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Seznam použitého zna ení 

Seznam použitých symbol

Ozna ení  Název     Jednotka 

ti  Teplota interiéru   °C 

te  Teplota exteriéru    °C 

Q   Tepelný výkon   W 

tl.  Tlouš ka    mm 

   Sou initel tepelné vodivosti  W/m*K 

R  Tepelný odpor    m2*K/W 

U  Sou initel tepelné vodivosti  W/m2*K 

Rsi   Tepelný odpor na stran  interiéru m2*K/W 

Rse  Tepelný odpor na stran  exteriéru m2*K/W 

m   Hmotnostní pr tok   kg/hod 

l  Délka     m 

  Sou initel ztrát místními odpory  - 

w  Rychlost proud ní v potrubí  m/s 

Z  Tlaková ztráta místními odpory Pa 

Ve  Expanzní objem   L 

Po  Nejnižší provozní p etlak  Pa 

Pc  Maximální provozní p etlak  Pa 

Ven  Velikost expanzní nádoby  L 

d  Rozm r potrubí   mm 
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Seznam použitých zkratek 

Ozna ení  Název      

SN  eská státní norma 

.dwg  Formát soubor  programu AutoCAD z anglického DraWinG 

TV  Teplá voda 

EPS  Extrudovaný polystyren 

  erpadlo 

OT  Otopné t leso 

R+S  Rozd lova  + sb ra

KK  Kulový kohout 
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ÚVOD 

 Tato diplomová práce se zabývá teplovodním vytáp ním pomocí deskových otopných 

t les a oh evem teplé vody pomocí tepelných erpadel zem -voda v objektech Klášteru Naší 

Paní nad Vltavou.  

 Každý lov k se chce ve svém domov  cítit pohodln . K tomu m že zna nou m rou 

p isp t i vytáp ní, jehož cílem je práv  zajišt ní teplené pohody a vytvo ení takového 

vnit ního prost edí, ve kterém se lov k bude cítit p íjemn . Jedním z nejb žn jších 

prost edk  jak tohoto pocitu pohody docílit, je použití vytáp ní otopnými t lesy. Výhodou je 

snadná a rychlá regulace teploty v místnostech.  

Otázka správného využití zdroj  energie se stává ím dál více aktuální. P írodní 

zdroje, které nyní využíváme, nejsou nevy erpatelné a proto je pot eba za ít využívat i 

n které z alternativních zdroj  energie. Podle druhu stavby a umíst ní by se m l co nejlépe 

zvolit alternativní zdroj. Energie z tepelných erpadel se díky r zným dota ním program m 

rychle uvedla do podv domí eských obyvatel. Díky velkému zájmu o r zné druhy tepelných 

erpadel se jejich výroba stala sériovou, tím se snížily výrobní náklady a následn  i prodejní 

cena. Nyní je energie z tepelných erpadel jednou z nejdostupn jších a nejvíce používaných 

zp sobu využití alternativního zdroje energie. 
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Pr vodní technická zpráva

Vypracoval: Bc. Michal Trnka 

V eských Bud jovicích: listopad 2012 
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2.1 Identifika ní údaje stavby, stavebníka, projektanta 

Název stavby    :  TRAPISTICKÝ KLÁŠTER V POLI ANECH - II. ETAPA 

      k.ú. Nahoruby, obec K e ovice (objekty "A, B, C, D, E") 

Místo stavby     :  obec K e ovice  k.ú. Nahoruby 

Investor   :  KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU, I : 736 33 577 

Stavební ú ad   :  K e ovice   

Projektant         :   Bc. Michal Trnka , V trná 72a, eské Bud jovice 370 05 

Stupe  dokumentace :  Realiza ní projekt 

Charakter stavby:   Novostavba 

2.2 Popis stavby, ú el, funkce 

Obsahem projektové dokumentace jsou novostavby p ti objekt , ozna ených jako „A, B, 

C, D, E“. Objekt A bude sloužit jako výrobní objekt potravin. Objekt B bude sloužit 

k duchovním innostem kláštera. Jeho hlavní ást je místnost Kostel. Ostatní objekty slouží 

pro ubytování, studium a ízení kláštera. 

   

2.3 Údaje o dosavadním využití a zastav nosti území 

Všechny dot ené pozemky jsou ve vlastnictví stavebníka. Na daném území se 

nenachází žádné stavby. Parcelní ísla a rozmíst ní objekt  po parcelách je znázorn ní 

ve výkresu situace. Na zatravn né ploše se nachází n kolik vzrostlých strom  a ke , které 

nebudou stavebními úpravami dot eny. Terén je lehce svažitý a bude upraven v místech 

stavby objekt  do jednotné výšky.  

2.4 Provedené pr zkumy a napojení na technickou infrastrukturu 

Byly provedeny následující pr zkumy místa stavby: 

- zam ení místa stavby, zpracované v prosinci 2010.

- prohlídka a fotodokumentace místa stavby v prosinci 2010.

- Radonový pr zkum v prosinci 2010.
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P i radonovém pr zkumu nebylo zjišt no riziko pronikání radonu.  Pr zkum provedl Ing. 

Michal Trnka, Jizerská 2, 37011, eské Bud jovice. 

2.5 Požadavky dot ených orgán

Nebyly stanoveny žádné požadavky dot ených orgán . 

2.6 Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu 

 P ístup k objekt m kláštera je zajišt n po silnici z Nahorub. Jedná se o místní 

komunikaci s asfaltovým povrchem. V areálu kláštera je navržena pojízdná zámková dlažba 

mezi objekty. Pojízdná komunikace ze zámkové dlažby kon í u objektu „A“, kde na ni 

navazuje zpevn ná komunikace pro zásah požárních jednotek. Napojení na sí  ve ejného 

vodovodu bude provedeno z ve ejné sít  jdoucí u západní hranici pozemku dle projektové 

dokumentace vodovodu.  

2.7 Obecné požadavky na výstavbu 

Projektová dokumentace dodržuje ustanovení vyhlášky . 268/2009 Sb., která 

upravuje obecn  technické požadavky na provád ní staveb, v etn  dodržení p íslušných 

normových hodnot, stanovených SN a technických požadavk  na výrobky stanovené 

zákonem . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v etn  p íslušných zm n a 

dopln ní n kterých zákon . 

2.8 Podmínky regula ního plánu 

Dot ené pozemky se nenachází v památkov  chrán né zón , ani nejsou zatíženy 

jinými podmínkami regula ního plánu obce Nahoruby. 
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2.9 P edpokládaná lh ta výstavby, popis postupu výstavby 

P edpokládaná doba výstavby je 45 m síc . Lh ta výstavby bude up esn na smlouvou 

o dílo s vybraným dodavatelem stavby.  

