
Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Třebíč 
K Sokolí 
67401 

Účel budovy: Rodinný dům 

Kód obce: město Třebíč  

Kód katastrálního území: k.ú. Podklášteří 769916 

Parcelní číslo: 154/2 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Kovář Zbyněk 
      

Adresa: 
Ruská 1123/31  
Třebíč, Horka-Domky 
674 01  

IČ:       

Tel./e-mail: 724065928/trektrek@seznam.cz 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: 
Kovář Zbyněk 
      

Adresa: 
Ruská 1123/31  
Třebíč, Horka-Domky 
674 01  

IČ:       

Tel./e- mail: 724065928/trektrek@seznam.cz 

Nová budova
 

Změna stávající budovy
 

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

b) typ budovy 

Rodinný dům
 

Bytový dům
 

Hotel a restaurace
 

Administrativní budova
 

Nemocnice
 

Budova pro vzdělávání
 

Sportovní zařízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod
 

Jiný druh budovy - připojte jaký:
       



c) užití energie v budově 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Vzduchotechnické vytápění - Objekt bude vytápěn a řízeně větrán vzduchotechnickým 
zařízením. Zařízení se skládá z jednotky pro větrání a ohřev vzduchu, rozvodů vzduchu a 
distribučních elementů. 
Zařízení pro větrání a ohřev vzduchu - V technické místnosti bude umístěna větrací, ohřívací 
a rekuperační jednotka ATREA RK2 1400/460, která byla vyvinuta pro nízkoenergetické a 
pasivní domy. Jednotka je navržena pro dvouzónové cirkulační teplovzdušné větrání a 
současně pro komfortní řízené větrání s rekuperací tepla. Je možno jej dovybavit výměníkem 
pro strojní chlazení. Konstrukce zajišťuje současné primární cirkulační vytápění obytných 
místností a sekundární oddělené větrání sociálního příslušenství a prostoru kuchyně. 
Teplo z odsávaného vzduchu je je využito pro předehřev čerstvého vzduchu v rekuperačním 
výměníku při dokonalém oddělení odsávaného a cirkulačního vzduchu. V jednotce je umístěn 
cirkulační ventilátor, ventilátor odpadního vzduchu, rekuperační výměník, teplovodní ohřívač ( 
který je uzpůsoben pro nízkoteplotní systém), filtr cirkulačního vzduchu (G4), předfiltry z 
tahokovu, cirkulační klapka a klapka by-passu včetně servopohonů a regulační modul. 
Ohřev topné vody - Topná vody pro výměník bude připravována elektrickým ohřevem v 
integrovaném zásobníkovém ohřívači,. V tomto ohřívači je integrován ohřev topné vody a 
ohřev teplé užitkové vody. Jedná se o beztlakovou nerezovou nádrž s vestavěnými spirálami 
pro průtočný ohřev TUV. Ve spodní části jsou spirály pro ohřev topné vody. Je možno připojit 
i solární zařízení, popř. tepelné čerpadlo. Spád otopné vody z IZT do ohřívače vzdchu 
50/40st.C. O realizaci zřízení solárního systámu TUV investor vážně uvažuje na rok 2010 a 
příprava TZB je již provedena.   
Ohřev tepelným čerpadlem - Na pozemku jsou vybudovány dva suché vrty o hloubce 60m. 
Tyto vrty je možno využít pro získávání tepla pro tepelné čerpadlo. Zmíněná hloubka vrtu je 
předběžně postačující jako zdroj zemního tepla pro navržený zdroj cca 6kW. Navržený 
integrovaný zásobník tepla by byl s výhodou využit jako vyrovnávač otopné soustavy. 
Přívod čerstvého vzduchu - Je řešen nasáváním z podzemního kolektoru ( výkres a 
kladečské schema již bylo předáno dříve) nebo z okolního vzduchu.Přívod z kolektoru je na 
vstupu do místnosti opatřen Tkusem pro čištění potrubí a jímačem kondenzátu. Na nimi je 
osazena směšovací klapka, ketrou se přepíná přívod z kolektoru a z venkovního prostoru. 
Přívodní potrubí bude izolováno min. 30mm AlsPipo. Přívodní potrubí kolektoru je z plastu –
dod. REHAU a ostatní potrubí je spiro. 

