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Příloha č.1 Půdorys objektu 
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Příloha č.2 Mapa intenzity slunečního záření [5.] 

 

Příloha č.3 Mapa intenzity síly větru [5] 
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Příloha č.4  Beaufortova stupnice rychlosti větru [12] 
S

tu
p

eň
 

Rychlost větru 

Tlak větru 

v kg/m² 

odpovídající 

měření v 10 

m 

Slovní 

označení 
Znaky na souši Znaky na moři 

m/s km/h 

0 0–0,2 0–1 0 bezvětří 
kouř stoupá svisle 

vzhůru 

moře je zrcadlově hladké 

1 0,3–1,5 1–5 0–0,1 vánek 

kouř už nestoupá úplně 

svisle, korouhev 

nereaguje 

malé šupinovitě zčeřené vlny bez 

pěnových vrcholků 

2 1,6–3,3 6–11 0,2–0,6 
slabý 

vítr 

vítr je cítit ve tváři, listí 

šelestí, korouhev se 

pohybuje 

malé vlny, ještě krátké, ale 

výraznější,se sklovitými hřebeny, 

které se nelámou 

3 3,4–5,4 12–19 0,7–1,8 
mírný 

vítr 

listy a větvičky v 

pohybu, vítr napíná 

prapory 

hřebeny vln se začínají lámat, pěna 

převážně skelná. Ojedinělý výskyt 

malých pěnových vrcholků. 

4 5,5–7,9 20–28 1,9–3,9 
dosti 

čerstvý 

vítr 

vítr zvedá prach a 

papíry, pohybuje 

větvičkami a slabšími 

větvemi 

vlny ještě malé, ale prodlužují se. 

Hojný výskyt pěnových vrcholků. 

5 8,0–10,7 29–38 4,0–7,2 
čerstvý 

vítr 

hýbe listnatými keři, 

malé stromky se 

ohýbají 

dosti velké a výrazně prodloužené 

vlny. Všude bílé pěnové vrcholy, 

ojedinělý výskyt vodní tříště. 

6 10,8–13,8 39–49 7,3–11,9 silný vítr 

pohybuje silnějšimí 

větvemi, telegrafní 

dráty sviští, nesnadné 

je používat deštník 

velké vlny. Hřebeny se lámou a 

zanechávají větší plochy bílé pěny. 

Trochu vodní tříště. 

7 13,9–17,1 50–61 12,0–18,3 
prudký 

vítr 

pohybuje celými 

stromy, chůze proti 

větru obtížná 

moře se bouří. Bílá pěna vzniklá 

lámáním hřebenů vytváří pruhy po 

větru. 

8 17,2–20,7 62–74 18,4–26,8 
bouřlivý 

vítr 

láme větve, vzpřímená 

chůze proti větru je již 

nemožná 

dosti vysoké vlnové hory s hřebeny 

výrazné délky od jejich okrajů se 

začíná odtrhávat vodní tříšť, pásy 

pěny po větru 

9 20,8–24,4 75–88 26,9–37,3 vichřice 

menší škody na 

stavbách 

vysoké vlnové hory, husté pásy 

pěny po větru, moře se začíná valit, 

vodní tříšť snižuje dohlednost. 

1

0 
24,5–28,4 89–102 37,4–50,5 

silná 

vichřice 

na pevnině se 

vyskytuje zřídka, 

vyvrací stromy a ničí 

domy 

velmi vysoké vlnové hory s 

překlápějícími a lámajícími se 

hřebeny, moře bílé od pěny. Těžké 

nárazovité valení moře. Viditelnost 

znatelně omezena vodní tříští. 

1

1 
28,5–32,6 103–117 50,6–66,5 

mohutná 

vichřice 

rozsáhlé zpustošení 

plochy 

mimořádně vysoké pěnové hory. 

Dohlednost znehodnocena vodní 

tříští. 

1

2 
32,7–?? 118–133 66,6–?? orkán 

ničivé účinky odnáší 

domy, pohybuje 

těžkými hmotami 

vzduch plný pěny a vodní tříště. 

Moře zcela bílé. Dohlednost velmi 

snížena. Není výhled. 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kilogram_na_metr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr_za_sekundu
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_za_hodinu
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bezv%C4%9Bt%C5%99%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C3%A1nek&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slab%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Slab%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADrn%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%ADrn%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosti_%C4%8Derstv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosti_%C4%8Derstv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dosti_%C4%8Derstv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cerstv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%8Cerstv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Siln%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prudk%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Prudk%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bou%C5%99liv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Bou%C5%99liv%C3%BD_v%C3%ADtr&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vich%C5%99ice
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Siln%C3%A1_vich%C5%99ice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Siln%C3%A1_vich%C5%99ice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohutn%C3%A1_vich%C5%99ice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Mohutn%C3%A1_vich%C5%99ice&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ork%C3%A1n
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Příloha č.5 Roční výkaz pro ERÚ [12] 

Energetický regulační úřad 

Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava 

dislokované pracoviště: Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 

 

Roční výkaz 
základní údaje o přenosové a distribuční soustavě ČR 

poskytované regionálními PDS, ČEPS, a.s. a ostatními držiteli licence na distribuci 

