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1. VEGETAČNÍ SUBSTRÁT DEK RNSO 80	60-280 mm 60-280 mm vegetační substrát 2. FILTEK 200	1 mm 1 mm filtrační textilie ze 100% PP 3. DEKDREN T20 GARDEN	20 mm 20 mm nopová fólie s perforacemi na horním povrchu, drenážní a hydroakumulační vrstva 4. FILTEK 300	1 mm 1 mm separační textilie ze 100%PP 5. DEKPLAN 77	1,5 mm 1,5 mm hydroizolační fólie z PVC-P určená pro vegetační střechy 6. FILTEK 300	1 mm 1 mm separační textílie ze 100%PP 7. DEKPERIMETR	140 mm 140 mm perimetrové desky z EPS s uzavřenou  povrchovou strukturou 8. EPS 100 S	20-250 mm 20-250 mm tepelněizolační desky ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 9. GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm 4 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, parotěsnicí  a vzduchotěsnicí vrstva 10. DEKPRIMER	- - penetrační emulze 11. STROP FILIGRAN	200 mm200 mm
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1. ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR	4,5 mm 4,5 mm pás z SBS modifikovaného asfaltu s břidličným posypem, hydroizolace 2. GLASTEK 30 STICKER ULTRA	3 mm 3 mm samolepicí pás z SBS modifikovaného asfaltu se spalitelnou PE fólií na horním  povrchu, hydroizolace	 3. EPS 100 S Stabil	140 mm 140 mm 4. EPS 100 S Stabil	20-230 mm 20-230 mm tepelněizolační klíny ze stabilizovaného pěnového polystyrenu,  tepelněizolační a spádová vrstva 5. GLASTEK AL 40 MINERAL	4 mm 4 mm pás z SBS modifi kovaného asfaltu s hliníkovou vložkou, parotěsnicí  a vzduchotěsnicí vrstva 6. DEKPRIMER	- - asfaltová, vodou ředitelná emulze, přípravný nátěr podkladu 7. STROP FILIGRAN	200 mm200 mm
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Souhrnná tabulka - součinitel prostupu tepla (Dle českých technických norem)

Konstrukce
Součinitel prostupu tepla

Dle českých technických norem

Ozn. Název UN Urec U Hod.

[-] [-] [W/(m2

K)]
[W/(m2

K)]
[W/(m2

K)] [-]

PDL(z)-1 Podlaha na terénu - S1 0,45 0,30 0,21 x

PDL(z)-2 Podlaha na terénu - S2 0,45 0,30 0,21 x

PDL(z)-3 Podlaha na terénu - S3 0,45 0,30 0,20 x

STR-4 Zelená střecha - S10 0,24 0,16 0,15 x

STR-5 Plochá střecha - S11 0,24 0,16 0,14 x

STN-6 Obvodový plášť - OP1 0,30 0,25 0,18 x

STN-7 Obvodový plášť - OP2 0,30 0,25 0,19 x

STN-8 Obvodový plášť - OP3 0,30 0,25 0,15 x

STN-9 Obvodový plášť - OP5 0,30 0,25 0,12 x

STN-10 Obvodový plášť - OP6 0,30 0,25 0,15 x

STN-11 Obvodový plášť - OP7 0,30 0,25 0,12 x

STN-12 Obvodový plášť - OP8 0,30 0,25 0,25 x

STN-13 Obvodový plášť - OP9 0,30 0,25 0,23 x

STN-14 Obvodový plášť - OP10 0,30 0,25 0,19 x

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
+ ... vyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
x ... vyhovuje doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
U ... vypočtená hodnota součinitele prostupu tepla
UN ... požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2
Urec ... doporučená hodnota součinitele prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2

Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

PDL(z)-1 Podlaha na terénu - S1 0,525 0,948 + - - -

PDL(z)-2 Podlaha na terénu - S2 0,525 0,948 + - - -

PDL(z)-3 Podlaha na terénu - S3 0,525 0,950 + - - -

STR-4 Zelená střecha - S10 0,792 0,963 + - - -

STR-5 Plochá střecha - S11 0,792 0,965 + - - -

STN-6 Obvodový plášť - OP1 0,792 0,956 + - - -

STN-7 Obvodový plášť - OP2 0,792 0,953 + - - -

STN-8 Obvodový plášť - OP3 0,792 0,962 + - - -
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Souhrnná tabulka - teplotní faktor vnitřního povrchu

Konstrukce
Teplotní faktor

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název fRsi,N fRsi Hod. fRsi,N fRsi Hod.

