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Praha Smíchov

Ostrovského 2263/31

Smíchov [729051] Bytový d m

2302 Bez památkové ochrany

Bez památkové ochrany

Jedná se o 7 podlažní bytový d m, p i emž podlaží 2.PP a 1.PP jsou áste n  zapušt na v zemin . Bytový d m je tvo en bytovými jednotkami, komunika ními 
prostory a nevytáp ným technickým zázemím. 
P vodní obvodové st ny jsou vyzd ny z CPP r zných tloušt k a nejsou tepeln  izolovány. Obvodové st ny st ešní nástavby jsou vyzd ny z tvárnic Ytong tl. 400 
mm. Obvovová st na  bytové jednotky v 2.PP-1.PP v kontaktu se sv tlíkem je tepeln  izolována izolací EPS tl. 50 mm. 
Podlaha na zemin  bytové jednotky je tepeln  izolována izolací XPS tl. 50 mm. Podlaha na zemin  ostatních prostor není tepeln  izolována. 
Skladbu st ešní konstrukce nebylo možné zjistit, jedná se tedy o kvalifikovaný odhad energetického specialisty. 
St echa je zateplena minerální izolací tl. 160 mm mezi krokvemi. 
Okna jsou plastová s iz. dvojskly, s vyjímkou jedné bytové jednotky, kde jsou okna p vodní d ev ná zdvojená. 
 
Vytáp ní je zajišt no el. p ímotopy, lokálními plynovými topidly a plynovými kotli. Oh ev teplé vody je zajišt n el. oh íva i o objemu 80 l, plynovými 
pr tokovými oh íva i a pr tokov  v plynových kotlích.

Bytové prostory Obytné zóny - BD - byt

Chodby Obytné zóny - komunikace











OS CPP tl. 770 mm

OS CPP tl. 630 mm

OS CPP tl. 590 mm

OS CPP tl. 320 mm

OS CPP tl. 320 mm

OS CPP tl. 200

OS CPP tl. 100 mm

OS CPP tl. 100 mm + EPS 50 mm

OS CPP 150 + Ytong 150

OS Ytong 375 mm

OS lehká viký

ST  šikmá

STR 2.PP k ext.

PDL k ext.

SZ CPP tl. 770 mm

SZ CPP tl. 770 mm

PDL na zemin  + XPS 50 mm

PDL na zemin

SN CPP tl. 590 mm

SN CPP tl. 590 mm

SN CPP tl. 120 mm

STR k nevyt. sut.

okno s iz. dvojskly 134/107

okno s iz. dvojskly 180/155



okno d . zdvoj. 180/155

okno s iz. dvojskly 135/155

okno d . zdvoj. 45/95

balk. sest. s iz. dvojskly

okno s iz. dvojskly 200/140

okno s iz. dvojskly 370/140

okno s iz. dvojskly 100/157

okno s iz. dvojskly 180/110

okno s iz. dvojskly 50/197

st . okno s iz. dvojskly 78/140

okno d . zdvoj. 100/157

vstupní dve e 85/197

vstupní dve e plast. 130/295

vstupní dve e d . 130/295

luxfer. sv tlík



el. p ímotopy

lok. plynová topidla

plynový kotel

plyn. oh ev TV

plynový kotel

el. oh ev TV

Soustava v zón : Bytové prostory

Soustava v zón : Chodby



Doporu uji zateplení obvodových st n budovy izolací EPS 70F tl. 120 mm, st n a strop  k nevytáp ným prostor m izolací EPS 
70F tl. 100 mm vým nu p vodních oken za okna s max. hodnotou U = 1,2 W/m2.K.

Není uvažováno.

Není uvažováno.

ANO ANO ANO

Doporu uji využití FVE pro výrobu elektrické energie. Pro výpo et bylo 
použito FVE o ro ním výkonu 10 400 kWh.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není vhodné.

NE NE NE

Není uvažováno.

Pro spln ní požadavku na dosažení klasifika ní t ídy C by bylo pot eba: 
Zateplení obvodových st n izolací EPS 70F tl. 120 mm, st n a strop  k nevytáp ným prostor m izolací EPS 70F tl. 100 mm a vým na p vodních 
oken za okna s max hodnotou U = 1,2 W/m2.K. 
Využití FVE pro výrobu elektrické energie. Pro výpo et bylo použito FVE o ro ním výkonu 10 400 kWh.
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