náklady 
Kč 

El. energie MWh 4,753 3,6 17,1 35 882 
Zemní plyn - kotelna MWh 155,115 3,6 558,41 192 961 
Celkem vstupy paliv a energie 575,51 228 843 
Celkem spotřeba paliv a energie 575,51 228 843 
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Tab. Roční výše energetických vstupů v cenách roku 2010 
Rok 2010 

Vstupy paliv a energie 
Jednotka Množství 

Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
GJ 

Náklady 
Kč 

El. energie MWh 4,442 3,6 16,0 30 324 
Zemní plyn - kotelna MWh 186,684 3,6 672,06 203 536 
Celkem vstupy paliv a energie 688,06 233 860 
Celkem spotřeba paliv a energie 688,06 233 860 
 

Tab. Roční výše energetických vstupů v cenách roku 2011 
Rok 2011 

Vstupy paliv a energie 
Jednotka Množství 

Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
GJ 

Náklady 
Kč 

El. energie MWh 2,645 3,6 9,5 29 406 
Zemní plyn - kotelna MWh 163,861 3,6 589,89 189 720 
Celkem vstupy paliv a energie 599,4 219 126 
Celkem spotřeba paliv a energie 599,4 219 126 

 
 

Tab. Tříletý průměr energetických vstupů  
Tříletý průměr 

Vstupy paliv a energie 
Jednotka Množství 

Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
GJ 

Náklady 
Kč 

El. energie MWh 3,947 3,6 14,2 31 871 
Zemní plyn - kotelna MWh 168,553 3,6 606,79 195 406 
Celkem vstupy paliv a energie 620,99 227 276 
Celkem spotřeba paliv a energie 620,99 227 276 

 
 

Tab. Průměr ze tři roků před realizací projektu 
Průměr ze tři roků před realizací projektu 

Vstupy paliv a 
energie 

Jednotka Množství Výhřevnost 
GJ/jednotku 

Přepočet na 
MWh 

Roční nákla-
dy v tis. Kč 

Elektřina MWh 3,947 - 3,947 31, 871 
Teplo GJ - - - - 
Zemní plyn MWh 168,553 3,6 606,79 195 406 
Jiné plyny MWh - - - - 
Hnědé uhlí t - - - - 
Černé uhlí t - - - - 
Koks t - - - - 
Jiná pevná 
paliva 

t - - - - 

TTO t - - - - 
LTO t - - - - 
Nafta t - - - - 
Druhotné zdro-
je 

GJ - - - - 

Obnovitelné 
zdroje 

GJ/MWh - - - - 
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Jiná paliva GJ - - - - 
Celkem vstupy paliv a energie 620,99 227 276 
Změna stavu zásob paliv (inventarizace) - - 
Celkem spotřeba paliv a energie 620,99 227 276 

 

2.3 Vlastní zdroje energie 
Vlastní zdroj tepelné energie je plynová kotelna se dvěma kotli Thermona typ Therm DUO 50T 

o výkonu jednoho kotle 45 kW. U kotle není osazeno měření na výstupu z kotle, proto není 

možné přesné vyhodnocení roční účinnosti kotle. Pro běžný plynový kotel je v TNI 73 0330 

stanovena celková účinnost přeměny energie v hodnotě 0,84. Pro výpočet v EA bude tedy počí-

táno s hodnotou 84%.  

Tab. Základní technické ukazatele vlastního zdroje energie 
ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 
1 Roční celková účinnost zdroje  

[(z tabulky b) - (ř.3 x 3,6 + ř.7) : ř.12]  
(%) 0,84 

2 Roční účinnost výroby elektrické energie 
[(z tabulky b) - ř.3 x 3,6 : ř.6] 

(%) - 

3 Roční účinnost výroby tepla 
[(z tabulky b) - ř.7 : ř.11] 

(%) 0,84 

4 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny 
[(z tabulky b) - ř.6 : ř.3] 

(GJ/MWh) - 

5 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla 
[(z tabulky b) - ř.11 : ř.7] 

(GJ) 1,19 

6 Roční využití instalovaného elektrického výkonu 
[(z tabulky b) - ř.3 : ř.1] 

(hod) - 

7 Roční využití instalovaného tepelného výkonu 
[(z tabulky b) – (ř.7 : 3,6) : ř.2] 

(hod) 573,1 

 

Tab. Roční bilance výroby z vlastního zdroje energie (tab. b) 
ř. Název ukazatele Jednotka Hodnota 
1 Instalovaný elektrický výkon celkem (MW) - 
2 Instalovaný tepelný výkon (MW) 0,09 
3 Výroba elektřiny (MWh) - 
4 Prodej elektřiny (MWh) - 
5 Vlastní technologická spotřeba elektřiny na výrobu elektřiny (MWh) - 
6 Spotřeba energie v palivu na výrobu elektřiny (GJ/r) - 
7 Výroba tepla (GJ/r) 509,70 
8 Dodávka tepla (GJ/r) - 
9 Prodej tepla (GJ/r) - 

10 Vlastní technologická spotřeba tepla na výrobu tepla (GJ/r) - 
11 Spotřeba energie v palivu na výrobu tepla (GJ/r) 606,79 
12 Spotřeba energie v palivu (GJ/r) 606,79 
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2.4 Rozvody energie 
 

2.4.1 Popis rozvodů tepla 
Páteřní rozvody ÚT jsou rozvedeny v 1.NP a jsou provedeny z ocelového potrubí, které je opat-

řeno tepelnou izolací minerální vlnou v původním plastovém obalu. Stoupací potrubí jsou pů-

vodní, provedené z ocelového potrubí. Stav rozvodů i izolací je odpovídající době výstavby a 

nevyhovující současně platným předpisům. 

2.4.2 Zhodnocení rozvodů tepla  
Tab. Rozvod potrubí ÚT v 1 NP: 

Umístění  
Světlost Délka Ztráty 

mm m W GJ/r 

Suterén  15 14 139,2 2,00 

 20 23 279,3 4,02 

 25 39 462,5 6,66 

 40 38 502,4 7,23 

 50 17,5 354,9 5,11 

Ztráty v rozvodech ÚT 1 738,3 25,03 

Pozn.: Ztráty  v rozvodech ÚT při ročním využití 4000 h/r. 

 

2.5 Popis tepelně technických vlastností budovy  
Skladby konstrukcí 

Neprůsvitný obvodový plášť:    R= 0,586 m2W/K, U= 1,424 W/m2K                  
-struskopemzobetonové panely tl. 375 mm                 

 

Střecha plochá:      R= 1,959 m2W/K, U= 0,576 W/m2K 
- 2x IPA 500 SH 
- polystyren pěnový EPS     60 mm       
- lepenka A400 H 
- asfaltový nátěr 
- beton hutný      10 mm   
- struskopemzobeton    145 mm 
- železobeton     200 mm                                                                   
- omítka vápenná     15 mm 

 

Podlaha nad nevytápěným prostorem   R= 0,421 m2W/K, U= 1,547 W/m2K   
 -keramická dlažba       14 mm 
-asfaltový nátěr                                                   
-beton mazanina      37 mm 
-minerální vlna      10 mm 
-dutinový železobetonový stropní panel   225 mm 
-omítka vápenná      15 mm                                                                                       
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Podlaha nad venkovním prostorem  R= 0,388 m2W/K, U= 1,773 W/m2K         
-keramická dlažba     14 mm 
-asfaltový nátěr   
-beton hutný      37 mm 
-minerální vlna      10 mm 
-dutinový železobetonový stropní panel  225 mm 
-omítka vápenná      15 mm 

 

Vnitřní příčky a stěny tl. 60 a 125 mm 

Vnitřní dveře vstupní bytové 80/1970 mm 

Otvorové výplně 
Okna zdvojená plastová:    2100/1500 – 48 ks           U=1,4 W/ m2K 
                                                 900/1500 – 32 ks         U=1,4 W/ m2K      
Dveře balkonové plastové:       900/2400 – 16 ks                U=1,4 W/ m2K 
                                                       750/2400 – 16 ks               U=1,4 W/ m2K 
Hlavní vstupní dveře celoprosklené, dvoukřídlové plastové s izolačním dvojsklem 
                                                      1800/2500 – 1 ks               U=2,0 W/ m2K       

3 VYHODNOCENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU PŘEDMĚTU EA 

3.1 Vyhodnocení účinnosti užití energie 

3.1.1 Vyhodnocení ve zdrojích energie 
Přesné vyhodnocení není možné, protože nebyla instalovaná měřící zařízení pro kotel stanove-

ní roční provozní účinnosti. Ve výpočtu je uvažováno s hodnotou uvedenou v TNI 73 0330. 