Stavba bude realizována v t ech etapách po objektech. V první etap  se provede stavba 

objektu E, následn  v druhé etap  objekt B, C a D. Nakonec v t etí etap  objekt A. 

2.10 Statistické údaje 

Zastav ná plocha:       6643,8 m2

Obestav ný prostor:       18 593 m3
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Souhrná technická zpráva

  

Vypracoval: Bc. Michal Trnka 

V eských Bud jovicích: listopad 2012
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3.1 Všeobecné údaje

Název stavby          :  TRAPISTICKÝ KLÁŠTER V POLI ANECH - II. ETAPA 

      k.ú. Nahoruby, obec K e ovice (objekty "A, B, C, D, E") 

Místo stavby     :  obec K e ovice  k.ú. Nahoruby 
Investor      :  KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU, I : 736 33 577 

Stavební ú ad    :  K e ovice   

Projektant              :   Bc. Michal Trnka , V trná 72a, eské Bud jovice 370 05 

Stupe  dokumentace :  Realiza ní projekt 

Charakter stavby:   Novostavba 

3.2 Popis stavby 

Stavba zahrnuje 5 objekt , ozna ených jako „A, B, C, D, E“. 

Jedná se o novostavby kde p ízemí objektu A bude sloužit k výrob okolády, 

zpracovávání ovoce a medu. Dále je v objektu A umíst na kuchy  pro p ípravu jídel pro 

jeptišky a hosty klášteru. Podsklepená ást objektu A slouží jako sklad. 2.NP je ur eno pro 

uskladn ní kakaových bob . 

Objekt B slouží k duchovním innostem kláštera. Jeho hlavní ást je kostel a zvonice.  

1.NP objektu C a D slouží jako studovna a v 2. NP jsou ubytovány ádové sestry.  

V budov  E jsou umíst ny kancelá e, skladové prostory a slouží, jako propojovací budova 

se stávající ástí kláštera kde budou ubytováni hosté a novicky. 

3.3 Zemní práce 

P ed zahájením výkopových prací musí být odkryta stávající orni ní a podorni ní vrstva. 

Ornice bude uložena na samostatnou skládku umíst nou na staveništi a nov  použita pro 

zúrodn ní zbývající ásti pozemku. Podorni ní vrstva bude po rekultivaci použita k zatravn ní 

zelených ploch v okolí navrženého kláštera. Maximální výška skládky ornice a podkornice je 

1,5m.  

P i provád ní výkopových prací je nezbytné stavební jámu (1.PP objektu A) pažit nebo 

svahovat a dbát bezpe nostních p edpis . V míst  stavební jámy se p edpokládá výskyt 

pozemní vody. Výkop bude provád n za sou asného erpání podzemní vody. Kv li velkému 
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množství podzemní vody bude u objektu a vybudována studna kam se bude svád t podzemní 

voda a p e erpávat do deš ové kanalizace. P ed zahájením bude provedena kontrola stavu a 

úrovn  vody ve stávajících okolních studnách a proveden rozbor stávající studni ní vody. 

Kontrola stavu vody a rozbor vody bude uložen ve stavebním deníku jako doklad o 

neovlivn ní kvality a úrovn  vody ve stávajících studnách. 

    

3.4 Základy: 

Základy stavby budou provedeny z prostého betonu t ídy C12/15 ze struskoportlandského 

cementu. Základy budou provedeny jako základové pasy. Zm na výškové úrovn  základových 

pas  v objektu A je provedena úskokami. Do základových konstrukcí nesmí být použito 

lomového kamene, aby byla zaru ena soudržnost betonové sm si. Podsklepená projektovaná 

ást bude založena na ŽB konstrukci z filigránových desek a p izdívce z betonových 

šalovacích tvárnic dimenzované proti tlaku podzemní vody a okolní zeminy. Základy budou 

založeny do nezámrzné hloubky a to minimáln  900 mm pod úrove  upraveného terénu.  

Výkopová spára musí být po strojním výkopu do išt na ru n . P ed betonáží základ

stavitel zajistí p evzetí základové spáry statikem. O p evzetí bude proveden zápis ve 

stavebním deníku. 

3.5 Zdi nosné 

Nosné zdivo objekt  je ešeno jako sendvi ové. Skládá se z cihelných tvarovek (nap . 

Porotherm), tepelné izolace ( nap . EPS 70Z) a cihelných tvarovek (nap . Porotherm), v tl. dle 

výkresové ásti. Zdivo je na n kolika místech obloženo kamenným obkladem dle výkresové 

ásti. Spojování zdiva bude na vápeno-cementovou maltu. Do ezávání zdiva bude provád no 

vodní pilou. Tím bude zaru eno snížení prašnosti a zvýšení p esnost ezání. 

Zdivo bude založeno na nových základových pásech. Ukon ení zdiva bude železobetonovým 

v ncem a stropní konstrukcí.  

3.6 Sloupy a pr vlaky: 

               

Jako nosné prvky v objektu A v 1.NP jsou použity montované železobetonové sloupy a 

pr vlaky. Výrobní dokumentace t chto prvk  je uvedena v textové ásti Statika. 
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Sloupy pr elí p ed objektem B a D budou z cihelných tvarovek (nap . Porotherm), v tl. dle 

výkresové ásti. Spojování zdiva bude na vápeno-cementovou maltu.

            

3.7 P í ky: 

P í ky budou provád ny z cihelných tvarovek (nap . POROTHERM) v tl. dle 

výkresové ásti. P i dozdívání p edsazených st n u toalet bude použit pórobeton (nap . 

Ytong).  

3.8 Stropy a stropní konstrukce: 

  

V objektu A budou strop tvo it železobetonové panely osazené na pr vlaky. Stropní 

deska bude mít tl. 200 mm. Typ panelu s ur ením výztuže je uveden v ásti Statika.  

 Ostatní objekty budou mít tráme kový keramický strop tl. 250 mm, nebo 

železobetonový stropní systém goldbeck 25. 

Stropní nosníky keramického stropu je nutno b hem stavby podep ít dle 

technologických p edpis  na provád ní výrobce. Po osazení keramických vložek bude strop 

zmonolitn n betonovou deskou s vloženou sva ovanou sítí KARI. 

 Stropní konstrukce u objektu E a garáží v objektu A tvo í p íhradové vazníky, na které 

je umíst n rošt z CD profil . Zespodu je roš  zaklopen sádrokartonovými deskami, na kterých 

je položena minerální izolace (nap . Isover).  

