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Praha [554782] Kr

Za Zelenou liškou 469/15

Kr  [727598] Bytový d m

1142/14 Bez památkové ochrany

1947 Památková zóna

Jedná se o stávajcí objekt stávajícího bytového domu s obchodními jednotkami v p ízemí. 
 
Obvodové st ny jsou vyzd ny z cihelného zdiva. V rozsahu 2.NP-4.NP jsou obvodové st ny zatepleny minerání izolací tl. 100 mm. 
Podlaha nad nevyt. suterénem je v míst  obchodním prostor jedné z komer ních jednotek zateplena izolcí EPS tl. 200 mm. 
Strop pod nevyt. p dou není tepelné izolován. 
Výpln  otvor  jsou osazeny iz. dvojskly. 
Vytáp ní obchodních prostor je zajišt no elektrokotlem a el. p ímotopy. Vytáp ní bytových jednotek je zajišt no elektokotlem a plynovými kotli. Oh ev TV je 
zajišt n el. oh íva i, plynovým pr tokovým oh íva em, elektrokotlem a plynovými kotli. 
Projekt osv tlovací soustavy nebyl k dispozici, energetickou náro nost osv tlení ur uje uživatel. 
P i zm n  oproti výše uvedeném je nutno PENB revidovat. 

Obytné prostory Obytné zóny - BD - byt

Chodba Obytné zóny - komunikace

Obchodní prostory Obchody - prodejní plochy

Sklady Obchody - sklady (bez pobytu osob)











OS CPP 600 mm

OS CPP 600 mm

OS CPP 600 mm

OS CPP 450 mm

OS CPP 450 mm

OS CPP 150 mm

OS CPP 600 mm + MW 100 mm

OS CPP 600 mm + MW 100 mm

OS CPP 450 mm + MW 100 mm

OS CPP 450 mm + MW 100 mm

ST  šikmá

SN CPP 600 mm

SN CPP 450 mm

SN CPP 450 mm (p da)

SN CPP 300 mm

SN CPP 100 mm

SN CPP 150 mm (p da)

PDL na nevyt. sut.

PDL na nevyt. sut.

PDL na nevyt. sut.

PDL na nevyt. sut. + TI

PDL nad exteriérem

STR pod nevyt. p dou

STR pod nevyt. p dou (schod.)

dve e vnit ní 90/202

okno s iz. dvojskly 225/150

okno s iz. dvojskly 225/150



okno s iz. dvojskly 220/155

okno s iz. dvojskly 125/180

okno s iz. dvojskly 70/45

okno s iz. dvojskly 70/45

okno s iz. dvojskly 150/150

okno s iz. dvojskly 150/150

okno s iz. dvojskly 360/55

okno kov. 220/155

vstupní dve e plast. 95/240

vstupní dve e plast. 95/220

vstupní dve e plast. 360/200

vstupní dve e kov. 220/240

luxfer 220/60

luxfer 360/260

luxfer 360/65



Plynový kotel

Elektrokotel

El. p ímotop

Chladíci jednotka

Plynový kotel

Elektrokotel

El. oh ev TV

Plyn. pr tok. oh .



Obytné prostory

Chodba

Obchodní prostory

Sklady



Doporu uji zateplení aktuáln  nezateplených obvodových st n minerální izolací tl. 100 mm (lamb. max. 0,033 W/m2.K). Dále 
doporu uji zateplení stropu pod nevyt. p dou izolací Isover UNI tl. 200 mm a podlahy nad nevyt. suterénem izolací EPS 70F tl. 
200 mm. Doporu uji vým nu stávajících oken za nová s izola ními trojskly.

Pro snížení energetické náro nosti budovy doporu uji instalaci systému nuceného v trání v obchodních prostorech a 
bytových prostorech. Pro výpo et byl použito VZT jednotky o ú innosti zp tného získávání tepla 85 %.

NE NE NE

Není uvažováno

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. 
Doporu uji zateplení aktuáln  nezateplených obvodových st n minerální izolací tl. 100 mm (lamb. max. 0,033 W/m2.K). Dále doporu uji 
zateplení stropu pod nevyt. p dou izolací Isover UNI tl. 200 mm a podlahy nad nevyt. suterénem izolací EPS 70F tl. 200 mm. Doporu uji vým nu 
stávajících oken za nová s izola ními trojskly. Instalace systému nuceného v trání v obchodních prostorech a bytových prostorech. Pro výpo et 
byl použito VZT jednotky o ú innosti zp tného získávání tepla 85 %.



Obytná

Obytná

Jiná než obytná

Jiná než obytná
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