3.1.2 Vyhodnocení v rozvodech tepla 
Tab. Rozvod potrubí ÚT v 1 NP: 

Umístění  
Světlost Délka Ztráty 

mm m W GJ/r 

Suterén  15 14 139,2 2,00 

 20 23 279,3 4,02 

 25 39 462,5 6,66 

 40 38 502,4 7,23 

 50 17,5 354,9 5,11 

Ztráty v rozvodech ÚT 1 738,3 25,03 

Pozn.: Ztráty  v rozvodech ÚT při ročním využití 4000 h/r. 

 

U rozvodů ÚT se předpokládá tepelná izolace po celé délce v tloušťce 20÷30 mm s minerální 

vlny. Z  tabulky vyplývají celkové ztráty v těchto rozvodech ÚT - 25,03 GJ/rok. Jsou to ztráty 

v rozvodech v 1.NP mimo vytápěnou část budovy. 
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3.1.3 Vyhodnocení tepelně technických vlastností stavebních kon-

strukcí budovy  
Tab. Požadované a doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro budovy s převažující návrhovou 
vnitřní teplotou θim v intervalu 18 °C až 22 °C včetně 

 Součinitel prostupu tepla [W/(m2·K)] 

Popis konstrukce 
Požadované 

hodnoty 
UN,20 

Doporučené 
hodnoty 
Urec,20 

Stěna vnější 0,30  
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 

Střecha strmá se sklonem nad 45° 0,30 0,20 
Střecha plochá a šikmá se sklonem do 45° 
včetně 

0,24 0,16 

Strop s podlahou nad venkovním prostorem 0,24 0,16 
Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou 
bez tepelné izolace) 

0,30 0,20 

Stěna k nevytápěné půdě (se střechou bez 
tepelné izolace) 

0,30  
těžká: 0,25 
lehká: 0,20 

Podlaha a stěna vytápěného prostoru přileh-
lá k zemině 4), 6) 

0,45 0,30 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k nevytá-
pěnému prostoru 

0,60 0,40 

Strop a stěna vnitřní z vytápěného k tempe-
rovanému prostoru 

0,75 0,50 

Strop a stěna vnější z temperovaného pro-
storu k venkovnímu prostředí 

0,75 0,50 

Podlaha a stěna temperovaného prostoru 
přilehlá k zemině 6) 

0,85 0,60 

Stěna mezi sousedními budovami 3) 1,05 0,70 
Strop mezi prostory s rozdílem teplot do 10 
°C včetně 

1,05 0,70 

Stěna mezi prostory s rozdílem teplot do 10 
°C včetně 

1,30 0,90 

Strop vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 

2,2 1,45 

Stěna vnitřní mezi prostory s rozdílem teplot 
do 5 °C včetně 

2,7 1,80 

Výplň otvoru ve vnější stěně a strmé střeše, z 
vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí, kromě dveří 

1,5  1,2 

Šikmá výplň otvoru se sklonem do 45°, z 
vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí 

1,4  1,1 

Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostoru 
do venkovního prostředí 
(včetně rámu) 

1,7 1,2 

Výplň otvoru vedoucí z vytápěného do tem-
perovaného prostoru 

3,5 2,3 

Výplň otvoru vedoucí z temperovaného 
prostoru do venkovního 
prostředí 

3,5 2,3 

 

 



 
  16 
 

Tab. Vodorovné konstrukce 

Podlahy a střecha  PDL 1 
Nad ven prostor 

PDL 2 
Nad 1.NP 

SCH1 
 

Tepelný odpor – R  m2.K.W -1 0,388 0,421 1,929 

Součinitel prostupu tepla – U   W.m-2.K-1 1,773 1,55 0,583 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2    W.m-2.K-1 0,24 0,60 0,24 

Vnitřní povrchová teplota °C 10,8 15,8 19,3 

Konstrukce vyhovující požadavku dle ČSN 73 0540-2   NE NE NE 

 
Tab. Svislé konstrukce 

Obvodová stěna  
SO1 

 

Tepelný odpor – R  m2.K.W -1 0,586 

Součinitel prostupu tepla – U   W.m-2.K-1 1,424 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2    W.m-2.K-1 0,30 

Vnitřní povrchová teplota °C 14,8 

Konstrukce vyhovující požadavku dle ČSN 73 0540-2   NE 

 
Tab. Okna 

Okna OZX 
Plast dvojsklo  

Součinitel prostupu tepla – U   W.m-2.K-1 1,4 

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2    W.m-2.K-1 1,5 

Konstrukce vyhovující požadavku dle ČSN 73 0540-2   NE 

Prostup tepla obálkou budovy 
Průměrný součinitel prostupu tepla  Uem budovy nebo hodnocené vytápěné zóny, musí splňo-

vat podmínku : 

Uem ≤ Uem,N 

kde Uem,N je požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-

2:2011.  

Při výpočtu měrné ztráty prostupem tepla jsou tepelné mosty zohledněny v hodnotě U a te-

pelné vazby mezi konstrukcemi jsou vyjádřeny  U + 0,1.A. 

 
Tab. Klasifikace objektu ve stávajícím stavu  

Klasifikační třída Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI (horní meze) 

A Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 

C Vyhovující  1,00 

D Nevyhovující  1,50 

E Nehospodárná  2.00 

F Velmi nehospodárná 2,50 
G Mimořádně nehospodárná > 2.50 

 

 
Průměrný 

 Uem 
Požadovaný     

Uem,N,rq 
Doporučený     

Uem,N,rc 
Klasifikační 
ukazatel CI 

Bytový dům 1,20 0,50 0,38 2,39 
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3.2 Celková energetická bilance   
 

Tab. Výchozí roční energetická bilance 

ř. Ukazatel Energie Náklady 
(GJ) (MWh) (tis. Kč) 

1 Vstupy paliv a energie (ř.9 + ř.14) 726,01 201,67 336,989 
2 Změna zásob paliv - - - 
3 Potřeba paliv a energie (ř.1 + ř.2) 726,01 201,67 336,989 
4 Prodej energie cizím - - - 
5 Konečná spotřeba paliv a energie (ř.3 – ř.4) 726,01 201,67 336,989 
6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvodech energie (z ř.5) 122,12 33,92 10,623 
7 Spotřeba energie na vytápění (z ř.5) 484,67 134,63 184,783 
8 Spotřeba energie na chlazení (z ř.5) - - - 
9 Spotřeba energie na přípravu teplé vody (modelový 

předpoklad) 
105,02 29,17 109,713 

10 Spotřeba energie na větrání (z ř.5) - - - 
11 Spotřeba energie na úpravu vlhkosti (z ř.5) - - - 
12 Spotřeba energie na osvětlení (z ř.5) 8,2 2,28 18,404 
13 Spotřeba energie na technologické procesy a ostatní 

procesy (z ř.5) 
6,0 1,67 13,467 

14 Vstupy paliv a energie dle faktur (průměr ze tří roků) 620,99 172,5 227,276 
 Řádek 1 je součtem tříletého průměru z faktur a 

předpokladu pro ohřev teplé vody v zásob. ohříva-
čích které nemají registrovanou spotřebu el. energie 

 

 