 Stropní konstrukce nad místností B1180-Kostel a místností D1048-Skriptorium bude 

z lepených nosník , na kterých bude proveden záklop z palubek na polodrážku. Poté bude 

umíst na tepelná izolace a st ešní krytina dle výkresové ásti. 

 Na chodbách a v n kterých místnostech jsou na stropní konstrukci zav šeny rozvody 

instalací, které jsou zaklopeny sádrokartonovými deskami. 

3.9 Vodorovné nosné konstrukce: 

 P eklady nosných st n budou provedeny pomocí nosných keramických p eklad  výšky 

238mm. P eklady p í ek budou provedeny pomocí p ekladu výšky 115mm.  

Klenuté oblouky budou provedeny z betonu B 20 a výztuže oceli 10 216 a 10 425. 

Výkres výztuže a umíst ní je uveden v ásti Statika.
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3.10 Schodišt  : 

Schodišt  v objektech jsou z železobetonu. Schéma výztuže, t ída betonu a spojení 

výztuže s ostatními nosnými prvky konstrukce je uveden v ásti Statika. P ed betonáž 

schodišt  bude provedeno p evzetí výztuže statikem, o kterém bude proveden zápis do 

stavebního deníku. 

Nášlapné stupn  budou obloženy mramorovými deskami, na kterých bude 

protiskluzový pruh. 

  

3.11 Zpevn né plochy: 

Ke stávajícímu objektu je provedena pojízdná cesta z betonové dlažby. Tato cesta bude 

prodloužena k objektu A. Cesta bude využívaná pro zásobování objektu A, zárove  bude 

využívaná jako požární cesta. Za objektem A je cesta z št rkového kameniva pokryta 

prosívkou. Tato cesta bude sloužit jako požární komunikace.

K objektu D je p ivedena pojízdná komunikace z odsek  žuly.  

 Pojízdné komunikace jsou ohrani eny silni ními obrubníky. P i zm n  sm ru 

komunikace budou použity obrubníky o délce 500 mm. 

 Podkladní vrstvy pod pojízdné dlažby budou zhutn ny silni ním válcem. 

 Pochozí zpevn né plochy jsou provedeny z žulových odsek  a z betonových 

dlažebních kostek. Ohrani ení pochozích chodník  je provedeno ze zahradních obrubník . 

 P i k ížení pojízdné a pochozí cesty bude proveden nájezd na pochozí cestu a dlažební 

kostky pochozích chodník  budou osazeny do betonového lože. 

3.12 Bezbariérové ešení 

Na parkovišti u p íjezdové cesty budou dv  místa k stání pro osoby t lesn  postižené. 

Hlavní vstup a v tšina vedlejších vstup  do objekt  jsou ve stejné výškové úrovni jako 

zpevn né pozemní komunikace. V objektech „A a D“ jsou umíst ny výtahy pro usnadn ní 

pohybu osobám s t lesným postižením.  
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3.13 Oplocení 

Okolo celého objektu je navrženo oplocení pomocí ty hranného poplastovaného pletiva. 

Brány umíst né na pojízdné komunikaci budou opat eny elektromotory pro dálkové otevírání. 

Systém a možnosti ovládání bude up esn no investorem p i výstavb .  

V místech pr chodu chodníku (ze zámkové dlažby, nebo žulových odsek ) s oplocením 

budou osazeny uzamikatelné branky o vnit ní ší ce 90cm. 

3.14 V trání a osv tlení místností 

V trání místností je zajišt no pomocí okenních otvor . Na toaletách a v koupelnách jsou 

navrženy ventilátory pro nucené odv trání. V místnosti A1113 jsou nad sporáky umíst né 

digesto e s odtahem nad st echu.  

 Osv tlení místností je provedeno pomocí okenních otvor . V podsklepené ásti 

objektu „A“ je použito anglických dvork  pro zajišt ní denního sv tla. Pro dostate né 

osv tlení jsou ve stropních a st nových konstrukcích navržena elektrická sv tla. Rozmíst ní a 

typy použitých sv tel je uvedeno v ásti projektové dokumentace: Elektroinstalace.   

3.15 Úpravy povrch  vnit ní: 

Vnit ní omítky budou štukové. Úprava na chodbách a v místnostech kde vedou 

rozvody zav šené na stopní konstrukci bude použit sádrokarton - požární odolnost dle 

technické zprávy požární ochrany. Vnit ní obklady jsou zna eny ve výkresové dokumentaci. 

Na vnit ních st nách je v místech dle výkresové ásti nalepen kamenný obklad. 

3.16 Úpravy povrch  vn jší: 

Vn jší povrch je proveden tenkovrstvou omítkou. ímsy na objektech budou opat eny 

výztužnou tkaninou ( perlinkou) o gramáži min. 80g/m2. Na vn jších st nách je v místech dle 

výkresové ásti nalepen kamenný obklad. 
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3.17 Podlaha a podlahové konstrukce:  

Skladby podlahových konstrukcí jsou popsány ve výkresové ásti. V celém objektu A a 

koupelnách  je použita keramická dlažba. V ostatních místnostech je linoleum. 

                                               Práce PSV: 

3.18 Izolace proti vod : 

Veškeré podlahy budou izolovány modifikovaným asfaltovým pásem (nap . Elastek 40 speciál 

mineral) proti zemní vlhkosti a radonu a to vzhledem k výskytu p dního radonu – dle 

pr zkumu pozemek zat íd n do st edního radonového rizika. 

Vlastní ŽB vana podsklepené ásti objektu A bude izolována proti tlakové podzemní vod

foliovou izolací (nap . Alkorplan 35034 tl. 1,5mm). 

  

3.19 Izolace tepelné: 

 Podlaha prvního  nadzemního podlaží bude opat ena 90 mm tl. vrstvou 

stabilizovaného polystyrénu EPS 100 Z . 

 Obvodové st ny celého objektu budou provedeny jako sendvi ové, ve kterých mezi cihelnými 

tvarovkami je vložena tepelná izolace z p nového polystyrénu.  

Zateplení stropní desky nad objektem A bude pomocí tepelné izolace z minerální vlny 

o tl. 120 + 60 mm, která bude položena na stropní betonové konstrukci. 

Zateplení podkroví bude pomocí tepelné izolace 100 + 50 mm s parozábranou na 

vnit ním povrchu a s vzduchovou mezerou p i vn jším povrchu.  

Nad místností B1180-Kostel a místností D1048-Skriptorium jsou použity tepeln

izola ní panely (nap . Isotec) v tl. 120mm. 

Nad ostatními místnostmi je tepelná izolace položená na podhledu ze sádrokartonu a 

porozábrany. Je použita tepelná izolace z minerální vlny 120 + 80 mm. 

