
ä Bměnskê komunikace

DODATEK č. 2
k nájemní smlouvě ze dne 29.4.2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12.1.2015

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Brněnské komunikace a.s.
ıč: 60733098,
sídlem Brno - Štýřice, Renneská třída 787/1a, PSČ 63900,
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. B 1479
zastoupená: lng. Luďkem Borovým, generálním ředitelem, na základě pověření představenstva
ve věcech technických: l

(dále jen ,,pronajímatel")

FG FAClLlTY, s.r.o.
Kč: 01673262,
sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno,
Společnost je zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 79000
zastoupená: Ing. Igorem Faitem a Denisou KujeIovou,jednateIi společnosti

(dále jen ,,nájemce“)

(Pronajímatel a nájemce jsou dále označování společně jako „účastníci“ a jednotlivě jako „účastník“,
tento dodatek dále jen „Dodatek”)

vzı-ILEDEM K ToMu, že:

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Dne 29.4.2013 došlo původně mezi společností Mediagate s.r.o., IČ: 25558501, se sídlem
Brno, Bidláky 20, č.p. 837, PSČ 63900 (dále jen „Mediagate”) jako nájemcem a
společností JIŽNÍ CENTRUM BRNO a.s., se sídlem Brno-Trnitá, Zvonařka 5, PSČ 602 O0, IČ:
607 41 881 (dále jen „JCB”) jako pronajímatelem k uzavření nájemní smlouvy týkající se
pronájmu budovy č.p. 465 na pozemku p.č. 897/3, vše vedeno v katastru nemovitostí
Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město
V katastrálním území Trnitá, obec Bmo včetně všech součástí a příslušenství;

Pronajímatel je nástupnickou společností společnosti JCB na základě fúze sloučením
účinné k datu 31.12.2013;

Pronajímatel a společnost Mediagate uzavřely k výše uvedené nájemní smlouvě dodatek
č. 1 dne 12. ledna 2015.

na základě smlouvy O postoupení Smlouvy uzavřené dne 1. března 2015 mezi společností
Mediagate, JCB a nájemcem došlo kpostoupení práv a povinností nájemce Zvýše
uvedené nájemní smlouvy, na základě čehož se nájemce stal nájemcem dle výše citované
nájemní smlouvy (dále jen „Smlouva o postoupení"),

účastníci si přejí upravit některá práva a povinnosti sjednané vnájemní smlouvě
definované výše ve znění dodatku č. 1 shora uvedených skutečností (dále též jako
„Nájemní Smlouva"),

DoHoDLı SE účAsTNícı NA NÁsLEDuıícíMz
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1.1

1.2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

I.
Úvodní ustanovení

Účastníci prohlašují, že kdatu uzavření tohoto Dodatku nemají vzájemně nevyrovnanéjakékoliv dluhy, které by byly po splatnosti.
Účastníci dále prohlašují, že kdatu uzavření tohoto Dodatku pronajímatel eviduje uhrazenoujistinu ve výši 1.794.890; Kč (Slow: jeden milion sedm set devadesát čtyři tisíc osm setdevadesát korun českých), S níž bude nakládáno v souladu S podmínkami Nájemní Smlouvy.

Il.
Předmět Dodatku

Účastníci se dohodli na tom, že se článek IV. Smlouvy (Doba trvání nájmu) nahrazuje novýmnásledujícím zněním: „Nájem dle této smlouvy počíná dne 1. května 2013 asjednává se nadobu určitou do 31. prosince 2025."
Účastníci se dohodli na tom, že v článku VI. Smlouvy (Jistota) odst. 3 se vypouští následujícívěta: „Pokud bude proti jistotě pronajlmotelem Započltávána pohledávka pronajímatele zanájemcem Z titulu dlužného nájemného dle této nájemní smlouvy, je pronajímatel oprávněnprovést zápočet bez ohledu na splatnost takové pohledávky na nájemném, tedy lze započítatinájemné nesplatné. "