2. druhy energie užívané v budově 

 Elektrická energie  Tepelná energie  Zemní plyn 

 Hnědé uhlí  Černé uhlí  Koks 

 TTO  LTO  Nafta 

 Jiné plyny  Druhotná energie  Biomasa 

 Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       

 Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

 Vytápění (EPH)  Příprava teplé vody (EPDHW) 

 Chlazení (EPC)  Osvětlení (EPLight) 

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

d) technické údaje budovy 



1. stručný popis budovy 

Jedná se o jednopodlažní podsklepený dům se sedlovou střechou, nad garáží pultovou. V 
1.PP se nachází obývací pokoj s kuchyňským koutem, ložnice, koupelna, chodba, 
schody(sklad), 2 x WC, whirpool, sauna, sklad zahrada, krytá terasa, terasa. V 1.NP budou 
situovány dva pokoje, koupelna, ložnice + pracovna, chodba, závětří, zádveří, garáž a sklad. 
Objekt je dispozičně rozdělen zóny – obytnou a technickou - obsahující garáž, sklad, 
technickou místnost, whirpool, sklad zahradního náčiní. Všechny místnosti až na gatráž se 
skladem jsou řízeně větrány a vytápěny vzduchotechnikou. Garáž se skaldem bude 
temperována přímotopy pod okny a odvětrána řízeně do fasády.  
Svislé nosné konstrukce pasivního domu jsou zděny z tvárnic SENDWIX 8DF-LD 
248×240×248 mm + lepidlo FLEX SX-L s tepelně izolačním pláštěm z polystyrenu tl. 280mm, 
část s garáží je vyzděna z tvárnic YTONG LAMBDA PDK - 375X249X599, P2-350 – na 
tenkovrstvou zdící maltu  YTONG. 
Základové pasy budou z tvárnic DITON ZB 40 a z betonu XA2 - C30/37. 
 Vodorovné konstrukce budou provedeny jako polomontovaný strop z prefabrikovaných 
trámců a betonových stropních vložek – betonové stropní konstrukce BSK (Betonové stavby 
Klatovy ). Krov bude dřevěné konstrukce, krytina nad hlavní částí bude betonová BRAMAC – 
Tegalit v břidlicově černé – šedé barvě, nad částí garáže bude použita krytina z asfaltových 
pásů  ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR, s kombinací s RHEIZINK klempířskými výrobky.  
Stavba je umístěna v lokalitě pro výstavbu RD v Třebíči, U Kuchyňky. Svah je orientován 
jihozápadním směrem. 
      

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 1 277,0 

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

901,1 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 351,0 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,71 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo 
Klimatická oblast 3 

Třebíč - ČR 

Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -17 

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

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Obvodová stěna 416,3 0,12 45,5 

Střecha 195,2 0,15 29,5 

Podlaha 236,4 0,16 26,3 

Otvorová výplň 53,2 0,86 52,3 

                        



                        

                        

                        

                        

Tepelné vazby             18,0 

Celkem 901,1 --- 171,7 

5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 

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

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 

fRsi,N [-] 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část  

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

souč. prostupu tepla 

UN [W/(m
2
K)], 

činitel prostupu tepla 

ψN [W/(m.K)] a χN [W/K] 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část  

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

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 

Mc,N [kg/(m
2
.a)] a Mc<Mev 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část  

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

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

iLV,N [m
3
/(s.m.Pa

0,67
)], 

celková průvzdušnost 
obálky budovy 

n50 [h
-1

] 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část - 

bude ověřeno 
Bloowdoor testem 



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

pokles dotykové teploty 

∆θ10,N [°C] 
Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část  

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

pokles výsledné teploty  

∆θ v,N(t) [°C], 
nejvyšší vzestup teploty 
nebo teplota vzduchu 
∆θai,max,N / θai,max,N [°C] 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část  

