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Zásady pro vypracování:

Dle vyhlášky děkana č. 20_004 a dle vyhlášky MMR č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném
znění, vypracujte:
Hasičskou stanici - projekt pro provádění stavby. Navrhněte vytápění pro vnitřní prostory navrhované
stavby a dále větrání pro vybrané vnitřní prostory. Diplomová práce bude obsahovat části:
Úvod - zásady návrhu vytápění
1. Průvodní zpráva
2. Souhrnná technická zpráva
3. Situace stavby - koordinační situace (1:250)
4. Dokumentace stavebních objektů, technických a technologických zařízení:
4.1 Architektonicko - stavební řešení:
a) Technická zpráva
b) Výkresová část (v rozsahu potřeb TZB): půdorys základů (1:50), půdorysy jednotlivých podlaží se
specifikací překladů a specifikací skladeb podlah (1:50 nebo 1:100 – pouze pro vybrané místnosti), půdorys
střechy - pohled na střechu (1:50), řez v místě schodiště (1:50), výkres sestavy stropních dílců (1:50),
pohledy (1:100).
4.2 Technika prostředí staveb - Návrh vytápění a větrání (v zadané části objektu)
a) Technická zpráva (vytápění, vzduchotechnika)
b) Výpočet tepelného výkonu objektu
c) Návrh a výpočet jednotlivých topných zařízení pro distribuci tepelného výkonu
d) Návrh a výpočet jednotlivých zařízení pro větrání vnitřních prostorů
e) Návrh a výpočet TV
Výkresová část dle vyhlášky MMR č. 405/2017 Sb. v platném znění
5) Stavební tepelná technika a energetická náročnost budovy:
a) Stanovení tepelně technických požadavků na stavební konstrukce a budovu
b) Tepelně technické posouzení minimálně jednoho kritického stavebního detailu
c) Průkaz energetické náročnosti budovy PENB
6) Stavební akustika – posouzení vzduchové neprůzvučnosti u vybraných stavebních konstrukcí
7) Poster s hlavními vypracovanými body diplomové práce o rozměrech 700 x 1000 mm.
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