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1 Identifika ční údaje 
 
Tato zpráva je zpracována na základě ústní objednávky. 
 
 
Budova:  Bytový d ům Belgická 16 

CZ 150 00, Praha 4 - Vinohrady 
     
 
Klient:    Hampshire B 16, s.r.o. 

Lighthouse Vltava Waterfront Towers 
Jankovcova 2c 

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

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

Objednatel předal následující podklady zhotoviteli dne 3.2.2012. 

 
 
Seznam shromážd ěných dokument ů a podklad ů 
 

1 Projektová dokumentace stavební části s výkresovou částí v elektronické formě. Dále PD ÚT, 
domovního vodovodu, kanalizace a plynovodu v tištěné formě.        

2 Fotodokumentace objektu. 

3 Ohledání na místě. 

 
 

2.1 Legislativa 

 

Použité normy a vyhlášky: 

 

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

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

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

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

uvnitř konstrukce – Výpočtové metody, ČNI 2002 

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

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

Zjednodušená  metoda a orientační hodnoty, ČNI 2000 

ČSN 730540 – 1 Tepelná ochrana budov , ČNI 2005 

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

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

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

Zákon č. 406/2006 Sb. o hospodaření s energií 

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

Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 

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

 

2.2 Softwarové vybavení 

 

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

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

3.1 Lokalita 

 
Budova se nachází ve starší obytné zástavbě na Vinohradech.  

V blízkosti budovy se nachází zastávka metra Náměstí Míru a tramvajové zastávky Náměstí Míru, Jana 

Masaryka a Bruselská. 

 
 

Obrázek: Výřez z katastrální mapy s vyznačeným objektem 
 
 

 
 

Obrázek: Mapa Prahy
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Obrázek: Mapa okolí – Vinohrady 
 

 
 

Obrázek: Letecká fotomapa 
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3.2 Popis budovy 

 
 
Objekt byl dle dochovaných plánů postaven v roce 1882 v pseudorenesančním stylu jako třípodlažní se 

suterénem a půdou. Dle dalších záznamů byla v roce 1931 na domě, tehdy již čtyřpodlažním provedena 

jednopodlažní nástavba, krov byl zvednut, a byla zhotovena nová fasáda. V průběhu let byly v objektu 

provedeny různé stavební úpravy a vestavby v nadzemních podlažích (především kuchyně, koupelny a 

WC), bylo provedeno rozšíření suterénu v ploše poloviny dvora a úpravy, případně nové instalace rozvodů 

vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Na začátku 90. let byl dům cca 5 let neobydlen a byl zcela zdevastován. 

 
Současný stav objektu pochází z rozsáhlé rekonstrukce, která proběhla v roce 2001. Objekt byl rozšířen 

směrem do dvorní části, byla vybourána zděná komínová tělesa. Stávající dřevěné trámové stropy byly 

nahrazeny stropy ocelobetonovými.  Prostor suterénu byl rozšířen a v části byl instalován automatický 

parkovací systém pro 10 vozidel. Ve zbylých prostorech suterénu byly zhotoveny nové podlahy s nátěrovou 

hydroizolací proti zemní vlhkosti, stěny byly opatřeny sanačními omítkami, případně provětrávanými 

dutinami v místech použití keramického obkladu. Dále byla provedena nová střecha s půdní vestavbou.      

 
Objekt leží v památkové zóně města, blíže není chráněn. 

Objekt se nenachází v záplavovém území.   

V objektu je nainstalován osobní výtah a automatický parkovací systém pro 10 vozidel. 

Budova je užívána v souladu s dostupnými kolaudačními rozhodnutími. Jedná se o bytový dům (dle 

katastru nemovitostí). 

 
 
Podlažnost: 
 
Budova má jedno podzemní podlaží (1. PP) a sedm nadzemních podlaží  (1.NP – 7.NP). 
 
 
Využití budovy: 
 
 
1.PP :  Nebytové prostory, sklepy, prostory automatického parkovacího systému 
 
1. NP : Vstup, vjezd, nebytové prostory 
 
2. NP – 5. NP : Bytové jednotky 
 
6.NP – 7. NP : Podkrovní mezonetové byty 
 
Přístavba : Jednopodlažní přístavba s nebytovými prostory ve vnitrobloku 
 
Vnější prostranství: Na uliční straně se nachází ulice Belgická, s jednosměrným provozem a 

podélným parkováním po obou stranách komunikace. V ulici je stromořadí 
vzrostlých stromů.  

 Ve vnitrobloku je provedena jednopodlažní  přístavba se zelenou střechou. 
Zbytek plochy tvoří parkovací místa s betonovou zatravňovaní dlažbou. 