       Navržené tepelné izolace respektují platné normy a p edpisy. 
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3.20 Izolace akustická: 

       Kro ejová izolace podlah je tvo ena tuhými deskami z minerálních vláken (nap . Orsil N) 

tl. 30 mm. Akustická izolace z minerálních vláken (nap . Orsil N) je použita ve skladb

st echy dle výkresové ásti.  

3.21 Konstrukce tesa ské: 

Konstrukce krovu je p evážn ešena jako lepená p íhradová konstrukce, na které je 

umíst né podbití a nebo lat  st ešního plášt .  

Nad místností B1180-Kostel  je krov tvo en pomocí lepených krokví a vazník , které 

jsou osazeny na železobetonových v ncích. 

 Nad objektem A je krov podep en ocelovou kozou, která podepírá krokve. 

Na vodorovné ásti p íhradových vazník  bude vybudovaná pochozí lávka o ší ce 

600mm pro kontrolu a opravu st ešní krytiny. 

3.22 Konstrukce klempí ské: 

Veškeré oplechování st echy – úžlabí, záv trné lišty, okapy a žlaby budou rovn ž provedeny 

z TiZn.      

3.23 Krytiny tvrdé: 

Bude použita pálená tašková krytina (nap . Tondach) v cihlové barv  umíst né na kontralat . 

Jako pojistná izolace bude použita difúzní folie ukon ena u okapu okapni kou z TiZn. 

3.24 Konstrukce truhlá ské: 

Pro stavbu jsou d ev né okna a výpln  otvor  z lepených profil  EURO 

s tepeln izola ním dvou-sklem s  k= 1,1. len ní a zp sob provedení oken v etn  otevíraní a 

barevného provedení je uvedeno v tabulce Výpisu truhlá ských výrobk . 
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Dve e budou d ev né masív do d ev né zárubn , pop ípad  obložkové zárubn . 

V tabulce jsou uvedeny rovn ž dve e s požární odolností dle zpracované zprávy požární 

ochrany. 

Sou ástí truhlá ských výrobk  jsou dále madla zábradlí, lavice kostelu, zábradlí na choru 

kostelu, vnit ní parapety. Vlastní provedení zábradlí bude up esn no na stavb .   

3.25 Konstrukce záme nické: 

P edstavují ocelovou konstrukci krovu, podep ení vzduchotechniky, ocelové zábradlí 

balkon . Veškeré svary budou provedeny jako nosné, pod uložením jednotlivých nosník

bude umíst n podkladní plech, ocelové vaznice budou navzájem spojeny pomocí svaru 

s p íložkami. Ocelové zábradlí balkon

Nezabudované ocelové konstrukce (konstrukce ve zdivu a betonu) budou opat eny 

dvojnásobným základním syntetickým nát rem.   

3.26 Dlažby a obklady: 

Keramické dlažby a obklady budou provedeny do tmele, v místech se zvýšenou vlhkostí bude 

pod obklad a dlažbu provedena hydroizola ní st rka. Styky p echodu a dilatací budou t sn ny 

silikonovým tmelem. Obklady budou provedeny v etn  rohových, koutových a ukon ujících 

lišt. P edpokládá se r zné barevné provedení obklad , provedení ozdobných pásk  a vzor . 

Sokl bude ve stejném provedení jako p ilehlá dlažba. 

Schodiš ové stupn  budou obloženy mramorovými deskami s 

nalepeným protiskluzovým pruhem. Sokl bude také z mramoru. 

Venkovní parapety budou provedeny z žulového kamene. 

Venkovní a vnit ní obklad st n bude z kamene. Kámen se na st nu p ilepí pomocí 

lepidla. 

   

3.27 Nát ry: 

     Truhlá ské výrobky odstín dle tabulky Výpis truhlá ských výrobk . Ocel dle záme nických 

výrobk . Klempí ské výrobky z TiZn budou ponechány bez nát ru. 
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3.28 Malby: 

       Po provedení vápenných štukových omítek plstí hlazených bude proveden dvojnásobný 

základní nát r (nap . Primalex). Teplota st n nesmí být nižší, než dovoluje výrobce nát r .  

3.29 Zdravotechnika – vodoinstalace, kanalizace, plyn, vytáp ní a elektroinstalace a 

vzduchotechnika 

Jsou popsány v samostatné technické zpráv  pop ípad  v souhrnné technické zpráv . 

V rámci provád ní stavby se p edpokládá zhotovení provád cí a výrobní dokumentace 

dodavatelem stavby.  
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Technická zpráva vytáp ní

  

Vypracoval: Bc. Michal Trnka 

V eských Bud jovicích: listopad 2012
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4.1  Všeobecné údaje 

Název stavby    :  TRAPISTICKÝ KLÁŠTER V POLI ANECH - II. ETAPA 

      k.ú. Nahoruby, obec K e ovice (objekty "A, B, C, D, E") 

Místo stavby     :  obec K e ovice  k.ú. Nahoruby 

Investor  :  KLÁŠTER NAŠÍ PANÍ NAD VLTAVOU, I : 736 33 577 

Stavební ú ad  :  K e ovice   

Projektant        :  Bc. Michal Trnka , V trná 72a, eské Bud jovice 370 05 

Stupe  dokumentace :  Realiza ní projekt 

Charakter stavby:   Novostavba 

4.2 Popis stavby 

  

Stavba zahrnuje 5 objekt , ozna ených jako „A, B, C, D, E“. 

Jedná se o novostavby kde p ízemí objektu A bude sloužit k výrob okolády, zpracovávání 

ovoce a medu. Dále je v objektu A umíst na kuchy  pro p ípravu jídel pro jeptišky a hosty klášteru. 

Podsklepená ást objektu A slouží jako sklad. 2.NP je ur eno pro uskladn ní kakaových bob . 

Objekt B slouží k duchovním innostem kláštera. Jeho hlavní ást je kostel a zvonice.  

1.NP objektu C a D slouží jako studovna a v 2. NP jsou ubytovány ádové sestry.  

V budov  E jsou umíst ny kancelá e, skladové prostory a slouží, jako propojovací budova se 

stávající ástí kláštera kde budou ubytováni hosté a novicky. 

