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Abstrakt 
 

 Předmětem této bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení pasivní dřevostavby. Cílem návrhu je dosáhnout energeticky pasivního 
standardu pro rodinné domy na základě stavebně energetických výpočtů, s návrhem konceptu 
požárního řešení a techniky prostředí staveb.  Návrh vychází z architektonické studie objektu. 

 

 

Klíčová slova 
 Pasivní dřevostavba, projektová dokumentace, stavební povolení, lehký dřevěný 
skelet, stavební energetika 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract 
 The content of this bachelor thesis is to elaborate project documentation for planning 
permission of the passive timber - based building. Aim of this thesis is to achieve energy 
passive – standard for family houses with a concept of fire safety and technical equipment of 
building. Design comes from an architectural study of this object. 

 

 

 

Key words 
 Passive timber structure, project documentation, planning permission, light timber 
framing, energy performance  
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- Vyhláška č. 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických požadavcích 
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