 
Vstup do budovy:  Vstup do objektu je z ulice Belgická. Ulice se nachází cca 1,1 metru pod úrovní 

podlahy 1.NP. 
 
Provoz:  Provoz jednotlivých částí objektu je dán jejich charakterem. V bytových 

jednotkách je uvažována přítomnost osob 100% času, v nebytových prostorech 
50% času. 
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Rozdělení užitných podlahových ploch objektu podle funkčního využití 
 
Jedná se o podlahovou plochu ve smyslu podlahové plochy bez obvodových a vnitřních nosných stěna 
a příček. Nejedná se o stejnou podlahovou plochu používanou pro výpočet PENB. 
 

Bytové jednotky 984,0 m2 

Nebytové prostory 222,4 m2 

Balkony a terasy 96,7 m2 

Společné prostory (chodby, schodiště) 117,4 m2 

Sklepy 12,7 m2 

Vjezd + automatický parkovací systém 145,6 m2 

Technické zázemí a sklady 46,7 m2 
 

Celkem plocha budovy  1625,5 m2 
 
 

3.2.1 Základní plány budovy 

 

 
 

Obrázek: Příčný řez objektem s vyznačenými hranicemi zón 
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Obrázek: Půdorys 1.PP s vyznačenými hranicemi zón 
 
 

 
 

Obrázek: Půdorys 1.NP s vyznačenými hranicemi zón 
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Obrázek: Půdorys 2.NP s vyznačenými hranicemi zón 
 
 

 
 

Obrázek: Půdorys 3.- 5.NP s vyznačenými hranicemi zón 
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Obrázek: Půdorys 6.NP s vyznačenými hranicemi zón 
 

 
 

Obrázek: Půdorys 7.NP s vyznačenými hranicemi zón 
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3.2.2 Konstrukce 

 
Základy 
 

Během rekonstrukce v roce 2001 byla při rozšiřování suterénních prostor (prostory parkingu a zdvihové 

plošiny)  provedena železobetonová vana tl. 300 mm. Do základových konstrukcí pod stávajícím objektem 

nebylo zasahováno a jejich současný stav není znám. S ohledem na typ a stáří objektu základy tvoří 

pravděpodobně kamenné či smíšené zdivo. 

 
 
Svislé konstrukce 
 

Původní svislé nosné konstrukce jsou zděné z plných pálených cihel (konstrukce dále označeny jako 

CP_tloušťka_zdiva). Nové svislé nosné konstrukce (z doby rekonstrukce v r. 2001) jsou vyzděny ze zdiva 

Porotherm 40 P+D (konstrukce dále označena jako P+D400), toto zdivo je uplatněno na celé dvorní fasádě 

objektu a v podlažích půdní vestavby.  Stěny jsou opatřeny omítkou tloušťky 15 až 20 mm. 

Příčky jsou především ze sádrokartonu s výplní z minerální izolace Orsil (skladba: 2 x SDK 12,5 mm – 

nosný rošt / Orsil 100 mm – 2 x SDK 12,5 mm). Dělící mezibytové stěny jsou vyzdívané z tvárnic Porotherm 

AKU na MVC. 

 
 
Vodorovné konstrukce 
 

Nosné konstrukce podlah nadzemních podlaží byly zhotovené nové v roce 2001 jako ocelobetonové 

za použití ocel. profilů, VSŽ plechu a betonu B20.  

Strop původního suterénu tvoří cihelná valená klenba. Prostor nad cihelnou klenbou byl vyplněn 

pěnobetonem a opatřen cementovým potěrem. 

Strop parkingu tvoří železobetonová deska tloušťky 300 mm a strop nad 1.NP dvorní přístavby, na který 

je vyzděna dvorní fasáda, tvoří železobetonová deska B30 tloušťky 250 mm. 

Podlahy v suterénu jsou provedeny na podkladní beton tl. 80 mm vyztužený Kari sítí. V místnostech 

s menším užitným zatížením jsou použity desky z minerální vlny Isover SPT/G 52/50 mm při tloušťce 

30 mm litého asfaltu na izolaci. V technologických místnostech tzn. s nárokem na větší užitné zatížení je 

zateplení podlah provedeno deskami z minerální vlny Isover SPT/G 42/40 mm při tloušťce 50 mm betonové 

mazaniny s Kari sítí na izolaci. 

Podlaha na železobetonové konstrukci parkingů v 1.NP je odizolována podlahovými deskami Isover 

SPT/G 52/50 mm, na které je proveden litý asfalt v tloušťce 30 mm. 