Účastníci se dohodli na tom, že do článku VIII. (Úpravy a Změny předmětu nájmu) Začleňujinový odstavec č. 3 následujícího znění:
„Účastníci se dohodli na tam, že nájemce je oprávněn na vlastní náklady provést opravya Zhodnocení předmětu nájmu, jejichž účelem je snížení energetické náročností předmětunájmu, a které jsou blíže vymezeny vpříloze č. 1 Dadatku č. 2 této smlouvy (dále též jako„Opravy a zhodnocenľ), s tím, že předběžně Odhadované náklady na tyto opravy a Zhodnoceníčim' k okamžiku podpisu dodatku č. 2 této smlouvy na základě kvalıfikovaného odhadu nájemcečástku minimálně ve výši 5350.000,- Kč (slovy: pět milionů tři sta padesát tisíc korun českých).V návaznosti na to se účastníci dohodli následovně:
(a) nájemce je oprávněn provést Opravy a Zhodnocení s tím, že:

- předlozˇípronajímateli k přípomínkám o schváleníprojektovou dokumentaci,-předložípronajímateli k přípomínkám návrh smlouvy O dílo včetně detailního položkovéhorozpočtu předjejím uzavřením se zhotovitelem stavebních úprav,- umožní pronajímateli kontrolu a vznášení připomínek kjednotlivým etapám stavebníchúprav tak, že jej bude informovat o harmonogramu skutečného postupu stavby a budeakceptovat oprávněné připomínky a požadavky pronojímatele,
-předloží pronajímateli souhlas orgánu památkové péče se stavebními úpravami Zejménavenkovního pláště budovy (světlíky).

(b) Pronajı'motel souhlasí S tím, že podle odstavce § 28 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., Odaních zpříjmů, ve znění pozdějších předpisů, si může nájemce odepisovat všechnapovolená technická Zhodnocení provedená a zaplacená nájemcem, zejména pak 0pravy aZhodnocení.

Účastníci se dohodli, že V článku X. Smlouvy (Zánik nájmu) se celé znění odst. 1 nahrazuje tímtonovým zněním: ,,Neaplíkuje se."
Účastníci se dohodli, že včlánku X. Smlouvy (Zánik nájmu) se do odst. 2, a to na jeho konec,doplňuje následující: „V případech uvedených pod písm. a), b) a c) je možné podat výpovědjpokud nájemce ani v dodatečné lhůtě 15 dnů od doručenı' písemné výzvy k nápravě nezajistí
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nápravu stavu, který byjinak byl důvodem k výpovědi a kterýje v takové výzvě popsán. "

2.6. Účastníci se dohodli, že v článku X. Smlouvy (Zánik nájmu) se celé znění odst. 4 nahrazuje tímto
novým zněním: ,,Neaplíkuje se.".

2.7. Účastníci se dohodli, že v článku X. Smlouvy (Zánik nájmu) se celé znění odst. 6 nahrazuje tímto
novým zněním: ,,Ujednáním této smlouvy nejsou omezena práva podat výpověďnájmu či učinit
odstoupení od smlouvy dle obecně závazných předpisů, nestanoví-li tato smlouva jinak, přičemž
v případě, že tato smlouva uvádí jinak, užije se odchylná úprava sjednaná V této smlouvě
namísto právní úpravy, od které se odchyiuje. ”

2.8. Účastníci se dohodli, že se stávající odstavec 10. článku XIII. Smlouvy mění na Odstavec 11. a
doplňuje se nový odstavec 10. následujícího znění: „Účastníci berou na vědomıj že společnost
Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O
svobodném přı'stupu k informacím, ve zněnípozdějších předpisů."

2.9. Ostatní práva a povinnosti vyplývající Z Nájemní smlouvy zůstávají uzavřením tohoto Dodatku
nedotčena.

Ill.
Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu všemi účastníky.
3.2 Účastníci berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat

ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., O svobodném přístupu kinfonnacím, ve znění pozdějších
předpisů.

3.3 Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a jsou nadále platná a účinná.
3.4 Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, Z nichž každý účastník obdrží po jednom

vyhotovení.