4.3 Úvod 

V novostavb  klášterních objekt  bude podle tohoto projektu provedeno teplovodní vytáp ní 

s deskovými otopnými t lesy. Jen v místnosti B1180 (kostel) bude provedeno vytáp ní pomocí 

konvektor  umíst ných jak u obvodových st n, tak i v prostoru pod lavicemi. Podkladem pro 

provedení projektu byly slepé p dorysy, ez objektem a situace v rozsahu zpracování pro územní 

povolení ve formátu dwg. Investor požadoval vypracování provád cí projektové dokumentace na 

systém vytáp ní deskovými t lesy,  konvektory a oh evem teplé vody (dále jen TV) s využitím 
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tepelných erpadel zem -voda a hlubinných vrt . V objektu A bude umíst na kotelna se sedmi 

tepelnými erpadly a dv ma stratifika ními zásobníky. Dále budou v objektu D a C rozmíst ny 

celkem 3 akumula ní nádoby pro TV.  

Projekt topení byl vypracován v souladu s SN 060210 a podle podklad  výrobc

jednotlivých komponent . 

4.4 Tepeln  technické vlastnosti budovy 

Objekty o celkové podlahové ploše 6643,8 m2 jsou umíst ny v rovinatém terénu a jsou 

vzájemn  propojeny. Nosné zdivo objekt  je ešeno jako sendvi ové. Skládá se z cihelných 

tvarovek (Porotherm), tepelné izolace ( EPS 70Z) a cihelných tvarovek (Porotherm), v tl. dle 

výkresové ásti. Zdivo je na n kolika místech obloženo kamenným obkladem dle výkresové ásti. 

Spojování zdiva bude na vápeno-cementovou maltu. V 2.NP je použito i zdivo pln né perlitem 

(Heluz). St ešní konstrukce bude tvo ena pomocí tepeln  izola ního panelu (nap . Isotec) v tl. dle 

výkresové ásti. Zateplení stropní desky nad objektem A bude pomocí tepelné izolace z minerální 

vlny o tl. 120 + 60 mm, která bude položena na stropní betonové konstrukci. Zateplení podkroví 

bude pomocí tepelné izolace 100 + 50 mm s parozábranou na vnit ním povrchu a s vzduchovou 

mezerou p i vn jším povrchu.  Nad ostatními místnostmi je tepelná izolace položená na podhledu 

ze sádrokartonu a porozábrany. Je použita tepelná izolace z minerální vlny 120 + 80 mm. Podlaha 

prvního  nadzemního podlaží bude opat ena 50+40 mm tl. vrstvou stabilizovaného polystyrénu EPS 

100 Z.    

4.5  Provozní požadavky 

Objekty kláštera jsou plánovány pro 110 lidí. Špi kový odb r tepla na oh ev teplé 

vody a vytáp ní je stanoven dle p ílohy . 1- Pot eba tepla a teplé vody v objektech kláštera. 

V no ních hodinách je plánovaný útlum vytáp ní a budou nah ívány stratifika ní zásobníky 

a zásobníky TV. Denní režim dovoluje ve erní hygienu rozložit jen do dvou hodin. V tuhle 

dobu je i špi kový odb r tepla. Pro výrobní ú ely bylo stanoveno investorem pot eba TV 

v množství 1m3/h. 
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4.6 Koncepce 

Výpo tové teploty v místnostech byly ur eny na základ  normových hodnot a 

následné konzultace s investorem. Topný systém bude s deskovými otopnými t lesy až na 

místnost B1180 (kostel) kde bude použito konvektorové vytáp ní umíst né jak v podlaze, 

tak i v místech pod lavicemi. Umíst ní je zakresleno v projektové dokumentaci. Teplotní 

spád pro výpo et byl uvažovaný 55 / 45°C.  

4.7 Tepelné ztráty objektu 

Tepelné ztráty byli po ítány pomocí programu Ztráty 2010. U Místností, které m li 

za ísle místností písmeno (a,b,c,…) byli p i azeny ísla místností bez písmen na konci 

z d vod  nemožnosti zadat íslo místnosti do výpo tu ztrát. 
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Celková ztráty objekt  je 181,5 kW. Výpo et tepelných ztrát jednotlivých místností je kv li 

svému rozsahu umíst n v p íloze .5 - Výpo et tepelných ztrát místností. 

4.8  Zdroj tepla 

Zdrojem tepla pro vytáp ní a p ípravu TV bylo navrženo 7 tepelných erpadel zem -voda od 

firmy Rehau. Typ tepelných erpadel Geo 37. Návrh a technický list tepelných erpadel je uveden 

v p íloze . 2: Návrh tepelných erpadel.  

Pro možnost akumulace tepla jsou tepelné erpadla napojeny na dva stejné stratifika ní 

zásobníky o celkovém objemu 15m3. Zapojení tepelných erpadel do stratifika ních zásobník  je 

systémem Tichelmann. Ze stratifika ních zásobník  je napojen hlavní rozd lova  a sb ra  (dále jen 
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R+S). Tento R+S je umíst n v místnosti A1117-Kotelna. Z R+S je rozvod do rozd lova  B1, C1, 

D1, D2, rozvod v objektu A. V letním období se bude nabíjet jen jeden stratifika ní zásobník. 

St ídání nabíjení zásobník  bude ízeno pomocí ídících jednotek Kobra.  

4.9 Oh ev teplé vody 

TV je oh ívaná pomocí deskových vým ník  a akumula ních zásobník  s el. patrony. Návrh 

deskových vým ník  a akumula ních nádrží je uveden v p íloze . 3- Návrh deskových vým ník  a 

akumula ních zásobník . Pro vykrytí špi ek pot eby TV a její doh átí na požadovaných 55°C jsou 

v objektech umíst ny akumula ní zásobníky TV s el. patrony a s deskovými vým níky a to takto: 

Ozna ení Název Umíst ní Ozna ení výrobce

AZ-A1 Akumula ní zásobník v objektu A íslo 1 A1117-KOTELNA Dražice NAD 500 V1

DV-A1 Deskový vým ník v objektu A íslo 1 A1117-KOTELNA Secespol LB47-90

AZ-C1 Akumula ní zásobník v objektu C íslo 1 C1093-TECH. MÍSTNOST Dražice NAD 500 V1

DV-C1 Deskový vým ník v objektu C íslo 1 C1093-TECH. MÍSTNOST Secespol LB31-120

AZ-D1 Akumula ní zásobník v objektu D íslo 1 D1053- TECH. MÍSTNOST Dražice NAD 1000 V1

DV-D1 Deskový vým ník v objektu D íslo 1 D1053- TECH. MÍSTNOST Secespol LC110-40

AZ-D2 Akumula ní zásobník v objektu D íslo 2 D1025- TECH. MÍSTNOST Dražice NAD 750 V1

DV-D2 Deskový vým ník v objektu D íslo 2 D1025- TECH. MÍSTNOST Secespol LB47-80

V zásobnících TV jsou umíst ny el. patrony pro periodické p eh átí teplé vody na 80°C a pro 

doh ívání TV na 55°C. V zásobnících Dražice NAD 500 V1 a Dražice NAD 750 V1 jsou použity 

topné ty e Dražice RDW 18–10 o výkonu 10KW. V zásobníku Dražice NAD 1000 V1 bude 

použita topná ty  Dražice RSW 18–15 o výkonu 15KW. 