Podlahy v 2.NP – 5.NP s parketami jsou vybaveny vrstvou z minerální vlny ISOVER SPT/G 25/20. 

Podlahy v 2.NP-5.NP s keramickou dlažbou jsou vybaveny vrstvou z minerální vlny ISOVER SPT/G 27/25. 

Podlahy v 6.NP a 7.NP jsou vybaveny vrstvou z minerální vlny ISOVER SPT/G 32/30. 

 
 
Střecha 
 

Střešní konstrukce byla zhotovena nová v roce 2001. 

Nosnou konstrukci krovu tvoří kombinace dřevěných trámů a ocelových válcovaných profilů. 

Střešní plášť směrem do ulice tvoří pálená taška „bobrovka“, na části střechy směrem do dvora 

a na průběžném vikýři směrem do ulice je použit měděný plech na prkenném bednění. V obou případech, 

jak u krytiny pálené, tak plechové, se jedná o střešní plášť s provětrávanou mezerou v celé délce střešní 

roviny. 

Zateplení střešního pláště je navrženo minerální vlnou Orsil M tl. 160 mm s doplněním 50 mm mezi 

nosné CW profily sádrokartonového podhledu.  
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Zastřešení resp. konstrukce pochozích teras je provedeno jako obrácená střecha. Na spádové vrstvě 

z betonové mazaniny a hydroizolačním souvrství jsou izolační desky Roofmate tl. 140 mm z extrudovaného 

polystyrenu. Atiky jsou z vnitřního líce obloženy deskami Roofmate tl. 50 mm do výše oplechování. Pochozí 

vrstvu tvoří betonová dlažba tl. 55 mm na terčích. Zatravněná terasa je doplněna vrstvou proti prorůstání 

kořínků a vegetačním substrátem v max. tloušťce 300 mm.  

  

 
Okna 
 

Do uliční fasády jsou osazena dřevěná dvojitá špaletová okna. Okna a francouzská okna do dvorní 

fasády a okna střešního vikýře jsou dřevěná Euro, opatřená izolačním dvojsklem.   

Všechna okna pocházejí z roku 2001. 

 
 
Tepeln ě-technické parametry obvodových konstrukcí 
 

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

Označení 
Označení v protokolu 

PENB 
Přísluší k 

zóně 
U 

[W/(m2.K)] UN,req [W/(m2.K)] Vyhovuje 

CP600 
Obvod.stěny – Obytná 
část, Obvod.stěny – 
Nebytová část 

1, 2 1,019* 0,30 Nevyhovuje 

CP450 Obvod.stěny – Obytná 
část 1 1,259* 0,30 Nevyhovuje 

P+D400 
Obvod.stěny – Obytná 
část, Obvod.stěny – 
Nebytová část 

1, 2 0,395* 0,30 Nevyhovuje 

ŽB300_nadpraží Obvod.stěny – 
Nebytová část 2 0,530* 0,30 Nevyhovuje 

Stěna k Bel.18_ 
P+D400_CP380 

Stěna k sousednímu 
objektu 1 0,336* 

(b = 0,30) 0,75 Vyhovuje 

Stěna k Bel.18_ 
2xCP450 

Stěna k sousednímu 
objektu 1 0,684*  

(b = 0,30) 0,75 Vyhovuje 

Podlaha nad 
průjezdem Nevytápěné prostory 1 0,191* 0,60 Vyhovuje 

Podlaha nad 
sklepy, Podlaha 
nad parkingem 

Nevytápěné prostory 2 0,587* 0,60 Vyhovuje 

Stěna k int_ 
1PP_CP Nevytápěné prostory 2 1,050* 0,60 Nevyhovuje 

Stěny k int_ 
1NP_CP300 Nevytápěné prostory 2 1,648* 0,60 Nevyhovuje 

Stěny k int_ 
1NP_ŽB Nevytápěné prostory 2 1,571* 0,60 Nevyhovuje 

Střecha_Z_šikmá Střecha  1 0,222* 0,24 Vyhovuje 
Střecha_V_pultová Střecha  1 0,215* 0,24 Vyhovuje 
Terasy Střecha 1 0,171* 0,24 Vyhovuje 
Střecha - přístavba Střecha – přístavba 2 0,171* 0,24 Vyhovuje 
Podlaha suterénu – 
vytápěná část Podlaha na terénu 2 0,680 ** 0,45 Nevyhovuje 

Okna dřevěná 
dvojitá špaletová Otvorové výplně 1 2,10*** 1,50 Nevyhovuje 

Okna dřevěná 
EURO Otvorové výplně 1 2,10*** 1,50 Nevyhovuje 

Světlíky Otvorové výplně 2 2,40*** 1,50 Nevyhovuje 
 
*  hodnoty vypočítané pomocí SW Teplo 2011  
** hodnota bez započítání vlivu zeminy 
*** odhad dle známých parametrů srovnatelných konstrukcí 
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3.2.3 Technická za řízení budovy 

 
Obecn ě 
 

Naprostá většina technických zařízení a rozvodů v objektu pochází z rekonstrukce v roce 2001.  

Kotelna (vytápění a příprava teplé vody) je společná pro objekty Belgická 14 a Belgická 16 a nachází se 

v suterénu objektu Belgická 14. 

V objektu je nainstalován osobní výtah a automatický parkovací systém pro 10 vozidel. 

 
 
Vytáp ění 
 

Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů SE Hydrotherm HEM - 90.1 o jmenovitém výkonu 90 kW každý. 

Tyto kotle se nacházejí v místnosti kotelny v suterénu sousedního objektu Belgická 14 a slouží zároveň 

jako zdroj tepla pro tento objekt. 

Otopná soustava je dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem topné vody. V interiérech jsou 

desková otopná tělesa (radiátory) umístěna převážně na obvodových stěnách pod okny a jsou osazena 

termostatickými hlavicemi. 

 
 

 
 

Obrázky: Dvojice plynových kotlů (vlevo) a zásobník teplé vody (vpravo) 
 
Příprava TV 
 

Teplá voda se připravuje centrálně v nepřímo ohřívaném zásobníku Hydrotherm HAN-601 o objemu 

580 l, který je společný pro sousední objekt Belgická 14, a nachází se v suterénu v kotelně objektu 

Belgická 14. Zásobník je dohříván v průběhu celého dne. Zdrojem tepla jsou plynové kotle pro vytápění (viz 

výše). Teplá voda je vedena v souběhu s cirkulací po celém objektu. Rozvody teplé vody a cirkulace jsou 

opatřeny tepelnou izolací. 

 
 

Chlazení 
 

V objektu není instalován systém chlazení. 
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Větrání 
 

Větrání budovy je řešeno převážně jako přirozené otevíracími okny na fasádách. Prostory sociálních 

zařízení jsou opatřeny odtahy pro nucené podtlakové větrání a kuchyně jsou opatřeny odsavači par. Tato 

zařízení jsou spínána pouze nárazově.  

 
 
Osvětlení 
 

Umělé osvětlení v objektu je řešeno převážně pomocí kompaktních zářivek v bytových jednotkách 

a lineárních zářivek v nebytových prostorech. Nouzové osvětlení je instalováno v prostoru schodiště a je 

v provozu pouze v případě výpadku el. proudu. 

 
 
Plyn 
 

Do objektu není zemní plyn zaveden. Společný zdroj tepla se sousedním objektem Belgická 14 využívá 

přípojku objektu Belgická 14.  

 
 
Kanalizace 
 

V objektu byly během rekonstrukce v roce 2001 provedeny nové rozvody kanalizace. 

 
 
Vodovod 
 

Vodovodní přípojka je rPE 63x5,7. Vodoměrná sestava byla v roce 2001 osazena nová a je umístěna 

v suterénu v prostoru schodiště za obvodovou stěnou. Rovněž byly v objektu řešeny nové rozvody pitné 

vody z plastových trubek. Všechny rozvody vody jsou opatřeny tepelnou izolací. 

 
 
Požární ochrana 
 

V objektu byl v roce 2001 proveden nový rozvod požárního vodovodu z materiálu pozink. ocelové 

potrubí v dimenzích DN 32 až DN50. V každém patře jsou v prostoru schodišťových podest umístěny 

hydranty. Ve společných prostorech jsou dále umístěny hasící přístroje.   
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4 Požadavky dle zákona č. 406/2000 Sb. a vyhlášky MPO 148/2007 Sb. 

4.1 Zákon č. 406/2000 Sb. 

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

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

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

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

• výstavbě nových budov 

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

ovlivňují jejich energetickou náročnost. 

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

zpracovat průkaz podle předchozích bodů 

 

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

technické, ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů vytápění, kterými jsou: 

• decentralizované systémy dodávky energie založené na energii z obnovitelných zdrojů 

• kombinovaná výroba elektřiny a tepla 

• dálkové nebo blokové ústřední vytápění, v případě potřeby chlazení 

• tepelná čerpadla 

 

4.2 Vyhláška MPO č. 148/2007 Sb. 

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

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

  EP je vypočtená celková roční dodaná energie v GJ/rok 

  Ac je celková podlahová plocha v m2 

 

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

uvedeny v následující tabulce. Hodnoty třídy C jsou hodnotami referenčními. V tomto případě se jedná 

o budovu s více různými využitími, její limitní hodnoty byly dopočítány v souladu s normou ČSN EN 15217 

jako na plochu vázaný průměr limitních hodnot pro jednotlivé funkce budovy (viz tabulka níže).  

