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navržen v souladu s platnými normami a p        etel na požadavky 

            

Konstrukce jsou navrženy tak, aby spl   technické požadavky.  

    

je navržená nízkoteplotní otopná soustava s otopným    

 ev teplé vody slouží dv          

 ložní zdroj, 

            





  



 

 

    

   

 

    

     

    

   

  

 VYPRACOVALA:  Bc. Martina Žwaková 

    

     

      

2.2 Údaje o dosavadním využití území



                

  ní. Jedná se o rovinatý terén. Na parcele nejsou žá 

    ni žádné jiné stavební 





  



  



  

  

 

 

             ž 

                

             

               

  



 ní požadavk  

Projektová dokumentace je navržená v souladu s poža  

2.5 Informace o dodržení obecných požadavk 

  

 298/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu 

 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zab 

bezbariérové užívání staveb 

 



  



  

Objekt administrativní budovy je navržen tak, aby p



    

    

               



    

 

  

   

  

    

    

  

     

    



  





  

  

          

 no. Parcela je nevyužívaná a ur  

  

využitelná ornice a podornice, která bude sejmuta a uložena na mezideponii na parcele, kde 

  evážn 

               

  ní stavby je nutno respektovat ochranná pásma inžen

 

 

zázemí pro již fungující i nov   

              

možno umístit i více firem. Objekt je rozd    nadzemních podlaží. V každém podlaží 

        

sdružené kancelá e pro 4 až 5 pracovník  

až pro 20 zam   že nabídnout 90 až 100 míst. Jedná se o 

železobetonový skelet, výpl     

   



  



 

   í monolitický železobetonový skelet. Skelet je tvo  

sloupy, které jsou založeny na základových patkách.      

které je založeno na základových pásech. Je provede   

     echa je navržena jako jednopláš     

   

 

      budou provedeny z betonové dlažby do št 





            

           

        

 it litý asfalt, povrch chodníku bude betonová dlažb

  

     

    

Objekt nebude napojen na plynovod, jelikož vytáp   

              



 ešení technické a dopravní infrastruktury, dodržení  

navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

          





  



3.1.6 Vliv stavby na životní prost  

          

životní prost  žená ornice bude zp     

 žné komunální odpady, které 

             

     

 na žádná další zvláštní opat ení pro ochranu životního prost 

 ešení bezbariérového užívání navazujících ve      



Vzhledem k možnosti využívání objektu osobami se sníženou schopností pohybu, 

musely být dodrženy zásady a požadavky p 

     

 ena žádná p ekážka. Výškový rozdíl mezi plochou p 

     

              

navržen výtah, který spojuje jednotlivá podlaží. Vý  

               

             



     



  



  



  



  

  ní stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objek  



 

 

  

   

  

  ní stavby budou dodržovány 

zásady ochrany životního prost  nosti, požární ochrany a zdraví. 

   

  



Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni p     hu výstavby a užívání 

 

   

      

         

    

       



  



Stavba je navržena dle SN EN za dodržení limitních p   

             

          ení normových hodnot zatížení m že dojít i 

    ení konstrukcí v rozsahu pružných p      až plastických 



    že vést pouze katastrofické p  ení normových hodnot zatížení, p 

              

   

3.3 Požární bezpe 

Požární bezpe          

 SN z oboru PO. Požární posouzení není sou 

3.4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prost 

Z hlediska ochrany zdraví a životního prost      

zvláštní požadavky.  

  i užívání

      i užívání jsou dodrženy zejména geometrické požadav

na jednotlivé konstrukce a prostory, dále požadavky      

 



  





            

   ž se v blízkosti objektu nevyskytuje zdroj hluku, k

 



  ní požadavk          

   

Obálka budovy je navržena tak, aby byly tepelné ztr 

              

železobetonových sloup  a železobetonových ztužujících v       

snížení energetické náro     je navrženo vytáp      

  erpadel. Jsou navržená       

            

   lesa budou desková. Jako pomocný zdroj bude sloužit



 

     




  



   ístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopnos



 ní požadavk  

  ešen jako bezbariérový, protože se p edpokládá možné užívání i osobami 

            

                  

    

chodby je 2000 mm. V každém podlaží jsou umíst ny toalety pro osoby se sníženou 

schopností pohybu, a to pro muže i pro ženy. Rozm  

  eny prahem a jsou otvíravé ven. Na každé toalet 

  

