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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VÁ OVÁ, Zuzana.  Vzd lávací centrum v nízkoenergetickém standardu:  

Diplomová práce.  Ostrava 2014, VŠB – TUO, Fakulta stavební.  

Vedoucí práce: Ing. Ji í Labudek, Ph.D. 

 

Úkolem diplomové práce je zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby 

pro mnou navrženou stavbu Vzd lávacího centra. Objekt byl navržen tak, aby spl oval 

nároky nízkoenergetické výstavby. Konstrukce objektu je navržena na bázi d eva 

s ekologickou tepelnou izolací. V tomto moderním objektu se nachází prostory pro studium, 

spole enská setkání a zárove  prezentaci firmy vyráb jící izolace.  První ást diplomové 

práce je zam ena na stavební ešení. V další ásti se v nuji stavební tepelné technice, 

hodnocení denního osv tlení a proslun ní, akustickým parametr m a nakonec je vypracován 

projekt pro vnit ní a vn jší kanalizaci. Tato diplomová práce je souhrnem všech zjišt ných 

okolností, platných p edpis , vyhlášek a norem. 

Klí ová slova: ekologické materiály, nízkoenergetický standard, prost edí staveb, kanalizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNOTATION 

VÁ OVÁ Zuzana, Education center in low-energy standard:  

The diploma thesis. Ostrava 2014. VSB - TUO, Faculty of Civil Engineering. 

Supervisor: Ing. Ji í Labudek, Ph.D. 

 

The aim of the following diploma thesis is  preparation of project documentation 

needed for realizing the building of Education Centre that I have designed. The building is 

designed to comply with the demands for a low-energy house. The construction of the 

building is wooden based with an ecological heating insulation. In this modern building, there 

is space for study, some spaces for social meetings and for an exhibition of  the company that 

produces insulations. The first part of the thesis focuses on a structural solution. The next part 

of the thesis considers structural heating techniques, assessment of a daylight, considering the 

rays of light, and acoustic parameters. At the end of the thesis a project on inner and outer 

sewerage is detailed. This diploma thesis is the summary of all the factors established, valid 

regulations, ordinances and norms.  

Key words: ecological materials, low-energy standard, building environment, sewerage 
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