
V.1
SYSTÉM A VARIABILITA ÚSPORNĚ ENERGETICKÝ KONCEPT

~ 100 000 000 Kč, jeden investor

01. SJEDNOCUJÍCÍ KONCEPT
01.1. Fraktální část
V1
- Buňka 60m2, konstrukce …opakující se prvek (vliv i na ekonomii)
V2
- Byt, okno,…opakující se prvek (vliv i na ekonomii)

01.2.  Pasivní energetický standard
Všeobecná úspora energie je logickým důsledkem technologicky vyspělejší společnosti.
REKUPERACE – ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ TEPLA
Výhody těchto systémů jsou spojeny s komfortem 21. století. Pohodlí a harmonie v interiéru je tam, 
kde zachováváme dobrý tepelný standard. Rozdílné povrchy by měly mít 
srovnatelnou teplotu. Pasivní objekty jsou hodnoceny velmi vysoko na žebříčku osobní pohody.
VZDUCHOTĚSNOST – VÝTÁPĚNÍ TEPLOVZDUŠNÉ
Těsnost domu je v tomto směru velmi důležitá. 
SLUNEČNÍ KOLEKTORY, PODZEMNÍ KOLEKTORY, ZACHYCENÍ DEŠŤOVÉ VODY
Využívání přírodních energetických zdrojů přímou metodou (bez kolečka >těžba 
>elektrárna>doprava>používání) by měla být součástí každého domu, který má k 
přírodním energiím přístup.
ENERGETICKY ÚSPORNÉ SPOTŘEBIČE
Zde je vhodné připomenout slova: „Nejsem tak bohatý, abych si kupoval levné věci“.
Rychlost snadná dosažitelnost na úkor kvality vedou ke zhoubě a neudržitelnému rozvoji. Bohužel 
se tímto principem neřídíme dokonale.
01.3. Mimo-stavební výroba
Zvýšené nároky na kvalitativní úpravy povrchů a používání technologie ve stavbě nás vede k větší 
přesnosti a ta nás nutí k výrobě montovaných systému mimo staveniště.

5. Geometrie
Geometrie jako prostředek k jasnému definování záměru neodmyslitelně patří.
Základním modulem pro návrh je buňka pro bydlení nejmenšího bytu (cca 60m2),  10m po ose x.
Celkem 6 buněk v řadě vytváří tři sekce.
Výška pater pak odpovídá rovnováze mezi ekonomií a tzv. lidskou aurou pohodlí. 
V parteru je zvolena světlá výška 4m a konstrukční výška 5m. Patra bydlení mají konstrukční výšku 3,5m. 
Světlá výška se pak v 
důsledku montovaného systému snižuje na 2,75m.  
Rozměry zakladače vycházejí z dimenzí základního programu firmy PALIS typu Round PALIS, poloměr 
hlavní hmoty je 13,5m.  
Výška pak bude odpovídat podle rozměrové řady automobilů, které budou umístěny v zakladači. Volil 
bych rozměry 
standardního automobilu typu SUV.  
6. DISPOZICE
Tradiční dispozice dvoutaktů a třítaktů s dlouhou chodbou bez osvětlení jsem zde nahradil vzdušnější 
variantou a to 
centrálním jádrem se schodištěm. To se dělí na část schodišťovou a átriovou o ploše 1/3 s funkcí 
osvětlovací a  větrací. 
Stává se místem pro odpočinek a dochází zde k aktivnímu potkávání sousedů a umožňuje konverzaci. 
Pouze dopravní účel 
by přispíval k fádnosti. Na to kladu velký důraz v celé práci.

Náplň má polyfunkční dům z části danou svou vlastní formou a to parterem s zakázkovou výrobou na 
míru, službami s 
osobním servisem přístupem a péčí o zákazníka. V každém polyfunkčním domě by nemělo chybět 
bydlení.