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

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

Požadavek splněn - 
viz. PD stavební část 
(Uem,n=0,19W/(m2K) 

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

6. vytápění 

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdrojů) energie elektro ohřívač ve VZT jednotce Atrea - 
DUPLEX RK2, Garáž - přímotopy 1kW 

Použité palivo elektrická energie 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW] 6kW+1kW 

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%] 

93% 
 

Výpočet 
 

Měření 
 

Odhad 

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

5000 
 

Výpočet 
 

Měření 
 

Odhad 

Regulace zdroje (zdrojů) energie Vestavěná digitální regulace 

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Převažující typ otopné soustavy  vzduchotechnické vytápění 

Převažující regulace otopné soustavy 
Automatické regulace výustek VZT- Ovládání 
snižující tok vzduchu maximální kapacity 

Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy  

 Ano  Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy 

podle požadavků vyhlášky č. 193/2007 Sb. 

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 59,23 

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 12,42 

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 71,66 

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

57 



8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Typ větracího systému (systémů) Objekt bude vytápěn a řízeně větrán 
vzduchotechnickým zařízením 
s rekuperací, garáž a dílna bez 
rekuperace  

Tepelný výkon [kW] 6kW 

Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW] 

0,430kW 

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod] 793m3/h 

Převažující regulace větrání Automatické regulace výustek VZT- 
Ovládání snižující tok vzduchu maximální 
kapacity 

Údržba větracího systému (systémů) 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Zvlhčování vzduchu 

Typ zvlhčovací jednotky (jednotek)       

Jmenovitý příkon systému (systémů) zvlhčování 
[kW] 

      

Použité médium pro zvlhčování  Pára  Voda 

Regulace klimatizační jednotky       

Údržba klimatizace 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvodů        

Chlazení 

Druh systému (systémů) chlazení Cirkulační režim chlazení přes zemní 
výměník  

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

      

Jmenovitý chladící výkon [kW]       

Převažující regulace zdroje (zdrojů) chladu       

Převažující regulace chlazeného prostoru       

Údržba zdroje (zdrojů) chladu 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů chladu       

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

Mechanické větrání a úprava vnitřní vlhkosti Bilanční 

Spotřeba pomocné energie na mech. větrání QAux;Fans [GJ/rok] 6,31 

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

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

6,31 

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 5 



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

10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 

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

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

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

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

      

11. příprava teplé vody (TV) 

Příprava teplé vody 

Druh přípravy TV elektrickým ohřevem v integrovaném 
zásobníkovém ohřívači - el. topné spirály 

Systém přípravy TV v budově 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie elektrická energie 

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] 4kW 

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%] 

93% 
 

Výpočet 
 

Měření 
 

Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] 615l 

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů TV podle požadavků vyhlášky č. 193/2007 Sb. 

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 13,46 

Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,21 

Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 13,67 

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

11 

13. osvětlení 

Osvětlení 

Typ osvětlovací soustavy úsporné lineární źářivky 

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy 865W 

Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční 



14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 

Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 4,62 

Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 4,62 

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

4 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 

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

      

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 96,27 

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

76 

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

142 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy 

budova splňuje požadavky       

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy B - úsporná 

 

e) energetická bilance budovy pro standardní užívání 

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

Energonositel 
Vypočtené množství 

dodané energie  
Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

elektřina 96,27             

                        

                        

                        

                        

                        

Celkem 96,27             



2. energie vyrobená v budově 

Druh zdroje energie 
Vypočtené množství vyrobené energie  

GJ/rok 

            

            

            

            

            

Celkem       

 

f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systémů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

 Místní obnovitelný zdroj energie  Kogenerace 

 Dálkové vytápění nebo chlazení  Blokové vytápění nebo chlazení 

 Tepelné čerpadlo  Jiné:       

