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Horský pension – vytápění

1.	Souhrnná technická zpráva
2.	Stavební část - v rozsahu potřeb TZB (koordinační situace (1:200), základy (1:50), půdorysy typických
podlaží, stropů  a zastřešení (1:50), řez schodištěm (1:50), půdorys střechy – pohled (1:50), pohledy
(1:200))
3.	Situace
4. 	Projekt vytápění objektu:
- Technická zpráva
•	výpočet tepelných ztrát (výkonu) objektu
•	energetická bilance potřeby tepla
•	návrh, výpočet a způsob vytápění
•	návrh jednotlivých otopných zařízení
•	návrh a výpočet ohřevu TV v kombinaci se solárním zařízením
•	návrh kotelny
-	Výkresová část

Předpokládaný rozsah grafických prací: dle potřeby pro prováděcí projekt.
Rozsah zprávy: dle potřeby pro prováděcí projekt.
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