3.5 Účastníci prohlašují, že si tento dodatek přečetli, bezvýhradně souhlasí sjeho obsahem a že ho
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

v Brnè une 32 - Y. 2015 v Brnê dne ÍŰ` J ˇ 2016

Podpis: Podpis:
Firma: Br ěnské komunikace .s. Firma:
Jméno: ln . Luděk Borový. Jméno:
Funkce: generální ředitel

na základě pověření př d tavenstva
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PLNÁ Moc

FG FACHJITY, s.r.0.
IČ: 01673262,

sídlem Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Bmo,Společnost je Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě, sp. Zn. C 79000(dále jen jako „Zmocnitel“)

zmocňuje tímto:

JUDr. Tomáše Rad, Ph.D.advokáta zapsaného Českou advokátní komorou pod č. 12894,se sídlem a adresou pro doručování
DRV Legal, s.r.0. advokátní kancelářBrnø, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, IČ; 293 ı5 883

(dálejen ,,Zmocněnec“)

aby Zmocnitele v plnem rozsahu zastupoval a činil jménem Zmocnitele veškeré právní jednání,úkony, přijímal doručované písemnosti, podával návrhy a žádosti, uzavíral smíry a narovnáníjmenoval rozhodce a Sjednával rozhodčí smlouvy, uznával uplatněné nároky, vzdával se nároků,podával opravné prostředky včetně těch mimořádných, námitky nebo rozklad a vzdával se jich,vymálıal nároky plnění nároků přijímal, jejich plnění potvrzoval, to vše i tehdy, když je podleprávních předpısů zapotřebí zvláštní plné moci. Tuto plnou moc udělujeme i v rozsahu práv apovinností zejména podle občanského Soudního řádu, soudního řádu správního, trestního řádu,exekučního řádu, správního řádu, a jako speciální plnou moc k dojednání, uzavření a podpisujakéhokoliv právního jednání, smlouvy, dohody a dodatku se společností Brněnskékønınniıxnøø na., IČ: 60733098, xfáıøzn Bvnø - Šťýřiøę, Rønnøxká :nan 78711x, PSČ 63900.
Tato plná moc opravňuje Zmocněnce též kpodání dovolání či ústavní stížnosti, jakož ívzastupování vřízeních před Nejvyšším soudem České republiky i Ústavním soudem Českérepubliky. Tato plná moc opravňuje Zmocněnce též podat návrh na nařízení exekuce či zahájitjiné kroky dle právního řádu České republiky za účelem vymožení nároků Zmocnitele.

Zmocnitel bere na vědomí, že Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jinému advokátu čiadvokátnímu koncipientovi v rozsahu stanoveném příslušnými předpisy.

V Bmě dne 4.4.2016

Ing. Igor Fait j/ Denisa KujelováFG FACILITY, s.r.0. FG FACILITY, s.r.0.Jednatel
jednate]

Tuto plnou moc přijímám:

JUDr. 'lzomáš Rada, Ph.D., advokát
K'



Příloha č. 1 Odsouhlasené opravy a zhodnocení
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STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENí ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAM
p.č. 897/3 v k.ú. Tmitá '_'- ARCH ITE KTI

24.11.2015 KONCEPT



srAvEaNI ÚPRAVY Ks SNIŽENI ENERGÉIICKÉ NÁnočNosTı

objedrıatel:
FAI'ľ GALLERY, a.s.
Hlinky 49/126
6303 00 Brno

zpracovatel:

PROAM, s.r.o.

Heršpická 812/5, 639 00 Brno
ıč: 28293592, Dıčz CZ28293592

kontaktní adresa:
PROAM ARCHITEKTI
Štefánikova as, 602 oo arnø
www.proam.cz

stupuje:

projekční tým:

stupeň:

vstupní koncept

datum:

REVIZE O1 - 24.11.2015

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE sNížENí ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAM _-
p.`c'.897/3vk.ú.Trnitá 'i ARCHITEKTI

24.11.2015 IDENTIFIKACE



Předmětem této dokumentace je zhodnocení stávajícího stavu historického objektu bývalé strojírny, která byla
poslední rekonstrukcí adaptováná pro kulturní potřeby galerie. Dokumentace dále má sloužit jako vstupní návrh
možných stavebních úprav, které by v koncepční rovině vedly ke snížení energetické náročnosti budovy. Koncept
potenciálních úprav objektu vychází Z dostupné výkresové dokumentace (2004 - 2005), prohlídky stávajícího stavu
objektu a výpočtu tepelných ztrát.