4 NÁVRHY JEDNOTLIVÝCH OPATŘENÍ KE ZVÝŠENÍ 

ÚČINNOSTI UŽITÍ ENERGIE  
 

4.1 Název opatření, roční úspory energie a porovnání úspor se 

stavem před realizací navrhovaného opatření 
Tab. Opatření na obálce budovy 

 Stávající stav Po opatření  Úspora 

 
Tepelná 
ztráta 

Potřeba 
energie 

Tepelná 
ztráta 

Potřeba 
energie 

Rozdíl tep. 
ztrát Energie Peněz 

Opatření kW kWh kW kWh kW kWh Kč 
Výměna 
oken 99,1 168 553,0 95,5 162 339,4 4,2 6 213,6 7 203,5 
Zateplení 
fasády EPS 99,1 168 553,0 69,0 117 321,4 30,1 51 231,6 59 393,6 
Zateplení 
střechy 99,1 168 553,0 93,6 159 157,0 5,5 9 396,0 10 892,9 
Zateplení 
stropu 
nad 1.NP 99,1 168 553,0 89,4 151 932,0 9,8 16 621,0 19 269,0 
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Tab. Opatření TZB 
 Stávající stav Po opatření  Úspora 

 
Tepelná 
ztráta 

Potřeba 
energie 

Tepelná 
ztráta 

Potřeba 
energie 

Rozdíl 
tep. ztrát Energie Peněz 

Opatření kW kWh kW kWh kW kWh Kč 
Zaregulování 99,1 168 553,0 99,1 164 090,0 0,0 3 073,9 3 563,6 
Solární sys-
tém 99,1 39 519,8 99,1 10 052,2 0,0 29 467,6 93 036,3 
Změna zdroje 
tepla za kon-
denzační 
kotel 99,1 168 553,0 99,1 150 012,2 0,0 18 540,8 21 494,7 

4.2 Náklady na realizaci navrhovaného opatření 

4.3  Návrhy dvou variant z jednotlivých opatření  
 

Varianta I 

Zateplení fasády EPS 100F tloušťky 160 mm + výměna stávajícího kotle za kondenzační + zare-

gulování otopné soustavy + instalace solárního systému pro ohřev TV 

Tab. Rozpis varianty I 

  
Úspora 
energie Investice Úspora 

Doba hod-
nocení 

Hrubá 
návratnost NPV IRR NPQV 

Opatření kWh tis. Kč tis. Kč roky roky tis. Kč %   
Fasáda  51231,6 1 066,226 59,393 20 18,0 42,623 1 0,0400 
Změna zdroje 
za kondenzační 
kotel 18540,8 198 000,0 21,495 20 9,2 15,426 8,8 0,0779 
Zaregulování 3073,9 25 760,0 3,564 20 7,2 2,557 12,6 0,0993 
Solární systém 29467,6 855 600,0 93,036 20 9,2 66,767 8,5 0,0780 

 
 

Tab. Celkové zhodnocení varianty I 

  Investice (tis. Kč) 
Úspora energie 

(kWh) 
Úspora nákladů 

na energii (tis. Kč) 
Doba prosté ná-
vratnosti (roky 

Varianta I 2 145,586 102 314,0 177,488 12,1 
 

Tab. Graf porovnání úspor varianty I 
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Tab. Upravená roční energetická bilance pro variantu I 

ř. Ukazatel 

Před realizací projektu Po realizaci objektu 
Energie Náklady Energie Náklady 

GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 
1 Vstupy paliv a energie 726,01 201,67 336,989 354,08 98,356 159,501 
2 Změna zásob paliv - - - - - - 
3 Spotřeba paliv a energie  726,01 201,67 336,989 354,08 98,356 159,501 
4 Prodej energie cizím - - - - - - 
5 Konečná spotřeba paliv a energie   

v objektu 
726,01 201,67 336,989 354,08 98,356 159,501 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvo-
dech 

122,12 33,92 10,623 55,36 15,379 4,816 

7 Spotřeba energie na vytápění 484,67 134,63 184,783 245,63 68,233 106,134 
8 Spotřeba energie na chlazení - - - - - - 
9 Spotřeba energie na přípravu 

teplé vody 
105,02 29,17 109,713 38,88 10,800 16,680 

10 Spotřeba energie na větrání - - - - - - 
11 Spotřeba energie na úpravu vlh-

kosti 
- - - - - - 

12 Spotřeba energie na osvětlení 8,2 2,28 18,404 8,200 2,280 18,404 
13 Spotřeba energie na technologic-

ké a ostatní procesy 
6,0 1,67 13,467 6,000 1,670 13,467 

14 Vstupy paliv a energie dle faktur 
(průměr ze tří roků) 

620,99 172,5 227,276       

Řádek 1 je součtem tříletého průměru z faktur a předpokladu pro ohřev 
teplé vody v zásob. ohřívačích které nemají registrovanou spotřebu el. 
energie 
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Varianta II 

Zateplení fasády EPS 100F tloušťky 160 mm + výměna stávajícího kotle za kondenzační + zare-

gulování otopné soustavy + instalace solárního systému pro ohřev TV a zateplení podlahy nad 

1.NP minerální vlnou o tloušťce 100 mm a zateplení podlahy nad venkovním prostředím 

EPSGW o tloušťce 140 mm. 

Tab. Rozpis varianty II 

  
Úspora 
energie Investice Úspora 

Doba hod-
nocení 

Hrubá 
návratnost NPV IRR NPQV 

Opatření kWh tis. Kč tis. Kč roky roky tis. Kč %   
Fasáda  51231,6 1 066,226 59,393 20 18,0 42,623 1 0,0400 
Změna zdroje za 
kondenzační 
kotel 18540,8 198 000,0 21,495 20 9,2 15,426 8,8 0,0779 
Zaregulování 3073,9 25 760,0 3,564 20 7,2 2,557 12,6 0,0993 
Solární systém 29467,6 855 600,0 93,036 20 9,2 66,767 8,5 0,0780 
Zateplení pod-
lahy nad 1.NP a 
venkovní pro-
středím 16621,0 348,405 19,269 20 18,1 13,828 1 0,0397 

 
Tab. Celkové zhodnocení varianty II 

  Investice (tis. Kč) 
Úspora energie 

(kWh) 
Úspora nákladů 

na energii (tis. Kč) 
Doba prosté ná-
vratnosti (roky 

Varianta II 2 493,992 118 935,0 196,757 12,7 
 
 

Tab. Graf porovnání úspor varianty II 
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Tab. Upravená roční energetická bilance pro variantu I 

ř. Ukazatel 
Před realizací projektu Po realizaci objektu 

Energie Náklady Energie Náklady 
GJ MWh tis. Kč GJ MWh tis. Kč 

1 Vstupy paliv a energie 726,01 201,67 336,989 297,83 82,732 140,232 
2 Změna zásob paliv - - - - - - 
3 Spotřeba paliv a energie  726,01 201,67 336,989 297,83 82,732 140,232 
4 Prodej energie cizím - - - - - - 
5 Konečná spotřeba paliv a energie   

v objektu 
726,01 201,67 336,989 297,83 82,732 140,232 

6 Ztráty ve vlastním zdroji a rozvo-
dech 

122,12 33,92 10,623 55,36 15,379 4,816 

7 Spotřeba energie na vytápění 484,67 134,63 184,783 189,39 68,233 86,865 
8 Spotřeba energie na chlazení - - - - - - 
9 Spotřeba energie na přípravu 

teplé vody 
105,02 29,17 109,713 38,88 10,8 16,68 

10 Spotřeba energie na větrání - - - - - - 
11 Spotřeba energie na úpravu vlh-

kosti 
- - - - - - 

12 Spotřeba energie na osvětlení 8,2 2,28 18,404 8,2 2,28 18,404 
13 Spotřeba energie na technologic-

ké a ostatní procesy 
6,0 1,67 13,467 6 1,67 13,467 

14 Vstupy paliv a energie dle faktur 
(průměr ze tří roků) 

620,99 172,5 227,276       

Řádek 1 je součtem tříletého průměru z faktur a předpokladu pro ohřev 
teplé vody v zásob. ohřívačích které nemají registrovanou spotřebu el. 

energie 

   

 

 

4.4 Celkový potenciál úspor energie 

Varianta I – potenciál úspor energie  103,314 MWh/r   51,22 % 
Varianta II – potenciál úspor energie  118,935 MWh/r   58,98 % 
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4.5 Ekonomické vyhodnocení navržených variant  
 

