


Anotace 

Práce se zabývá �ešením otázky bydlení sociálního charakteru pro nadcházející dobu, kdy již 
pravd�podobn� lidé nebudou moci žít na dluh, jako je tomu dnes. Práce je rozd�lena na dv� �ásti. 

V první �ásti je �ešena individuální zástavba formou kompaktních prefabrikovaných dom� v p�í�ném, 
p�edem daném modulu. V rámci tohoto modulu je vy�ešeno n�kolik r�zn� objemov� i prostorov�
rozdílných p�íklad� rodinných dom�. Zástavba se provádí zastavováním stávajících proluk m�sta a jeho 
dalším zhuš�ováním. 

V druhé �ásti je �ešena problematika bytových dom� a jejich vestavba do stávající m�stské a 
p�edm�stské struktury na p�íkladu n�kolika lokalit a p�íkladu jejich zahušt�ní. 

Abstract 

Work will discuss the character of social housing issues for the upcoming period, when it is likely people 
will not be able to live on debt, as they are today. The work is split into two parts. 

The first part solved the individual development of compact form of prefabricated houses in the cross, 
before the module. In this module is solved a few different volume and spatial different examples of 
individual houses. Urban structure is done stop-gap of existing city and his next compression. 

The second part solved problems of residential buildings and built into the existing urban and suburban 
structures of several sites on the example and their concentration. 
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Teoretická �ást 

Názory na intenzifikaci urbánní struktury: 

URBAN SPRAWL (rozlézání m�sta) 

Jednou rozparcelované a "urbanizované" území se v p�vodní krajinu m�ní t�žko. Dochází k poškozování 

životního prost�edí, ztrát� krajiny a orné p�dy. Chybí zde diverzita funkcí. 

Mít vlastní d�m �i vilu znamená významný skok ve spole�enském žeb�í�ku od placení nájmu a bydlení v 

byt�. Bydlení na p�edm�stí - jak uvádí Häusermann je již od 19. stol. pokládáno za ideál. Motiv 

vlastního venkovního obytného prostoru je t�eba považovat za podstatný p�edpoklad pro kvalitní 

bydlení.

P�ístupové cesty dnes už �asto platí budoucí obyvatelé dom�, ale správa a údržba p�echází na stát (obce), 

stejn� jako zbudování napojení energií. 

Pozn.: stavba na zelené louce mnohem více zat�žuje státní rozpo�et, než vestavba a dopl�ování proluk v již 

stávající zástavb�. Zpoplatn�ní veškerých náklad� na infrastrukturu by vedlo k neúnosnému prodražení stavby na 

zelené louce a tím jejich významnému omezení.  

Kniha M�sta a automobilová závislost - P. Newman a J.K.:

- hranice hustoty osídlení, pod kterou se již nelze vyhnout závislosti na automobilu je 30 - 40 obyv./ha. 

Toto p�ibližn� odpovídá zástavb� samostatnými RD 

- ve�ejnou dopravu lze p�itom smyslupln� zavést jen do oblastí s hustotou osídlení min. 50 obyv./ha - 

jinak je neefektivní a drahá. 

- m�stská zástavba musí mít hustotu osídlení min. 100 obyv./ha 

Trvale udržitelný rozvoj (dnešní �innosti nesmí ohrožovat p�íští generace) 

Bydlení v RD je energeticky nejnáro�n�jší. Oblast výstavby je st�žejní ve vztahu k poškozování 

životního prost�edí. Ekologi�t�jší je bydlení v oblasti v vyšší hustotou obyvatel. 

Pro v�tší bytové domy lze hospodárn� využít energeticky šetrných technologií, které se pro samostatn�

stojící RD nevyplácí. 

Ekologický d�m je takový, který je uživateli oblíbený a nemusí se bo�it po 20 - 30 letech, protože se stal 

sociáln� nep�ijatelným. Životnost stavby je daleko d�ležit�jší než otázka stavebního postupu. Životnost 

struktury musí být daleko vyšší, než životnost dom�! 

Dokument The green paper of the urban environment: 

"Rozvoj p�edm�stí je vnímán jako hrozba fungujících m�st a spokojeného života v nich. Vzhledem k 

absenci ve�ejného života, nízkému po�tu kulturních aktivit, vizuální jednotvárnosti a �asovým ztrátám 

p�i dojížd�ní je periferie vnímána jako neúsp�ch." 

Hranice sou�asných m�st by m�ly z�stat zachovány a udrženy. Další výstavba by nem�la pokra�ovat za 

okraje, ale naopak sm�rem dovnit�; p�i vymezení a ochrán�ní parkových ploch zástavbou území nikoho, 

vypl�ováním prázdných míst, p�estavbami a zahušt�ním. Postupným p�etvá�ením p�edm�stského 

prostoru na m�stský. Program výstavby musí probíhat na principu zhuš�ování a zintenziv�ování. 