Pro případné stavebně-technické úpravy bude vypracována detailní projektová dokumentace v rozsahu a
podrobnosti prováděcího projektu. Na základě prováděcí dokumentace bude zpracován položkový rozpočet
investičních nákladů a výkaz výměr pro výběr dodavatele.

Návrh úprav technologií (tj. vytápění, chlazení, vzduchotechnika) je v koncepční rovině, detailní návrh bude
předmětem samostatné dokumentace v rozsahu a podrobnosti prováděcího projektu.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENí ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. O1) PROAM _-
p.č897/3vk.ú.Trnirá _' ARCHITEKTI

24.11.2015 ANOTACE



STÁvAJící STAV



' i 'Lšifľıliľ-'iiriìilžfí llÉŤW-"i

sOučAsNÝsIAvooJEKTu

i Tento NA Tmo NA
KoNsrıwKcE lw/:uq ZTMTICˇĚŠLKEM gzıonfi'

[Mwh] [Mwh]

1 PODLAHA 0,62 21,4

2 ZDI 1,09 30,2

s STŘECHA 0,21 6,9
453,8 S13 319 108

4 OKNA 1,4 5,5

5 svĚTLíKv 3,3 30,0

6 KANÁLv 2,4 6,1

Stávající objekt byl pro potřeby zhodnocení v této dokumentaci rozdělen do základních konstrukcí "1 - 6' viz schématický řez. Tyto základní
konstrukce byly posouaeny Z tepelně-technického hlediska a byla stanovena celková výpočtová ztráta objektu viz tabulka. Celková teplná ztráta řadí
Objekt do třídy G energetické náročnosti budov - tzn. mimořádně nehospodámá stavba.

Výsledky výpočtu tepelných ztrát vtéto dokumentaci se liší od hodnot uváděných v projektové dokumentaci (tj. 334,3 kw). Ve výpočtu tepelných
ztrát v původní projektové dokumentaci jsou užity nepříznivé koeficienty, v původním výpočtu není počítáno S tepelnou ztrátou větránim, pouze S
infiltrací.

Z výše uvedené tabulkyjsou patrné procentuelní podíly jednotlivých hodnocených konstrukcí na celkové tepelné ztrátě. Technicky a organizačně
lze reálně uvažovat s vylepšením parametrů a úsporou energie opravou světlíků (3), které činí 30,0% z celkové ztráty, a dále na dodatečném zateplení
instalačních kanálů (6), které se na celkové ztrátě podílí 6,1 96. Velký podíl na tepelných ztrátách zaujímá obvodové neizolované cihelné zdivo s pilíři (2),
které se podílí 30,2%, nicméně dodatečné izolace je možná pouze ze strany interiéru.

Neméně důležitou roll na úsporách bude hrát reálná těsnost lmnstrukci (světlíky, vrata, okna, ...) a provoz samotné galerie (způsob větrání, záso
bování, pohybu osob...). Z provozního hlediska je zásadní zejména chybějící zádveří u hlavního vstupu (7), což reálně v kombinaci s nastavením ofuků
nad dvěmi dveřrni způsobuje značné tepelné úniky.

Přestože se dokumentace věnuje pouze stavební části objektu, neboť posouzení technologické stránky objektu je předmětem samostatného po-
sudku, prohlídkou stavby jsou zjevné problematické body (např. topné registryv instalační kanálech jsou menší dimenze než projektováno, radiátory
osazeny příliš hluboko v kanálech, nedochází k clrkulacl vzduchu, otázkou je reálný výkon, klimatizační prky pod stropem apod.)

Návrh možných úprav ve stavební části spolu s odhadem jejich dopadu na ztrátya investiční náklady jsou popsányv dalších částech dokumentace.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENí ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAM --
p.č.897/3vı‹.ú.Trnirá i ARCHITEKTI

24.11.2015 sTÁvAJící STAV



1. ÚPRAVA sTŘEŠNícH svĚTLíKů



lži
I;
I.:
E

PROBLÉMOVÉ mov:
- VÝPLNĚ Z POLYKARDONATOVÝCH DESEK Jsou POUZE ZÁKLADNÍJEDNOKOMOROVÉ S VEıMı NEPŘIZNIVÝMI PARAMETRY (u=a,3 w/nıłK)
- POČET SVĚTLÍKÚ A JEJICH CELKOVÁ PLocHA zPüSOııuJE vEıxou TEPELNOU ZTRÁTu PŘI PŘÍMÉM PRoSTuPu TEPLA VZHůRu
- OTÁZKOU JE ZPüSos PROVEDENI NOSNÉ KONSTRUKCEATESNOST svĚTLIKü V MÍSTĚ uŠTOvÁNi
- NEGATIVNÍM ASPEKTEM Jsou TÉž VYSOKÉ TEPELNÉ ZısKvA PŘEHŘÍVANI PRosToRu V LErNícH MĚSÍcícH
- NÁVRHEM JE VÝMĚNA POLYKARBONATŮ ZA účıNĚıŠí, PŘÍPADNĚ osAZENı' ZCELA NOVÝCH sYsrÉMovÝcH SVĚTLIKù

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENı' ENERGE-TıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01)
p.‹ˇ:. 897/3 V k.ú.Tmitá

PROAM-ì
-'- ARCHITEKTI

24.11.2015 1. ÚPRAV sTŘEšNÍcH sVĚTLÍKü - STAV



svĚTLÍKY HLAVNÍHO OaıEKTu - 690 M2

svěıılıcv sOćNÍHo OBJEKTU- zoo M2

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENí ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. O1) PRQAM
n.č.897/avı‹.ú.Trni±á 1 ARCHITEKTI
24.11.2015 1. ÚPRAVA STŘEŠNícH SvĚTLíKů - NÁVRH



mír-_“

NAvRı-ı Díıči ÚPRAVY
Z níže uvedené tabuky je patrný Odhad dopadu úpravy parametrů sıětlíků (5) na celkovou ztrátu objektu.
Celkově by mělo dojít ke snížení tepelné ztráty objektu o c 10,3% oprotl současnému výpočtu.
P0 úpravě bude činit podíl tepelných ztrát světlíky na celkových ztrátách 15,4% oproti původních 30,0 96.
Vylepšení parametru výplně svêtlíků ma' příznivý dopad na snížení solámích zisků v letních měsících na 406 MWh/rok oproti původním 613.
Výpočtovë dochází úpravou ke Snížení celkové potřeby tepla na vytápění na 301 MWh (z původních Z 319 MWh).

ÚPRAVA SVĚTLÍKÚ - MAKROLON uv 511 KOMÚRKOVY' (u= 1,4; g= 42 se, síıÁ)

i TEPLO NA TEPLO NA
KONSTRUKCE [w/äz

K]
ZTRÁTIČˇŤILKEM [TQIDÍLČÍ' [Mwh] [Mwh]