Tab. Ekonomické vyhodnocení navržených 

Parametr Jednotka Varianta I Varianta II 
Investiční výdaje projektu 

Kč 
2 145 586 

2 493 992 

Změna nákladů na energie Kč 177 488 196 757 
Změna ostatních provozních nákladů Kč   
     změna osobních nákladů (mzdy, pojistné) Kč   
     změna ostatních provozních nákladů Kč   
     změna nákladů na emise a odpady Kč   
Změna tržeb (za teplo, elektřinu, využité odpady) Kč   
Přínosy projektu celkem Kč 177 488 196 757 
Doba hodnocení roky 20 20 
Roční růst cen energie % 3 3 
Diskont %   
Ts – prostá doba návratnosti roky 12,1 12,7 
Tsd – reálná doba návratnosti roky   
NVP – čistá současná hodnota tis. Kč 127,374 85,353 
IRR – vnitřní výnosové procento % 5,5 7,5 

4.6 Ekologické vyhodnocení navržených variant 
 

Tab. Globální hodnocení 

Znečišťující 
látka 

Výchozí stav Varianta I Rozdíl Varianta II Rozdíl 
t/rok t/rok t/rok t/rok t/rok 

Tuhé 
Znečišťující 
Látky 0,003536 0,000250 0,003285 0,000221 0,000504 
SO2 0,060212 0,000120 0,060092 0,000106 0,007014 
NOX 0,079556 0,020028 0,059528 0,017684 0,016774 
CO 0,010533 0,004006 0,006527 0,003537 0,002732 
CO2 73,586897 23,645571 49,941325 20,877950 17,450347 
      

5 VÝBĚR OPTIMÁLNÍ VARANTY 

5.1 Výběr optimální varanty na základě ekonomického hodnoce-

ní   
Doporučená varianta č.2 – potenciál úspor energie  118,935 MWh/r 58,98 % 

5.2  Doporučení energetického specialisty  
Provést opatření varianty č.2 

V Brně 23. 5. 2013       Petr Žůrek 
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C.2 ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY 
 

Výpo čet podle ČSN 73 0540-2:2011   
Stavba: Bytový dům 
Místo: Kvasice Investor: SBD Svornost 
Zpracovatel: Petr Žůrek  

Zakázka: BD_Kvasice_stropy Archiv: Bytovka_Kvasice 
Projektant: Petr Žůrek Datum: 8.11.2012 
E-mail: PetrSPs@seznam.cz Telefon:  

Bytový dům 
 
Družstevní 593, Kvasice  
 
 
 
 
 

Plocha systémové hranice zóny A 1 894,9 m2 

Objem zóny V 5 237,2 m3 

Faktor tvaru budovy A/V 0,36 m-1 

Převažující vnitřní teplota v otopném období Θim 20 °C 

Venkovní návrhová teplota v zimním období Θe -15 °C 

Součinitel typu budovy e1 1,00  

 
  

Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy  stávající stav nový stav  

- referenční budova - vypočítaná hodnota Uem,N,20,vyp 0,50 0,50 W/(m2.K) 

- referenční budova - upravená podle tab.5 Uem,N,20 0,50 0,50 W/(m2.K) 

- požadovaná hodnota Uem,N 0,50 0,50 W/(m2.K) 

- doporučená hodnota Uem,N,rec 0,38 0,38 W/(m2.K) 

     

Měrná ztráta prostupem tepla HT 2 279,81 970,25 W/K 

- vypočítaná hodnota Uem 1,20 0,51 W/(m2.K) 

Klasifikační ukazatel CI 2,39 1,02  

 
 

Klasifikační Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI Slovní vyjádření klasifikace Ukazatel CI 
třída  (horní meze)  (horní meze) 

 stávající stav V1 nový stav V2 

A Velmi úsporná 0,50 Velmi úsporná 0,50 

B Úsporná 0,75 Úsporná 0,75 

C Vyhovující 1,00 Vyhovující 1,00 

D Nevyhovující 1,50 Nevyhovující  1,50 

E Nehospodárná 2,00 Nehospodárná 2,00 

F Velmi nehospodárná  2,50 Velmi nehospodárná 2,50 

G Mimořádně nehospodárná >2,50 Mimořádně nehospodárná >2,50 
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Referenční budova 
 
Stanovení požadované hodnoty Uem,N průměrného součinitele prostupu tepla obálky budovy 
 
stávající stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  762,05 228,6 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  248,16 372,2 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16  442,33 106,2 

PDL1 zemina 1,000 0,24 0,16  14,04 3,4 

PDL2 zóna 2 0,794 0,60 0,40 0,48 428,30 204,1 

celkem      1 894,88 914,49 

 
 

Uem,N,20 = (Σ HT/Σ AR) + 0,02 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2       e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,50 W/(m2.K) 

 
 
nový stav 
 
 Pzk b UN,20 Urec,20 UNekv AR HT 
   W/(m2.K) W/(m2.K) W/(m2.K) m2 W/K 

Svislé neprůsvitné konstrukce E 1,000 0,30 0,25  762,05 228,6 

Průsvitné výplně otvorů (do 50% plochy) E 1,000 1,50 1,20  248,16 372,2 

SCH1 E 1,000 0,24 0,16  442,33 106,2 

PDL1 zemina 1,000 0,24 0,16  14,04 3,4 

PDL2 zóna 2 0,794 0,60 0,40 0,48 428,30 204,1 

celkem      1 894,88 914,49 

 
 

Uem,N,20 = (Σ HT/Σ AR) + 0,02 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N,20 - hodnota upravená podle tabulky 5 0,50 W/(m2.K) 

Uem,N = Uem,N,20 . e1 . e2       e2 = 1,25 pokud lze využít vnitřní zdroje technologického tepla 0,50 W/(m2.K) 
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Seznam konstrukcí posuzované části budovy 
 

    stávající stav nový stav 
OK UN,20 ss Pzk b U Uekv AR H b U Uekv AR H 

     W/(m2.K) m2 W/K  W/(m2.K) m2 W/K 

SO1 0,30 SZ E 1,000 1,424  205,3 292,2 1,000 0,249  205,3 51,2 

OZ1 1,50 SZ E 1,000 1,400  75,6 105,8 1,000 1,400  75,6 105,8 

DB1 1,50 SZ E 1,000 1,400  13,4 18,8 1,000 1,400  13,4 18,8 

SO1 0,30 SV E 1,000 1,424  175,8 250,2 1,000 0,249  175,8 43,8 

OZ2 1,50 SV E 1,000 1,400  21,6 30,2 1,000 1,400  21,6 30,2 

DB1 1,50 SV E 1,000 1,400  13,4 18,8 1,000 1,400  13,4 18,8 

SO1 0,30 JV E 1,000 1,424  205,3 292,2 1,000 0,249  205,3 51,2 

OZ1 1,50 JV E 1,000 1,400  75,6 105,8 1,000 1,400  75,6 105,8 

DB1 1,50 JV E 1,000 1,400  13,4 18,8 1,000 1,400  13,4 18,8 

SO1 0,30 JZ E 1,000 1,424  175,8 250,2 1,000 0,249  175,8 43,8 

OZ2 1,50 JZ E 1,000 1,400  21,6 30,2 1,000 1,400  21,6 30,2 

DB1 1,50 JZ E 1,000 1,400  13,4 18,8 1,000 1,400  13,4 18,8 

SCH1 0,24 H E 1,000 0,533  442,3 236,0 1,000 0,533  442,3 236,0 

PDL1 0,24 H Z 1,000 1,773  14,0 24,9 1,000 0,224  14,0 3,1 

PDL2 0,60 H zóna 2 0,600 1,547 0,928 428,3 397,3 0,600 0,385 0,330 428,3 98,9 

∆Uem 1    1,00 0,100  1 894,9 189,5 1,00 0,050  1 894,9 94,7 

suma       1 894,9 2 279,8    1 894,9 970,3 
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ENERGETICKÝ ŠTÍTEK 

OBÁLKY BUDOVY 

Typ budovy: Bytový dům Hodnocení obálky 

Posuzovaná část:  budovy 

Adresa budovy: Družstevní 593, Kvasice    

Celková podlahová plocha Ac = 442.3 m2 stávající stav nový stav 

CI     Velmi úsporná   

A

B

C

D

E

F

G

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

 

F

 

D

 
          Mimořádně nehospodárná   

KLASIFIKACE  2,39 1,02 

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy   
     Uem ve W/(m2.K)     Uem = HT/A 1,20 0,51 

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla obálky   

     budovy podle ČSN 73 0540-2:2011     Uem,N ve W/(m2.K) 0,50 0,50  
Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem      

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50 

Uem 0,25 0,38 0,50 0,75 1,01 1,26  

Platnost štítku do : 
17.05.2023 Datum: 17.05.2013 

 Jméno a příjmení: Petr Žůrek 
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C.3 PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY 
 

Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky 148/2007 Sb. 
 