Pr�m�rná obytná plocha na osobu se výrazn� m�ní v pr�b�hu �asu a je odlišná v jednotlivých zemích: 

N�mecko cca 35 m2
�isté obytné plochy na osobu 

Švýcarsko cca 50 m2
�isté obytné plochy na osobu 

Švédsko cca 44 m2
�isté obytné plochy na osobu 

�eská republika cca 28 m2
�isté obytné plochy na osobu 

Z toho plyne, že p�esn�jší je zam��it se na hustotu osídlení, než na hustotu zastav�ní. 

Pozn.: Trend v rozvinutých zemích je snižování po�tu obyvatel na obytnou jednotku a tím zárove� nár�st 

obytné plochy na jednoho obyvatele. To plyne s �ím dál v�tšího po�tu jedno�lenných domácností 

(singles, d�chodci). 

P�im��ená hustota osídlení: 

Hust�jší zástavba šet�í až 50% náklad� na údržbu a výstavbu sítí, oproti �ídké zástavb�.

Hustota 80-100 obyv./ha = fungující m�stské prost�edí, kde lze spojit kvality bydlení ve m�st� s 

požadavkem na zdravé prost�edí s dostatkem zelen�. V�tší po�et dom� na menší ploše umož�uje 

vytvo�ení kvalitních ve�ejných prostor�.

Lidé se zm�nili ve zp�sobu života, nikoli ale ve svých základních pot�ebách a životních zvyklostech. 



Ve�ejný prostor - prostor k bydlení

Ve�ejný prostor je dnes i do budoucna d�ležitý. Kvalitní ve�ejný prostor je místem vybízejícím k 

pohybu, obývání. Místem, kde je p�íjemné pobývat, setkávat se, místem svobodným. 

Podle M. Walzera ve�ejné prostory d�líme na tzv. open minded space a tzv. single minded space. 

Urbanista Leon Krier doporu�uje jako optimální pom�r 25-30% pro ve�ejné prostory z celkové plochy 

m�sta. 

S rozvoln�ním zástavby podíl ve�ejných ploch stoupá a jejich atraktivita zákonit� klesá. Snížení 

maximálního podílu ve�ejných ploch na 30% z celkové plochy sídla znamená nutné zahušt�ní zástavby. 

Krása m�stských prostor se skrývá v možnostech jejich prom�n.

Zp�sob zástavby RD:

Zp�sob rohového zastav�ní je pro zvýšení hustoty osídlení nových RD obzvláš� vhodný. Lépe využívá 

pozemek ve prosp�ch soukromého venkovního prostoru, ze kterého se nestává, jak je dnes b�žné, pouhý 

od�ezek po dodržení zákonných odstupových vzdáleností od hrany pozemku, ale naopak vzniká 

plnohodnotn� využitelný soukromý prostor. (rohové zastav�ní pozemk� vychází z plánování tradi�ní 

�eské vsi). 

P�esun hmot dom� k okraji pozemku pomáhá vytvá�et kvalitní ve�ejný prostor a dovoluje vyšší hustotu 

osídlení. Také dovoluje vznik nových polove�ejných prostor, díky utvá�ení dvor�.

Více m�stského charakteru dosahuje taková výstavba, která jasn� definuje a tvaruje venkovní prostory, 

výstavba, která jasn� odd�luje privátní a soukromé prostory. 

Velikost pozemku cca 600 m2, široký cca 20 m. Standartní ší�ka domu je cca 10 m. 

Shrnutí knihy Sídelní kaše:

• P�i ur�ování kvality bydlení není možno posuzovat d�m samostatn� bez vztahu k širšímu rámci 

zastav�ní, p�edevším k urbánním kvalitám. 

• Rodinný d�m je v�tšinou lidí považován za nejlepší možné bydlení. Je tomu tak p�edevším z d�vodu 

p�edstavy o vysoké kvalit� takového bydlení, možnosti soukromého vlastnictví (v�etn�

pozemku!), symbolické hodnoty nezávislosti, jistoty, svobody a prestiže. 

• P�edm�stí není svébytnou entitou protikladnou k m�stu. Problémem p�edm�stí je zm�na m��ítek - 

prostorové rozvoln�ní zástavby. 

• Rozvoj dopravy umož�uje rozvoln�ní zástavby. Dopravní stavby zp�sobují ve m�st� paradoxn�

zrychlení i zpomalení cestovních �as�. Myšlenka absolutní svobody individuální dopravy 

automobilem po m�st� je iluzí. 

• Typus �adového zastav�ní, opakovaný v zahradních m�stech, pat�í mezi plošn� velmi úsporné typy 

zástavby rodinných dom�.