4.10 Expanzní nádoba a pojistný ventil 

  

Zdroj bude dopln n expanzní nádobou o velikosti 800l dle velikosti vypo ítané v p íloze  .4 - 

Výpo et velikosti expanzní nádoby. Expanzní nádoba je umíst na s pojistným ventilem na vratném 

potrubí kotlového okruhu. Návrh pojistného ventilu je v p íloze .7 - Návrh pojistného ventilu. U 

expanzní nádoby je nutné zajistit neuzavíratelné p ívodní potrubí, proto je nutno kulový kohout 

nastavit do polohy plného otev ení a demontovat ovládací páku. 
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4.11 Dopl ování topné vody 

 Pro dopl ování vody do kotlového okruhu je nutno p ivést vodu z vodovodního adu. 

Dopl ování Topné vody bude provedeno p es zm k ovací filtr typ WGM 7700 SXT, 5/4“, Fleck 

SXT - objemové ízení. 

Všechny ásti soustavy vytáp ní budou instalovány dle podklad  výrobce. 

4.12 Primární okruh 

Vrty budou provedeny v blízkosti objektu A. P esné umíst ní je zakresleno v projektové 

dokumentaci ve výkresu . 121 – Umíst ní vrt  tepelných erpadel. Potrubní rozvody budou 

umíst ny minimáln  v hloubce 2m pod terénem a bude proveden podsyp a zásyp v tl. min. 15cm 

št rkem frakce 0-4mm. Každé tepelné erpadlo má 8 vrt  o dvou smy kách a o hloubce 63m. Vrty 

jsou zapojeny pomocí systému Tichelmann k tepelnému erpadlu. 

 Do místnosti kotelna potrubí vstoupí p es podlahovou konstrukci a bude dále vedeno 

k jednotlivým kotl m pod sebou na st n . Potrubí bude p i pr chodu konstrukcemi chrán no vždy 

chráni kami. Na st n  budou umíst ny i erpadla s uzavíracími armaturami a expanzní nádoby 

s pojiš ovacími ventily.  
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4.13 Ro ní pot eba tepla na vytáp ní a oh ev TV 

4.14  Regulace vytáp ní 

Regulace vytáp ní je navržena od firmy Kobra. ídící jednotka Kobra TP je umíst na 

v místnosti A1117 spolu s regulací kaskády tepelných erpadel. Na budov  A je umíst no idlo 

venkovní teploty pro ekvitermní regulaci topných v tví. idlo venkovní teploty je umíst no na 

severní stran  ve výšce cca 3m tak, aby nedocházelo k ovliv ování nežádoucími vlivy. Sníma
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vnit ní teploty bude umíst n v místnosti A1126, kde bude i možnost nastavení týdenního režimu pro 

vytáp ní. V této místnosti nebude osazena termostatická hlavice. Regulace topných v tví ovládá 

trojcestný ventil se servopohonem a erpadlo s elektronicky ízenými otá kami. Topné v tve se ídí 

pomocí jednotek Kobra T3R. P i pot eb  TV je možné krátkodob  využít celý tepelný výkon na její 

oh ev. Nabíjení akumula ních zásobník  TV je ízeno pomocí idla teploty umíst ného na 

zásobníku a erpadla s elektronicky ízenými otá kami. 

Nabíjení stratifika ních zásobník  je ízeno pomocí zapínání tepelných erpadel a pot eby 

topných v tví. Zapínání erpadel musí být tak, aby byli zapojeny stejn  všechny tepelné erpadla a 

n které nefungovali daleko víc jak jiné.  

Typy trojcestných sm šovacích ventil  se servopohonem jsou popsány v legend  výkresu 

.117 - Schéma zapojení otopného systému. Navržené trojcestné sm šovací ventily se 

servopohonem jsou od firmy Siemens. Ventily jsou navrženy dle technických podklad  firmy 

Siemens. 

4.15 Hlavní rozvody 

Rozvody z R+S A1 do ostatních R+S jsou vedeny v podstropním prostoru a jsou zaklopeny 

sádrokartonovými podhledy. P i vedení delším jak 30m budou na zm nách sm ru trasy potrubí 

použity objímky s možností dilatace. Tepelné ztráty, které vzniknou v rozvodech jsou 

kompenzovány ve výkonu zdroje. 

4.16 Topné v tve 

Rozvody jsou vedeny v podlaze. Jen v místnostech u R+S jsou úseky áste n  vedeny i ve 

zdivu. P i pr chodu do 2.NP bude potrubí vedeno v chráni ce. 

Veškeré rozvody budou p i pr chod  pod dve ními otvory opat eny chráni kou, která bude 

p esahovat 20cm na každou stranu. 

Dimenze potrubí je uvedena v projektové dokumentaci. Výpo et pr m r , p ednastavení otopných 

t les a konvektor  je uvedeno v p íloze .6 – Tlakové ztráty vytáp cích okruh . 
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Použitý materiál rozvod : 

Potrubí Materiál

16x2,25 Geberit Mepla

20x2,5 Geberit Mepla

26x3,0 Geberit Mepla

32x3,0 Geberit Mepla

54x2,0 M

64x2,0 M

76x2,0 M

4.17  Otopná t lesa 

Otopná t lesa (dále OT) budou použity dle výkresové dokumentace a specifikace.  OT budou 

typu radik klasik, podlahové konvektory COIL-DP a COIL-KT. Konvektory COIL-KT budou 

zabudovány v podlaze. Konvektory COIL-DP budou osazeny na povrchu podlahové konstrukce 

pod sedací ásti lavic. Umíst ní, p ednastavení OT a konvektor  je uvedeno v projektové 

dokumentaci. 

4.18 erpadla 

Ob hová erpadla jsou navrženy dle p ílohy .6 – Tlakové ztráty vytáp cích okruh
s použitím softwaru výrobc  ob hových erpadel. V níže uvedené tabulce jsou zaznamenané 
charakteristiky jednotlivých erpadel. 

