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(1) Protokol

a) Identifika ní údaje budovy

b) Typ budovy

Adresa:

I : 46356886

Pr kaz energetické náro nosti budovy

Adresa budovy (místo, ulice, íslo, PS ): Pyšely, p. . 160/106, PS  251 67

Jana Nohy 1441, 256 01 Benešov

Kód katastrálního území: 737054

Parcelní íslo: 160/106

Vlastník nebo spole enství vlastník , pop . stavebník: SLÁDEK  GROUP, a.s.

Ú el budovy: Rodinný d m - bydlení

Kód obce: 538680

Adresa: -

I : -

Tel./e-mail: +420 317 470 000
Provozovatel, pop . budoucí provozovatel: -

Umíst ní na ve ejném míst  podle § 6a, odst. 6 zákona 406/2000 Sb

Rodinný d m Bytový d m Hotel a restaurace

Tel./e- mail: -

Nová budova Zm na stávající budovy 

Administrativní budova Nemocnice Budova pro vzd lávání

Sportovní za ízení Budova pro velkoobchod a maloobchod

Jiný druh budovy - p ipojte jaký:

c)      Užití energie v budov

1. Stru ný popis energetického a technického za ízení budovy

Energetické zabezpe ení objektu bude provedeno plynovou a elektrickou p ípojkou z místních distribu ních sítí dodavatel  zemního 
plynu a elektrické energie.
Jako zdroj tepla pro vytáp ní a p ípravu teplé vody je navržen plynový záv sný kondenza ní kotel Baxi Luna 3 Platinum 1.18. o 
jmenovitém výkonu 17,4 kW. 
Kotel je vybaven automatikou pro p ednostní oh ev teplé vody. Teplá voda bude p ipravována v nep ímotopném oh íva i teplé vody 
BAXI o objemu 160 litr , který bude umíst n pod kotlem. 
Kotel bude vybaven obslužnou jednotka kotle regulátorem QAA75 a interferencí AGU 2.550 sloužící k rozší ení elektroniky kotle pro 
sm šovací podlahový topný okruh.
Pomocí regula ní soustavy bude ízena teplota topné vody v okruhu otopných t les a v okruhu podlahového vytáp ní.
Vybrané podlahy v 1. a 2.NP objektu budou vybaveny podlahovým vytáp ním navrženým na teplotu p ívodní vody do podlahy 45 °C. 
Dále jsou pro vytáp ní RD navržena ocelová desková otopná t lesa (v koupelnách koupelnová otopná t lesa) navržená na teplotní 
spád otopné vody 65/55 °C.
V každé místnosti, která bude vytáp na podlahovým vytáp ním, bude instalován prostorový termostat. Jednotlivé okruhy budou na 
rozd lova ích vybaveny regula ními ventily s pohony, které budou ízeny prostorovými termostaty. 
Pro vytáp ní dalších místností byla navržena ocelová desková otopná t lesa Korado Radik VK PLAN. Každé otopné t leso bude 
vybaveno termostatickou hlavicí s p ipojovacím závitem M30x1,5. Pro vytáp ní koupelen byla navržena koupelnová trubková otopná 
t lesa PHM SORANO. T lesa budou p ipojena na rozvod otopné vody pomocí dvouregula ních úhlových termostatických ventil  a 
šroubení IVAR s termostatickou hlavicí. Pro vytáp ní pokoje ve 2.NP byl navržen podlahový konvektor Licon PK umíst ný pod 
francouzským oknem v podlaze. Konvektor bude p ipojen na rozvod otopné vody pomocí dvouregula ního  termostatického ventilu a 
šroubení IVAR  s termostatickou hlavicí s dálkovým ovládáním. 

V trání objektu bude p irozené
Um lé osv tlení bude zajišt no svítidly osazenými v p evážn  v tšin  zá ivkovými zdroji.

P íloha . 4 k vyhlášce . 148/2007 Sb.

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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1. Stru ný popis budovy

2. Geometrická charakteristika budovy

3. Klimatické údaje a vnit ní výpo tová teplota

21,0

22,0

4. Charakteristika ochlazovaných konstrukcí budovy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
15

118,00

Elektrická energie Tepelná energie Zemní plyn

2. Druhy energie užívané v budov

Hn dé uhlí erné uhlí Koks

426

-

Ostatní obnovitelné zdroje - p ipojte jaké:

3. Hodnocená díl í energetická náro nost budovy EP

TTO LTO Nafta

Jiné plyny Druhotná energie Biomasa

Klimatická oblast (dtto teplotní oblast podle SN 730540 - 3) klimatická oblast II

Objemový faktor budovy A/V 0,75

d) Technické údaje budovy

-

Objem budovy V – vn jší objem vytáp né budovy [m3]

Jiná paliva - p ipojte jaká:

konstrukcí ohrani ujících objem budovy [m2]

HT [W/K]

Plocha všech 
konstrukcí

Celková podlahová plocha budovy Ac [m2] 156

Vytáp ní (EPH) P íprava teplé vody (EPDHW)

Chlazení (EPC) Osv tlení (EPLight)

Mechanické v trání (v . zvlh ování) (EPAux;Fans)

M rná ztráta 

Vila Tosca je solitérní dvoupodlažní nepodsklepený rodinný d m o p ti obytných místnostech s kuchy ským koutem na 
obdélníkovém p dorysu 11,04 x 8,56 m. Sou ástí stavby je p ilehlá garáž pro dv  vozidla na samostatném p dorysu 7,24 x 6,84 m. 
Dispozice domu je rozd lena na spole enskou zónu s pokojem hosta, kuchy ským koutem a zázemím v p ízemí a soukromou zónu 
ložnic se zázemím v pat e. V pat e je p ístup na terasu, která vzniká na ploché pochozí st eše garáže.

Stavba je založena na základových pasech. Skladba podlahy na terénu obsahuje 140 mm EPS a systémovou desku podlahového 
vytáp ní IVAR TB20P05. Základy jsou opat eny svislou izolací XPS tl. 50 mm do hl. 800 mm.
Nosné obvodové st ny jsou vyzd ny z izola ních keramických tvarovek tl. 300 mm (nap . PT Profi Dryfix), ze strany exteriéru jsou 
zatepleny kontaktním zateplovacím systémem EPS tl. 120 mm.
Na železobetonovém v nci je osazena valbová šikmá st echa, jejíž nosnou konstrukci tvo í p íhradové nosníky. Jako krytiny je 
použito asfaltových šindel  na podbití dv ma vrstvami OSB desek. Skladba stropu 2.NP obsahuje 180 mm MW mezi spodními trámy 
p íhradových nosník  a 2x 40 mm MW v konstrukci zav šeného SDK podhledu.
Výpln  otvor  jsou navrženy z profilu EURO 78 se zasklením izola ním trojsklem Ug=0,6 W/m2K.

571

Celková plocha A – sou et vn jších ploch ochlazovaných

Ochlazovaná konstrukce prostupu tepla konstrukce 

Sou initel 

7,98 0,91

Pr m rná vnit ní výpo tová teplota v otopném období (provozní režim) i (°C)

Pr m rná vnit ní výpo tová teplota v období chlazení (provozní režim) i (°C)

7,25Okno 133/150

U [W/(m.2K)] prostupem tepla 
A [m2]

Obvodová st na 194,41 0,22

1,70

Okno 133/239,5

0,00

0,00
0,00

43,16

Strop do podkroví 94,50 0,18 16,53

Podlaha na terénu 94,50 0,24

Celkem 425,77

13,79

2,89St na do garáže 8,20 0,37

Okno 133/138,5

Okno 133/227,5

3,07

Dve e vchodové 2,12 1,10 2,33

Dve e do garáže 1,90

Tepelné vazby

0,00

0,00

6,37

3,68

12,10

425,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

10,68

8,52

0,88

0,91

0,88

0,02

6,44

3,36

0,00

0,00

0,00
0,00

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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Hodnocení Jednotka

vyhovuje SN    
730540-2, odst 5.5

0,277

6. Vytáp ní

P evažující regulace systému vytáp ní

Ne

Stanovení pr m rné ú innosti zdroje tepla (systému vytáp ní) M ení Odhad

Zdroj tepla . 1

7. Díl í hodnocení energetické náro nosti vytáp ní

Systém VZT za ízení . 1 není

Bilan ní

Není Pravidelná

Dodaná energie na vytáp ní Qfuel,H [GJ/rok]