• Hustota osídlení má p�ímý vliv na kvalitu bydlení. Sou�asná spole�nost je m�stská. M�stským 

charakterem je prostorová blízkost. 

• Rodinný d�m je energeticky nejnáro�n�jší forma bydlení. Zvýšení hustot zastav�ní na perifériích je 

d�ležité pro vyšet�ení ploch, které jsou nutné pro fungování p�írodních ekosystém�. Sou�asná 

hrozba nevratných ekologických škod je opodstatn�ná. 

• Sídlišt� s vyšší hustotou osídlení tvo�í možnou alternativu k b�žné výstavb� rodinných dom�, 

nespl�ují ale všechna kritéria pro volbu bydlení v rodinném dom�. Hustota osídlení t�chto sídliš�

v�tšinou nep�ekra�uje hranici �adové zástavby. 

• Hustota osídlení je orienta�ním údajem, jehož výpov�dní hodnota je závislá na zvolené výpo�etní 

metod�.

• P�im��enou hustotu osídlení periferních oblastí z hlediska zlepšení kvality bydlení definujeme jako 

posun z 10-30 ob./ha na 80/100 ob./ha. 

• Sou�asný neut�šený stav periferní zástavby je zp�soben p�ehlížením významu místa. 

• Od po�átku 20. stol. se všeobecn� rozší�ilo pojímání venkovního prostoru jako jednolitého 

plynoucího prostoru. Uznání existence r�znosti venkovních prostor je základním p�edpokladem 

pro zlepšení kvalit urbánního prost�edí. 

• Místem pro bydlení není jen d�m nebo byt, ale i ve�ejný venkovní prostor. 

• Domy svým umíst�ním, tvarem a velikostí ovliv�ují venkovní prostor. 



• Zastavovací plány �eských vesnic jsou užite�ným zdrojem inspirace pro novou p�edm�stskou 

výstavbu. 

• Typologická pravidla jsou d�ležitým nástrojem k návrhu zástavby. Zastavovací plán musí vykazovat 

minimáln� o �ád vyšší životnost, než je životnost dom�.

zdroj: Pavel hnili�ka, Sídelní kaše, vydavatelství ERA, 2005 



Problematika sociálního bydlení

Finan�ní podpora výstavby sociálních byt� z ve�ejných rozpo�t� bývá nazývána podporou na cihlu nebo 

podporou nabídky. Výdaje ve�ejných rozpo�t� ur�ené na výplatu p�ísp�vku na bydlení, resp. p�ísp�vku 

na nájemné, jsou nazývány podporou na hlavu nebo také podporou poptávky.

Podpora bydlení na cihlu: 

argumenty proti:

- alokace byt� z hlediska spot�ebitelské poptávky je neefektivní - stát nikdy nem�že uspokojit všechny 

požadavky týkající se velikosti bytu a jeho finan�ní dostupnosti 

- produkce sociálních byt� je neefektivní - náklady na výstavbu jsou vyšší než v p�ípad� konkuren�ního 

tržního prost�edí 

- netržní ur�ování výše nájemného vede nejen k nižší sociální mobilit�, ale hlavn� k další neoptimální 

alokaci byt� projevující se nap�. tím, že mladé rodiny jsou nuceny žít v malých bytech, zatímco 

d�chodci bydlí ve velkých bytech i poté, co je d�ti opustily. 

- nebezpe�í zneužití pro politické ú�ely - provozovatel soc. bydlení vytvá�í na lokálním trhu monopol, a 

je-li tímto obec, m�že být alokace byt� provád�na mezi potencionální voli�e spíše, než mezi pot�ebné 

domácnosti 

- vyt�sn�ní soukromých investic - stát investuje tam, kde by jinak investoval soukromý kapitál, což 

zp�sobuje infla�ní tlaky a "promrhání" pen�z da�ových poplatník�

argumenty pro:

- volný trh bydlení vede vždy k vytvo�ení monopolu, což vede ke zvyšování nájemného, zám�rnému 

snižování nabídky a realizaci vyššího zisku provozovatele 

- stát na rozdíl od trhu má k dispozici v�tší množství relevantních informací týkajících se deficitu v 

nabídce sociálních byt� a má možnost zajistit nízké náklady výstavby

- vyrovnání nabídky a poptávky na volném trhu je minimáln� v krátkém období pomalé. 

m�že dojít k tzv. zisku z nedostatku u soukromých provozovatel�. Narozdíl od nich státní provozovatelé 

soc. byt� nezneužijí takové situace ke zvýšení nájm� (zabrání se tak krátkodobým tržním výkyv�m i 

rostoucí inflaci) 

- soukromému kapitálu plynoucímu do nájemní bytové výstavby se vyplatí, pokud se mu taková 

výstavba v�bec vyplatí, pouze investice v tržním segmentu kvalitn�jších a luxusních nájemních byt� pro 

p�íjmov� siln�jší skupiny domácností. 