Ozna ení Hmotnostní pr tok [m3/h] Tlak [kPa] Navržené erpadlo

1 1,047 12,989 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

2 0,959 11,227 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

3 0,437 10,770 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

4 0,720 10,829 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

5 1,254 12,569 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

6 0,720 10,829 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

7 1,078 12,671 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

8 0,309 8,862 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130
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9 0,974 11,906 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

10 1,299 21,867 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

11 0,881 10,606 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

12 1,035 11,75 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

13 0,416 7,272 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

14 6,251 5,372 Grundfos UPS 32-60 F

15 1,218 14,264 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

16 0,663 6,972 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

17 0,344 3,422 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

18 0,591 8,465 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

19 8,790 3,946 Grundfos UPS 50-30 F

20 0,744 8,710 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

21 0,935 10,762 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

22 0,544 6,346 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

23 0,700 5,585 Grundfos ALPHA2 L 25-40 130

24 4,492 2,258 Grundfos UPS 32-30 F

25 4,517 7,331 Grundfos MAGMA 25-40

26 10,855 11,902 Grundfos TP 65-30/4 A-F-A-BUBE

27 11,605 15,887 Grundfos TP 65-30/4 A-F-A-BUBE

28 7,416 13,387 Grundfos TP 65-30/4 A-F-A-BUBE

29 1,550 0,779 Grundfos UPS 32-30 F

30 6,251 2,705 Grundfos UPS 32-60 F

31 8,790 2,088 Grundfos UPS 50-30 F

32 4,492 1,264 Grundfos UPS 32-30 F

33 1,550 0,449 Grundfos UPS 32-30 F

34 21,126 2,396 Grundfos TP 65-30/4 A-F-A-BUBE

35 7,200 90,637 Wilo TOP S 50/10
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4.19 Tepelná izolace potrubí 

Potrubí rozvod  topné vody o rozm rech: 16x2,25; 20x2,5; 26x3,0; 32x3,0; bude izolováno

extrudovanou polyetylenovou izolací, a to v tlouš kách vypo tených dle vyhlášky 193/2007 Sb. 

Podrobný výpo et tl. tepelné izolace je uveden v p íloze .8 - Tepelná izolace potrubí. Izolace 

potrubí bude z extrudované polyetylenové izolace v tlouš kách: 

Potrubí                     tlouš ka izolace (mm) 
     16x2,25   20

    20x2,5   20 

    26x3,0   30 

    32x3,0   30 

Potrubí rozvod  topné vody o rozm rech: 54x2,0; 64x2,0; 76x2,0; bude izolováno v 

tlouš kách vypo tených dle vyhlášky 193/2007 Sb. Podrobný výpo et tl. tepelné izolace je uveden 

v p íloze .8 - Tepelná izolace potrubí. Izolace potrubí bude z PAROC Section AluCoat T v 

tlouš kách: 

 Potrubí                    tlouš ka izolace (mm) 

    54x2,0   40 

   64x2,0   40 

   76x2,0   50 

    88,9x2,5   60 

     108x2,8   80  

4.20 Zkoušky t snosti rozvod

Po dokon ení montáže potrubních rozvod , v etn  napojení radiátor , bude proveden 

proplach potrubních rozvod  vodou z vodovodu a poté bude celý systém napušt n vodou. Vy ist ní 

a propláchnutí soustavy je sou ástí montáže a o jeho provedení má být proveden zápis. Po 

napušt ní musíme dle platných p edpis  natlakovat potrubí vodním tlakem 10 bar  na 12 - 24 

hodin. Tento tlak se musí udržovat i po dobu betonáže vytáp cích trubek. 

Zavírací ventily v koteln  i strojovn  musí být zav ené, aby nemohlo dojít následkem vysokého 
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tlaku k poškození ob hového erpadla a regula ních komponent . 

Bude provedena vizuální kontrola potrubí a spoj . V p ípad  net snosti systému bude 

zkouška p erušena. Spoj bude p et sn n a poté bude systém znovu natlakován a ponechán 24 hod 

pod tlakem. V p ípad , že systém bude t sný i po 24 hodinách, bude o provedení zkoušky proveden 

zápis za ú asti zhotovitele a zástupce objednatele. Zkouška t snosti se provád jí p ed zazd ním 

drážek, zakrytím kanál  a provedením nát r  a izolací na potrubí rozvod . 

4.21 Topná zkouška 

Topná zkouška bude provád na v topném období, kdy teplota klesne pod bod mrazu.  

Po propláchnutí potrubních rozvod  a provedení zkoušky t snosti se provede hydraulické vyvážení 

soustavy dle projektové dokumentace. B hem topné zkoušky se musí zkontrolovat správná funkce 

armatur, rovnom rné oh ívání otopných t les, správná funkce regula ních a m icích za ízení, 

správná funkce zabezpe ovacích za ízení, havarijních opat ení a poruchových signalizací. B hem 

topné zkoušky se zaškolí obsluha za ízení, o emž se provede záznam. 

  Topné zkoušky se provád jí za ú asti zástupce investora, uživatele, dodavatele a 

projektanta. Po ukon ení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. 

 Zjistí-li se b hem topné zkoušky závady, je nutno topnou zkoušku po jejich odstran ní opakovat.  

 Dále bude provedena kontrola regulace, se ízení topné k ivky a vhodnost umíst ní idel a 

termostat . 

O úsp šn  provedené topné zkoušce bude proveden zápis za ú asti zhotovitele a zástupce 

objednatele. 

4.22 Požadavky na ostatní profese 

P ipravení napoušt cího ventilu v místnosti A1117 – Kotelna pro napoušt ní otopného 
systému. 



Bc. Michal Trnka  Diplomová práce            

39 

4.23  Stavební úpravy 

Provedení prostup  a drážek pro potrubí. Výšková úprava podhled  podle skute né výšky 

rozvod . 

4.24  Elektroinstalace 

P ipojení jednotlivých za ízení v koteln  a technických místnostech. 

Vypracoval: Bc. Michal Trnka 

V eských Bud jovicích listopad 2012 
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Záv r 

Diplomová práce se v novala Klášteru Naší Paní nad Vltavou. Ve stavební ásti byla 

zpracovaná projektová dokumentace pro objekty „A, B, C, D, E“.  Ve specializované ásti 

diplomové práce jsem se zabýval teplovodním vytáp ním pomocí deskových otopných t les a 

oh evem teplé vody pomocí tepelných erpadel zem -voda. Vzhledem k rozloze objektu jsem 

se zabýval také umíst ním zásobník  pro oh ev teplé vody, a pro dostate né množství tepla 

použitím stratifika ních zásobník . Byla vypracována také textová a výkresová dokumentace. 