Podlahová 
plocha části 

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

[m2] [%] A B C D E F G 

Rodinný dům   0,0 < 51 51 - 97 98 - 142 143 - 191 192 - 240 241 - 286 > 286 

Bytový dům 1233,7 80,3 < 43 43 - 82 83 - 120 121 - 162 163 - 205 206 - 245 > 245 

Hotel a restaurace   0,0 < 102 102 - 200 201 - 294 295 - 389 390 - 488 489 - 590 > 590 

Administrativní 302,6 19,7 < 62 62 - 123 124 - 179 180 - 236 237 - 293 294 - 345 > 345 

Nemocnice   0,0 < 109 109 - 209 210 - 309 310 - 414 415 - 519 520 - 624 > 624 
Vzdělávací 
zařízení   0,0 < 47 47 - 88 89 - 129 130 - 173 174 - 219 220 - 264 > 264 

Sportovní zařízení   0,0 < 53 53 - 101 102 - 144 145 - 193 194 - 244 245 - 296 > 296 

Obchodní   0,0 < 67 67 - 120 121 - 182 183 - 240 241 - 299 300 - 361 > 361 

CELKEM 1536,3 100,0 
                    

  
  

REFERENČNÍ HODNOTA 

A B C D E F G Hranice t říd pro hodnocenou 
budovu 

< 47 47 - 90 91 - 132 133 - 177 178 - 222 223 - 265 > 265 
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5 Průkaz energetické náro čnosti budovy dle vyhlášky 148/2007 Sb. 

5.1 Parametry prost ředí dle ČSN 73 0540 

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

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

oblast I.  

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

 

5.2 Uvažované parametry budovy 

5.2.1 Celková podlahová plocha a objem budovy  

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

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

nevytápěných prostor. 

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

(tj. včetně obalových a vnitřních konstrukcí zón). 
 

5.2.2 Rozdělení do zón a nevtáp ěných prostor  
 

Objekt byl pro účely výpočtu měrné spotřeby energie rozdělen na 2 zóny lišící se provozem. Rozdělení 

zón je patrné dle obrázků v kapitole 3.2.1 Základní plány budovy. 

Zónu 1 tvoří bytové jednotky a společné prostory nacházející se v 2.NP až 7.NP. 

Zónu 2 tvoří nebytové prostory nacházející se v 1.PP, 1.NP a v přístavbě ve vnitrobloku. 

Hranice mezi zónami byla v souladu s doporučením v ČSN EN ISO 13790 považována za adiabatickou.  

Nevytápěné prostory tvoří prostor vjezdu a zdvihové plošiny v 1.NP, a dále sklepů, technických 

místností a parkingu v 1.PP. Dále stěna k sousednímu objektu Belgická 12 byla uvažována jako stěna 

k prostoru s teplotou o 10°C nižší (tj. 10°C). St ěna k sousednímu objektu Belgická 14 nebyla započítána, 

neboť sousední objekt má společný zdroj tepla a shodný provoz a lze tedy uvažovat, že se nejedná 

o teplosměnnou plochu. 
 

5.2.3 Vnit řní tepelné zisky 
 

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

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

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

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

na straně tepelných zisků. 

Zóna 1 Zóna 2 Zdroj 
tepelných 

zisků 
Časový 

podíl [%] 
Průměrná m ěrná 

produkce tepla [W/m2] 
Časový 

podíl [%] 
Průměrná m ěrná 

produkce tepla  [W/m2] 
Osoby 100 3,0 50 5,3 
Spotřebiče 20 3,0 25 15,0 
Osvětlení Kompaktní zářivky – účinnost 20% 

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

CELKEM 4944 W 1983 W 
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5.3 Posouzení energetické náro čnosti budovy 

 
Obsahem průkazu energetické náročnosti budovy je základní soubor údajů klasifikující budovy 

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

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

 

Objekt Belgická 16 

Druh budovy 
Bytový d ům 

s nebytovými prostory  

Měrná vypočtená roční spotřeba 
energie [kWh/(m2.rok)] 164 

Měrná spotřeba pro referenční 
budovu Rrq,A [kWh/(m2.rok)] 132 

Třída energetické náročnosti D 

Vyhodnocení Nevyhovující 

 

6 Spot řeba energie v objektu 
 

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

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

se mohou lišit. 

6.1 Spot řeba zemního plynu 

 

Údaje skutečných spotřeb zemního plynu pro vytápění a přípravu teplé vody nejsou známé, neboť jsou 

teplo a teplá voda připravovány zároveň pro sousední objekt Belgická 14, a není osazeno podružné měření 

spotřeb jednotlivých objektů.  

6.2 Spot řeba elektrické energie 

 

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

spotřeby elektřiny pro provoz spotřebičů. Spotřeba elektřiny v PENB zahrnuje v tomto případě elektřinu 

pro osvětlení, vytápění (oběhová čerpadla, regulace) a větrání (ventilátory).  

 

7 Posouzení možných úspor energie a využití alterna tivních zdroj ů 
 

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

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

2001. Bez zateplení stěn není opodstatněná jejich výměna za okna s lepšími parametry před koncem jejich 

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

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

úprava rozvodů). 

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

(viz kap. 4.1).  
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8 Závěr 
 

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

od 1.7.2007, byl posouzen stávající objekt Belgická 16, Praha 2 – Vinohrady. Výsledkem posouzení je 

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

(viz Příloha C).  

 

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

budovy.  

Objekt má dle metodiky vyhl. 148/2007 Sb. vypo čtenou energetickou náro čnost 905,77 GJ/rok 

a měrnou spot řebu energie na celkovou podlahovou plochu 164 kWh/( m2.rok) a spadá do kategorie 

D – nevyhovující budova. 

 

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

především PD pro stavební povolení a výkresové dokumentace skutečného stavu. 

 

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

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

zařízení budovy.  

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

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

 
 

9 Přílohy 
 

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

 
Příloha B - Protokol průkazu energetické náročnosti budovy 

 
Příloha C - Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 14/2007 Sb. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha A 
 

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

 
 

 
Obrázek: Měrné tepelné toky: Zóna 2 – Nebytová část 
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Obrázek: Měsíční spotřeby energie dodávané do budovy 

 
 

 
Obrázek: Celková měrná spotřeba energie budovy 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha B 
 

Protokol průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 148/2007 Sb. 
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Protokol k pr ůkazu energetické náro čnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifika ční údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Belgická 16 
Praha 2 - Vinohrady 
120 00 

Účel budovy: Polyfunkční budova 

Kód obce: Vinohrady 490229 

Kód katastrálního území: Vinohrady 272164 

Parcelní číslo: 845 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Hampshire B 16, s.r.o. 
      

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

IČ: 26183358 

Tel./e-mail: - / - 

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: 
Hampshire B 16, s.r.o. 
      

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

IČ: 26183358 

Tel./e- mail: - / - 

Nová budova
 

Změna stávající budovy
 

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

b) typ budovy 

Rodinný dům
 

Bytový dům
 

Hotel a restaurace
 

Administrativní budova
 

Nemocnice
 

Budova pro vzdělávání
 

Sportovní zařízení
 

Budova pro velkoobchod a maloobchod
 

Jiný druh budovy - připojte jaký:
 Polyfunkční budova - bytový dům s nebytovými prostory 
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c) užití energie v budov ě 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Zdrojem tepla je dvojice plynových kotlů SE Hydrotherm HEM - 90.1 o jmenovitém výkonu 90 
kW každý. Tyto kotle se nacházejí v místnosti kotelny v suterénu sousedního objektu 
Belgická 14 a slouží zároveň jako zdroj tepla pro tento objekt. Otopná soustava je 
dvoutrubková teplovodní s nuceným oběhem topné vody. V interiérech jsou desková otopná 
tělesa (radiátory) umístěna převážně na obvodových stěnách pod okny otvory a jsou osazena 
termostatickými hlavicemi. 
Teplá voda se připravuje centrálně v nepřímo ohřívaném zásobníku Hydrotherm HAN-601 
o objemu 580 l, který je společný pro sousední objekt Belgická 14, a nachází se v suterénu 
v kotelně objektu Belgická 14. Zásobník je dohříván v průběhu celého dne. Zdrojem tepla jsou 
plynové kotle pro vytápění (viz výše). Teplá voda je vedena v souběhu s cirkulací po celém 
objektu. Rozvody teplé vody a cirkulace jsou opatřeny tepelnou izolací. 
V objektu není instalován systém chlazení. 
Větrání budovy je řešeno jako přirozené. Pouze prostory sociálních zařízení jsou opatřeny 
odtahy pro nucené podtlakové větrání a kuchyně jsou opatřeny odsavači par. Tato zařízení 
jsou spínána pouze nárazově. 
Umělé osvětlení v objektu je řešeno převážně pomocí kompaktních zářivek v bytových 
jednotkách a lineárních zářivek v nebytových prostorech. Nouzové osvětlení je instalováno 
v prostoru schodiště a je v provozu pouze v případě výpadku el. proudu. 
Provoz jednotlivých částí je dán jejich charakterem. V bytových jednotkách je uvažována 
přítomnost osob 100% času, v nebytových prostorech 50% času. 