-

Není

Pravidelná smluvní

Údržba systému vlh ení

Údržba VZT systému

vyhovuje SN    
730540-2, odst 5.1.      

viz dokumentace 
stavby

vyhovuje SN    
730540-2, odst 5.5.      

viz dokumentace 
stavby

Charakteristika systému vytáp ní Teplovodní, podlahové, áste n  radiátorové

5. Tepeln  technické vlastnosti budovy  

Požadavek podle § 6a Zákona 

∆θ10,Ν [°C]
5. Podlahové konstrukce mají požadovaný pokles dotykové teploty zajiš ovaný jejich 
tepelnou jímavostí a teplotou na vnit ním povrchu.

4. Funk ní spáry vn jších výplní otvor  mají nejvýše požadovanou nízkou 
pr vzdušnost, ostatní konstrukce a spáry obvodového plášt  budovy jsou tém
vzduchot sné, s požadovan  nízkou celkovou pr vzdušností obvodového plášt .

vyhovuje SN    
730540-2, oddíl 6.        
viz dokumentace 

stavby

Mc,N [kg/m2] 

vyhovuje SN    
730540-2, oddíl 7.        
viz dokumentace 

stavby

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

Rozd lení otopných v tví podle orientace budovy Ano

Rsi,N [K/W] θsi,N [°C]

vyhovuje SN    
730540-2, odst 5.2.      

viz dokumentace 
stavby

1.Stavební konstrukce a jejich styky mají ve všech místech nejmén  takový tepelný 
odpor, že jejich vnit ní povrchová teplota nezp sobí kondenzaci vodní páry.

2. Stavební konstrukce a jejich styky mají nejvýše požadovaný sou initel prostupu 
tepla a lineární a bodový initel prostupu tepla.

3. U stavebních konstrukcí nedochází k vnit ní kondenzaci vodní páry nebo jen v 
množství, které neohrožuje jejich funk ní zp sobilost po dobu p edpokládané 
životnosti.

UN [W/m2K]

Jmenovitý tepelný výkon zdroj  tepla (systému vytáp ní)

43,2

Spot eba pomocné energie na vytáp ní QAux,H [GJ/rok] 0,3

Energetická náro nost vytáp ní EPH = Qfuel,H + QAux,H [GJ/rok] 43,6

Stav tepelné izolace VZT jednotky a rozvod nejsou

Pravidelná

Charakteristika regulace systému úpravy vzduchu

Mechanické v trání a úprava vzduchu

Pravidelná smluvní

do 0,4 MW

Ekvitermní na zdroji, prostorové termostaty v místnostech

Systém vytáp ní

6. Místnosti (budova) mají požadovanou tepelnou stabilitu v zimním i letním období, 
snižující riziko jejich p ílišného chladnutí a p eh ívání.

7. Budova má požadovaný nízký pr m rný sou initel prostupu tepla obvodového 
plášt  Uem.

Pozn. Hodnoty uvedené podle 1. - 7. uvedeny v projektové dokumentaci podle vyhlášky 499/2006 Sb., o projektové dokumentaci 
staveb

vyhovuje SN    
730540-2, oddíl 8.        
viz dokumentace 

stavby

∆θV,N (t) [°C]

Uem,N [W/m2K]

Údržba zdroje energie (otopné soustavy)

Stav tepelné izolace rozvod  otopné soustavy nová

Pravidelná smluvní

Není Pravidelná

Výpo et

kondenza ní kotel na ZP

Jmenovitý tepelný výkon zdroje tepla [kW]

98,0%Pr m rná ro ní ú innost zdroje energie [%]

