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Abstrakt 
Hlavním cílem diplomové práce je vytvořit projektovou studii objektu zemědělské usedlosti. Studie je 
zaměřena na celkovou rekonstrukci (přestavbu) objektu, která poskytne kvalitní zázemí pro potřeby 
soudobé rodiny žijící v prostředí venkova. Rekonstrukce je navržena dle zásad nízkoenergetického 
standardu tak, aby měla co nejmenší dopad na životní prostředí. Řešení diplomové práce vychází 
hlavně z problematiky, která souvisí s obory pozemního stavitelství, životního prostředí a zasahuje i do 
lidové architektury. Ze znalostí těchto oborů, případně příslušných norem může vzniknout kvalitní 
projektová studie respektující stanovené cíle práce. Výsledný projekt by mohl sloužit jako vzorový 
nízkoenergetický dům. Jednotlivé použité systémy mohou být návodem, jak postupovat a na co se 
soustředit při řešení bydlení v prostředí venkova. 
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Abstract 
The main objective of this diploma thesis is to create a feasibility study of farm building. The study 
focuses on the overall reconstruction (rebuilding) of an object that provides quality facilities for the needs 
of contemporary family living in the countryside. Reconstruction is designed according to the principles of 
low-energy standard to have the least impact on the environment. Solution of thesis is based mainly on 
issues related to civil engineering disciplines, disciplines of environment protection and extends also to 
vernacular architecture. High quality feasibility study, which respects the objectives of work, should 
proceed from knowledge of these disciplines or appropriate technical standards. The final project has to 
serve as a model low-energy house. Individual systems can be used as instructions on how to proceed 
and what to focus on when solve housing in the countryside. 
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