A Identifika ční údaje budovy  

Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): Kvasice,Družstevní 593, 768 21 

Účel budovy: Bytový dům 

Kód obce: 588644 

Kód katastrálního území: Kvasice 678180 

Parcelní číslo: St.649 

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník: SBD Kroměříž 

Adresa: Kroměříž, Ztracená 2647, 767 01 

IČ:  

Tel./e-mail:  

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel:  

Adresa:  

IČ:  

Tel./e-mail:  

Nová budova Změna stávající budovy  

Umístění na veřejně přístupném místě podle §6a odst. 6 zákona č. 406/2000 Sb. : Ne 

 
 

B1 Typ budovy  

RD - Rodinný dům BD - Bytový d ům HR - Hotel a restaurace 

AB - Administrativní ZZ - Nemocnice, zdravotnická zařízení VZ - Vzdělávací zařízení 

SZ - Sportovní zařízení OZ - Obchodní 

Jiný druh budovy - připojte jaký:  

 
 

B2 Druhy energie užívané v budov ě 

Elekt řina  Tepelná energie Zemní plyn  

Hnědé uhlí Černé uhlí Koks 

TTO LTO Nafta 

Jiné plyny Druhotná energie Biomasa 

Ostatní obnovitelné zdroje - připojte jaké: Solární systém pro ohřev teplé vody 

Jiná paliva - připojte jaká:  
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C1 Stru čný popis  energetického a technického za řízení budovy  

Vytápění  
Jako zdroj tepla je stávající plynová kotelna se 2 kotli o jmenovitém výkonu 49 kW Therm DUO 50T. Kotle jsou 
v provedení "B" s odtahem spalin přes obvodovou zeď. Topná voda pro vytápění je regulována v závislosti na 
venkovní teplotě s využitím stávajícího směšovacího ventilu a s využitím třístupňového teplovodního čerpadla 
WILO TOP - S40/7. Otopný systém je teplovodní v projektovaném tepeném spádu 90/70 °C. Rozvody UT 
ocelové opatřené izolací u ležaté části z doby výstavby, která již nevyhovuje současně platné vyhlášce č. 
193/2007 Sb. V kotelně byla izolace potrubí provedena nová, ale v současné době taky již nevyhovuje uvede-
né vyhlášce. Pro zaregulování otopného systému jsou pod stoupacím potrubím vyvažovací ventily 
OVENTROP. Otopná tělesa jsou litinová článková opatřena termostatickými ventily OVENTROP. Každé těleso 
je vybavené elektrickým poměrovým měřičem od firmy SIEMENS.  
Ohřev teplé vody 
Teplá voda je připravována v každém bytě samostatně v elektrických zásobníkových ohřívačích 80 l a o příko-
nu 2 kW. Rozvod teplé vody je bez cirkulačního potrubí, izolace je z doby výstavby plstěnými pásy a již nevy-
hovuje současně platným předpisům.  
Větrání 
Větráni bytů je přirozené, odsávání prostorů vaření je součástí kuchyňské linky digestoří s ventilátorem o pří-
konu 120 W. K odsávání prostoru sociálního zařízení a koupelny slouží ventilátory o příkonu 45 W. 
Elektro 
Rozvodná soustava 3 NPE stř. 50 Hz 230/400 V/TNC-S 
Osvětlovací soustava - provedena žárovkovými svítidly. Ovládání osvětlení je provedeno spínači umístěnými u 
vstupů do jednotlivých prostorů.  

 
C2 Hodnocená díl čí energetická náro čnost budovy EP  
Vytáp ění (EPH) Příprava teplé vody (EP DHW) 

Chlazení (EPC) Osvětlení (EP Light ) 

Mechanické větrání (vč. zvlhčování) (EPAux;Fans ) 
 
 
D1 Stru čný popis budovy  
Jedná se o volně stojící BD s 5 nadzemními podlaží. 1.NP je nevytápěné, ve kterém je umístěna kotelna, su-
šárna prádla, sklepní boxy, kočárkárna a garáže. 2.-5.NP jsou obytná vytápěná podlaží s celkem 16 byty. Dům 
není podsklepený a byl postaven v roce 1975. Obvodové stěny jsou montovány ze struskopemzobetonových 
panelobloků v tl. 375 mm. Stropy jsou montovány ze stropních železobetonových panelů tl. 225 mm. Střecha 
je plochá se spádem ke vnitřním střešním vpustem. Střecha byla rekonstruována v roce 2005. Byla vložena 
tepelná izolace EPS tl. 60 mm. Půdorys domu je obdélníkový o rozměrech 24,85 x 17,80 m. 

 
 

D2 Geometrické charakteristiky budovy  
2.1 Objem budovy - vnější objem vytápěné budovy V m3 5 138,2 
2.2 Celková plocha obálky - součet vnějších ploch A m2 1 894,9 

 ochlazovaných konstrukcí ohraničujících objem budovy    

2.3 Celková podlahová plocha budovy Ac m2 1 769,2 

2.4 Objemový faktor tvaru budovy A/V m2/m3 0,37 
 
 

D3 Klimatické údaje a vnit řní výpo čtová teplota  

3.1 Klimatické místo   Kroměříž 

3.2 Venkovní návrhová teplota v topném období Θe °C -15,0 

3.3 Převažující vnitřní výpočtová teplota v topném období Θi °C 20,0 
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D4 Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy   
  Součinitel Redukční Měrná ztráta 

Ochlazovaná konstrukce Plocha prostupu tepla činitel konstrukce 
 AR[m2] U[W/(m2.K)] b prostupem tepla 

    HT[W/K] 

SO1 Struskopemzobetonový panel + 14 EPS -248,2 0,249 1,00 -61,9 
OZ1 210/150 151,2 1,400 1,00 211,7 
DB1 70/240 53,8 1,400 1,00 75,3 
OZ2 90/150 43,2 1,400 1,00 60,5 
SCH1 Střecha plochá 0,0 0,583 1,00 0,0 
PDL1 Podlaha nad venkovním prostorem 0,0 0,224 1,00 0,0 
PDL2 Podlaha mezi obytnou částí a nevytápěným 0,0 0,385 1,00 0,0 
Tepelné vazby mezi konstrukcemi     

Vytápěná část 0,0 0,100 1,00 189,5 
Celkem 0,0   285,5 

 
D5 Tepeln ě technické vlastnosti budovy  

 Požadavek podle § 6a Zákona Jednotka Hodnocení 
5.1 Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech Rsi,N [m2.K/W]  

 nejméně takový tepelný odpor, že jejich vnitřní povrchová  Vyhovuje 
 teplota nezpůsobí kondenzaci vodní páry. Θsi,N [°C] Kromě střechy 

5.2 Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný   
 součinitel prostupu tepla. UN [W/(m2.K)] Vyhovuje 

5.3 U stavebních konstrukcí nedochází k vnitřní kondenzaci vodní   
 páry nebo jen v množství, které neohrožuje jejich funkční Mc,N [kg/m2] Vyhovuje 
 způsobilost po dobu předpokládané životnosti.   

5.4 Fukční spáry vnějších výplní otvorů mají nejvýše   
 požadovanou nízkou průvzdušnost, ostatní konstrukce a spáry   
 obvodového pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, IL,V,N Nevyhovuje 
 s požadovaně nízkou celkovou průvzdušností obvodového [m3/(s.m.Pa0,67)]  
 pláště.   

5.5 Požadované konstrukce mají požadovaný pokles dotykové   
 teploty, zajištovaný jejich tepelnou jímavostí a teplotou ∆Θ10,Ν [°C] Nevyhovuje 
 na vnitřním povrchu   

5.6 Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu   
 v zimním i letním období, snižující riziko jejich přílišného ∆ΘV,N(t) [°C] Vyhovuje 
 ochlazování a přehřívání   

5.7 Budova má požadovaný nízký průměrný součinitel prostupu  Nevyhovuje 
 tepla obvodového pláště Uem Uem,N [W/(m2.K)]  
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D6 Vytáp ění 
Topný systém budovy  
6.1 Typ zdroje energie  Thermona - Therm DUO 50T 
6.2 Použité palivo  Zemní plyn 
6.3 Jmenovitý tepelný výkon zdroje kW 98,0 
6.4 Průměrná roční účinnost zdroje % 95,0 Výpo čet Měření Odhad 

 energie      
6.5 Roční doba využití zdroje hod/rok 3 844 Výpo čet Měření Odhad 
6.6 Regulace zdroje energie Automatická 
6.7 Údržba zdroje energie Pravidelná  Pravidelná smluvní Není 
6.8 Převažující typ topné soustavy Teplovodní s otopnými tělesy 
6.9 Převažující regulace topné soustavy Termostatické ventily 
6.10 Rozdělení topných větví podle orientace 

Ano Ne 
 budovy 

6.11 Stav tepelné izolace rozvodů topné soustavy Nevyhovuje vyhlášce č. 193/2007 Sb. 
 
 

D7 Dílčí hodnocení energetické náro čnosti vytáp ění 
    Bilanční 

7.1 Dodaná energie na vytápění Qfuel,H GJ/rok 277,1 

7.2 Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H GJ/rok 4,4 

7.3 Energetická náročnost vytápění EPH=Qfuel,H+QAux,H GJ/rok 281,5 

7.5 Měrná spotřeba energie na vytápění EPH,A kWh/(m2.rok) 44,2 

 vztažená na celkovou podlahovou plochu    
 

D8 Větrání a klimatizace  

Mechanické větrání 
8.1 Typ větracího systému  
8.2 Tepelný výkon kW  
8.3 Jmenovitý elektrický příkon kW 

 
 systému větrání  

8.4 Jmenovité průtokové množství m3/hod 
 

 vzduchu  
8.5 Převažující regulace větrání  
8.6 Údržba větracího systému    

Zvlhčování vzduchu 
8.7 Typ zvlhčovací jednotky  
8.8 Jmenovitý příkon systému kW 

0,0 
 zvlhčování  

8.9 Použité médium pro zvlhčování   
8.10 Regulace klimatizační jednotky  
8.11 Údržba klimatizace    
8.12 Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů  
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Chlazení 
8.13 Druh systému chlazení  
8.14 Jmenovitý el.příkon pohonu zdroje chladu kW 0,0 
8.15 Jmenovitý chladící výkon kW 0,0 
8.16 Převažující regulace zdroje chladu  
8.17 Převažující regulace chlazeného prostoru  
8.18 Údržba zdroje chladu    
8.19 Stav tepelné izolace rozvodů chladu  

 
 

D9 Dílčí hodnocení energetické náro čnosti mech anického v ětrání (bez zvlh čování)  

    Bilanční 

9.1 Spotřeba pomocné energie na mech. QAux;Fans GJ/rok 10,7 

 větrání    

9.2 Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum GJ/rok 0,0 

9.3 Energetická náročnost mechanického EPAux;Fans=QAux;Fans+QFuel,Hum GJ/rok 10,7 

 větrání (vč. zvlhčování)    

9.5 Měrná spotřeba energie na mech. větrání EPFans,A kWh/(m2.rok) 1,7 

 vztažená na celkovou podlahovou plochu    
 
 
D10 Dílčí hodnocení energetické náro čnosti chlazení  
    Bilanční 

10.1 Dodaná energie na chlazení Qfuel,C GJ/rok 0,0 

10.2 Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C GJ/rok 0,0 

10.3 Energetická náročnost chlazení EPC=Qfuel,C+QAux,c GJ/rok 0,0 

10.5 Měrná spotřeba energie na chlazení EPC,A kWh/(m2.rok) 0,0 

 vztažená na celkovou podlahovou plochu    
 
 
D11 Příprava teplé vody (TV)  

11.1 Druh přípravy TV Elektrický ohřívač  
11.2 Systém přípravy TV v budově Centrální Lokální  Kombinovaný 
11.3 Použitá energie Elektrická energie 
11.4 Jmenovitý příkon pro ohřev TV kW 2,00 
11.5 Průměrná roční účinnost zdroje přípravy % 93,0 Výpo čet Měření Odhad 
11.6 Objem zásobníku TV litry 16  
11.7 Údržba zdroje přípravy TV Pravidelná  Pravidelná smluvní Není 
11.8 Stav tepelné izolace rozvodů TV Nevyhovuje vyhlášce č. 193/2007 Sb. 
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D12 Dílčí hodnocení energetické náro čnost i přípravy teplé vody  

    Bilanční 

12.1 Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW GJ/rok 33,0 

12.2 Spotřeba pomocné energie na QAux,DHW GJ/rok 2,9 

 přípravu TV    

12.3 Energetická náročnost přípravy TV EPDHW=Qfuel,DHW+QAux,DHW GJ/rok 36,0 

12.5 Měrná spotřeba energie na EPDHW,A kWh/(m2.rok) 5,6 

 přípravu TV vztažená na celkovou    
 podlahovou plochu    

 
 
D13 Osvětlení  

13.1 Typ osvětlovací soustavy  Žárovky 
13.2 Celkový elektrický příkon osvětlení budovy W 809 
13.3 Způsob ovládání osvětlovací soustavy  Ruční vypínače 

 
 
D14 Dílčí hodnocení energetické náro čnosti osv ětlení  
    Bilanční 

14.1 Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E GJ/rok 28,4 

14.2 Energetická náročnost osvětlení EPLight=Qfuel,Light,E GJ/rok 28,4 

14.4 Měrná spotřeba energie na osvětlení    

 vztažená na celkovou podlahovou plochu EPLight,A kWh/(m2.rok) 4,5 
 
 
D15 Ukazatel celkové energetické náro čnosti budovy  

    Bilanční 
15.1 Energetická náročnost budovy EP GJ/rok 356,5 

15.4 Měrná spotřeba energie na celkovou EPA kWh/(m2.rok) 56,0 

 podlahovou plochu    
15.5 Třída energetické náročnosti    

 hodnocené budovy  Úsporná B 
 

E1 Dodaná energie z vn ější strany systémové hranice budovy stanovená  

 bilan čním hodnocením  

 Vypočtené množství Energie skutečně Jednotková cena 

Energonositel dodané energie dodaná do budovy  

 GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 
Zemní plyn 310,08 0,00 0,00 
Elektřina 46,40 0,00 0,00 
Celkem 356,48 0,00  

 
 

E2 Energie vyrobená v budov ě 

 Vypočtené množství vyrobené 

Druh zdroje energie energie 

 GJ/rok 
Celkem 0,0 
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F1 Ekol ogická a ekonomická proveditelnost alternativních s ystém ů a kogenerace  

 u nových budov s podlahovou plochou nad 1000 m 2 

Místní obnovitelný zdroj Kogenerace 
Dálkové vytápění nebo chlazení Blokové vytápění nebo chlazení 
Tepelné čerpadlo Jiné 

 
 
F2 Postup  a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proved itelnosti  

 techniky dostupných a vhodných alternativních systé mů dodávek energie  
- 

 
G1 Doporu čená opat ření 

 Úspora Investiční Prostá 
Popis opatření energie náklady doba 

 (GJ) (tis. Kč) návratnosti 
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů 0,0 0,0  

 
G2 Hodnocení budovy po provedení doporu čených opat ření 

   Bilanční 
Energetická náročnost budovy EP GJ/rok 0,0 

Měrná spotřeba energie na celkovou EPA kWh/(m2.rok) 0,0 

podlahovou plochu    
Třída energetické náročnosti    

 
 

H1 Doplňující údaje k hodnocené budov ě 
Přirážka na tepelné vazby mezi konstrukcemi byla stanovena na hodnotu U = 0,05 W/m2K. 

