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Šumná Šumná

123

Šumná (764256) Rodinný d m

353 Bez památkové ochrany

1930 Bez památkové ochrany

Rodinný d m (vila) v rekrea ní oblasti Vranovské p ehrady, vystav na kolem roku 1930. Jedná se o dvoupodlažní budovu s obytným podkrovím a suterénem 
za ízeným jako vinný sklípek. Sou ástí budovy je zadní trakt, ve kterém jsou krom  místnosti s centrálním vytáp ním (tepelné erpadlo s výkonem 18 kW) a 
další místnost, která d íve sloužila jako skladovací prostor. Okna jsou p evážn  p vodní, d ev ná kastlová. Zdivo v ší ce 600 mm je z cihel pálených, hlavní 
budova se zateplením polystyrenem o tl. 100 mm. ást budovy je zachována v p vodním stavu, sociální místnosti (koupelny a WC) jsou zrekonstruovány ve 
všech podlažích. Podkroví je rovn ž po rekonstrukci a je p izp sobeno k bytovému užívání.

Rodinný d m Šumná 123 Obytné zóny - RD - byt











St na vn jší CP 1 tl.600

St na vn jší CP 1 tl.500 (zadní 

Suterénní st na nad terénem

St echa šikmá (hlavní budova)

Podlaha suterénu (zatepl.-vinný 

Podlaha na zemin

Suterénní st na pod terénem

Strop pod nevytáp nou p dou

1. o d  kastl 1.P JZ

2. o d  kastl 1.P JZ

3. o d  kastl 1.P JZ

4. o d  kastl 1.P JZ

dv d  vstup JZ

dv d  vstup SV

o st ešní d  2-sklo SV

o st ešní d  2-sklo JZ (3 ks)

o d  kastl 1.MP SV

o d  kstl 1.P SV

o d  kstl 2.P SV

o d  kastl 1.P JV

o d  kastl kuchy  1.P JV

o d  kastl 2.P JV

o d  koup. 1.P JV

o d  p íst. kotel. JV

o d  kastl suter. SZ



o d  kastl 1.MP SZ

o d  kastl 2.MP SZ

o d  kastl 1.P SZ

o d  kastl 1-2.P soc.SZ (2ks)

vrata (p ístav.) d  plná SZ

o d  (p íst.) 2-sklo SZ

Suterén o d  2-sklo SV

Suterén o d  2-sklo JV

Suterén o d  2-sklo SZ



Tepelné erpadlo

El. topná patrona

Tepelné erpadlo

Rodinný d m Šumná 123
LED žárovky; 

žárovky



Doporu uji provést vým nu p vodních d ev ných kastlových oken a d ev ných dve í za výrobky s izola ním trojsklem. Dále 
doporu uji provést zateplení podlahy na zemin  a podlahy ve vytáp né ásti suterénu polystyrenem EPS 100 S o tl. 150 mm.

Není doporu eno.

Doporu uji instalaci fotovoltaických panel  na jihozápadní st echu objektu o ploše 40 metr  tvere ních. Vyrobenou 
elektrickou energii je možné využít pro oh ev TV pomocí tepelného erpadla nebo je možné ji ukládat do akumulátor  pro 
pozd jší využití v budov .

ANO ANO ANO

Obnovitelné zdroje jako jsou solární panely na oh ev TV nebo 
fotovoltaické panely by byly vhodným dopl kem ke stávajícím zdroj m 
tepla.

NE NE ANO

Kombinovaná výroba elekt iny a tepla se pro dané využití objektu 
nehodí a ekonomicky se nevyplatí.

NE NE ANO

Soustava ZTE se v obci nevyskytuje, a proto není technicky ani 
ekonomicky proveditelná.

ANO ANO ANO

Tepelné erpadlo je v objektu již užíváno jako zdroj tepla pro vytáp ní 
a oh ev TV.

Doporu uji provést vým nu p vodních d ev ných kastlových oken a d ev ných dve í za výrobky s izola ním trojsklem. Dále doporu uji provést 
zateplení podlahy na zemin  a podlahy ve vytáp né ásti suterénu polystyrenem EPS 100 S o tl. 150 mm. Doporu uji instalaci fotovoltaických 
panel  na jihozápadní st echu objektu o ploše 40 metr  tvere ních. Vyrobenou elektrickou energii je možné využít pro oh ev TV pomocí 
tepelného erpadla nebo je možné ji ukládat do akumulátor  pro pozd jší využití v budov .



Obytná
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