
 

 

Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy 
 

(1) Protokol 

a) identifikační údaje budovy 

Adresa budovy (místo, ulice, číslo, PSČ): 
Kladno - Kročehlavy 
Holandská 2437 
272 01 

Účel budovy: bytový dům 
Kód obce: 532053 
Kód katastrálního území: 665126 
Parcelní číslo: 3430 

Vlastník nebo společenství vlastníků, 
popř. stavebník: 

Společenství Holandská 2437, Kladno 
      

Adresa: 
Kladno - Kročehlavy 
Holandská 2437 
272 01 

IČ: 264 37 261 
Tel./e-mail:       

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel: Společenství Holandská 2437, Kladno 
      

Adresa: 
Kladno - Kročehlavy 
Holandská 2437 
272 01 

IČ: 264 37 261 
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:        



 

 

c) užití energie v budově 

1. stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

 
   Předmětem průkazu energetické náročnosti budovy je obytný dům, zásobovaný teplem pro 
vytápění a pro ohřev TV z centrálního zdroje. Posuzovaný objekt nemá vlastní energetické 
zdroje.  
   Pro osvětlení se předpoklá částečně používání původních žárovkových světelných zdrojů, 
částečně pak již úsporných kompaktních světelných zdrojů, tzv. úsporných žárovek. 
      
      
      
      

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 

 
  Posuzovaný bytový dům tvoří jednu sekci, má celkem 207 bytových jednotek. Budova má 
osm nadzemních bytových podlaží a jedno podlaží technické. 
   Stavební konstrukce odpovídají panelové soustavě T 08 B, skladby jednotlivých 
obvodových konstrukcí jsou patrné z tepelně technických výpočtů uvedených v příloze tohoto 
průkazu. 
   V minulosti byla provedena výměna původních výplní otvorů, vyzdívky MIV, zateplení 
obvodového pláště, střechy, stropu technického podlaží, výměna vstupních portálů a regulace 
otopné soustavy.  
      
      
      
      

2. geometrické charakteristiky budovy 

Objem budovy V – vnější objem vytápěné budovy [m3] 33 284,5 



 

 

Celková plocha obálky A – součet vnějších ploch ochlazovaných 
konstrukcí ohraničujících objem budovy [m2] 7 085,3 

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 11 459,6 
Objemový faktor tvaru budovy A/V [m2/m3] 0,21 

3. klimatické údaje a vnitřní návrhová teplota 

Klimatické místo 1. teplotní oblast 
Venkovní návrhová teplota v otopném období θe [°C] -14 
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 3 329,3 0,35 1 149,8 
Střecha 1 495,0 0,29 433,6 
Podlaha 545,1 0,49 130,9 
Otvorová výplň 1 715,9 1,45 2 854,2 
                        
                        
                        
                        
                        
Tepelné vazby             354,3 
Celkem 7 085,3 --- 4 922,7 

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 [-] 

nehodnoceno, řeší se 
v rámci zpracování 

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] 

nehodnoceno, řeší se 
v rámci zpracování 

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 

nehodnoceno, řeší se 
v rámci zpracování 

projektové 
dokumentace 

4. Funkční spáry vnějších výplní otvorů mají součinitel spárové nehodnoceno, řeší se 



 

 

nejvýše požadovanou nízkou průvzdušnost, 
ostatní konstrukce a spáry obvodového 
pláště budovy jsou téměř vzduchotěsné, 
s požadovaně nízkou celkovou 
průvzdušností obvodového pláště. 

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

obálky budovy 
n50 [h-1] 

v rámci zpracování 
projektové 

dokumentace 

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

pokles dotykové teploty 
∆θ10,N [°C] 

nehodnoceno, řeší se 
v rámci zpracování 

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] 

nehodnoceno, řeší se 
v rámci zpracování 

projektové 
dokumentace 

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

průměrný součinitel 
prostupu tepla obálky 

Uem,N [W/(m2K)] 

ve stávajícím stavu  
vyhovuje 

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

6. vytápění 

Otopný systém budovy  
Typ zdroje (zdrojů) energie CZT 
Použité palivo       
Jmenovitý tepelný výkon kotle (kotlů) [kW]       
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
energie [%]         

Výpočet 
  

Měření 
  

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

Výpočet 
  

Měření 
  

Odhad 
Regulace zdroje (zdrojů) energie       

Údržba zdroje (zdrojů) energie   
Pravidelná 

 
Pravidelná smluvní 

 
Není 

Převažující typ otopné soustavy  teplovodní dvoutrubková s nuceným oběhem 
Převažující regulace otopné soustavy ventily s termostatickými hlavicemi 
Rozdělení otopných větví podle orientace 
budovy    Ano   Ne 