 
H2 Seznam podklad ů použitých k hodnocení budovy  

Projektová dokumentace 
Projektová dokumentace plynové kotelny vypracovaná v r. 2005.  
Projektová dokumentace od PIKAZ Kroměříž spol s.r.o 
Zákon 406/2000 Sb. O hospodaření energií 
Vyhláška č. 148/2007 Sb. O energetické náročnosti budov 
ČSN 73 0540 1-4 Tepelná ochrana budov 
Software pro výpočet ENB - PROTECH s.r.o. 
TNI 73 0330 

 
 
Doba platnosti průkazu : 17.05.2023 
 
Průkaz vypracoval : Petr Žůrek 
Osvědčení č.:  
Datum vypracování : 17.05.2013 
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ 

NÁROČNOSTI BUDOVY 

Typ budovy, místní označení: BD - Bytový dům Hodnocení budovy 

Adresa budovy: Kvasice stávající po realizaci 

Celková podlahová plocha Ac : 1769.2 m2 stav doporučení 

<43

43

82

83

120

121

162

163

205

206

245

>245

A

B

C

D

E

F

G
 

B

 

 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/(m2.rok) 56 0 

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 356,5 0,0 

Podíl dodané energie připadající na [%]: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

79,0 0,0 3,0 10,1 8,0 

Doba platnosti průkazu :  17.05.2023 

Průkaz vypracoval  
Jméno a příjmení : Petr Žůrek 

Osvědčení č. :  

  Datum vypracování : 17.05.2013 
 

 

 

 

popis stávajícího stavu 
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Závěr 

Tato bakalářská práce se v první části zabývala rozborem legislativy a nástrojů současných i 

minulých k energetickému hodnocení budov. 

Ve druhé části bylo zpracováno energetické hodnocení a energetický audit na bytový dům 

v Kvasicích ve Zlínském kraji. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

ČSN         česká technická norma norma 
TNI          technicko normalizační informace 
MPO       ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky 
NP           nadzemní podlaží 
TZB         technická zařízení budov 
ENB        energetická náročnost budov 
EU           European Union (Evropská unie)  
NTL  
HUP        hlavní uzávěr plynu 
RIS  
JOP 
STA   
VZT        vzduchotechnika 
UT   
EPS   
TV          teplá voda 
 
λk charakteristický součinitel tepelné vodivosti 
λp výpočtový (praktický) součinitel tepelné vodivosti 
z2 součinitel materiálu podle tabulky B2 ČSN 73 0540-3 
Zw vlhkostní součinitel materiálu 
z1 součinitel vnitřního prostředí podle tabulky B1 ČSN 73 0540-3 
z3 Souč. způsobu zabudování materiálu do stavební konstrukce podle tab.B3 ČSN 73 0540-3 

Vr výpočtová varianta vrstvy 

d tloušťka vrstvy 

λ korigovaný součinitel tepelné vodivosti podle čl. 2.3 ČSN 73 0540-3 
λekv hodnota pro výpočet tepelného odporu vrstvy. 

R tepelný odpor vrstvy 
θs teplota na vnitřním líci vrstvy 
Rd difuzní odpor vrstvy 
pd částečný tlak vodní páry na vnitřním líci vrstvy 
θae teplota vnějšího vzduchu 
τc celková doba trvání teplot vnějšího vzduchu 
gdA hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od vnitřního povrchu 

 k hranici A oblasti kondenzace 
gdB hustota difuzního toku vodní páry, proudící konstrukcí od hranice B oblasti kondenzace 

 k vnějšímu povrchu 
Md dílčí množství zkondenzované (vypařené) vodní páry 

 
Ostatní veličiny 
θai výpočtová teplota vnitřního vzduchu 
θe výpočtová venkovní teplota podle ČSN 06 0210 
ϕi relativní vlhkost vnitřního vzduchu 
ϕe relativní vlhkost vnějšího vzduchu 
Ri odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce 
Re odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce 
pdi částečný tlak vodní páry ve vnitřním prostředí 
pde částečný tlak vodní páry ve vnějším prostředí 
p"di částečný tlak syté vodní páry ve vnitřním prostředí 
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p"de částečný tlak syté vodní páry ve vnějším prostředí 
e1 součinitel typu budovy podle ČSN 73 0540-2 
θi výpočtová vnitřní teplota 
RT odpor konstrukce při prostupu tepla 

U součinitel prostupu tepla konstrukce 

m měrná hmotnost konstrukce 
Rd difuzní odpor konstrukce 
RdT odpor konstrukce při prostupu vodní páry 

ν teplotní útlum konstrukce 

ψ fázové posunutí teplotních kmitů 
θw teplota rosného bodu 
Mc roční množství zkondenzované vodní páry v konstrukci 
Mev roční množství vypařené vodní páry v konstrukci 
RdA difuzní odpor od vnitřního povrchu konstrukce k hranici A oblasti kondenzace 
RdB difuzní odpor od hranice B oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce 

  
Up součinitel prostupu tepla zabudované konstrukce 
RN normový tepelný odpor konstrukce 
∆θw
1 bezpečnostní přirážka zohledňující způsob vytápění 
∆θw
2 bezpečnostní přirážka zohledňující zohledňující tepelnou akumulaci konstrukce 
θr výsledná teplota v místnosti 
λkat součinitel tepelné vodivosti vybraný z katalogu materiálů 
Ru tepelný odpor nevytápěných prostorů 

µ faktor difuzního odporu 
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VÝPOČTY Z PROGRAMU EXCEL 

Pomocné výpočty pro návrh solárního systému pro ohřev teplé vody 

             Cv.4.1. Stanovte účinnost solárních kolektorů 
       

 
 

            

             

             

             teplá voda  tm 40 °C 
  

koeficient tepelné ztráty a1 3,968 
 optická účinnost 81,1 % 0,811 

 
koeficient tepelné ztráty a2 0,009 

 

             měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

G90 (W/m2) 443 473 438 355 299 279 285 325 393 444 438 421 

ηk90  (%) 43,8 47,3 49,0 47,8 49,3 51,7 55,2 58,0 58,3 55,6 49,7 43,9 

te (°C) 1,7 2,8 7 12 17,2 20,2 22,1 21,8 18,5 13,1 7,7 3,5 

G30 (W/m2) 356 434 506 529 543 546 538 526 501 444 369 325 

ηk30 (%) 34,7 44,2 53,3 58,8 63,6 66,1 67,4 66,8 63,2 55,6 43,8 32,8 

G45 (W/m2) 418 489 535 527 521 517 512 515 516 488 427 387 

ηk45  (%) 41,58 48,37 54,79 58,68 62,84 65,22 66,66 66,50 63,76 57,89 48,89 40,58 
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             5.CV. Solární termické systémy pro přípravu teplé vody 
      měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Qtden (kWh) 118 118 118 118 118 90 90 90 90 118 118 118 

Qt,mes (kWh) 3643 3290 3643 3525 3643 2696 2786 2786 2696 3643 3525 3643 

HT,den (kWh/m2) 1,02 1,86 2,53 2,68 3,02 3,19 3,24 3,12 2,99 2,20 1,26 0,72 

P (m2) 125 65 46 44 38 27 25 25 26 48 91 177 

Qk,u (kWh) 1154 2018 3143 3165 3786 4024 4449 4463 4146 3025 1539 817 

Využtel. 1154 2018 3143 3165 3643 2696 2786 2786 2696 3025 1539 817 

 
3643 3290 3643 3525 3786 4024 4449 4463 4146 3643 3525 3643 

 

 
 

1154 2018 3143 3165 3643 2696 2786 2786 2696 3025 1539 817 

             
 

            

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              
 
 
Denní a měsíční potřeba tepla pro přípravu teplé vody vypočtená z faktur a ČSN EN 15316 - 3 

 
Qp,TV,m 1470 l/BD.den 

roční prů-
měr 

        

  
léto 

          litrů/os.den 34 26 
          počet osob 49 49 
          

             Měrné teplo vody 
 

4180 J/kgK 
 

z 0,35 cirkulace 
   hustota vody ρ 

  
1000 kg/m3 Δt 45 °C 
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             Solární pokrytí za rok 
 

74,56 % 
         

 
            

 

Z topenářské příručky 
             1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Počet dní 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
 

              
Teoreticky možná dávka ozáření Ht,den,teor (kWh/m2) 

