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ABSTRAKT 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace dle 

architektonické studie. A to s důrazem na energetické a stavebně-technické řešení 
v maximální možné míře blížící se pasivnímu standartu.  

Pro daný objekt byla řešená především architektonicko-stavební část 
dokumentace, doplněná o předběžné a orientační návrhy z části stavebně-konstrukční 
a techniky prostředí staveb. 
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ABSTRACT 
The goal of this bachelor thesis was to create a detailed building design based 

on an architectural study.  With an emphasis on energy efficiency and as close to passive 
standard as possible. 

This thesis is primarily focused on detailed architectural design with some rough 
and preliminary structural designs and building services designs.  
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. Úvod - cíl práce 
 
Cílem bakalářské práce bylo zpracování projektové dokumentace dle 

architektonické studie, která obsahovala schematické půdorysy podlaží, schéma situace 
a vizualizace objektu. Zvolené materiální a konstrukční řešení by mělo být maximální 
možné míře blížící se pasivnímu standartu.  

 
Název pasivní dům vychází z principu využívání pasivních tepelných zisků 

v budově. Jsou to vnější zisky ze slunečního záření procházejícího okny a zisky vnitřní – 
teplo vyzařované lidmi a spotřebiči. Díky velmi kvalitní izolaci a dalším prvkům tyto 
zisky „neutíkají ven“ a po většinu roku postačují k zajištění příjemné teploty 
v místnostech. Vše dohromady zvyšuje kvalitu bydlení a hodnotu nemovitosti. [ ] 

 
Důležitou částí návrhu bylo zpracování stavebních detailů s důrazem na eliminaci 

tepelných mostů a zajištění vzduchotěsnosti.  
 

. Popis objektu 
 
Objekt lze rozdělit na dvě dílčí části se společným zádveřím. Hlavní obytnou, 

obsahující byty klientů. A vedlejší budovu, kde se nachází ordinace, lékárna a 
pronajímatelný prostor. Obě budovy jsou obdélníkového půdorysu, pootočené vůči 
sobě o  stupňů.   

 
Hlavní budova je třípodlažní a bude sloužit jako domov pro seniory. Ovšem nejde 

v tomto případě o zařízení s plnohodnotnou péčí, ale spíše o ubytovací zařízení pro 
téměř soběstačné, aktivní důchodce. Klienti mají k dispozici dvacet plně vybavených 
bytových jednotek, společenskou místnost, společnou oplocenou zahradu s pergolou a 
pečovatelskou službu. Obytné místnosti jsou orientovány na jih.  

 
 Vedlejší budova je přízemní a měla by být veřejně přístupná. Ordinace a lékárna, 
tak nebude sloužit pouze klientům domova, ale celé obci. Dále je zde pronajímatelný 
prostor, vhodný například pro provoz denního stacionáře.  
 
 Celý objekt je navržen pro bezbariérové užívání.  
 
   

 
 
 
 



 

 

. Obsah vypracované dokumentace – seznam příloh 
 

A – PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
C – SITUAČNÍ VÝKRESY 

 – KOORDINAČNÍ SITUACE 
 

D. . . – ARCHITEKTONICKO–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 – PŮDORYS .NP 
 – PŮDORYS .NP 
 – PŮDORYS .NP 
 – ŘEZ AA‘ 
 – ŘEZ BB‘ 
 – PŮDORYS STŘECHY 
 – VÝKRES ZÁKLADŮ 
 – VÝKRES VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 – POHLED SEVERNÍ A JIŽNÍ 

 – POHLED ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ 
 – DETAIL č.  – DETAIL SOKLU 
 – DETAIL č.  – DETAIL ULOŽENÍ SCHODIŠTĚ 
 – DETAIL č.  – DETAIL OSTĚNÍ 
 – DETAIL č.  – DETATL SVĚTLÍKU 
 – DETAIL č.  – DETAIL PARAPETU 
 – DETAIL č.  – DETAIL VSTUPU NA TERASU 
 – DETAIL č.  – DETAIL VSTUPU NA LODŽII 
 – DETAIL č.  – DETAIL ATIKY 

 
D. . . – STAVEBNĚ–KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ 

 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 – PŘEDBĚŽNÝ STATICKÝ VÝPOČET 
 – VÝKRES TVARU .NP 
 – VÝKRES TVARU .NP 
 – VÝKRES TVARU .NP 

 
D. . . – TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 

 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 – PŘEDBĚŽNÉ DIMENZE SYSTÉMŮ TZB 
 – KANALIZACE - ZÁKLADY 
 – KANALIZACE .NP 
 – KANALIZACE .NP 
 – KANALIZACE  .NP 
 – VODOVOD  .NP 
 – VODOVOD  ..NP 
 – VODOVOD NP 
 – VYTÁPĚNÍ  .NP 