2. druhy energie užívané v budově 

  Elektrická energie   Tepelná energie   Zemní plyn 

  Hnědé uhlí   Černé uhlí   Koks 

  TTO   LTO   Nafta 

  Jiné plyny   Druhotná energie   Biomasa 

  Ostatní obnovitelné zdroje – připojte jaké:       

  Jiná paliva – připojte jaká:       

3. hodnocená dílčí energetická náročnost budovy EP 

  Vytápění (EPH)   Příprava teplé vody (EPDHW) 

  Chlazení (EPC)   Osvětlení (EPLight) 

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

d) technické údaje budovy 

1. stručný popis budovy 

Objekt je zděný, s ocelobetonovými stropy a šikmou střechou. Objekt je řadový, má 
1 podzemní a 7 nadzemních podlaží (2 tvoří půdní vestavba). 
Objekt byl dle dochovaných plánů postaven v roce 1882 jako třípodlažní se suterénem 
a půdou. Dle dalších záznamů byla v roce 1931 na domě, tehdy již čtyřpodlažním provedena 
jednopodlažní nástavba, krov byl zvednut, a byla zhotovena nová fasáda. V průběhu let byly 
v objektu provedeny různé stavební úpravy a vestavby v nadzemních podlažích (především 
kuchyně, koupelny a WC), bylo provedeno rozšíření suterénu v ploše poloviny dvora 
a úpravy, případně nové instalace rozvodů vody, kanalizace, elektřiny a plynu. Na začátku 90. 
let byl dům cca 5 let neobydlen a byl zcela devastován. 
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Současný stav objektu pochází z rozsáhlé rekonstrukce, která proběhla v roce 2001. Objekt 
byl rozšířen směrem do dvorní části, byla vybourána zděná komínová tělesa. Stávající 
dřevěné trámové stropy byly nahrazeny stropy ocelobetonovými.  Prostor suterénu byl 
rozšířen a v části byl instalován automatický parkovací systém pro 10 vozidel. Ve zbylých 
prostorech suterénu byly zhotoveny nové podlahy s nátěrovou hydroizolací proti zemní 
vlhkosti, stěny byly opatřeny sanačními omítkami, případně provětrávanými dutinami 

v místech použití keramického obkladu. Dále byla provedena nová  střecha s půdní 
vestavbou. 
V současnosti se v objektu nacházejí v 1.PP nacházejí nebytové prostory, sklepy 

a automatický parkovací systém, v 1.NP nebytové prostory a v 2. až 7.NP bytové jednotky.  

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 6 448,4 

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

1 905,1 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m
2] 1 536,3 

Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,30 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo klimatická oblast I 

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

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

4. charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy 

Ochlazovaná konstrukce 

Plocha  
 
 

A [m2] 

Součinitel 
prostupu tepla  

 
U [W/(m2K)] 

Měrná ztráta 
konstrukce 

prostupem tepla 
HT [W/K] 

Střecha 290,1 0,21 61,4 

Podlaha na terénu 99,4 0,75 26,6 

Otvorové výplně 227,1 2,12 481,5 

Střecha - přístavba 62,0 0,17 10,6 

Stěna k sousednímu objektu 291,4 0,62 54,3 

Obvod.stěny - Obytná část 502,3 0,65 326,1 

Obvod.stěny - Nebytová část 74,9 0,57 42,6 

Nevytápěné prostory 357,9 0,85 208,7 

Tepelné vazby             190,5 

Celkem 1 905,1 --- 1 402,3 
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5. tepelně technické vlastnosti budovy 

Požadavek podle § 6a Zákona  Veličina a jednotka Hodnocení 

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

teplotní faktor vnitřního 
povrchu 
fRsi,N [-] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

souč. prostupu tepla 
UN [W/(m2K)], 

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

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

roční množství 
kondenzátu a možnost 

odpaření 
Mc,N [kg/(m2.a)] a Mc<Mev 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

součinitel spárové 
průvzdušnosti 

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

obálky budovy 
n50 [h

-1] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

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

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

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

Nebylo součástí 
projektové 

dokumentace. 