[-] [-] [-] [-] [-] [-] [-] [-]

STN-9 Obvodový plášť - OP5 0,792 0,969 + - - -

STN-10 Obvodový plášť - OP6 0,792 0,964 + - - -

STN-11 Obvodový plášť - OP7 0,792 0,971 + - - -

STN-12 Obvodový plášť - OP8 0,792 0,939 + - - -

STN-13 Obvodový plášť - OP9 0,792 0,943 + - - -

STN-14 Obvodový plášť - OP10 0,792 0,953 + - - -

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě
+ ... vyhovuje požadované hodnotě

Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

STR-4 Zelená střecha -
S10 0,000 0,100 + + - - - -

STR-5 Plochá střecha -
S11 0,001 0,100 + + - - - -

STN-6 Obvodový plášť -
OP1 0,038 0,360 + + - - - -

STN-7 Obvodový plášť -
OP2 0,039 0,500 + + - - - -

STN-8 Obvodový plášť -
OP3 0,038 0,420 + + - - - -

STN-9 Obvodový plášť -
OP5 0,064 0,360 + + - - - -

STN-10 Obvodový plášť -
OP6 - 0,500 + + - - - -

STN-11 Obvodový plášť -
OP7 0,019 0,420 + + - - - -

STN-12 Obvodový plášť -
OP8 - 0,500 + + - - - -

STN-13 Obvodový plášť -
OP9 - 0,500 + + - - - -

STN-14 Obvodový plášť -
OP10 0,001 0,420 + + - - - -
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Souhrnná tabulka - šíření vodní páry v konstrukci

Konstrukce
Šíření vodní páry

ČSN 73 0540 ČSN EN ISO 13788

Ozn. Název MC MC,N Hod. Bil. MC MC,N Hod. Bil.

[-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-] [kg/(m2

.a)]
[kg/(m2

.a)] [-] [-]

Legenda:
! ... nevyhovuje požadované hodnotě / pasivní bilance kondenzace a vypařování
+ ... vyhovuje požadované hodnotě / aktivní bilance kondenzace a vypařování
Poznámka: V tabulce jsou uvedeny pouze základní posouzení. Některé další požadavky (např. vlhkost v místě
zabudovaného dřeva) jsou hodnoceny v podrobném protokolu.

Souhrnná tabulka - pokles dotykové teploty

Konstrukce
Pokles dotykové teploty

ČSN 73 0540-2

Ozn. Název B Δθ10 Kat.

[-] [-] [W.s0,5/(m2.K)] [°C] [-]

PDL(z)-1 Podlaha na terénu - S1 1 412,0 7,23 IV.

PDL(z)-2 Podlaha na terénu - S2 1 558,9 7,55 IV.

PDL(z)-3 Podlaha na terénu - S3 387,8 3,33 I.
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TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE - Dle českých technických norem

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační údaje o budově

Název budovy: Veřejná knihovna v Ostravě

Ulice: Průběžná

PSČ: 708 00

Město: Ostrava

Stručný popis budovy

Třípodlažní novostavba veřejné knihovny v Ostravě je navržena jako komplex knižních oddělení, kavárny, klidové
zóny a skladu. Knihovna je zastřešena plochou střechou. Podlaží 1.NP je tvořena z kavárny, skladu, kanceláře a
technické místností  pro  umístění  technologií.  Ostatní  plochu tvoří  vstup do objektu,  schodiště  do 2.NP,  a
hygienické zařízení. Knižní oddělení se nachází v 2.NP a je rozdělena do dětského oddělení a oddělení
pro dospělé. Zde se nachází dále hygienické zařízení a kancelář pro personál.  Poslední podlaží  je tvořeno
klidovou zónou, vstupem na pochozí zelenou střechu a hygienickými zařízeními.

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy

ČSN 73 0540 - 2 Tepelná ochrana budov. Část 2: Funkční požadavky
ČSN 73 0540 - 3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
ČSN 73 0540 - 4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Identifikační údaje o zpracovateli

Název zpracovatele: Bc. Petr Hejzlar

Ulice: Sportovní 2139/6

PSČ: 702 00

Město zpracovatele: Ostrava

 

Datum zpracování: 30.11.2015

Informace o použitém výpočetním nástroji

Výpočetní nástroj: Tepelná technika 1D - Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s.

Verze: 3.1.0

Bližší informace na: www.stavebni-fyzika.cz
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

PDL(z)-1: Podlaha na terénu - S1
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Fatra Thermofix 0,0025 0,190 - 1 880 1 200 1 880,0

2 Lepidlo Weber.Floor 4815 0,0005 0,970 - 840 1 850 14,0

3 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ
MAZANINA 0,0470 1,360 - 1 020 2 300 23,0

4 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

5 DEKPERIMETR 0,1500 0,034 - 1 450 32 52,0

6 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

7 Podkladní betonová deska 0,1500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 4,755 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,21 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha na terénu - S1 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,948 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,525 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-1: Podlaha na terénu - S1 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 412,0 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 7,23 °C

Kategorie podlahy IV. Studené
Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

Účel místnosti nevyžaduje, aby podlaha spadala do kategorie vyšší než je vypočtena.
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PDL(z)-2: Podlaha na terénu - S2
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Keramická dlažba 0,0100 1,010 - 840 2 000 200,0

2 Lepící tmel 0,0030 0,970 - 840 1 850 14,0

3 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ
MAZANINA 0,0350 1,360 - 1 020 2 300 23,0

4 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

5 DEKPERIMETR 0,1500 0,034 - 1 450 32 52,0

6 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

7 Podkladní betonová deska 0,1500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 4,745 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,21 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-2: Podlaha na terénu - S2 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,948 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,525 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-2: Podlaha na terénu - S2 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 1 558,9 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 7,55 °C

Kategorie podlahy IV. Studené
Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