1 PODLAHA 0,62 25,9
z ZDı 1,09 38,4
3 STŘECHA 0,21 8,3

405,8 406 301 40
4 OKNA 1,4 6,7
s svĚnlKY 1,4 15,4

6 KANÁLY NA 7,3

SOUCASNÁ ZrRÁTA [kw] 453,6

ODHAD ÚSPORY (as) 10,3 0PR0ı1 sOučAsNEMu sTAvu

ODHAD ıNvEsrıčNÍcrı NÁKLADÚ:
oDHADovANÁ CENA VÝMÉNY POUZE POLYKAREONÁTÚ -

POZNÁMKY:
1. CENA auDE UPŘESNENA PROVADĚCÍM PROJEKTEMI
2. CENU MÚžE NEsATıvNE ovuvNıTSTAv NOSNÝCH HLıNÍKovYcH KoNsrRuKcl
3. CENU MŮŽE NEGATIYNE ovuvNır STAV LEMovAclcH A TĚSNÍCÍCH PRvKÚ P0 DEMONTAZI
4. CENA NHOHLEDŇUJE PŘÍPADNE CASOVÉ OMEZENÍ v PROVOZOVANÍ GALERIE
s. CENA NEZOHLEDŇUJE PŘÍPADNOU ETAPıZAcı PRACÍ DLE P0żADAvKu GALERIEA SıÍM SPOJENÉ YÍCE PRÁCE NA PŘERuŠENÍ PRACÍ, ÚKLıD, PRONÁJEM LEŠENÍA ZNovuZAHÁıENÍ PRACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNÍžENí ENERGETICKE' NÁROČNOSTI (REV. oı)
p.č. 897/3 v k.ú. Trnìtá

24.11.2015

PROAM
i ARCHITEKTI

1. ÚPRAVA STŘEŠNÍCH SVĚTLÍKÚ - ODHAD ÚSPORY



2. ÚPRAVA ıNsTALAčNícH KANÁLů



PROBLÉMOVÉ sODY:
- TSPEıNĚ NEIZOLOVANÉ INSTALACNÍ KANÁLY ııooxıosoııflısıhflasomm
- S OHLEDEM NA POČET KANÁLü AZEJMÉNAıEııcı-ı DORÉMNIDÉLKY VZNIKÁVELKA ZTRÄTOVĂ PwcHA- SAMOSTATNOU PROBLEMATIKOU Jsou ROZMĚRY, VÝKONOVÉ PARAMETRYAZPÚSOR OSAZENÍ REGISTRŰ - TOTO JE VŠAK PŘEDMÉTEM ŘEŠENÍSAMOSTATNÉ ČÁSTI TECHNOLOGIE (VYTÁPĚNÍ, cHLAZENÍ, VzDucHOrTEcHNıKAı

PROAM
i' ARCHITEKTI

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENí ENERGETıcKÉ NÁROčNOSTı (REV. O1)
p.č. 897/3 V k.ú. Tmitá

24.11.2015 2. ÚPRAVA ıNsTALAčNícH KANÁıü - STAV



KANÁLY 120x ı1DcM = 290m

KANÁLY 45 x45 cM = soM
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STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNIZENI ENERGETICKE NAROCNOSTI (REV. 01)
p.č. 897/3 v k.ú. Tmìtá ARCHITEKTI

ÁLŮ - NÁVRH2. ÚPRAVA ıNsTALAčNÍcı-ı KAN24.11.2015



NAVRı-ı DíLčl ÚPRAVY
Z níže uvedené tabuky je patmý odhad dopadu dodatečného zateplení instalačních kanálů (6) na celkovou ztrátu objektu.
Celkově by mělo dojít ke snížení tepelné ztráty objektu o cca 2,4 96 oproti současnému výpočtu.
Po úpravě bude činit podíl tepelných ztrát na celkových ztrátáclı 1,8 96 oproti původních 6,1 96.
Výpočtově dochází úpravou ke Snížení celkové potřeby tepla na vytápění na 310 MMı (z původních z 319 MWh).

* Skutečný způsob provedení / neprovedeni dodatečného zateplení instalačních kanálů možno provést pouze v koordlnacl S úpravami technologie -
tj. úpravy prvků topného systému.