Stav tepelné izolace rozvodů otopné 
soustavy 

cca 30 - 50 mm izolantu na bázi minerálních či 
skelných vláken, izolace jsou místy poškozeny a 
místy chybí      

7. dílčí hodnocení energetické náročnosti vytápění 

Vytápění Bilanční 
Dodaná energie na vytápění Qfuel,H [GJ/rok] 813,91 
Spotřeba pomocné energie na vytápění QAux,H [GJ/rok]       
Energetická náročnost vytápění EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 813,91 
Měrná spotřeba energie na vytápění vztažená na celkovou 20 



 

 

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

8. větrání a klimatizace 

Mechanické větrání 
Typ větracího systému (systémů) lokální ventilártory v bytech 
Tepelný výkon [kW]       
Jmenovitý elektrický příkon systému (systémů) 
větrání [kW] 6,469 

Jmenovité průtokové množství vzduchu [m3/hod] 25800 
Převažující regulace větrání ruční spínání 

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] 4,89 
Dodaná energie na zvlhčování Qfuel,Hum [GJ/rok]       
Energetická náročnost mechanického větrání (vč. zvlhčování) 
EPFans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok] 4,89 

Měrná spotřeba energie na mech. větrání vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPFans,A [kWh/(m2.rok)] 0 



 

 

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 CZT 

Systém přípravy TV v budově  
Centrální 

 
Lokální 

 
Kombinovaný 

Použitá energie       
Jmenovitý příkon pro ohřev TV [kW]       
Průměrná roční účinnost zdroje (zdrojů) 
přípravy [%]        

Výpočet 
 

Měření 
 

Odhad 
Objem zásobníku TV [litry]       

Údržba zdroje přípravy TV  
Pravidelná 

 
Pravidelná smluvní 

 
Není 

Stav tepelné izolace rozvodů TV miralon tl. cca 10 mm 

12. dílčí hodnocení energetické náročnosti přípravy teplé vody 

Příprava teplé vody Bilanční 
Dodaná energie na přípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 1 943,51 
Spotřeba pomocné energie na přípravu TV QAux,DHW [GJ/rok]       
Energetická náročnost přípravy TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 1 943,51 
Měrná spotřeba energie na přípravu teplé vody vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPDHW,A [kWh/(m2.rok)] 47 

13. osvětlení 

Osvětlení 
Typ osvětlovací soustavy žárovková svítidla + lineární zářivková svítidla 

+ kompaktní zářivkové zdroje 
Celkový elektrický příkon osvětlení budovy 32,031 
Způsob ovládání osvětlovací soustavy ruční 



 

 

14. dílčí hodnocení energetické náročnosti osvětlení 

Osvětlení Bilanční 
Dodaná energie na osvětlení Qfuel,Light,E [GJ/rok] 576,55 
Energetická náročnost osvětlení EPLight = Qfuel,Light,E [GJ/rok] 576,55 
Měrná spotřeba energie na osvětlení vztažená na celkovou 
podlahovou plochu EPLight,A [kWh/(m2.rok)] 14 

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] 3 338,85 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou 
plochu EPA [kWh/(m2.rok)] 81 

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

120 

Vyjádření ke splnění požadavků na energetickou 
náročnost budovy                                  

Třída energetické náročnosti hodnocené budovy                           
 

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 
CZT - ÚT 813,90             
CZT - TV 1 943,50             
El. energie - mech. větrání 4,88             
El. energie - osvětlení 576,54             
                        
                        
Celkem 3 338,82             



 

 

