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Energetický štítek obálky budovy

Obsahem protokolu k energetickému štítku 
obálky budovy  dle SN 73 0540-2:2011 je 
základní soubor údaj  popisujících tepelné 
chování budovy a jejich konstrukcí.

Do základních údaj  v protokolu EŠOB 
ináleží popis budovy tj.: 

- objem vytáp né zóny V
- celková plocha A ochlazovaných konstrukcí 

obalujících vytáp nou  zónu
- objemový faktor tvaru budovy A/V



Obálka budovy (zóny)

Soubor všech teplosm nných konstrukcí 
na systémové hranici celé budovy nebo 
zóny, které jsou vystaveny p ilehlému 
prost edí, jež tvo í venkovní vzduch, 

ilehlá zemina, vnit ní vzduch v p ilehlém 
nevytáp ném prostoru, sousední 
nevytáp né budov  nebo sousední zón  
budovy vytáp né na nižší vnit ní 
návrhovou teplotu.



Hranice vytáp né ásti a hranice hodnocení 
ásti budovy



Hranice vytáp né ásti a hranice hodnocení 
ásti budovy



Výpo tové rozm ry

i výpo tech podle SN 73 0540 se 
používají vn jší rozm ry konstrukcí, 
skladebné rozm ry výplní otvor  a jim 
odpovídající vlastnosti.



Výpo tové rozm ry pro návrh 
zateplení

i hodnocení úprav objektu je možné 
zv tšení rozm  obvodových konstrukcí 
po  navrhovaném dopln ní tepeln -
izola ního souvrství zanedbat a 
v porovnávacích výpo tech pracovat 
s p vodními rozm ry.



Zapo ítání ploch



Zapo ítání ploch



Zapo tení podlahových ploch



Zapo tení podlahových ploch

Pro výpo et EŠOB a PEN  se podlahová 
plocha stanoví z vn jších rozm

Pro výpo et dle TNI 73 0329 se podlahová 
plocha stanoví z celkových vnit ních 
rozm



Pasivní budova – pasivní d m

Budova s velmi nízkou pot ebou tepla na 
vytáp ní nep ekra ující v p ípad  
rodinných dom  20 kWh/(m2.a) a 
v ostatních p ípadech nep ekra ující 
15 kWh/(m2.a), spl ující sou asn  soubor 
dalších požadavk  a podmínek
hodnocení uvedených 
v TNI  73 0329 odst. A.5 



Požadavky na hodnocení

Pr rný sou initel prostupu tepla 
budovy nebo vytáp né zóny musí 
spl ovat podmínku 

Uem  Uem,N

pro p íslušnou p evažující návrhovou 
teplotu ve °C.



Návrhová teplota

evažující návrhová vnit ní teplota im ve °C, 
odpovídá návrhové vnit ní teplot i tšiny 
prostor  v budov  nebo zón  budovy. 
Za budovu s p evažující návrhovou teplotu im
od 18°C do 22°C v etn  se považují všechny 
budovy obytné, ob anské s p evážn  
s dlouhodobým pobytem lidí (nap . školské, 
administrativní, ubytovací, ve ejn  správní, 
stravovací, v tšina zdravotnických) a jiné 
budovy, pokud p evažující návrhová teplota 
je v uvedeném intervalu. 



kuji za pozornost!
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