Typ zdroje tepla kondenza ní kotel na ZP

17,4

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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Charakteristika p evažující regulace systému chlazení

Charakteristika p evažující regulace chlazeného prostoru

M ení Odhad

9. Díl í hodnocení energetické náro nosti mechanického v trání (v . zvlh ování)

10. Díl í hodnocení energetické náro nosti chlazení

11. P íprava teplé vody (TV)

Lokální Kombinovaný

Ro ní spot eba teplé vody v budov m3/rok

Stanovení ro ní ú innosti systému p ípravy teplé vody M ení Odhad

12. Díl í hodnocení energetické náro nosti p ípravy teplé vody

13. Osv tlení

14. Díl í hodnocení energetické náro nosti osv tlení

15. Ukazatel celkové energetické náro nosti budovy

Objem zásobníku teplé vody (nebo po et a objem) [l] 160

Výpo et

Systém p ípravy TV v budov .1

Pravidelná

17

32

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

Charakteristika p ípravy teplé vody

Centrální, zásobníkový

Pravidelná smluvní

Není
Údržba systému p ípravy teplé vody

Zásobníkový, nep ímý oh ev topným zdrojem

Celkový jmenovitý p íkon pro oh ev teplé vody [kW]

P íprava teplé vody

Systém p ípravy TV v budov Centrální

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

0,0

0,0Spot eba pomocné energie na chlazení QAux,C [GJ/rok]

Spot eba pomocné energie na mech. v trání QAux;Fans [GJ/rok] 0,0

Dodaná energie na zvlh ování Qfuel,Hum [GJ/rok]

0,0EPAux;Fans = QAux;Fans + Qfuel,Hum [GJ/rok]

Stav tepelné izolace rozvod  chladu -

Pravidelná
Údržba systému chlazení

Stanovení pr m rné ú innosti systému chlazení

Pravidelná smluvní

Není

Výpo et

Zdroj chladu .1 není

Charakteristika systému chlazení není

-

Systém chlazení

Bilan ní

-

0,0

Energetická náro nost mechanického v trání (v . zvlh ování) 

Bilan ní
Dodaná energie na p ípravu TV Qfuel,DHW [GJ/rok] 8,0

Spot eba pomocné energie na p ípravu TV QAux,DHW [GJ/rok] 0,0

Energetická náro nost p ípravy
 TV EPDHW = Qfuel,DHW + QAux,DHW [GJ/rok] 8,0

Bilan ní
Dodaná elektrická energie na osv tlení a spot ebi e Qfuel,L,E [GJ/rok] 2,5

Typ osv tlovací soustavy zá ivkové

Dodaná energie osv tlení Qfuel,ap,E [GJ/rok] 2,5

Dodaná energie pro elektrické spot ebi e v bilanci Qfuel,ap,E [GJ/rok] 0,0

Slovní vyjád ení t ídy energetické náro nosti hodnocené budovy Úsporná

Minimální energetická náro nost referen ní budovy Rrq [kWh/(m2.rok)] 98

T ída energetické náro nosti hodnocené budovy B

142

M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 96,3

Maxinální energetická náro nost referen ní budovy Rrq [kWh/(m2.rok)]

Bilan ní

Energetická náro nost budovy EP [GJ/rok] 54,1

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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e) Energetická bilance budovy pro standardní užívání

1. dodaná energie z vn jší strany systémové hranice budovy stanovená bilan ním hodnocením 

2. energie vyrobená v budov

f) Ekologická a ekonomická proveditelnost alternativních systém  a kogenerace 

u nových budov s podlahovou plochou nad 1 000 m2 

1. Postup a výsledky posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti technicky 

dostupných a vhodných alternativních systém  dodávek energie

g) Doporu ená opat ení pro technicky a ekonomicky efektivní snížení energetické náro nosti budovy

1.      hodnocení budovy po provedení doporu ených opat ení

Jednotková cenaVypo tené množství Energie skute n

-

Energonositel dodané energie dodaná do budovy

[GJ/rok] [GJ/rok]