      
β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 90° 3,73 4,63 5,13 4,81 4,55 4,48 4,46 4,61 4,87 4,66 3,89 3,34 
 

β - úhel sklonu prosluněné plochy 
         

              
Teoreticky možná dávka difúzního ozáření Ht,den,dif (kWh/m2) 

      β 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 90° 0,42 0,61 0,94 1,31 1,6 1,73 1,68 1,45 1,11 0,75 0,48 0,36 
 β - úhel sklonu prosluněné plochy 

         

              měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
 Brno 0,18 0,31 0,38 0,39 0,48 0,53 0,56 0,53 0,5 0,37 0,23 0,12 
 

              Aperturní plocha (solárně účinná) Ak 
         měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Ak 249,94 129,08 91,77 88,20 76,19 53,05 49,58 49,42 51,48 95,37 181,41 353,08 
 

              p = 50 až 
200 m2 0,05 

            

              Denní měrný tepelný zisk qk (kWh/m2den) 
        měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
qk 0,5 1,0 1,3 1,4 1,6 1,8 1,9 1,9 1,8 1,3 0,7 0,3 

 

              Účinnost solárních kolektorů 
          měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
žk90 (%) 48,6 51,5 53,1 52,3 53,7 55,8 58,8 61,1 61,3 58,9 53,8 48,7 

 

              

              Měsíční teoretický využitelný tepelný zisk kolektorové plochy 
     měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Qk,u   2018 3143 3165 3786 4024 4449 4463 4146 3025 1539 817 
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počítáno s květnovou hodnotou ze skutečné aperturní plochy 
     plocha kolektoru 

            2 m2 
             

 
 

             Skutečná aperturní plocha 
          měsíc 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
Aks 250 129 92 88 76 53 50 49 51 95 181 353 

 

              
 

 

Faktury za energie 

Období       

rok od do 
spotřeba 
(MWh) 

platba 
Kč/MWh 
(bez DPH) 

platba              
(s DPH 19%) 

2009 1.1. 27.5. 0,057 498,85 593,63 

2009     0,005 174,27 207,38 

2009     0,529 2 733,96 3 253,42 

2009     1,393 7 005,22 8 336,21 

2009 28.5. 31.12. 1,762 9 501,99 11 307,36 

2009     0,006 691,56 822,96 

2009     0,107 1 522,39 1 811,64 

2009     0,894 8 024,89 9 549,62 

celkem     4,753 30 153,13 35 882,22 

2010 1.1. 13.5. 1,076 5 802,57 6 963,09 

2010     0,005 314,35 377,21 

2010     0,066 580,80 696,96 

2010     0,547 3 010,71 3 612,85 

2010 14.5. 17.6. 0,002 43,26 51,92 

2010     0,009 92,18 110,61 

2010     0,089 473,38 568,06 

2010     0,127 704,35 845,23 

2010 18.6. 31.12. 0,021 454,26 545,11 

2010     1,697 9 026,15 10 831,38 

2010     0,067 686,22 823,47 

2010     0,736 4 081,93 4 898,32 

celkem     4,442 25 270,17 30 324,20 

2011 1.1. 17.5. 0,512 2 839,60 3 407,52 

2011     0,017 367,73 441,28 

2011     0,052 532,59 639,11 

2011     1,299 6 909,24 8 291,08 
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2011 18.5. 31.12. 0,824 7 445,65 8 934,78 

2011     1,735 15 072,30 18 086,76 

2011     0,075 1 255,15 1 506,18 

2011     0,011 732,04 878,45 

celkem     2,645 24 505,14 29 406,17 

 

 

 

 

Faktury za plyn v období 1.1.2009 - 1.1.2011       

Období   Spotřeba Spotřeba Platba Kapac.složka 
Platba za ob-
dobí 

Platba za ob-
dobí 

od do m3 kWh Kč Kč bez DPH  (Kč) s DPH (Kč) 

1.1. 12.3. 6256,41 66082,7 63783,69 4657,64 68441,33 81445,18 

13.3. 31.3. 878,24 9289,16 8966 1112,25 10078,25 11993,12 

1.4. 30.6. 1769,88 18720,06 17366,6 5444,19 22810,79 27144,84 

1.7. 30.9. 1183,36 12516,38 10604,88 5444,19 16049,07 19098,39 

1.10. 31.12. 4586,03 48506,43 39328,53 5444,19 44772,72 53279,54 

celkem 2009 14673,92 155114,7 140049,7 22102,46 162152,16 192961,07 

1.1. 10.3. 7228,2 76591,45 59328,51 4691,7 64020,21 76824,25 

11.3. 31.3. 840,72 8914,78 6905,48 1301,43 8206,91 9848,29 

1.4. 10.6. 1396,04 14803,14 11918,3 4482,7 16401 19681,20 

11.6. 30.6. 217,39 2305,38 1856,1 696,89 2552,99 3063,59 

1.7. 30.9. 1626,3 17246,42 14803,46 3136,01 17939,47 21527,36 

1.10. 31.12. 6301,26 66823 57357,52 3136,01 60493,53 72592,24 

celkem 2010 17609,91 186684,2 152169,4 17444,74 169614,11 203536,93 

1.1. 19.3. 6902,18 73228,72 65322,22 2619,08 67941,3 81529,56 

20.3. 31.3. 671,45 7124,29 5429,63 375,68 5805,31 6966,37 

1.4. 31.5. 1330,5 14117,05 10759,02 1940,99 12700,01 15240,01 

1.6. 31.10. 2169,3 23016,92 20054,42 4852,48 24906,9 29888,28 

1.11. 18.12. 3383,08 35895,44 33628,28 1534,01 35162,29 42194,75 

19.12. 31.12. 987,55 10478,18 11177,49 406,98 11584,47 13901,36 

celkem 2011 15444,06 163860,6 146371,1 11729,22 158100,28 189720,34 

Tříletý prů-
měr   15909,3 168553,2 146196,7 17092,14 163288,85 195406,11 

Sazby DPH 
  

Cena 
 

Cena plynu za m3 

19% 1,19 
 

Rok Kč/kWh 
 

12,28 Kč 

20% 1,2 
 

2009 1,24 
   

   
2010 1,09 

   

   
2011 1,16 
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průměr 1,16 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spot řeba vody v r. 2009 

 
53,31 

období  po č. stav kone. stav rozdíl v m3 
celkem vodné, sto čné bez 
DPH  

1.1.-17.2. 6257 6496 239 12741,09 
18.2.-18.5. 6496 6864 368 19618,08 
19.5.-13.8. 6864 7235 371 19778,01 
14.8.-27.11. 7235 7598 363 19351,53 
28.11.-31.12. 7598 7786 188 10022,28 
          
celkem     1529 81510,99 

Spot řeba vody v r. 2010 
54,64 

období  po č. stav kone. stav rozdíl v m3 
celkem vodné, sto čné bez 
DPH  

1.1.-4.2. 7786 7985 199 10873,36 
5.2. - 28.5. 7985 8367 382 20872,48 
29.5.-12.08. 8367 8747 380 20763,2 
13.08.-26.11. 8747 9138 391 21364,24 
27.11.- 31.12. 9138 9326 188 10272,32 
          
celkem     1540 84145,6 

Spot řeba vody v r. 2011 
55,72 

období  po č. stav kone. stav rozdíl v m3 
celkem vodné, sto čné bez 
DPH  

1.1.- 1.2. 9326 9502 176 9806,72 
2.2.- 2.5. 9502 9864 362 20170,64 
2.5.- 1.8. 9864 10244 380 21173,6 
2.8.- 1.11. 10244 10645 401 22343,72 
2.11-16.11. 10645 10709 64 3566,08 
17.11.- 31.12. 0 177 177 9862,44 
          
celkem     1560 86923,2 
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průměr za 3 roky m3/rok 1 543,00 4629 
počet osob rok 2012 49,00 
m3/den (voda celkem) 4,23 
l/os.den 86,27 
poměr dle ČSN EN 15316-
3 
studená voda 65% 56,08 
teplá voda 35% 30,20 

l/den 
potřeba teplé vody m3/den 1,48 1 479,59 

 