(k 31.12. příslušného roku) 
rok  : 

 

Subjekt zašle do 15. února následujícího roku na adresu : 

Energetický regulační úřad (ERÚ), 

 dislokované pracoviště: Partyzánská 1/ 7, 170 00 Praha 7 

 

Název subjektu (dle licence) :   Adresa : 

 

 

 

IČO :                 Číslo licence :                      Druh licence: 

 

 

Region :          
                                      12 – licence na 

distribuci elektřiny 

                                 13 – licence  na 

přenos elektřiny 

 

  

POLOŽKA 

 

JEDNOTKA 

 

 ČEZ ČEPS RPDS OSTATNÍ 

1 Transformační výkon 
transformátorů 400/.. kV 

[MVA]     

2 Transformační výkon 
transformátorů 220/.. kV 

[MVA]     

3 Transformační výkon 
transformátorů 110 kV / vn 

[MVA]     

4 Trasy venkovních vedení 400 kV  [km]     

5 Trasy kabelových vedení 400 kV [km]     

6 Celková délka tras vedení 400 kV [km]     

7   - z toho trasy jednoduchých 
vedení    400 kV 

[km]     

8   - z toho trasy dvojitých vedení 
400 kV 

[km]     

9   - z toho trasy trojnásobných 
vedení 400 kV 

[km]     

10   - z toho trasy čtyřnásobných 
vedení 400 kV 

[km]     

11 Trasy venkovních vedení 220 kV  [km]     

12 Trasy kabelových vedení 220 kV [km]     

13 Celková délka tras vedení 220 kV [km]     

14   - z toho trasy jednoduchých 
vedení   220 kV 

[km]     

15   - z toho trasy dvojitých vedení 
220 kV 

[km]     

16   - z toho trasy trojnásobných 
vedení 220 kV 

[km]     

ERÚ2 - 01 
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POLOŽKA 

 

JEDNOTKA 

 

ČEZ ČEPS RPDS OSTATNÍ 

17   - z toho trasy čtyřnásobných 
vedení   220 kV 

[km]     

18 Trasy venkovních vedení 110 kV [km]     

19 Trasy kabelových vedení 110 kV [km]     

20 Celková délka tras vedení 110 kV [km]     

21   - z toho trasy jednoduchých 
vedení   110 kV 

[km]     

22   - z toho trasy dvojitých vedení 
110 kV 

[km]     

23   - z toho trasy trojnásobných 
vedení 110 kV 

[km]     

24  - z toho trasy čtyřnásobných 
vedení   110 kV 

[km]     

25 Trasy venkovních vedení 35 kV [km]     

26 Trasy kabelových vedení 35 kV [km]     

27 Celková délka tras vedení 35 kV [km]     

28 Trasy venkovních vedení 22 kV [km]     

29 Trasy kabelových vedení 22 kV [km]     

30 Celková délka tras vedení 22 kV [km]     

31 Trasy venkovních vedení 10 kV [km]     

32 Trasy kabelových vedení 10 kV [km]     

33 Celková délka tras vedení 10 kV [km]     

34 Trasy venkovních vedení 6 kV [km]     

35 Trasy kabelových vedení 6 kV [km]     

36 Celková délka tras vedení 6 kV [km]     

37 Trasy venkovních vedení 5 kV [km]     

38 Trasy kabelových vedení 5 kV [km]     

39 Celková délka tras vedení 5 kV [km]     

40 Trasy venkovních vedení 4 kV [km]     

41 Trasy kabelových vedení 4 kV [km]     

42 Celková délka tras vedení 4 kV [km]     

43 Trasy venkovních vedení 3 kV [km]     

44 Trasy kabelových vedení 3 kV [km]     

45 Celková délka tras vedení 3 kV [km]     

46 Trasy venkovních vedení 1 kV [km]     

47 Trasy kabelových vedení 1 kV [km]     

48 Celková délka tras vedení 1 kV [km]     

49 Trasy venkovních vedení 0,5 kV [km]     

50 Trasy kabelových vedení 0,5 kV [km]     

51 Celková délka tras vedení 0,5 kV [km]     

52 Trasy venkovních vedení 0,4 kV [km]     

53 Trasy kabelových vedení 0,4 kV [km]     

54 Celková délka tras vedení 0,4 kV [km]     

55 Počet transformátorů 400/220 kV [ks]     

56 Počet transformátorů 400/110 kV [ks]     

57 Počet transformátorů 220/110 kV [ks]     

58 Počet transformátorů 110 kV / vn, 
které jsou provozovány v DS 

[ks]     

 
Výkaz se týká skutečnosti. 

- Veškeré údaje (včetně tras vedení a kabeláže) jsou udávána v celých číslech. 

- Elektronická forma výkazu (součást SW, který obdrží každý respondent zdarma)obsahuje definice 

jednotlivých položek. 

 

Držitel licence:            Telefon:                              Fax:      E-mail: 

Adresa : 

Datum :                                                    Vyhotovil a zodpovídá :     Podpis :        

Razítko : 
 