2,85 -Elektrická energie

-

Zemní plyn

- -

51,25 - -

[K /GJ]

-

- - - -

-

- - -

Celkem 54,10 -

Druh zdroje energie
Vypo tené množství vyrobené 

energie 

[GJ/rok]

- -

- -

- -

- -

doba 

Dálkové vytáp ní nebo chlazení Blokové vytáp ní nebo chlazení

-

- -

Celkem -

Místní obnovitelný zdroj energie Kogenerace

Tepelné erpadlo Jiné

[GJ/rok] [tis. K ] návratnosti

Úspora Investi ní Prostá 

Popis opat ení energie náklady 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - 

 -  -  -  - Úspora celkem se zahrnutím 
synergických vliv   -  -  - 

T ída energetické náro nosti B

Bilan ní

Energetická náro nost budovy EP [GJ/rok] 54,1

M rná spot eba energie na celkovou podlahovou plochu [kWh/(m2.rok)] 96,3

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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h) Další údaje 

1. Dopl ující údaje k hodnocené budov

2. Seznam podklad  použitých k hodnocení budovy

(2) Doba platnosti pr kazu a identifikace zpracovatele

Osv d ení . Dne: 18. zá í 2012

od do

A 0 50 96,30 96,30

B 51 97 96,30 96,30

C 98 142 96,30 96,30

D 143 191 96,30 96,30

E 192 240 96,30 96,30

F 241 286 96,30 96,30

G 286 - 96,30 96,30

Platnost pr kazu do 18. zá í 2022

Není vypln no

F

Pr kaz vypracoval Ing. Ji í Malkovský

D

Velmi úsporná

Úsporná

C

E

A

náro nosti budovy náro nosti budovy 

Projekt pro stavební povolení:

Loreta Homes Pyšely u Benešova  
Rodinný d m – Tosca – parcela . 160/106, k.ú. Pyšely 737054

Zpracovatel projektu:
Free architects, s.r.o.
Praha 5, Strakonická 1199/2d, PS  150 00
I : 276 35 996

Odpov dný projektant: 
Ing. arch. Petr Záluský, . autorizace KA:  03 279

118

Tabulka slovního vyjád ení energetické náro nosti

Hranice t ídy EN [kWh/(m2.rok)] T ída energetické Slovní vyjád ení energetické 

G

Vyhovující

B

Velmi nehospodárná

Mimo ádn  nehospodárná

Nevyhovující 

Nehospodárná

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí NKN v.2-066
Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.
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Celková podlahová plocha: 156 m2

kWh/m2 t ída EN kWh/m2 t ída EN

0

50
51

97
98

142
143

191
192

240
241

286

286
>286

Chlazení
Mechanické 

v trání
Celkem

0,0% 0,0% 100%

118

Pr kaz ENB spl uje požadavky §6a zákona . 406/2000 Sb., ve zn ní pozd jších p edpis  a vyhlášky . 148/2007 Sb.

14,8%

Doba platnosti pr kazu 18. zá í 2022

Pr kaz vypracoval
Ing. Ji í Malkovský

Osv d ení .:

80,6% 4,6%

Pr kaz energetické náro nosti budovy je zpracován pomocí výpo etního nástroje NKN verze 2.066

Osv tlení a el. 
spot ebi e

Podíl dodané energie p ipadající na:

96,3 -

54,1 -Celková vypo tená ro ní dodaná energie v GJ

Vytáp ní Teplá voda

MIMO ÁDN  NEHOSPODÁRNÁ
M rná vypo tená ro ní spot eba energie v kWh/m2rok

0,00

0,00

96,30

0,00

0,00

projektovaný 
stav

96,30

96,30

NÁRO NOSTI  BUDOVY

po realizaci 
doporu ení

0,00

0,00

96,30

96,30

VELMI ÚSPORNÁ

Hodnocení budovyRodinný d m - bydlení

Pyšely, p. . 160/106, PS  251 67

PR KAZ  ENERGETICKÉ 

0,00

96,30

96,30
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