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T inec Old ichovice

125

Old ichovice u T ince Rodinný d m

st.861 Bez památkové ochrany

1970 Bez památkové ochrany

Zd ný rodinný d m dvoupodlažní zcela podsklepený s nevytáp ným podst ešním prostorem pod stanovou st echou. Obvodové zdivo z CPP tl. 300 a 450 mm 
bez tepelné izolace. Strop pod p dou ze stropní konstrukce Hurdis bez dodate né TI, podlaha nad suterénem ŽB bez tepelné izolace, okna d ev ná kastlová, 
d ev ná zdvojená, luxfery a okna plastová s izola ním dvojsklem, dve e venkovní d ev né palubkové áste n  prosklené. Vytáp ní elektrickými p ímotopy, 
oh ev vody el.zásobníky. Podklady ke zpracování: zam ení, informace zástupce vlastníka, údaje z KN.

Rodinný d m Obytné zóny - RD - byt
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El. p ímotopy

El.zásobník

Soustava v zón : Rodinný d m
Kombinované 

osv tlení



Zateplení konstrukcí na systémové hranici obálky budovy, vým na otvorových výplní

Vým na zdroje vytáp ní a oh evu TV, zm na osv tlovacích t les

ANO ANO ANO

solární kolektory

NE NE NE

NE NE NE

ANO ANO ANO

Tepelné erpadlo vzduch-voda

Doporu uji zateplení konstrukcí na systémové hranici obálky budovy, vým nu otvorových výplní na doporu ené hodnoty sou initele prostupu 
tepla dle SN 730540-2:2011. Doporu uji vým nu osv tlovacích t les za úsporn jší, nap . LED žárovky a vým nu stávajícího zdroje vytáp ní a 
oh evu vody s využitím alternativních systém  dodávky energie, nap . tepelné erpadlo, solární kolektory apod.
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