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

Otopný systém budovy  

Typ zdroje (zdrojů) energie 2 x plynový kotel SE Hydrotherm HEM-90.1 

Použité palivo zemní plyn 

Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW] 2 x 90kW 

Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%] 

85   
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

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

5400   
Výpočet 

  
Měření 

  
Odhad 

Regulace zdroje (zdrojů) energie ekvitermní 

Údržba zdroje (zdrojů) energie  
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Převažující typ otopné soustavy  teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem 

Převažující regulace otopné soustavy termostatické hlavice na otopných tělesech 

Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy  

  Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy 

Stav TI na volně vedených rozvodech je 
vyhovující, rozvody zasekané ve stěnách jsou 
dle dostupné dokumentace opatřeny pěnovou TI 
tlouštky 13 mm. 

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 

Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 749,09 

Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok] 7,18 

Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 756,27 

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

137 
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8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 

Typ větracího systému (systémů) - 

Tepelný výkon [kW] - 

Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW] 

- 

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod] - 

Převažující regulace větrání - 

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 - 

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] 0,00 

Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok] 0,00 

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

      

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 
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10. dílčí hodnocení energetické náročnosti chlazení 

Chlazení Bilanční 

Dodaná energie na chlazení Qfuel,C [GJ/rok] 0,00 

Spotřeba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok] 0,00 

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 Centrální - nepřímo ohřívaný zásobník 

Systém přípravy TV v budově 
 

Centrální 
 

Lokální 
 

Kombinovaný 

Použitá energie zemní plyn 

Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW] neznámý 

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

 
Výpočet 

 
Měření 

 
Odhad 

Objem zásobníku TV [litry] 580 

Údržba zdroje přípravy TV 
 

Pravidelná 
 

Pravidelná smluvní 
 

Není 

Stav tepelné izolace rozvodů TV Rozvody jsou opatřeny návlekovou pěnovou izolací 

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 

Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 112,19 

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

Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 112,19 

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

20 

13. osvětlení 

Osvětlení 

Typ osvětlovací soustavy převážně kompaktní a lineární zářivky 

Celkový elektrický příkon osvětlení budovy neznámý 

Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční, prostor vstupu s ovládáním 
fotobuňkou, na schodišti časové spínače 
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14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 

Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 37,31 

Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 37,31 

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

7 

15. ukazatel celkové energetické náročnosti budovy 

Energetická náročnost budovy Bilanční 

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

0,00 

Energetická náročnost budovy EP [GJ/rok] 905,77 

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

164 

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

132 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy 

budova nesplňuje požadavky        

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy D - nevyhovující 
 

e) energetická bilance budovy pro standardní užíván í 

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

Vypočtené množství 
dodané energie  

Energie skutečně 
dodaná do budovy 

Jednotková 
cena Energonositel 

GJ/rok GJ/rok Kč/GJ 

Zemní plyn 861,28             

Elektrická energie 44,49             

                        

Celkem 905,77 0,00       

2. energie vyrobená v budově 

Vypočtené množství vyrobené energie  
Druh zdroje energie 

GJ/rok 

- 0,00 

Celkem 0,00 
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f) ekologická a ekonomická proveditelnost alternati vních systém ů a kogenerace 
u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m 2 

  Místní obnovitelný zdroj energie   Kogenerace 

  Dálkové vytápění nebo chlazení   Blokové vytápění nebo chlazení 

  Tepelné čerpadlo   Jiné:       

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

Nejedná se o novostavbu - nebylo řešeno. 

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

1. doporučená opatření 

 Popis opatření 
Úspora 
energie 

(GJ) 

Investiční 
náklady 
(tis. Kč) 

Prostá doba 
návratnosti 

-                   

Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   

2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 

Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok)       

Třída energetické náročnosti                        

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

      

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

Nejsou. 

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

Projektová dokumentace stavební části s výkresovou částí v elektronické formě. Dále PD ÚT, 
domovního vodovodu, kanalizace a plynovodu v tištěné formě.        
Fotodokumentace objektu a ohledání na místě. 

(2) Doba platnosti pr ůkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 23.3.2022 

Průkaz vypracoval Ing. Vít Venkrbec 

 Osvědčení č. 0555 Dne: 23.3.2012 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha C 
 

Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky MPO 140/2007 Sb. 
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PRŮKAZ ENERGETICKÉ  
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Hodnocení budovy Bytový dům s nebytovými prostory 
Belgická 16, Praha 2 - Vinohrady, 120 00 

Celková podlahová plocha: 1 536,3 m2 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporučení 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

     D 
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

       
 

 

       
 
 

       
 

Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 164       

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 905,77       

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

83,0 % 0,0 % 0,0 % 12,0 % 4,0 % 

Doba platnosti průkazu do 23.3.2022 

Průkaz vypracoval 
Ing. Vít Venkrbec 
Osvědčení č. 0555 
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