 – VYTÁPĚNÍ  .NP 
 – VYTÁPĚNÍ .NP 
 – VZDUCHOTECHNIKA  .NP 
 – VZDUCHOTECHNIKA  .NP 
 – VZDUCHOTECHNIKA  .NP 

 
E – DOKLADOVÁ ČÁST 

 – PROTOKOLY TEPELNĚ-TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 – ARCH. STUDIE 



 

 

. Popis zvoleného řešení 

. . Konstrukční systém 
Objekt je navržen jako stěnový systém. Ten je pro daný objekt na první pohled 

velmi vhodný. Příčné uspořádání bytů umožňuje využití nosných stěn jako mezibytových 
dělících konstrukcí.  

 
Jako vodorovné konstrukce jsou navrženy monolitické železobetonové stropy. 

Jednosměrně pnuté desky v hlavní budově a křížem vyztužené ve vedlejší.  
 
Založení bude na základových pasech se zateplením ve skladbě podlahy. Sokl 

bude dostatečně zateplen a stěny budou založeny na systémových zakládacích 
tvárnicích. 

 
Na jižní straně objektu se nachází lodžie. Volil jsem mezi třemi konstrukčními 

variantami řešení lodžie:  
 železobetonová konzola opatřená iso-nosníkem a zateplená  
 částečně samostatně stojící ocelová konstrukce, se sloupy pouze na vnějším 

okraji lodžie, na vnitřní straně připevněné k budově s využitím systémových 
kotvících prvků s přerušením tepelného mostu (Dosteba, Compacfoam)  

 samostatně stojící, bodově kotvená do hlavní budovy  
Vybral jsem variantu samostatně stojící konstrukce. Především pro spolehlivost 

daného řešení v eliminaci/minimalizaci tepelných mostů, jednoduchost provádění a 
nižší cenu.  

. . Materiálové řešení 
Jako hlavní materiál pro svislé nosné konstrukce byly zvoleny vápenopískové 

cihly (VPC). Porovnával jsem varianty s VPC, železobetonem, keramickým zdivem a 
pórobetonem. Vápenopískové tvárnice byly v daném případě vhodné pro jejich vysokou 
pevnost a dobré akustické vlastnosti. Bylo tedy možné navrhnout poměrně subtilní 
nosné konstrukce a jejich současné využití jako mezibytové akustické příčky. 
Železobeton by byl v tomto případě dražší a technologicky náročnější. Keramické zdivo 
naopak levnější, ale s horšími akumulačními vlastnostmi a nižší únosností než VPC.  

. . Obálka budovy  
V architektonické studii je celý objekt obložen dřevěným obkladem. Doplněným 

lokálně o bílou omítku. Pracoval jsem se dvěma variantami. Kontaktní zateplení 
s dekorační omítkou a provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem. Kontaktní zateplení 
je zpravidla trvanlivější, levnější a technologicky jednodušší řešení. Nicméně dřevěný 
obklad je u řešeného objektu dominantním estetickým prvkem a provětrávaná fasáda 
má své výhody.  

 
Je tedy navržena provětrávaná fasáda s dřevěným obkladem ze sibiřského 

modřínu. Obklady jsou typu Rhombus kladené vodorovně s mezerou  cm mezi 
jednotlivými profily, montované na svislý rošt. Rošt je vyplněn tepelnou izolací 
z minerální vlny o tl.  mm. Větraná mezera je navržena o minimální tloušťce  mm. 



 

 

. . Technická zařízení 
V objektu je navržené nucené rovnotlaké větrání s rekuperací. Páteřní rozvody 

jsou umístěné na chodbách a vzduch je přiváděn do obytných místností distribučními 
elementy umístěnými ve stěně nad dveřmi. Vzduch bude odváděn z hygienických 
místností.  

 
Vytápění objektu bude zajištěno běžným dvoutrubkovým teplovodním systémem 

s plynovým kondenzačním kotlem. Koncové prvky jsou podlahové konvektory 
v obytných místnostech a desková tělesa na chodbách.  

. Závěr 
 
Hlavním cílem práce byla tvorba projektové dokumentace pro stavební povolení 

k danému objektu. Technická řešení byla v průběhu konzultována a objekt je navržen 
s důrazem na energetickou efektivnost. Dokumentace obsahuje základní výkresy části 
D. . . doplněné o osm stavebních detailů. Byl proveden předběžný statický výpočet a 
orientační nadimenzování nosné konstrukce.  Dále byl zpracován předběžný návrh 
systémů TZB a zakreslení základního trasování.  
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