ÚPRAVA ıNsTALAčNÍcH KANÁLÚ - vNıTŘNi ızoLAcE, EPS TL. 4 cM

TEPLO NA TEPLO NA
KONSTRUKCE U ZTRATA CELKEM ZTRATA DlLčl soıARNÍzıSıw VYTÁPĚNÍ CHWENI[wıvnznq [xvvı [x] [ıvıwhıvøhı [Mwh] [Mwhl

1 PODLAHA 0,62 22,4

2 ZDI 1,09 31,5

3 STŘEcı-rA 0,21 7,2
442,7 613 310 110

4 OKNA 1,4 5,8

5 SvĚTLlKY 3,3 31,3

s KANÁLY 0,57 1,8

SOUČASNA ZTRÁTA [KVV] 453,6

ODHAD ÚSPORY (96) 2,4 OPROTI SoučAsNÉMu STAVU

PROVEDENÍ TEcHNıcKÉHO NÄVRHU ÚPRAVY NEBYLO oDsOuı-ILASENO
PŘÍPADNE' PRoVEDENl ÚPRAVY HRADí NÁrEMcE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNÍŽENÍ ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAM
p.č. 897/3 V k.ú. Trnìtá

24.11.2015

--- ARCHITEKTI

2. ÚPRAVA ıNsTALAčNÍcH KANÁLÚ - ODHAD ÚSPORY



3. ÚPRAVA HLAVNÍHO vsTuPu



I

:QLÍP

I-

nEfEaEıIıćııI UKÁZKY Dťrııu) A ıIıObıEHO VZHIIDU ZAOVEH v Iıısronıcıcťm xonvčxıu

PROBLÉMOVÉ RODY:
- cHYBĚIÍcí ZÄDVEŘÍ HLAVNÍHO VsruPu GALERIE
- ZPŮSOB PROVOZU, čErNosT OTVÍRÁNÍA DORA OTEVŘENÍOVUVŇUIE TEPELNÉ ZTRÁYY (ODHADEIVI PŘI OTEVŘENÍ NA ccA 15 MIN Z HODINYÚNIKEM Až ccA 25% ENERGIE)

PROVEDENÍ TEcHNIcKEHO NÁVRHu ÚPRAVY NEBYLO ODSOUHLASENO
PŘÍPADNÉ PROVEDENÍ ÚPRAVY HRADÍ NÁIEMcE

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAMp.č. 897/3vI‹.ú.TrnI:á _'- ARCH ITE KTI
24.11.2015 3. ÚPRAVA HLAVNÍHO VSTUPU -STAV



4. ÚPRAVA TOPENÍ
5. ÚPRAVA cHLAZıšNí



ÚPRAVA TOPENÍ
- OTOPNY' SYSrEM JE PODDIMENZOVANÝ, STÁVAJÍCI OTOPNÁ TĚLESA JSOU MENšícH DIMENZÍA UM íSTÉNY PŘÍLIŠ HLUBOKO V KANALEcH
- NEDocHÁZí K PROUDĚNI vZDUcH A DıSTRıBUcı TEPLÉHO vZDucHu Z ıNSTALAčNícH KANÁLů

NÁVRH ÚPRAV;
- DO ıNSrAıAčNÍcH KANÁLÚ BUDE NASÁVÁN vZDUcH Z HORNÍČÁSTI GALERUNÍHO PROSTORU
- Do STAVAJÍCÍH PoDLAHOVÝcH KANÁLÚ BUDOU NAINSTALOVANY DODATEČNEˇTRUBNI ROZVODY PŘIVODU vZDucHu
- KOLEM JEDNOTLIVYCH OTOPNÝCH TELES BUDE VYWOŘENA DODATECNÁ KAPOrAžs KOTVENÍM DO STEN INSTALAČNICH KANÁLÚ
- DO KAžDE KAPOTÁŽE OTOPNÉHO TÉLESA BUDE ZAÚsrĚN PŘívOD VZDUCHU, čímž BUDOU VYTVOŘENY cHYBĚıIcí DıSrRıBUčNÍ VYUSTKY
z BUDE PROVEDENO SEŘíZENí SYSTÉMU A REGULACE PŘIVÁDĚNÉHO VZDUCHU
- ODHADOVANA cENA ÚPRAVY - 1,15 MıL. Kč + DPH