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 

   Mezi tzv. alternativní či obnovitelné zdroje energie se řadí zejména energie vody, 
geotermální energie, spalování biomasy, energie větru, energie slunečního záření, využití 
tepelných čerpadel a energie příboje a přílivu oceánů. Teoretické využití těchto forem energie 
lze u budov předpokládat pouze v oblasti spalování biomasy, slunečního záření a využití 
tepelných čerpadel.  
   U budov, zejména obytných, mají nejčastější uplatnění tepelná čerpadla voda - voda, země - 
voda  nebo vzduch - voda. Protože  tepelná čerpadla využívající energii vody potřebují pro svůj 
provoz zřízení studní pro čerpání a jímání vody ( pomineme - li využití přírodních jezer či řek ) 
a systémy využívající energii země pak zřízení zemních kolektorů či zemních sond, jsou tyto 
systémy vzhledem k nutným záborům pozemků prostorově náročné. U obytných budov v 
městské zástavbě je proto využití těchto systémů prakticky vyloučeno. V těchto případech 
připadá prakticky v úvahu jen využití systému vzduch - voda.  
   U systému vzduch - voda je nutné počítat s tím, že při poklesu teploty venkovního vzduchu 
roste potřeba tepla na vytápění budovy, ale tepelný výkon čerpadla klesá. Z toho důvodu se k 
tepelnému čerpadlu instaluje i druhý zdroj tepla, např. elektrokotel, který kryje topný výkon při 
poklesu pod určitou teplotu, např. 0°C. Nevýhodou systému je také to, že je chlazení vzduchu 
na výparníku provázeno kondenzací vlhkosti obsažené ve vzduchu a jejím namrzáním. 
Námraza se musí periodicky odstraňovat ( odtávat ), což přináší zvýšené energetické nároky.  
Další nevýhodou je, že tepelná čerpadla pracují s nízkou teplotou topné vody, řádově 40°C, 
proto je nutné při instalaci tepelných čerpadel do stávajících objektů počítat s výměnou 
otopných těles za velkoplošná, což přináší další nemalé náklady.  
Obvyklá průměrná cena instalace tepelných čerpadel do stávajících bytových domů se 
pohybuje řádově okolo 90 000,- Kč na jednu bytovou jednotku, návratnost takové investice pak 
činí cca 15 let. Výrobci tepelných čerpadel uvádějí jejich životnost 20 - 25 let, u technických 
zařízení podobného typu je ale nutné zhruba po 15 letech počítat s jejich repasí. Otázkou 
zůstává vliv jejich ekonomické životnosti, kdy po 15 letech budou v současnosti vyráběná 
zařízení již zastaralá a technicky nevyhovující.  
Předpokladem využití tepelných čerpadel v budovách jsou jejich výborné tepelně technické 
vlastnosti. U stávajících budov je tedy nutné v případě jejich instalace nejprve realizovat 



 

 

zateplení obvodových stěn, výměny oken apod..   
Z uvedených důvodů je možné instalaci tepelných čerpadel doporučit do novostaveb, ovšem  
pouze za předpokladu kladných výsledků důkladné technicko - ekonomické analýzy. Jako 
náhradu stávajícího způsobu vytápění je za současných ekonomických podmínek doporučit 
nelze.  
    Jedním z nejčistších a ekologicky nešetrnějších způsobů získávání energie je využívání 
solárního záření. Využití slunečního záření v oblasti budov může být buď pasivní, tedy prvky 
tzv. pasivní sluneční architektury ( prosklené fasády, Trombeho stěny, zasklené lodžie atd. )  
nebo aktivní   ( solární kolektory apod. ).  
Na Českou republiku dopadá ročně cca 3 600 - 3700  MJ/m2, tedy zhruba 1 000 kWh/m2 
energie  při průměrném počtu hodin solárního svitu ( bez oblačnosti ) v rozmezí 1400 - 1700 
h/rok.  
   Jedním ze způsobů využití sluneční energie jsou aktivní systémy na bázi kapalinových 
solárních kolektorů, sloužící nejčastěji pro předehřev teplé vody ( TV, dříve TUV ), dále pak 
např. pro ohřev bazénové vody a pro přitápění.   
U aktivních solárních systémů se energie záření zachycuje absorpční plochou a ve formě tepla 
se předává teplonosné látce, která zprostředkovává jeho dopravu ke spotřebiči ( většinou do 
akumulační nádoby ). Účinnost přeměny solární energie na tepelnou prostřednictvím solárního 
kolektoru závisí na mnoha faktorech ( orientace kolektorů, jejich sklon, tepelné ztráty z povrchu 
absorbéru, tepelné ztráty  v rozvodech, zašpinění povrchu kolektorů atd.).  Obvyklou 
průměrnou roční účinnost výroby energie lze uvažovat řádově 40%, tedy roční výrobu 400 
kWh/m2 plochy kapalinového kolektoru, u modernějších vakuových trubicových kolektorů je to 
pak cca 600 kWh/m2. Technickým problémem u bytových domů je nutná plocha solárních 
kolektorů, která představuje cca 5 m2 na jednu bytovou jednotku. Jediným prakticky možným 
umístěním kolektorů je plochá střecha domu, u objektů s 20 a více byty ale vzniklá prostorový 
problém, že se na střechu kolektory nevejdou.  
Při obvyklé průměrné ceně instalace systému ve výši 15 000,- Kč/m2 plochy kolektoru a 
množství získaného tepla ve výši průměrně 500 kWh/m2 ročně činí ekonomická návratnost 
investice řádově 20 let.  
   Instalaci solárních kolektorů pro ohřev TV je možné doporučit pouze do rodinných domů s 
celoročním využitím vyrobeného tepla, např. pro ohřev bazénové vody. Doporučit jejich 
instalaci pro vícebytové domy není z technického ani ekonomického hlediska možné.   
   Další možností využití solárního záření je výroba elektrické energie fotovoltaickými panely. 
Při dopadu světla na rozhraní dvou polovodičových materiálů vzniká elektrické napětí. Takto 
získaný stejnosměrný elektrický proud se pomocí měničů mění na střídavý a je možné jej 
následně využívat pro vlastní spotřebu v budově nebo prodávat do distribuční sítě.  
Jmenovitý výkon fotovoltaických panelů je udáván v jednotkách kWp ( kilo Watt peak ), což je 
výkon vyrobený solárním panelem při standardizovaných podmínkách, podobných běžnému 
letnímu bezoblačnému dni ( hustota záření 1000 W/m2 , 25°C, bezoblačná atmosféra ).  
1 kWp nainstalovaného výkonu solárního panelu vyrobí v našich podmínkách ročně                
cca 900 kWh elektrické energie. Tato hodnota se může lišit v závislosti na konkrétních 
podmínkách     ( nadmořská výška, orientace panelů, konkrétní umístění v rámci republiky ).  
Jmenovitého výkonu 1 kWp dosáhne solární panel o ploše cca 8 m2. Pro umístění panelů na 
terén nebo na ploché střechy je nutné počítat s nutnou vodorovnou plochou cca 2,5x větší, aby 
si panely vzájemně nestínily.  
Výrobci obvykle udávají životnost panelů 25 let, je ale nutné počítat s 0,8 % poklesem jejich 
výkonu ročně. Výrobci obvykle garantují  90% účinnost po 12 letech a 80% po 25 letech 
provozu. Technicky mohou panely fungovat i déle, např. i 30 let, otázkou ale zůstává jejich 
životnost ekonomická vzhledem k technickému pokroku a s ohledem na dvacetiletou 
garantovanou výkupní cenu energie. Po uplynutí této doby může být výhodnější pořídit nové 
zařízení s vyšší účinností.  
Ekonomická návratnost eventuelní investice do fotovoltaických systémů je v dnešní době, kdy 
došlo k výraznému omezení státních dotací, velmi nejistá.  