   

 

Požadavky na ochranu p 



 ní základních požadavk         



Zvláštní požadavky na situování a stavební    





  



3.11 Inženýrské stavby (objekty)

    

             

     až 

           

  ru 100 mm. Každý svod tedy odvod 



 

  



          

     ívana teplá voda. Jako pomocný zdroj bude sloužit e

 



 

 

             

  

          

povrch z betonové dlažby se št        

 



  



   

   ešeno zahradními sadovými úpravami dle požadavk  

  



     

 



  



  

   

 

Objekt je navržen za ú  

  íležitosti pro ob 

    

    ístupu a užívání objektu osobami 



    ech nadzemních podlažích: 

            

hygienické zázemí pro muže, ženy a osoby se sníženo   

  

            

muže, ženy a osoby se sníženou schopností pohybu,     



   

muže, ženy a osoby se sníženou schopností pohybu,   



   

muže, ženy a osoby se sníženou schopností pohybu,   





  



4.1.3 Kapacity, užitkové plochy, obestav 

     

  

      

     

      na užití objektu a jeho 

požadovanou životnost 

     

 

            

 

      

  

 

     

 í železobetonové sloupy.  

           

            

  

 

  



  

 

    

 

 



  



              

              

    ených železobetonovými sloupy a podlahy na terénu v



 sob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrs

 

 Základy jsou navržené za p        

    

             ženy a nahrazeny 

         ným na požadovanou únosnost, 

   

4.1.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prost   

 

Objekt a jeho užívání nemá negativní vliv na životn    i užívání objektu 

    žné komunální odpady, shromaž   

  

 

             

  

  

povrch z betonové dlažby se št        

 



  



   

         



4.1.10 Dodržení obecných požadavk 

        

technických požadavcích na výstavbu a souvisejících 

pak v souladu s ostatními požadavky dot      SN. Jsou dodrženy 

požadavky výše uvedené vyhlášky. Požárn       

 



  



    



      

              

       tí ze ZPF, která bude uložena na 

  , a použije se k záv        

              

150 mm, která bude použita na stavbu p 

 ní vrstva musí být uložena samostatn  

               ed betonáží. Vyt žená 

     uskladní na stavební parcele a použije se k záv    





Základy jsou navrženy jako základové patky a základ   

  ídy C16/20 XC2. Základy budou vyztuženy ocelovou výztuží. 

Základ pod železobetonovými sloupy bude proveden ja

  

     ry vlastního železobetonového sloupu jsou 400 mm x  

 ení je tedy 300 mm na každou stranu sloupu. Základo

   

                  

   

mm na každou stranu zdiva. Základová spára pás       

 ními nosnými a ztužujícími st    ž základové pásy. Ší    

  ení je na každou stranu st 

              



  



              ny jsou navrženy 

    en o 200 mm na každé stran



 

         . 1.03 – Základy. Betonáž 

  



    í železobetonové monolitické 

     

   ové zdivo je navržen Porotherm 24 P+D, jehož tlouš   

             

     

nosné a ztužující st ny jsou navržené jako železobetonové monolitické st    

             

            

   

                   

             

               

 eklady se osazují na výšku do lože z cementové malt ležité je dodržet, aby byla 

   



    

    

    

    

    

    

    

  



  



                 





Stropní konstrukce je navržená jako sp ažená nosná konstrukce.  Tato konstrukce je 

           

          ku 60 mm, což je 

     nívá ocelová filigránová výztuž. Každá filigránová  

               

V konstrukci budou desky uloženy na železobetonovýc  vlacích. Jejich uložení bude na 

          bude uložení 160 mm. Na uložené 

       á a horní výztuž a poté se provede 

 

      

   

   

   

   

    

    

    

   

   

   

    

   

   

    

   

   



  



   

   

   

    

   

    

   

    

    

 

V každém podlaží jsou nosné konstrukce ukon eny ztužujícím železobetonovým  

              

          

  ka železobetonového v 

       nec bude vyztužen ocelovou výztuží 4 Ø R12 a 

  





 , které spojuje jednotlivá podlaží. Schodišt  je navrženo 

jako monolitická železobetonová konstrukce. Jednotlivá ramena jsou uložena na stropní 

konstrukci nebo na železobetonové desce v míst  mezipodesty, tato deska je uložená na 

 ních ztužujících st          

  

dlažba, která bude provedena do tmelu.  Schodiš ové rameno je na každé stran   

              