Účel místnosti nevyžaduje, aby podlaha spadala do kategorie vyšší než je vypočtena.
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PDL(z)-3: Podlaha na terénu - S3
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Podlaha (tepelný tok dolů)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: ANO (podlaha na terénu)

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Egger Floor Line 0,0100 0,180 - 2 510 400 18,0

2 Tlumící podložka 0,0050 0,045 - 1 000 34 3 897,3

3 ROZNÁŠECÍ BETONOVÁ
MAZANINA 0,0350 1,360 - 1 020 2 300 23,0

4 DEKSEPAR tl. 0,20 mm 0,0002 0,350 - 1 470 1 470 100 000,0

5 DEKPERIMETR 0,1500 0,034 - 1 450 32 52,0

6 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

7 Podkladní betonová deska 0,1500 1,430 - 1 020 2 300 23,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,17 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,00 0,00 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Návrhová teplota zeminy v zimním období θgr 5 °C

Návrhová relativní vlhkost zeminy φgr 100 %
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Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 4,899 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,20 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,45 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,30 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-3: Podlaha na terénu - S3 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,950 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,525 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,8 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce PDL(z)-3: Podlaha na terénu - S3 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Pokles dotykové teploty dle ČSN 73 0540-4:

Tepelná jímavost B 387,8 W.s0,5/(m2.K)

Pokles dotykové teploty: Δθ10 3,33 °C

Kategorie podlahy I. Velmi teplé
Poznámka:

Poznámka ke konstrukci:

Účel místnosti nevyžaduje, aby podlaha spadala do kategorie vyšší než je vypočtena.

Software pro stavební fyziku firmy DEK a.s. - Tepelně technické posouzení konstrukce 7



Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STR-4: Zelená střecha - S10
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok
nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Strop filigran 0,2000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

2 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0

3 EPS 100 S 0,1300 0,038 - 1 450 25 60,0

4 DEKPERIMETR 0,1000 0,036 - 1 450 32 52,0

5 DEKPLAN 77 0,0015 0,160 - 960 1 400 15 000,0

6 DEKDREN T20 GARDEN 0,0010 0,350 - 1 800 980 35 000,0

7 DEK RNSO 80 0,1600 2,300 - 920 850 2,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 6,555 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,15 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-4: Zelená střecha - S10 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,963 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STR-4: Zelená střecha - S10 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,3 1 455 2 234 65%

1 - 2 18,7 1 448 2 150 67%

2 - 3 18,6 189 2 137 9%

3 - 4 0,4 181 628 29%

4 - 5 -14,4 175 175 100%

5 - 6 -14,4 161 174 92%

6 - 7 -14,4 139 174 80%

7 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,434 0,434 9.13e-11

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,000 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,033 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STR-5: Plochá střecha - S11
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Strop nebo střecha (tepelný tok
nahoru)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Strop filigran 0,2000 1,750 - 1 020 2 400 32,0

2 GLASTEK AL 40 MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 300 000,0

3 EPS 100 S 0,2150 0,032 - 1 270 25 50,0

4 GLASTEK 30 STICKER ULTRA 0,0030 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

5 ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR 0,0045 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,10 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 7,028 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,14 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,24 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,16 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STR-5: Plochá střecha - S11 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,965 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,4 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STR-5: Plochá střecha - S11 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní faktor
vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,4 1 455 2 246 65%

1 - 2 18,8 1 448 2 168 67%

2 - 3 18,7 182 2 155 8%

3 - 4 -14,6 171 171 100%

4 - 5 -14,7 158 169 93%

5 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,419 0,419 1.77e-10

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,100 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,001 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,008 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STN-6: Obvodový plášť - OP1
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 P4-500 - tloušťka 250 mm 0,2500 0,137 - 1 000 500 7,5

3 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

4 Austrotherm XPS TOP P GK 0,1200 0,034 - 2 060 30 70,0

5 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

6 Weber.pas marmolit 0,0030 0,800 - 920 1 600 96,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 5,570 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,18 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-6: Obvodový plášť - OP1 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,956 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,0 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-6: Obvodový plášť - OP1 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,0 1 455 2 201 66%

1 - 2 18,9 1 415 2 179 65%

2 - 3 7,5 1 033 1 033 100%

3 - 4 7,4 1 014 1 029 99%

4 - 5 -14,7 159 170 94%

5 - 6 -14,7 155 169 91%

6 - e -14,7 138 169 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,260 0,260 9.55e-9

2 0,280 0,365 1.91e-8

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,360 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,038 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,817 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STN-7: Obvodový plášť - OP2
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 P4-500 - tloušťka 250 mm 0,2500 0,137 - 1 000 500 7,5

3 Isover SUPER-VENT PLUS 0,1200 0,031 - 800 1 200 1,0

4 DEKTEN FASSADE 0,0004 0,350 - 1 470 400 225,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 5,343 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-7: Obvodový plášť - OP2 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,953 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,9 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-7: Obvodový plášť - OP2 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,1 1 455 2 213 66%

1 - 2 19,0 1 340 2 192 61%

2 - 3 8,2 242 1 084 22%

3 - 4 -14,8 168 168 100%

4 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,380 0,380 5.24e-8

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,500 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,039 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 20,567 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STN-8: Obvodový plášť - OP3
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 P4-500 - tloušťka 250 mm 0,2500 0,137 - 1 000 500 7,5