ÚPRAVA cHLAzENÍ
NÁVRH ÚPRAV:
- SOUCASNĚ INSTALOVANE CHLADÍCÍ JEDNOTKY BUDOU VYUžıTY JAKO ZDROJ cHLADU
- ÚPRAVOU BUDOU DOPLNÉNY VN ITŘNÍJEDNOTKY, DÁLE ROZDĚLOVAČ A IZOLOVANÉ ROZVODY
- BUDE PROVEDENO SEŘÍZENÍ SYSTÉMU
- ODHADOVANÁ CENA ÚPRAVY - 341g Mıı. ıgç + DPH

POZNAMKY.
1. cENY BUDOU UPRESIVÉNY PROvADÉcÍMı PROıEm úPRAv TOPENÍ A cı-ııAzENÍI
2. cENv NOHLEDŇUJÍPRIPADNE OASOVÉ OMEZENÍV PROVOZOVANÍ GALERIE, ErAPızAcı APOO.

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNı'žENí ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTY (REV. 01) PROAM-_ ARCHITEKTIp.č. 897/3 V k.ú. Trníta'

24.11.2015 4. ÚPRAVA TOPENÍ/ 5. ÚPRAVA cHLAZENí



zÁvĚREčNÉ zHoDNOcENí ÚPRAV



zAvĚREčNEzı-ıoDNocENI

Vstupní koncept ukazuje možnosti případných stavebních úprav objektu galerie s ohledem na výpočtové ztráty, které způsobují jednotlivé
konstrukce objektu.

Jako nejvhodnější se Z hlediska stavebně-technického pohledu jevív první etapě provést výměnu polylrarbonátový desek střešních svêtlikù a to v
minimální možné míře (tzn. výměna pouıe desek, pokud to technídrýstav nosných konstrukcí umožní), dále provést zaizolováni instalačních kanálů ve
vazbě na možnosti úprav topného systému. žádoucí je též vytvořit chybějící vstupní zădveří, jehož detallnítechnické řešení však bude nutno prověñt
v rámci prováděcıho projektu s ohledem na vysoké estetické požadakvy i celkovou cenu. Samotnou kapitolou jsou úpravy technologie. V druhé etapě
stojíza zváženou dodatečné zateplení vnitřního povrchu obvodových stěn, s přihlédnutím na historický aspekt objektu.

Zásah do ostatních konstrukci (tj. podlaha, okna, střecha) je ekonomíckyvysoce náročný či nerealizovatelné.

SHRNurí oDHADoVANÝcH cENz
1. VÝMĚNA SVÉTLÍKÚ 1,20 MıL Kč
2.zATEP1ENí INSTALAČNÍCH KANÁLÚ
a. ÚPRAVA HLAVNÍHO VsTuPu - zÁDVEŘí
4. ÚPRAVA TOPENÍ 1,15 MıL Kč
S. ÚPRAVA cHuAZENí 3,00 MıL. Kč

POZNAMKY:
ı ODHADOVANÉ cENvısou BEZ DPH
Z. ODHADOVANÉ cENv NEzoHLEoNuıí řASovÉ OMEZENÍV PııovoZovÁNí GALERIE
a. ODNADOVANE cENY NEZOHLEDNUJI ErAPızAcı PRAcí D12 PDMDAVKÚ GALERIEASTÍM SPOJENÉ vícEPRAcE NA PŘERUŠENI PROVADĚNÝOI PRAcí, oPAKovAıvÝ ÚKuD, DEMONTÁZE AıNovuMoNrAžE LEŠENÍ, oPAKovANE MHAJOVÄNÍSrAVEBNÍEH PRAclAPoD.
4. SKUTECNÉ VÝšE CENY Buoou UPRESNENY PRovÁoĚclM PROJEKTEM DIE IADÁNÍATEGNIOKÝOI Možnosrll

STAVEBNÍ ÚPRAVY KE SNížENi ENERGETıcKÉ NÁROČNOSTI (REV. 01) PROAMp.č.897/3vı‹.ú.Trniıá _- ARCHITEKTI
24.11.2015 ZÁVĚREČNÉ ZHoDNocENı' ÚPRAv