  



  



 

              

železobetonová stropní deska o tlouš  

              

 istot a prachu. Na tuto desku se položí parozábrana



        

položí druhá vrstva tepelné izolace v tlouš       

               

   echy je navržen Sklodek 40 Special Mineral  a 

                 

 ešní plochy je 1.75 %, což je 1° a nejv  

7,52 %, což je 4,3°.  Ve st             

              

         

               



 

Okna jsou navržená jako plastová okna s izola 

            

  

  etažená až p             

           ž plastové firmy Vekra. Jsou 

      ehož jsou dva pevné a dva 

   ídla jsou centrální, každý díl se posouvá na jinou    

        

s obložkovou zárubní od firmy Sapeli. Vnit     

   

navržená v rámci návrhu interiéru. Všechny výpln    jsou blíže specifikovány viz. 

  



  





 

 

 

 

 

 

 

       

    



 

jako nášlapná vrstva keramická dlažba. Sokl fasády  

  



  echodech z jedné krytiny na druhou budou použity p 



 keramická dlažba     10 mm 

      

     

   

    

  

    



  





  žový koberec     10 mm 

     

   

    

  

    



 keramická dlažba     10 mm 

      

  



 keramická dlažba     10 mm 

      

   

     

   

   

  



  žový koberec     10 mm 

     

   

   

  

 



  







 Sklodek 40 Special Minerál. Hydroizolace slouží jak    

             

       

     

 

 Sklodek 40 Special Minerál. Tato hydroizolace slouž   

               

             

           

 

 Sklodek 40 Special Dekor. Slouží jako finální vrstv    . Na již 

 



 

              

            

   

            

hmoždínek. Dále je provedena omítka Porotherm. 



  





 Jako tepelná izolace podlahy na terénu je navržen p   

              

            

        

 

 

 

  

První vrstva bude položená na podklad, který tvo     

 

             

 





 Jako zvuková izolace stropních konstrukcí je navrže

   

         

 

 

                  

   

 

   



  



 

             

            

  ž provád 

    

 

             

  

 

. Chodníky budou mít povrch z betonové dlažby se št 

  

  

   ní veškerých prací je nutno dodržet bezpe     

  . 192/2005 sb., kterou se stanoví základní požadavk 

               

      i stavebních pracích. Také bude dodržena vyhl.  

Sb., o technických požadavcích na stavby.Stavebník   

použití ur          , jejichž materiál 

bude použitý.  



  



 

   

 V objektu administrativní budovy je navržená nízko  

           

 

sloužit dv           

              

      . Jako pomocný zdroj bude sloužit 

 

            

 



             

    

  

           

    



 





 

TEPLA – POŽADOVANÁ 





   

    

    

  na ztužující 2,97 2,70 

    



  



   

  

  

  

   

    

    



  

           

    evažující vnit         

  

  

 













   

   

    

    

    

   

   

   

   

    

   

   



  



113 WC – muži – p    

114 WC – muži 15 571 

115 WC – ženy – p    

116 WC – ženy 15 381 

    

    

   

120 Bezbariérové WC – muži  

121 Bezbariérové WC – ženy 15 86 

   

    

    

    

   

   

   

   

    

   

   

212 WC – muži – p    

213 WC – muži 15 558 

214 WC – ženy – p    

215 WC – ženy 15 371 

    

    

   

219 Bezbariérové WC - muži 15 83 

220 Bezbariérové WC - ženy 15 79 

   

    

   

   



  



    

   

   

308 WC – muži - p    

309 WC – muži 15 558 

310 WC – ženy – p    

311 WC – ženy 15 371 

    

    

   

315 Bezbariérové WC - muži 15 83 

316 Bezbariérové WC - ženy 15 79 

   

    

   

   

    

   

   

408 WC – muži - p    

409 WC – muži 15 668 

410 WC – ženy – p    

411 WC – ženy 15 456 

    

    

   

415 Bezbariérové WC - muži 15 138 

416 Bezbariérové WC - ženy 15 134 

 

  



  





     

     

      

    



 

 

Z energetického štítku vyplývá, že budova spadá do 

  

    

     

    

     

   

    

 



  



 

               

              

              tu se uvažuje, že objekt 

bude užívat 100 osob. Teplota teplé vody je 55°C a  

            

jako pomocný zdroj bude sloužit elektrokotel.  

     no, že pot        

    . Byl navržen zásobník AVC Jumbo 1000. Objem teplé 

              

               

 

   

      

   

    

Na tuto hodnotu výkonu bude navržen zdroj tepla. 