Diplomová práce byla vypracovaná dle platných p edpis  a norem. 
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Seznam použitých zdroj

[1] VALENTA a kol. Topená ská p íru ka. GAS s.r.o. 2001 

[2] REVEL. P ípojky radiátorového vytáp ní.                                                                

Dostupné na WWW: www.revel-pex.cz

[3] KORADA. Trubková otopná t lesa.                                                                           

Dostupné na WWW: www.korado.cz

[4] REFLEX. Solární systém.                                                                                         

Dostupné na WWW: www.reflexcz.cz

[5] DRAŽICE. Akumula ní nádrž. 

Dostupné na WWW: www.dzd.cz

[6] REHAU. Tepelné erpadlo. 

Dostupné na WWW: www.rehau.cz

[7] Tabulky a výpo ty. [online].                                                                                      

Dostupné na WWW: www.tzb-info.cz

[8] AQUINA. Úprava vody. 

Dostupné na WWW: www.aquina.cz

[9] SIEMENS. Regula ní armatury. 

Dostupné na WWW: www.siemens.cz

[10] KOBRA. Regulace. 

Dostupné na WWW: www.kobra-system.cz
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[11] GRUNDFOS. Ob hové erpadla. 

Dostupné na WWW: www.grunfos.cz

[12] IVAR. Armatury. 

Dostupné na WWW: www.ivarcs.cz

[13] DANFOS. Kulové kohouty. 

Dostupné na WWW: www.danfos.cz

[14] REFLEX. Expanzní nádoby.                                                                                         

Dostupné na WWW: www.reflexcz.cz

[15] STROJÍRNY BOHDALICE. Stratifika ní zásobník. 

Dostupné na WWW: www.strobo.cz

[16] ETL-EKOTHERM. Rozd lova e a sb ra e. 

Dostupné na WWW: www.etl.cz

[17] SECESPOL. Deskové vým níky. 

Dostupné na WWW: www.secespol.cz

Seznam norem, vyhlášek: 

SN EN 12831 Otopné soustavy v budovách – Výpo tová metoda pro tepelné ztráty 

SN 06 3010 Úst ední vytáp ní. Projektování a montáž 

SN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – Zabezpe ovací za ízení 

Vyhláška 499/2006 O dokumentaci staveb 



SEZNAM VÝKRES  – STAVEBNÍ ÁST

OZNA ENÍ    NÁZEV VÝKRESU      M ÍTKO 

101    CELKOVÁ SITUACE STAVBY     1:500 

102    ZÁKLADY OBJEKT A      1:50  

103    ZÁKLADY OBJEKT B      1:50  

104    ZÁKLADY OBJEKT C      1:50  

105    ZÁKLADY OBJEKT D I. ÁST     1:50  

106    ZÁKLADY OBJEKT D II. ÁST     1:50  

107    ZÁKLADY OBJEKT E      1:50  

108    P DORYS 1.PP OBJEKT A     1:50  

109    P DORYS 1.NP OBJEKT A     1:50  

110    P DORYS 1.NP OBJEKT B     1:50  

111    P DORYS 1.NP OBJEKT C     1:50  

112    P DORYS 1.NP OBJEKT  D I. ÁST    1:50  

113    P DORYS 1.NP OBJEKT D II. ÁST    1:50  

114    P DORYS 1.NP OBJEKT E     1:50  

115    P DORYS 2.NP OBJEKT B     1:50  

116    P DORYS 2.NP OBJEKT C     1:50  

117    P DORYS 2.NP OBJEKT  D     1:50  

118    TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP A 1.NP OBJEKT A   

119    TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP OBJEKT C 

120    TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP OBJEKT D 

121    TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP 2.NP OBJEKT E,B 

122    TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP OBJEKT C 

123    TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP OBJEKT D 

124    TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP OBJEKT D-POKRA OVÁNÍ 

125    OBJEKT A – EZY A1-A1, A2-A2    1:50 

126    OBJEKT A – EZ A3-A3      1:50 

127    OBJEKT B – EZ B1-B1      1:50 

128    OBJEKT B – EZ B2-B2      1:50 

129    OBJEKT B – EZ B3-B3      1:50 



130    OBJEKT C – EZY C1-C1, C2-C2    1:50 

131    OBJEKT D – EZY D1-D1, D2-D2, D3-D3   1:50 

132    OBJEKT D – EZ D4-D4      1:50 

133    OBJEKT E – EZ E1-E1      1:50 

134    OBJEKT A – P DORYS ST ECHY    1:100 

135    OBJEKT A – TABULKY KLEMPÍ SKÝCH VÝROBK

136    OBJEKT B, C, D, E – P DORYS ST ECHY   1:100 

137    OBJEKT B, C, D, E – TABULKY KLEMPÍ SKÝCH 

  VÝROBK

138    OBJEKT A – POHLED SEVEROZÁPADNÍ,   1:100 

     POHLED SEVEROVÝCHODNÍ, 

     POHLED JIHOZÁPADNÍ 

139    OBJEKT A – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – DVORNÍ 1:100 

140    OBJEKT A – POHLED JIHOZÁPADNÍ – DVORNÍ,  1:100 

     POHLED JIHOVÝCHODNÍ – DVORNÍ 

141    OBJEKT B – POHLED JIHOVÝCHODNÍ,   1:100  

     SEVEROVÝCHODNÍ 

142    OBJEKT C – POHLED JIHOZÁPADNÍ,    1:100 

     POHLED JIHOVÝCHODNÍ – DVORNÍ, 

     POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – DVORNÍ 

143    OBJEKT C – POHLED SEVEROZÁPADNÍ   1:100 

144    OBJEKT C – POHLED SEVEROVÝCHODNÍ – DVORNÍ 1:100 

145    OBJEKT D – POHLED JIHOZÁPADNÍ,    1:100 

     POHLED SEVEROZÁPADNÍ 

146    OBJEKT D, E – POHLED JIHOZÁPADNÍ – DVORNÍ,  1:100 

         POHLED SEVEROVÝCHODNÍ 



SEZNAM VÝKRES  –VYTÁP NÍ

OZNA ENÍ    NÁZEV VÝKRESU      M ÍTKO 

101    P DORYS 1.NP OBJEKT A     1:50 

102    P DORYS 1.NP OBJEKT B     1:50 

103    P DORYS 1.NP OBJEKT C     1:50 

104    P DORYS 1.NP OBJEKT D I. ÁST    1:50 

105    P DORYS 1.NP OBJEKT D II. ÁST    1:50 

106    P DORYS 1.NP OBJEKT E     1:50 

107    P DORYS 2.NP OBJEKT B     1:50 

108    P DORYS 2.NP OBJEKT C     1:50 

109    P DORYS 2.NP OBJEKT D     1:50 
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