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

využtí solárního ohřevu TUV viz. h 1. doplňující údaje k budově 
ohřev tepelným čerpadlem viz. h 1. doplňující údaje k budově 
      
      

g) doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické 
náročnosti budovy 

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

                        

                        

                        

                        

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   



2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)       

Třída energetické náročnosti   

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

      

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

O realizaci zřízení solárního systámu TUV investor plánuje na rok 2010 a příprava TZB je již 
provedena - do výpočtu pro korektonst však není kladný účinek zahrnut.  
Cirkulační režim chlazení - Intenzivní letní cirkulační chlazení obytných prostor interiérovým 
vzduchem, cirkulující přes zemní výměník z porubí REHAU. 
Ohřev tepelným čerpadlem - Na pozemku jsou vybudovány dva suché vrty o hloubce 60m. 
Tyto vrty je možno využít pro získávání tepla pro tepelné čerpadlo. Zmíněná hloubka vrtu je 
předběžně postačující jako zdroj zemního tepla pro navržený zdroj cca 6kW. Navržený 
integrovaný zásobník tepla by byl s výhodou využit jako vyrovnávač otopné soustavy - do 
výpočtu zatím není uvažováno.  
Budova je koncipována jako moderní nízkoenergetický rodinný dům, předpokládá se splnění 
základních požadavků pro zajištění provozu budovy a zajištění podmínek pro vnitřní prostředí 
na základě hygienických normativů. Tepelně technické vlastnosti jednotlivých konstrukcí jsou 
navrženy v minimálně úrovni DOPORUČENÉ technickou normou ČSN 73 0540-2 (2007). 
Tento požadavek je reflektován při výpočtu energetické náročnosti budov. Souběžně se 
splněním těchto požadavků se předpokládá splnění dalších požadavků na kvalitu obálky 
budovy (viz tab. 5 - Tepelně technické vlastnosti budovy protokolu průkazu ENB). Z hlediska 
tepelně technických vlastností je stavba považována za těřkou konstrukci s vysokou 
schopností akumulace tepla do stavebních konstrukcí.  



2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

Dokumentace pro SP  
 
Právní normy: 
 směrnice 2002/91/ES, o energetické náročnosti budov (EPBD) 
 zákon č 406/2006 Sb který obsahuje úplné znění zákona č 406/2000 Sb o hospodaření 
energií jak vyplývá č. Sb., č. Sb., energií, provedených zákonem č. 359/2003 Sb., zákonem 
č.694/2004 Sb., zákonem č. 180/2005 Sb. a zákonem č. 177/2006 Sb. 
 vyhláka č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov 
 
Technické normy: 
 ČSN EN ISO 13790 - Tepelné chování budov- Tepelné chování budov - Výpočet potřeby 
energie na vytápění 
 EN ISO 13370 - Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody 
 ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody - Navrhování a projektování 
 ČSN EN 832 – Tepelné chování budov - Výpočet potřeby tepla na vytápění - Obytné budovy 
 ČSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 
 ČSN 730540 (2002), (2007) - Tepelná ochrana budov 
 
Podklady výrobců zařízení  
      
      

 

(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 25.5.2019 

Průkaz vypracoval Ing. Petr Vostal 

 Osvědčení č. ČKAIT 1400108 Dne: 25.5.2009 

 

 

 



 

 

 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Rodinný dům, Třebíč, K Sokolí  
k.ú. Podkláteří p.č. 154/2 

Hodnocení budovy 

stávající 
stav 

po realizaci 
doporučení Celková podlahová plocha: 351,0 m2 
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Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 76       

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 96,27       

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

74,0 %         7,0 % 14,0 % 5,0 % 

Doba platnosti průkazu do 25.5.2019 

Průkaz vypracoval 
Ing. Petr Vostal 
Osvědčení č. ČKAIT 1400108 
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