3 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

4 Fasádní desky XS 022 0,1200 0,022 - 1 500 35 35,0

5 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

6 Baumit GranoporTop 0,0030 0,700 - 900 1 800 129,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 6,518 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,15 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-8: Obvodový plášť - OP3 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,962 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-8: Obvodový plášť - OP3 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,4 1 455 2 256 65%

1 - 2 19,3 1 412 2 239 63%

2 - 3 10,8 1 007 1 293 78%

3 - 4 10,7 980 1 289 76%

4 - 5 -14,8 168 168 100%

5 - 6 -14,8 163 168 97%

6 - e -14,8 138 168 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,334 0,385 2.97e-8

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,420 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,038 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 2,837 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-9: Obvodový plášť - OP5
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Porotherm 40 EKO+ Profi DRYFIX 0,4000 0,094 - 1 000 640 10,0

3 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

4 Austrotherm XPS TOP P GK 0,1200 0,034 - 2 060 30 70,0

5 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

6 Weber.pas marmolit 0,0030 0,800 - 920 1 600 96,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 8,000 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,12 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-9: Obvodový plášť - OP5 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,969 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,5 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-9: Obvodový plášť - OP5 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,5 1 455 2 266 64%

1 - 2 19,4 1 417 2 250 63%

2 - 3 0,7 644 644 100%

3 - 4 0,7 634 642 99%

4 - 5 -14,8 153 168 91%

5 - 6 -14,8 150 168 90%

6 - e -14,8 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,410 0,410 2.16e-8

2 0,436 0,504 7.37e-9

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,360 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,064 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 0,591 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-10: Obvodový plášť - OP6
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Porotherm 44 Profi DRYFIX 0,4400 0,115 - 1 000 750 10,0

3 Isover SUPER-VENT PLUS 0,1200 0,031 - 800 1 200 1,0

4 DEKTEN FASSADE 0,0004 0,350 - 1 470 400 225,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 6,885 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,15 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-10: Obvodový plášť - OP6 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,964 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,3 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-10: Obvodový plášť - OP6 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,5 1 455 2 264 64%

1 - 2 19,4 1 402 2 248 62%

2 - 3 2,4 199 725 28%

3 - 4 -14,8 165 168 98%

4 - e -14,8 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,500 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-11: Obvodový plášť - OP7
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Porotherm 44 EKO+ Profi DRYFIX 0,4400 0,094 - 1 000 640 10,0

3 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

4 Fasádní desky XS 022 0,1200 0,022 - 1 500 35 35,0

5 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

6 Baumit GranoporTop 0,0030 0,700 - 900 1 800 129,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 8,576 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,12 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-11: Obvodový plášť - OP7 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,971 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 19,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-11: Obvodový plášť - OP7 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,8 1 455 2 301 63%

1 - 2 19,7 1 425 2 289 62%

2 - 3 3,7 739 799 93%

3 - 4 3,7 719 797 90%

4 - 5 -14,8 167 167 100%

5 - 6 -14,8 163 167 97%

6 - e -14,9 138 167 83%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,506 0,575 1.84e-8

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,420 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,019 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 2,533 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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STN-12: Obvodový plášť - OP8
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Sloup 400x400 mm 0,4000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

3 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL 0,0040 0,210 - 1 470 1 400 30 000,0

4 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

5 Austrotherm XPS TOP P GK 0,1200 0,034 - 0 30 70,0

6 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

7 Weber.pas marmolit 0,0030 0,800 - 920 1 600 96,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 3,994 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,25 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-12: Obvodový plášť - OP8 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,939 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,4 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-12: Obvodový plášť - OP8 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 18,4 1 455 2 120 69%

1 - 2 18,2 1 453 2 091 70%

2 - 3 16,2 1 335 1 844 72%

3 - 4 16,1 225 1 824 12%

4 - 5 16,0 223 1 814 12%

5 - 6 -14,6 142 171 83%

6 - 7 -14,6 141 171 83%

7 - e -14,7 138 170 81%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,500 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STN-13: Obvodový plášť - OP9
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: ANO

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Sloup 400x400 mm 0,4000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

3 Isover SUPER-VENT PLUS 0,1200 0,031 - 800 1 200 1,0

4 DEKTEN FASSADE 0,0004 0,350 - 1 470 400 225,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,13 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,000 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 4,388 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,23 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-13: Obvodový plášť - OP9 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,943 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,6 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-13: Obvodový plášť - OP9 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 18,6 1 455 2 140 68%

1 - 2 18,4 1 435 2 112 68%

2 - 3 16,5 161 1 879 9%

3 - 4 -14,7 148 170 87%

4 - e -14,7 138 170 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

Bez kondenzace - - -

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,500 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc - kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev - kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: V konstrukci nedochází ke kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

STN-14: Obvodový plášť - OP10
Vnitřní konstrukce: NE

Charakter konstrukce: Stěna (vodorovný tepelný tok)

Konstrukce dvouplášťová s větranou vzduchovou vrstvou: NE

Konstrukce ve styku se zeminou: NE

Součinitel prostupu tepla stanoven: výpočtem

Skladba konstrukce od interiéru:

č. Název vrstvy Tloušťka
vrstvy

Součinitel
tepelné

vodivosti

Měrná
tepelná
kapacita

Objemová
hmotnost

Faktor dif.
odporu

- - d λ λekv c ρ μ

- - [m] [W/(m.K)] [J/(kg.K)] [kg/m3] [-]

1 Sádrová omítka Baumit MPI 20 0,0100 0,390 - 900 1 250 20,0

2 Sloup 400x400 mm 0,4000 1,740 - 1 020 2 500 32,0

3 Baumit StarContact Forte 0,0050 0,500 - 900 1 200 25,0

4 Fasádní desky XS 022 0,1200 0,022 - 1 500 35 35,0

5 Baumit StarContact Forte 0,0030 0,500 - 900 1 200 25,0

6 Baumit GranoporTop 0,0030 0,700 - 900 1 800 129,0

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rsi 0,25 0,13 m2

.K/W

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (šíření vlhkosti / šíření
tepla) Rse 0,04 0,04 m2

.K/W

Okrajové podmínky:

Návrhová vnitřní teplota θi 20,0 °C

Návrhová teplota vnitřního vzduchu: θai 20,6 °C

Relativní vlhkost vnitřního vzduchu: φi 55 %

Bezpečnostní vlhkostní přirážka: Δφi 5 %

Návrhová teplota venkovního vzduchu: θe -15,0 °C

Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu: φe 84 %

Nadmořská výška budovy (terénu): h 242,44 m.n.m.

Součinitel prostupu tepla dle ČSN 73 0540-2, ČSN EN ISO 6946 a ČSN 73 0540-4:

Korekce součinitele prostupu tepla: ΔU 0,020 W/(m2.K)

Odpor při přestupu tepla: RT 5,278 m2.K/W

Součinitel prostupu tepla: U 0,19 W/(m2.K)

Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla: UN 0,30 W/(m2.K)

Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla: Urec 0,25 W/(m2.K)

Hodnocení: Konstrukce STN-14: Obvodový plášť - OP10 splňuje doporučení ČSN 73 0540-2:2011 na součinitel
prostupu tepla.
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Tepelná technika 1D verze 3.1.0

Teplotní faktor vnitřního povrchu (vnitřní povrchová teplota) dle ČSN 73 0540-4:

Teplotní faktor vnitřního povrchu: fRsi 0,953 -

Požadovaná hodnota teplotního faktoru vnitřního povrchu: fRsi,N,80 0,792 -

Povrchová teplota konstrukce: θsi 18,9 °C

Požadovaná minimální povrchová teplota konstukce: θsi,min,80 13,2 °C

Hodnocení: Konstrukce STN-14: Obvodový plášť - OP10 splňuje požadavek ČSN 73 0540-2:2011 na teplotní
faktor vnitřního povrchu.

Šíření vodní páry v konstrukci dle ČSN 73 0540-4:

Podmínky na rozhraních mezi materiály:

Rozhraní Teplota
Částečný tlak

vodní páry Nasycený částečný
tlak vodní páry

Rel.vhlkost
vzduchu

- [°C] [Pa] [Pa] [-]

i - 1 19,1 1 455 2 213 66%

1 - 2 19,0 1 440 2 192 66%

2 - 3 17,6 502 2 013 25%

3 - 4 17,6 493 2 005 25%

4 - 5 -14,7 169 169 100%

5 - 6 -14,7 164 169 97%

6 - e -14,8 138 168 82%

Kondenzační zóny:

Číslo zóny Od Do
Mn. zkond.
vodní páry

[-] [m] [m] [kg/(m2.s)]

1 0,535 0,535 2.4e-9

Požadované maximální roční množství zkondenzované vodní páry: Mc,N 0,420 kg/(m2.a)

Roční množství zkondenzované vodní páry: Mc 0,001 kg/(m2.a)

Roční množství vypařitelné vodní páry: Mev 4,062 kg/(m2.a)

Roční bilance zkondenzované a vypařitelné vodní páry: aktivní

Hodnocení: Konstrukce vyhovuje požadavkům na kondenzaci vodní páry
Pozn.: Výpočet byl proveden bez vlivu sluneční radiace a zabudované vlhkosti.

Poznámka ke konstrukci:

-
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VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Atika – plochá střecha – S11                              
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,922 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

  



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Kout                               
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,951 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

  
 
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Sokl                                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,831 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 

 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 
 
 Název úlohy:   Napojení sloupu na patku                                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  5,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,435 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,763 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 
 

 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Napojení stěny na sloup                                
  
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,960 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

  
 
 
 



VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011) 

 
 Název úlohy:   Roh                                
 
 Návrhová vnitřní teplota Ti =   20,00 C 
 Návrh.teplota vnitřního vzduchu Tai =   21,00 C 
 Relativní vlhkost v interiéru  Fii =   50,00 % 
 Teplota na vnější straně Te [C]:  -15,00 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae =   -15,00 C 
 
 I. Požadavek na teplotní faktor (čl. 5.1 v ČSN 730540-2) 
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
       Požadavek platí pro posouzení neprůsvitné konstrukce. 
  Vypočtená hodnota: f,Rsi =   0,900 
  

  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální přípustnou vlhkost 
  na vnitřním povrchu 80% (kritérium vyloučení vzniku plísní). 
  

  f,Rsi > f,Rsi,N ... POŽADAVEK JE SPLNĚN. 
 
 II. Požadavky na šíření vlhkosti konstrukcí (čl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2) 
  Požadavky:   1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
   2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
   3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,5 (0,1) kg/m2.rok. 
  

  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant, např. na základě grafických výstupů programu. 
  

  Vyhodnocení 2. požadavku je ztíženo tím, že neexistuje žádná obecně uznávaná a normovaná metodika 
  výpočtu celoroční bilance v podmínkách dvourozměrného vedení tepla a vodní páry. 
  Orientačně lze použít výsledky dosažené metodikou programu AREA. 
  
  

  Třetí požadavek je určen pro posouzení skladeb konstrukcí při jednorozměrném vedení tepla 
  a vodní páry - pro detaily se tedy nehodnotí. 
 
 
 Area 2011, (c) 2011 Svoboda Software 
 
 

 

  





Protokol k energetickému štítku obálky budovy

Identifikační údaje

Druh stavby

Adresa (místo, ulice, číslo, PSČ)

Katastrální území a katastrální číslo

Provozovatel, popř. budoucí provozovatel

Vlastník nebo společenství vlastníků, popř. stavebník

Adresa

Telefon/E-mail

Charakteristika budovy

Objem budovy V - vnější objem vytápěné zóny budovy, nezahrnuje lodžie, římsy,
atiky a základy

11682,6 m3

Celková plocha A - součet vnějších ploch ochlazovaných kontrukcí ohraničujících
objem budovy

4042,8 m2

Objemový faktor tvaru budovy A / V 0,35 m2/m3

Typ budovy ostatní

Převažující vnitřní teplota v otopném období ϴim 20,0 °C

Venkovní návrhová teplota v zimním období ϴe -15,0 °C

Charakteristika energeticky významných údajů ochlazovaných konstrukcí

Ochlazovaná konstrukce Plocha

Aj
[m2]

Součinitel
(činitel)

prostupu tepla
Ui

(ΣΨk.lk + Σχj)
[W/(m2·K)]

Požadovaný
(doporučený)

součinitel
prostupu tepla

UN (Urec)
[W/(m2·K)]

Činitel
teplotní
redukce

bi
[-]

Měrná ztráta
konstrukce

prostupem tepla

HTi = Ai . Ui . bi
[W/K]

1 277,5 0,21 ( ) 0,57 151,9

202,5 0,90 ( ) 1,00 182,3

29,9 1,00 ( ) 1,00 29,9

421,8 0,14 ( ) 1,00 59,1

855,6 0,15 ( ) 1,00 128,3

34,5 0,18 ( ) 1,00 6,2

246,4 0,19 ( ) 1,00 46,8

477,6 0,15 ( ) 1,00 71,6

5,9 0,12 ( ) 1,00 0,7

45,1 0,15 ( ) 1,00 6,8

119,3 0,12 ( ) 1,00 14,3

3,7 0,25 ( ) 1,00 0,9

120,3 0,23 ( ) 1,00 27,7

202,6 0,19 ( ) 1,00 38,5

(pokračování)



(pokračování)

( ) 80,9

Celkem 4 042,8 845,9

Konstrukce požadavky na součinitele prostupu tepla podle ČSN 73 0540-2.



Stanovení prostupu tepla obálky budovy

Měrná ztráta prostupem tepla HT W/K 845,9

Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = HT / A W/(m2·K) 0,21

Požadavek ČSN 730540-2 byl stanoven: na základě hodnoty Uem,N,20 a působících teplot

Výchozí požadavek na průměrný součinitel prostupu tepla podle čl. 5.3.4
v ČSN 730540-2 pro rozmezí ϴim od 18 do 22 °C Uem,N,20

W/(m2·K) 0,33

Doporučený součinitel prostupu tepla Uem,rec W/(m2·K) 0,25

Požadovaný součinitel prostupu tepla Uem,N W/(m2·K) 0,33

Požadavek na stavebně energetickou vlastnost budovy je splněn.

Klasifikační třídy prostupu tepla obálky hodnocené budovy

Hranice klasifikačních tříd Veličina Jednotka Hodnota

A - B 0,5·Uem,N W/(m2.K) 0,17

B - C 0,75·Uem,N W/(m2.K) 0,25

C - D Uem,N W/(m2.K) 0,33

D - E 1,5·Uem,N W/(m2.K) 0,50

E - F 2,0·Uem,N W/(m2.K) 0,66

F - G 2,5·Uem,N W/(m2.K) 0,83

Klasifikace: B - úsporná

Datum vystavení energetického štítku obálky budovy:

Zpracovatel energetického štítku obálky budovy:

IČ:

Zpracoval:

Podpis: .........................................................

Tento protokol a stavebně energetický štítek obálky budovy odpovídá směrnici evropského parlamentu a
rady č. 2002/91/ES a prEN 15217. Byl vypracován v souladu s ČSN 73 0540-2 a podle projektové
dokumentace stavby dodané objednatelem.



ENERGETICKÝ ŠTÍTEK OBÁLKY BUDOVY

Hodnocení obálky
budovy

Celková podlahová plocha Ac = 2 972,2 m2 stávájící doporučení

KLASIFIKACE

Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy
Uem ve W/(m2·K)                                                           Uem = HT / A 0,21

Požadovaná hodnota průměrného součinitele prostupu tepla obálky
budovy podle ČSN 73 0540-2                             Uem,N ve W/(m2·K) 0,33

CI

0,5

0,75

1,0

1,5

2,0

2,5

Velmi úsporná

Mimořádně nehospodárná

0,64

Klasifikační ukazatele CI a jim odpovídající hodnoty Uem

CI 0,50 0,75 1,00 1,50 2,00 2,50

Uem 0,17 0,25 0,33 0,50 0,66 0,83

Platnost štítku do: Datum vystavení štítku:

Štítek vypracoval(a):













PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící
a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a činí 1 metr po obou stranách
krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního zařízení a prokazatelně
seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně.
V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa
pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a
provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN
33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací
minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě
s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za
vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle
ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud
toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo
nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí
proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na
Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je
Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného
pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu
zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení
nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na
základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno
Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického
zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného
zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý
prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti
měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:
a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma
      lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
   - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
   - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
   - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
   - pro vodiče s izolací základní 5 metrů
Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem.
Při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané
ČSN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona
zakázáno:
1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:
1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby,
předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry
(dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich
části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení
vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných
bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry
elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar
provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka
s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování
živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat
minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též
požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ
V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých
zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je
vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:
a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení
nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
b) u stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí
z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu
stanice ve všech směrech,
c) u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV
na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
d) u vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona
zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.
Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba
požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8)
a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít
za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně
znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo
stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního
vedení),
6. skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům
vysokého nebo nízkého napětí,
7. umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo
nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení
energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46
uvedeného zákona.

www.cezdistribuce.cz



ŽADATEL
Petr Hejzlar

NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA VYŘÍZENO DNE
0100469644 840 840 840 21.09.2015

Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci:
Veřejná knihovna

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100469644 ze dne 21.09.2015 o sdělení existence energetického
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem
zasahuje energetické zařízení typu:

střet

síť VN
 Podzemní síť

síť NN síť VVN

 Stanice
 Nadzemní síť

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách
podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                    ). Přibližný průběh tras energetických zařízení
zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo
několik kabelů.

"energetický zákon"

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo
trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné
písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k
dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro
podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo
přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s. požádat o
přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území
se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před
započetím zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840  840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím
bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.03.2016 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy
k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie
nebo k navýšení rezervovaného příkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených
důvodů si Vás proto společnost ČEZ Distribuce, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je
potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné
právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány,
sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího
prokazatelného souhlasu společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze
pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem
Přílohy
1. Situační výkres zájmového území

z pověření POV/ŘDA/94/0118/2014 2. Podmínky pro provádění činností v ochranných
pásmech energetických zařízeníIng. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti
ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02  |  IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035  |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz,  www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00, Plzeň

ČEZ Distribuce, a. s.



Platí pouze se sdělením číslo 0100469644.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území (klad mapových listů)

SKUPINA ČEZ



Platí pouze se sdělením číslo 0100469644.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres - list 1

SKUPINA ČEZ



ŽADATEL
Petr Hejzlar

NAŠE ZNAČKA VYŘÍZENO DNEVYŘIZUJE / LINKA
ČEZ ICT Services, a. s. 21.09.20150200362074

Pro: Stavební řízení

Věc: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., pro akci:

Veřejná knihovna

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200362074 ze dne 21.09.2015, která se týkala sdělení o existenci
komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle vědomí společnosti ČEZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území                                                                                                                                              nenachází
komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází
jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.09.2016.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci či neexistenci sítí představuje
skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také
důvěrnými informacemi společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost
ČEZ ICT Services, a. s. dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných
právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti
si Vás dovolujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity,
zpřístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu
společnosti ČEZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly
vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
ČEZ ICT Services, a. s.

Přílohy
Situační výkres zájmového území

ČEZ ICT Services, a. s. Praha 4, Duhová 1531/3, PSČ 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | IČ: 26470411, DIČ: CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasílací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PSČ 140 53



Platí pouze se sdělením číslo 0200362074.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situační výkres zájmového území

SKUPINA ČEZ
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RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
657 02 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
ČSOB  a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Petr Hejzlar
Sportovní 2139/6
70200 Ostrava

datum
21.09.2015

vyřizuje
Jaroslav Kápička

naše značka
5001184370

Věc:
Veřejná knihovna

K.ú. - p.č.: Poruba-sever

Stavebník: Petr Hejzlar , Sportovní 2139/6 , 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE 
Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko: 

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská 
zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o.. Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků 
či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o 
jejich poloze a vlastnictví. 
 
V rozsahu území vyznačeného v příloze souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů např. s vydáním územního rozhodnutí, zjednodušeným územním řízením, vydáním územního 
souhlasu, uzavřením veřejnoprávní smlouvy, ohlášením, stavebním povolením, veřejnoprávní smlouvou o 
provedení stavby nebo oznámením stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora. 
V případě uzavření veřejnoprávní smlouvy nebude RWE GasNet, s.r.o. ani RWE Distribuční služby, s.r.o., jako 
zmocněnec RWE GasNet, s.r.o., účastníkem územního ani stavebního řízení a nebudou uvedeni ve třetích osobách 
veřejnoprávní smlouvy. 
 
Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání. 
 
Stanovisko bylo vygenerováno na základě vaší žádosti automaticky. 
 
V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese 
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", 
případně na Zákaznické lince 840 11 33 55. 
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Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně 
zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby. 
 
V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001184370 a datum 
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení



Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č.  5001184370 ze dne 21.09.2015.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Petr Hejzlar , Sportovní 2139/6 , 70200 Ostrava. K.ú.: Poruba-sever.

Legenda:

linie 
 plynovodu

NTL

STL

VTL

VVTL

nefunkční

výstavba

regulační  stanice

ochranné 
zařízení

 kabel

 elektropřípojka

kabel protikorozní 
ochrany

anodové 
uzemnění

 stanice katodové 
ochrany
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Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s. 
se sídlem 28. října 1235/169,  
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 
 
 
 
KOLONIČNÁ Martina Mgr.             Ostrava, dne: 30.09.2015 
Tel: 596 697 139 
E-mail: martina.kolonicna@smvak.cz  
Značka: 9773/V015897/2015/KO 
 
 
Věc:  Veřejná knihovna,  k.ú. Poruba-sever 

Stanovisko k existenci inženýrských sítí, resp. stavebnímu záměru (neslouží jako stanovisko pro 
vydání územního souhlasu, územního rozhodnutí, souhlasu s ohlášenou stavbou nebo stavebního 
povolení) 

 
 
Popis stavby: 

Předložená dokumentace řeší stavbu veřejné knihovny na pozemcích parc.č. 3655/72 a 3655/64 
v k.ú. Poruba-sever. 

 
 

Stanovisko k umístění: 
Realizací výše uvedené stavby na pozemcích parc.č. 3655/72 a 3655/64 v k.ú. Poruba-sever 

nedojde ke střetu se zařízením v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. Nemáme námitek.  
 
 
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
•  Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s. 
 

Petr Hejzlar 

Sportovní 2139 / 6 

702 00 Ostrava 



3655/10

3655/37

3655/47

3655/64

3655/72

3635

3637

3639

3654/6

3656/2

3655/91

3634/1

3655/36

25 m
1 : 1 000

Vodovod SmVaK

Vodovod provozovaný SmVaK

Kanalizace jednotná SmVaK

Kanalizace splašková SmVaK

Kanalizace dešťováSmVaK

Kanalizace tlaková SmVaK

Odlehčovací stoky SmVaK

Kanalizace jednotná provozovaná SmVaK

Kanalizace splašková provozovaná SmVaK

Kanalizace dešťováprovozovaná SmVaK

Kanalizace, vodovod není v majetku ani
provozování SmVaK

Elektro kabel SmVaK

Orientační zákres sítě Kat. území:

Vytiskl: Tisk dne: Číslo vyjádření:
SmVaK Ostrava a.s. Poruba-Sever

Koloničná 30.9.2015 15897/2015
Měřítko: 1:1000 0 m 50



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Vyřizuje: Jokl Petr 
E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Naše značka: E20620/15

V Praze dne: 21.9.2015

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o

elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: Veřejná knihovna
Stupeň: Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu
/ rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech 
Republic  a.s.

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

…………………………………..

Ochrana sítí
Technologický úsek 

Seznam příloh
Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plánek

Petr Hejzlar
Sportovní 2139/6

70200 Ostrava



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací
Číslo žádosti: E20620/15

Název stavby /akce: Veřejná knihovna

Datum podání žádosti: 21.9.2015

Důvod žádosti: Stavební řízení
Popis jiného důvodu
žádosti:
Výška nad terénem
(metry): 0

Poznámka:

Žadatel
Firma / organizace:

IČ

DIČ

Kontaktní osoba: Petr Hejzlar

Adresa: Sportovní 2139/6

Město / obec: Ostrava

PSČ: 70200

Stát:

E-mail: peter.hejzlar@gm ail.com

Telefonní číslo:

Stavebník
Firma / organizace:

Kontaktní osoba: Petr Hejzlar

Adresa: Sportovní 2139/6

Město / obec: Ostrava

PSČ: 70200

Stát:

E-mail: peter.hejzlar@gm ail.com

Telefonní číslo:

Odeslání stanoviska
E-mail: peter.hejzlar@gm ail.com



T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 2

Situační plánek
Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda: 

Optické trasy  TMCZ 1 Optické trasy  TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro trasy  NN Mikrov lnné (MW) spoje

Optická technologie TMCZ
1

Optická technologie TMCZ 2 
a sítě PASNET

Elektro technologie NN Základov é stanice

Druhy  sítí:

Geodeticky  zaměřené Přibližný průběh Plánov aný průběh Nadzemní v edení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujícím formát WKT.
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-479032.90578961 -1099501.10316299,-479044.609860985 -1099435.58244283,-478941.035377169
-1099464.71379834,-478934.428531496 -1099539.83091373,-478935.130311853 -1099538.99717463,-479032.90578961
-1099501.10316299)))
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