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Praxe: 
Ve společnosti INTOZA pracuji od roku 2006 na různých pracovních pozicích 
(stavbyvedoucí, vedoucí obchodního oddělení), od roku 2008 se věnuji energeticky 
pasivním stavbám. Ve společnosti INTOZA se podílím na vzdělávání studentů, 
projektantů a investorů v oblasti energeticky úsporných staveb. 
 
Abstrakt:  
Administrativní budova OTAZNÍK je využívána nejen jako firemní sídlo, ale především 
k pořádání seminářů, školení a propagaci technologií v oblasti energetických úspor. 
Již samotná budova slouží jako „školící pomůcka“ na které si návštěvníci mohou 
prohlédnout nejmodernější technologie používané při výstavbě energeticky 
úsporných staveb. Dům je koncipován v duchu filosofie firmy, zabývající se 
energetickými úsporami, jako vzorová energeticky pasivní stavba. Aby objekt 
splnil kritéria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem, prosklené plochy 
jsou navrženy s kvalitním izolačním trojsklem a tepelné ztráty jsou minimalizovány 
nuceným větráním s rekuperací. Prostorově je budova uspořádána do jednoduchého 
rastru 2x4 pole, vycházející z potřeb flexibilního dispozičního řešení. Budova má 
objem čtyřpodlažního podélného kvádru s plochou střechou o rozměrech podstavy 
23m x 15 m a výšce 15,4m. 
Co lze s jistotou říct k celému projektu první pasivní administrativní budovy v ČR: 
 Administrativní budova v energeticky pasivním standardu přinesla 

zaměstnancům daleko kvalitnější vnitřní pracovní prostředí, než je u obvyklých 
staveb běžné 

 Díky energeticky pasivnímu standardu jsou provozní náklady na vytápění velmi 
nízké a srovnatelné s větším rodinným domem. V letním období se budova 
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nepřehřívá a není potřeba utrácet zbytečně finanční prostředky za klimatizování 
kancelářských prostor 

 Stavby v energeticky pasivním standardu nemusí být dražší než běžné budovy, 
protože v konečném důsledku je v těchto budovách daleko méně technologie 
než u běžných staveb. Musí pouze investor, architekt a projektanti uvažovat 
společně, kde a za co správně utratit investované peníze. 

 Nad stavbami musíme přemýšlet komplexně. Nesmíme uvažovat pouze nad 
jednotlivými částmi budovy (konstrukční část, vytápění, větrání, osvětlení, 
chlazení, ohřev TV) samostatně, protože pouze tehdy když budou správně 
fungovat jednotlivá dílčí zařízení, které se samozřejmě ovlivňují, bude fungovat 
správně celá budova. 

 Pouze úzká spolupráce investora, architekta, projektantů jednotlivých profesí a 
všech dodavatelů stavby povede ke zdárnému dokončení díla 
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