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Stručný popis budovy 

Jedná se o zděný bytový dům Průběžná 1938/56 – 1941/62, Praha 10, k. ú. Strašnice. 

Dům má 5 nadzemnchí podlaží a nižší část se 3 nadzemními podlažími a suterénem. V 1. NP vyšší 

části se nachází komerční prostory, ve zbytku objektu jsou byty. Střecha nižší části objektu je plochá 

jednoplášťová. Nosnou konstrukcí jsou železobetonové prvky. Střecha byla zateplena polystyrenem 

tl. 320 mm. 

Vyšší část má nevytápěnou půdu. S trop pod touto půdou byl zateplen minerální vatou tl. 200 mm. 

Okna v bytové části objektu byla vyměněna za plastová zasklená izolačním dvojsklem. V 1. NP 

(komerční prostory) jsou některé výplně plastové, některé dřevěné a některé ocelové. Nachází se zde 

i výplně z luxfer. 

Na objektu byly zatepleny obvodové stěny bytové části, a to kontaktním zateplovacím systémem 

s tepelnou izolací o tl. 140 mm.  

Stručný popis energetického a technického zařízení budovy 

Vytápění objektu je zajišťuje CZT, stejně tak i dodávku TV. 

Dále je v objektu využívána elektrická energie, a to na napájení osvětlení a domácích spotřebičů. 

Seznam podkladů použitých pro hodnocení budovy 

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován dle vyhl. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti 

budov, v platném znění. Průkaz energetické náročnosti je zpracován z povinnosti, kterou udává zákon 

406/2000 Sb. v platném znění. 

Podklady použité k vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy: 

1. Zaměření objektu – DPU REVIT, s.r.o – 11/2014 

2. Projektová dokumentace „Regenerace bytového domu Průběžná 1938/56 – 1941/62, Praha 

10“ – Pragotherm, 06/2013 

3. Informace od vlastníka objektu ohledně v minulosti provedených oprav, úprav a opatření 

4. Výpis z katastru nemovitostí 

5. Snímek katastrální mapy 

6. Vyhl. 78/2013 Sb. v platném znění 

7. Zákon 406/2000 Sb. v platném znění včetně souvisejících předpisů 

8. TNI 73 0331 Energetická náročnost budov – Typické hodnoty pro výpočet 

9. ČSN 73-0540 v platném znění a další související technické normy 
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