 

 Jako zdroj tepla v objektu budou sloužit teplená  

   

            ako záložní 





  





   

               

   

kW. V objektu jsou jako zdroj tepla navržená tepeln   

             

   

V objektu jsou navržená dv         

           

             

           

   



 

Dle požadavk         

 

  ní nádoby. V objektu je navržen akumulátor 

             

 



 nán záložní zdroj. Jako založní 

zdroj bude sloužit elektrokotel. Eletrokotel není s   

 

 

   ležité znát bod bivalence, což je venkovní teplota,

   tu bylo stanoveno, že bod bivalence je p   



  



výkon pomocného zdroje je 31,56 kW. Byl navržen ele     



 ž umíst 



           

            

 

  

          žeme 

   ídit každý zvláš 

   

  



           

               

 



     ny vrty, se nachází zemina normální až vlhká. Výkon

            

   

         . Každý vrt má hloubku 135 m a vydá 

 



  



V každém vrtu je umíst        

  

             ní se použije injektážní materiál 



 

 

             

    nou objektu. Šachta umož    

    



       

   

            

          

 



 

      

               

               

 ž opat  

  



  



 

 V objektu jsou navržená otopná t  

 lesa VK – ventil kompakt umož  

      lesa Klasik umož         

           

    

 

Teplotní spád otopné soustavy je navržen 45°C/40°C.   

    

 

    

 íloha P-14. Všechna navržená otopná t  

                

podlahou. V objektu budou použity všechny typy otop 





 Potrubí v objektu je navrženo v m          

 

 íloha P-15. Navržené dimenze jsou v rozmezí 10x1 - 

             

         

         

            

           

  



  





    eny tepelnou izolací. Izolace je navržena v souladu

     innosti užití energie p    

 

 Navržená tepelná izolace PIPO ALS je výrobek firmy    

           







 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

          

 

 



  





 

    je navrženo p 

            

Všechny navržené armatury jsou od firmy Giacomini. 



 

           

 lesa v provedení Radik VK, což je Ventil Kompakt, mají ventil již zabudovaný p 

            i montáži se nastaví pomocí 

  e na požadovanou hodnotu. Otopná t    

zabudovaný termostatický ventil, proto byl navržen  

    

          

              





       ož    

  tným potrubím, tím udržuje stabilní tlakové podmínk

Je navržen regulátor tlakové diference PV – D 787 o     

 ní vyvažovací ventil pro nastavení požadovaného pr 

dále umož               

    



  





 Dále jsou v rozvodech otopné soustavy použity vypo   

        

  

 ž od firmy Giacomini. 



             

           ívání užitkové vody. Pojistný ventil 

 uje, že nebude p          

 

 Pojistné ventily pro otopný systém jsou navrženy G  

                

  

 



            

     

 V objektu je navržená expanzní nádoba Reflex N 80/ 

           

          

    

              

 



  



  

  

    

             



  

         ž integrované v tepelném 

          erpadlo slouží pouze po 

        em jsou navržena a osazena další ob 



               topení. Každý 

              

   toku a dopravní výšky. Každý okruh má jiný pr 

   

 Na každém okruhu je navrženo ob       

     žné ob       

            



  

              

              

                 

           

   



  





       

provádí, abychom zajistili, že je topná soustava v         

   snosti a zkouška provozní. Až po úsp   

 žeme provést provozní zkoušku.   

 

       ním a zakrytím drážek a p  

            

      

     

  

    

 , je zkouška považována za úsp 

 

  

 

   ž jako zkouška t   

drážek a p         

               

                

zkouška je považována za úsp     

 

               

              



  



  

 asti investora, uživatele a projektanta. Po ukon 



  





Ekonomické hodnocení je založeno na porovnání zdroje tepla, což jsou v našem 

              

           



                

 erpadel jsou navržená dv   

výkonem 37,5 kW, který slouží jako 

             

           

            

 

Položka 

  





 



    

   

    

   

   

   

   

    

    

   

  

    



  



  íslo 6 vyplývá, že náklady na po  

            

       . Žijeme v dob      
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