 

 

Při celkovém hodnocení enviromentálních přínosů výroby elektrické energie fotovoltaickými 
panely je nutné zohlednit i energetickou náročnost výroby a následné likvidace panelů, která 
není zcela zanedbatelná.  
Jednou z dalších variant využívání alternativních či obnovitelných zdrojů energie při provozu 
budov je spalování biomasy, tedy hmoty biologického původu ( rostlinného či živočišného ). 
Pro vytápění je možné využívat dřevní hmotu, tzv. pevná fytopaliva, kterými jsou polena, 
dřevní štěpky, piliny, kůra, brikety či pelety.  
Tento způsob vytápění je ekonomicky výhodný, má však velké nároky na skladovací prostory 
pro palivo a na odpadové hospodářství ( odvoz popela ). Z tohoto důvodu je jeho využití u 
obytných budov v městské zástavbě prakticky vyloučeno.                        
      
      
      

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 

Úpravy stavebních konstrukcí 1,20 6 9 
Doplnění tepelných izolací rozvodů ÚT 54,11 409 13 
Úpravy osvětlení 213,69 232 2 
                        
Úspora celkem se zahrnutím synergických vlivů                   

2. hodnocení budovy po provedení doporučených opatření 

Budova po opatřeních Bilanční 
Energetická náročnost budovy EP (GJ/rok) 3 069,34 
Třída energetické náročnosti B - úsporná 
Měrná spotřeba energie na celkovou podlahovou plochu 
(kWh/m2) 74 

h) další údaje 

1. doplňující údaje k hodnocené budově 

Úpravy objektu ke snížení energetické náročnosti budovy předpokládají realizaci následujících 
opatření:  
- výměna dveří střešní nástavby 
- oprava a doplnění tepelných izolací rozvodů ÚT 
- úpravy osvětlení ( dokončení výměny světelných zdrojů ) 
      
      



 

 

2. seznam podkladů použitých k hodnocení budovy 

- původní projektová dokumentace 
- informace a údaje sdělené zadavatelem průkazu  
      
      

 

(2) Doba platnosti průkazu a identifikace zpracovatele 

Platnost průkazu do 3/2023 
Průkaz vypracoval Robert Šafránek 
 Osvědčení č. 212 Dne: 26.3.2013 

 
 
 



 

 

 
 
 

PRŮKAZ ENERGETICKÉ 
NÁROČNOSTI BUDOVY 

Bytový dům 
Holandská 2437, 272 01 Kladno 

Hodnocení budovy 
stávající 

stav 
po realizaci 
doporučení Celková podlahová plocha: 11 459,6 m2 
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Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m2rok 81 74 

Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ 3 338,85 3 069,34 

Podíl dodané energie připadající na: 

Vytápění Chlazení Větrání Teplá voda Osvětlení 

24,0 %         0,0 % 58,0 % 17,0 % 

Doba platnosti průkazu do 3/2023 

Průkaz vypracoval 
Robert Šafránek 
Osvědčení č. 212 
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