T�i základní formy rozd�lení kompetencí: 

1. kritéria pro nárokování soc. bydlení a politika p�id�lování soc. byt� jsou na národní nebo 

regionální úrovni 

2. obcím je ponechána svoboda pro formulování vlastní aloka�ní politiky, která však musí být 

v souladu s ustanoveními vlády 

3. zákon o sociálním nájemním sektoru 

Vytvo�ení systému soc. obecního nájemního bydlení 

Rozd�lení nájemního fondu obcí na t�i �ásti: �ást k privatizaci, �ást k pronájmu za tržní nájemné a �ást 

k pronájmu za sociální nájemné. Rozd�lení by m�lo prob�hnout tak, aby nevznikala prostorová ghetta 

soc. bydlení. 

Existují dva postupy, kterými m�žeme dosáhnout finan�n� dostupné úrovn� nájemného v soc. bytech a 

zajistit pokrytí nezbytných náklad�.

První postup by neobsahoval p�ísp�vek na bydlení (z�stal by jen pro soukromé nájemní bydlení) a 

nájemné ve stávajících obecních bytech by bylo, v souladu s výše popisovaným systémem k p�íjmu 

vztaženého nájemného, stanoveno adresn� vzhledem k p�íjmu domácnosti. Rozdíl mezi nákladovým a 

aktuálním nájemným by pak stát dorovnával prost�ednictvím provozních subvencí jednotlivým obcím. 

Druhý postup je stanovení pouze dvou úrovní nájemného: nákladového nájemného v soc. bytech, tj. 

bytech obývaných domácnostmi s p�íjmem pod úrovní regionáln� ur�eného a každoro�n� dle vývoje 

inflace aktualizovaného p�íjmového limitu. V ostatních obecních bytech by pak cena nájemného 

dosahovala rovnovážné tržní úrovn�, resp. hodnoty místn� p�íslušného nájemného. 

Nájemní smlouva na soc. nájemní byt by byla �asov� omezená a podmín�ná aktuální sociální pot�ebností 

domácnosti. V p�ípad� ztráty nároku na soc. nájemné by byt byl dále pronajímán za tržní nájem. 

P�ípadn� i naopak. 

Pro stanovení soc. pot�ebnosti by platili následující kritéria. Soc. nájemné by m�lo být aplikováno: 

- pro domácnosti s p�ednostou starším 60 let s celk. p�íjmem nižsím, než 2,5 násobek životního minima 

dané domácnosti 

- pro domácnosti s p�ednostou mladším 60 let s celk. p�íjmem nižsím, než k násobek životního minima 

dané domácnosti, p�i�emž: 

- v Severomoravském kraji je k rovno 1,86 

(koeficient k je odstup�ován podle rozdílu p�íjm� domácností jednotlivých region�) 



Michael Oxley formuloval klí�ové záv�ry soc. bydlení v r�zných zemích:

1. Vlastníkem sociálního bydlení m�že být celá škála organizací i mimo stát, obce nebo neziskové 

organizace (nap�. dánské bytové asociace založené na družstevním principu, nebo n�mecký 

model) 

2. Sociální bydlení nemusí být neziskovým bydlením (nap�. N�mecko, kde je soukromým 

provozovatel�m garantován ur�itý zisk z vloženého kapitálu) 

3. Neziskové bytové asociace mohou operovat jako nezávislí podnikatelé a aplikovat tržní principy 

p�i svém �ízení (nap�. nizozemské nezávislé bytové asociace) 

4. Sociální bydlení nemusí být nájemním bydlením. M�že to být ur�itá forma vlastnického bydlení. 

5. Je to zvlášt� aloka�ní politika p�i rozd�lování sociálních byt�, která zásadn� definuje a odlišuje 

sociální bydlení od ostatních forem bydlení 

6. Tém�� ve všech západoevropských zemích je budoucnost, ú�elnost a forma soc. bydlení 

v sou�asnosti velmi diskutována 

7. V n�kterých zemích se snížil vztah mezi nabídkovou podporou a regulací alokace byt� (bytové 

asociace nebo obce získaly v�tší pravomoce k vytvá�ení vlastních aloka�ních program�) 

8. V n�kterých oblastech se objevil problém nadbytku sociálních byt�, nedostate�né poptávky a 

nízké kvality bydlení. (týká se zvlášt� masové sídlištní výstavby) 

9. Zdroje financování nové výstavby i rekonstrukce a údržba stávajícího fondu sociálních byt� se 

velmi výrazn� zm�nily ve v�tšin� evropských zemí. (snaha zajistit v�tší ú�ast soukromých 

financí p�i výstavb� i správ� soc. byt�) 

10. