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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Zadavatel energetického auditu 

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany 

Provozovatel předmětu energetického auditu 

Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany 

Zpracovatel výstupu energetického auditu 

Ing. Ondřej Smolík  

Identifikace objektu 

Panelový bytový dům 
Místecká 450  
Praha 18 – Letňany 
199 00 
 

2. POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 

Popis objektu 

Předmětem auditu je středová sekce panelového bytového domu. Objekt je postavený ve 
stavební soustavě BP70-OS s provedenou dvoupodlažní nástavbou v roce 2004 nad posledním 
podlažím. Dům má 10 nadzemních podlaží (2 poslední podlaží jsou nástavba) a 1 podzemní 
podlaží. Půdorysný tvar hodnocené sekce je obdélníkový. Základní půdorysné rozměry sekce 
činí 20,7 x 12,0 m. Celková výška objektu od úrovně přízemí k horní hraně střechy je cca 33,0 
m. Konstrukční výška podlaží je 2,8 m. Přízemí je cca 1,6 m nad upraveným terénem. 
V suterénu domu jsou skladové a technické místnosti. V přízemí jsou vstupní a komunikační 
prostory včetně bytů. Ve 2.NP až 10.NP jsou situovány 3 byty na patře. Podlaží jsou 
propojena dvouramenným schodištěm a výtahem.  

Obvodový plášť je tvořen z panelů tl. 375 mm, resp. 300 mm u parapetů. Boční 
lodžiové stěny budovy jsou zatepleny pomocí EPS tloušťky 45 mm. Stěny nástavby jsou 
vyzděny z tvárnic Ytong a opatřeny tepelnou izolací. Střešní konstrukce nástaveb je sklonitá 
s proměnným sklonem. Okenní otvory jsou původní zdvojené nebo nové plastové. V objektu 
je 30 bytových jednotek.   
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Situace objektu 

 

Obr. č. 1 – Situace (letecký snímek) 

 

Energetické vstupy do objektu 

 

Tab. č. 1 – Spotřeba tepla na vytápění za rok 2006 – 2008 

TOPNÉ OBDOBÍ 

SPOTŘEBA 
TEPLA          

ÚT 

CENA 
TEPLA 

PŘEPOČTENÁ 
SPOTŘEBA NA 

SKUTEČNÉ 
DENOSTUPNĚ 

[GJ/rok] [Kč/GJ] [GJ] 

2006/2007 1069,0 374,8 1496,3 
2007/2008 1180,0 407,2 1246,5 
2008/2009 1102,5 447,6 1218,8 

Průměrná spotřeba 1117,2   1320,5 

 
Poznámky: Spotřeba tepla pro ÚT byla stanovena z předložených podkladů a upravena podle 
skutečných klimatických podmínek dle ČHMÚ za hodnocená otopná období. 
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3. ZHODNOCENÍ VÝCHOZÍHO STAVU 

Skladby hodnocených základních obvodových konstrukcí 

Výpočet tepelně technických vlastností konstrukcí je proveden podle předpisu  
ČSN 73 0540 „Tepelná ochrana budov“ a v souladu s ČSN EN ISO 13788 a  
ČSN EN ISO 6946. Výpočty jsou provedeny výpočtovým postupem " Teplo "fy. SVOBODA. 
Hodnoceny byly pouze konstrukce, kterými dochází k úniku tepla a mají tedy vliv na spotřebu 
tepla na vytápění.  

Tepelně technické vlastnosti stávajících konstrukcí 

Tab. č. 2. - Výsledky hodnocení tepelně technických vlastností stávajících konstrukcí 

č. Konstrukce 

Požadavek ČSN 73 0540-2                              
UN Vypočtený 

součinitel 
prostupu tepla U Hodnocení Požadovaná 

hodnota (1) 
Doporučená 
hodnota (2) 

[W/m2K] [W/m2K] 

Původní objekt 

1. Průčelí 

0,38 0,25 

1,48 

nevyhovuje 2. Lodžie 1,68 

3. Boční stěna lodžie 0,70 

4. Strop nad TP 0,60 0,40 1,01 nevyhovuje 

5. Strop 8.NP 0,75 0,50 2,78 nevyhovuje 

6. Okna původní 

1,20 1,70 

2,40 nevyhovuje 

7. Okna plastová 1,30 vyhovuje 

8. Prosklená stěna 5,65 nevyhovuje 

9. Vstupní portál 3,5 2,3 5,65 nevyhovuje 

Nástavba 

10. Stěna s KZS 
0,38 0,25 

0,30 vyhovuje 

11. Stěna s provětrávanou fasádou 0,29 vyhovuje 

12. Strop pod půdou 0,30 0,20 0,32 nevyhovuje 

13. Podlaha 9.NP 0,60 0,40 0,41 vyhovuje 

14. Stěna strojovny 
0,75 0,50 

0,97 nevyhovuje 

15. Střecha strojovny 3,41 nevyhovuje 

16. Okna plastová 1,20 1,70 1,35 vyhovuje 

 
Označení: (1) – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (ČSN 73 0540-2:2007)  
                 (2) – hodnota součinitele prostupu tepla vhodná pro energeticky úsporné budovy (ČSN 73 0540-2:2007) 
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Z hodnocení (Tab. č. 2) tepelně technických vlastností stávajících konstrukcí, kterými 
dochází k tepelným ztrátám: 

- obvodové stěny 
- otvorové výplně 
- podlaha nad suterénem  
- stropní konstrukce (10.NP/půda) 

 
vyplývá, že konstrukce převážně nesplňují požadované hodnoty součinitele prostupu tepla 
UN [W/m2K] podle ČSN 73 0540-2:2007. Vyhovující jsou pouze nové otvorové výplně a 
konstrukce nástavby. Stávající skladby obvodových konstrukcí vyhovují z hlediska nebezpečí 
vzniku kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím povrchu. Původní obvodové 
konstrukce odpovídají svými tepelně technickými vlastnostmi požadavkům ČSN platným 
v době realizace objektu. 

Energetická bilance stávajícího stavu 

 
Celková potřeba tepla na vytápění Q podle ČSN EN ISO 13790, za předpokladů, že jsou 

otopná tělesa osazena TRV, je 1 187 GJ  
 
Celková potřeba energie Qfuel dodávaná do budovy činí 423,3 MWh. Potřeba energie na 

vytápění Qfuel,H činí 329,6 MWh. Vztaženo na 1 m2 podlahové plochy to představuje celkovou 
potřebu dodávané energie ve výši 190 kWh/m2, což odpovídá třídě energetické náročnosti 
E – nehospodárná. Budova nesplňuje požadavek vyhlášky 148/2007Sb. na energetickou 
náročnost, protože maximální přípustný limit pro vyhovující bytové domy je podle uvedené 
vyhlášky 120 kWh/m2 za rok.  

Tabulka č. 3 – Energie dodaná do budovy – výpočtový model 

Energie dodané do budovy [GJ] [MWh] [kWh/m2] 

Energetická náročnost vytápění za rok EPH: 1186,6 329,6 147,9 

Energetická náročnost přípravy TV za rok EPDHW  211,1 58,6 26,3 

Energická náročnost osvětlení za rok EPLight 126,3 35,1 15,7 

Celková potřeba energie za rok Qfuel = EP 1524,0 423,3 190,0 

 
K nejvyšším tepelným ztrátám dochází u konstrukcí stěnových, podlahových, otvorových 
výplní a střešních konstrukcí. 

 
1. K největším tepelným ztrátám dochází přes svislé obvodové konstrukce. Tepelné 

ztráty svislými obvodovými konstrukcemi tvoří cca 23 % z celkových tepelných 
ztrát.  

2. Dalším zdrojem tepelných ztrát jsou otvorové výplně. Tepelné ztráty prostupem 
okny a dveřmi jsou cca 36 % z celkových tepelných ztrát. Tepelná ztráta infiltrací 
a větráním činí cca 24 %. Tato hodnota je dána velkou plochou těchto konstrukcí, 
velikostí jejich otvíravých částí a konstrukčním provedením.   

3. Tepelné ztráty stropu nad suterénem a na terénu tvoří cca 3 %. 
4. Tepelné ztráty stropu a střechy tvoří 7 %. 
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4. NÁVRH OPATŘENÍ 

Dosud provedené stavební úpravy na snížení energetické náročnosti objektu 

 
Částečná výměna vnějších otvorových výplní  

 
Otvorové výplně bytových prostor byly v posledních letech již částečně vyměněny za 

nové. Nové otvorové výplně jsou plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu 
tepla celé otvorové výplně Uw = 1,35 W/m2K.  

                  
Zateplení stěn lodžií 

 
Boční lodžiové stěny budovy byly zatepleny pomocí KZS s tepelnou izolací z EPS v 

tloušťce 45 mm.      
 

Varianta 1 („Zelená úsporám – komplexní zateplení“) 

 
1) Průčelní a štítové svislé obvodové konstrukce budou opatřeny dodatečnou tepelnou 

izolací ve formě kontaktního zateplovacího systému s izolantem z EPS tl. 120 mm, 
resp. tl. 140 mm na štítu. Průčelní stěny lodžií budou zatepleny tl. 70 mm. Rovněž 
bude provedeno zateplení soklu a stěn pod terénem pomocí XPS tloušťky 50 mm. 
Vnější povrch je opatřen tenkovrstvou stěrkou a omítkou. Součástí zateplení musí být i 
provedení tepelných izolací všech detailů k eliminaci tepelných mostů, jako je např. 
ostění, nadpraží a parapet oken, konstrukční styky po obvodu vytápěných částí objektu 
apod.  

   
2) V objektu budou vyměněna zbývající původní okna a vchodové dveře. Otvorové 

výplně budou plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla celé 
otvorové výplně UW ≤ 1,2 W/(m2K), resp. u vchodových dveří UD ≤ 2,3 W/(m2K). 
 

3) Prosklená ocelová schodišťová stěna bude nahrazena novou stěnou z plastových 
profilů se součinitelem celé konstrukce U ≤ 1,5 W/(m2K).   
 

4) Stropní konstrukce nad suterénem bude dodatečně zateplena deskami z minerální vlny 
tloušťky 50 mm.  
 

Varianta 2 („Zelená úsporám – komplexní zateplení“) 

 
1) Průčelní a štítové svislé obvodové konstrukce budou opatřeny dodatečnou tepelnou 

izolací ve formě kontaktního zateplovacího systému s izolantem z EPS tl. 150 mm. 
Průčelní stěny lodžií budou zatepleny tl. 100 mm. Rovněž bude provedeno zateplení 
soklu a stěn pod terénem pomocí XPS tloušťky 50 mm. Vnější povrch je opatřen 
tenkovrstvou stěrkou a omítkou. Součástí zateplení musí být i provedení tepelných 
izolací všech detailů k eliminaci tepelných mostů, jako je např. ostění, nadpraží a 
parapet oken, konstrukční styky po obvodu vytápěných částí objektu apod.  
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2) V objektu budou vyměněna zbývající původní okna a vchodové dveře. Otvorové 
výplně budou plastové s izolačním dvojsklem se součinitelem prostupu tepla celé 
otvorové výplně UW ≤ 1,2 W/(m2K), resp. u vchodových dveří UD ≤ 2,3 W/(m2K). 
 

3) Prosklená ocelová schodišťová stěna bude nahrazena novou stěnou z plastových 
profilů se součinitelem celé konstrukce U ≤ 1,35 W/(m2K).   

5. VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH VARIANT 

Vyhodnocení varianty 1  

Tabulka č. 4 – Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po provedení navržené varianty 1 

č. Konstrukce 

Požadavek ČSN 73 0540-2                              
UN Vypočtený 

součinitel 
prostupu tepla U Hodnocení Požadovaná 

hodnota (1) 
Doporučená 
hodnota (2) 

[W/m2K] [W/m2K] 

Původní objekt 

1. Průčelí + DTI 120mm 

0,38 0,25 

0,28 vyhovuje 

2. Lodžie + DTI 70 0,44 
nevyhovuje 

3. Boční stěna lodžie 0,70 

4. Strop nad TP +DTI 50mm 0,60 0,40 0,45 vyhovuje 

5. Strop 8.NP 0,75 0,50 2,78 nevyhovuje 

6. Okna nová 

1,20 1,70 

1,20 vyhovuje 

7. Okna plastová 1,30 vyhovuje 

8. Prosklená stěna 1,50 vyhovuje 

9. Vstupní portál 3,5 2,3 2,30 vyhovuje 

Nástavba 

10. Stěna s KZS 
0,38 0,25 

0,30 vyhovuje 

11. Stěna s provětrávanou fasádou 0,29 vyhovuje 

12. Strop pod půdou 0,30 0,20 0,32 nevyhovuje 

13. Podlaha 9.NP 0,60 0,40 0,41 vyhovuje 

14. Stěna strojovny 
0,75 0,50 

0,97 nevyhovuje 

15. Střecha strojovny 3,41 nevyhovuje 

16. Okna plastová 1,20 1,70 1,35 vyhovuje 
 
Označení: (1) – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (ČSN 73 0540-2:2007)  
                 (2) – hodnota součinitele prostupu tepla vhodná pro energeticky úsporné budovy (ČSN 73 0540-2:2007) 

 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou převážně vyhovující a odpovídají 

současným požadavkům ČSN 73 0540 - 02. Všechny skladby obvodových konstrukcí 
vyhovují z hlediska nebezpečí vzniku kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím 
povrchu.   
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Průčelní lodžiové panely nejsou z technických anebo prostorových důvodů z hlediska 
tloušťky izolantu vyhovující na součinitel prostupu tepla. U panelu je splněn základní 
požadavek na skladbu konstrukcí tak, aby se eliminovalo nebezpečí vzniku kondenzace 
vodních par v konstrukci a na jejím povrchu.  

Energetická bilance po provedení varianty 1 

 
Celková potřeba tepla na vytápění Q podle ČSN EN ISO 13790, za předpokladů, že jsou 

otopná tělesa osazena TRV, je  575 GJ  
 
Celková potřeba energie Qfuel dodávaná do budovy činí 912,2 MWh. Potřeba energie na 

vytápění Qfuel,H činí 159,7 MWh. Vztaženo na 1 m2 podlahové plochy to představuje celkovou 
potřebu dodávané energie ve výši 114 kWh/m2, což odpovídá třídě energetické náročnosti 
C – vyhovující. Budova splňuje požadavek vyhlášky 148/2007Sb. na energetickou náročnost, 
protože maximální přípustný limit pro vyhovující bytové domy je podle uvedené vyhlášky 
120 kWh/m2 za rok.  

 

Tabulka č. 5 – Energie dodaná do budovy po realizaci varianty 1 podle vyhl. 148/2007 Sb. 

var 1       

Energie dodané do budovy [GJ] [MWh] [kWh/m2] 

Energetická náročnost vytápění za rok EPH: 574,8 159,7 71,7 

Energetická náročnost přípravy TV za rok EPDHW  211,1 58,6 26,3 

Energická náročnost osvětlení za rok EPLight 126,3 35,1 15,7 

Celková potřeba energie za rok Qfuel = EP 912,2 253,4 113,7 
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Vyhodnocení varianty 2  

 

Tabulka č. 6 – Tepelně technické vlastnosti konstrukcí po provedení navržené varianty 2 

č. Konstrukce 

Požadavek ČSN 73 0540-2                              
UN Vypočtený 

součinitel 
prostupu tepla U Hodnocení Požadovaná 

hodnota (1) 
Doporučená 
hodnota (2) 

[W/m2K] [W/m2K] 

Původní objekt 

1. Průčelí + DTI 150mm 

0,38 0,25 

0,23 
vyhovuje 

2. Lodžie + DTI 100 0,33 

3. Boční stěna lodžie 0,70 nevyhovuje 

4. Strop nad TP 0,60 0,40 1,01 nevyhovuje 

5. Strop 8.NP 0,75 0,50 2,78 nevyhovuje 

6. Okna nová 

1,20 1,70 

1,20 vyhovuje 

7. Okna plastová 1,30 vyhovuje 

8. Prosklená stěna 1,35 vyhovuje 

9. Vstupní portál 3,5 2,3 2,30 vyhovuje 

Nástavba 

10. Stěna s KZS 
0,38 0,25 

0,30 vyhovuje 

11. Stěna s provětrávanou fasádou 0,29 vyhovuje 

12. Strop pod půdou 0,30 0,20 0,32 nevyhovuje 

13. Podlaha 9.NP 0,60 0,40 0,41 vyhovuje 

14. Stěna strojovny 
0,75 0,50 

0,97 nevyhovuje 

15. Střecha strojovny 3,41 nevyhovuje 

16. Okna plastová 1,20 1,70 1,35 vyhovuje 
 
Označení: (1) – požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla (ČSN 73 0540-2:2007)  
                 (2) – hodnota součinitele prostupu tepla vhodná pro energeticky úsporné budovy (ČSN 73 0540-2:2007) 

 
Tepelně technické vlastnosti konstrukcí jsou převážně vyhovující a odpovídají 

současným požadavkům ČSN 73 0540 - 02. Všechny skladby obvodových konstrukcí 
vyhovují z hlediska nebezpečí vzniku kondenzace vodních par v konstrukci a na jejím 
povrchu.   
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Energetická bilance po provedení varianty 2 

 
Celková potřeba tepla na vytápění Q podle ČSN EN ISO 13790, za předpokladů, že jsou 

otopná tělesa osazena TRV, je 583 GJ  
 
Celková potřeba energie Qfuel dodávaná do budovy činí 255,7 MWh. Potřeba energie na 

vytápění Qfuel,H činí 162,0 MWh. Vztaženo na 1 m2 podlahové plochy to představuje celkovou 
potřebu dodávané energie ve výši 115 kWh/m2, což odpovídá třídě energetické náročnosti 
C - vyhovující. Budova splňuje požadavek vyhlášky 148/2007Sb. na energetickou náročnost, 
protože maximální přípustný limit pro vyhovující bytové domy je podle uvedené vyhlášky 
120 kWh/m2 za rok.  

 

Tabulka č. 7 – Energie dodaná do budovy po realizaci varianty 2 podle vyhl. 148/2007 Sb. 

var 2       

Energie dodané do budovy [GJ] [MWh] [kWh/m2] 

Energetická náročnost vytápění za rok EPH: 583,1 162,0 72,7 

Energetická náročnost přípravy TV za rok EPDHW  211,1 58,6 26,3 

Energická náročnost osvětlení za rok EPLight 126,3 35,1 15,7 

Celková potřeba energie za rok Qfuel = EP 920,5 255,7 114,8 

 

6. CELKOVÝ ZÁVĚR 
 

Energetický audit předkládá a hodnotí 2 varianty opatření vedoucích ke snížení potřeby 
tepla na vytápění. Ve všech variantách je navrhována výměna původních otvorových výplní a 
schodišťové stěny. Varianty navrhují zateplení svislého obvodového pláště izolací EPS 
tloušťky 120 mm u varianty 1 resp. 150 mm u varianty 2. Ve variantě 1 je navrženo i 
dodatečné zateplení stropu nad suterénem v tloušťce 100 mm. Ze stavebně-technického 
hlediska je lépe proveditelná varianta 1, kde je navržena menší tloušťka teplené izolace na 
obvodových stěnách. Z tepelně-technického a energetického hlediska jsou navrženy tloušťky 
tepleného izolantu ve variantách tak, aby byly splněny podmínky programu „Zelená 
úsporám“. 

Celkové dosažitelné úspory energie jsou stanoveny na podkladě výpočtu tepelných ztrát 
objektu v současném stavu. Výpočet tepelných ztrát byl zkontrolován podle skutečné spotřeby 
tepla na vytápění objektu. Po provedení všech navrhovaných úsporných opatření je reálné 
snížit tepelné ztráty o cca 37 % a potřebu tepla na vytápění objektu stanovenou dle vyhl. č. 
148/2007 o cca 52 %. 
 


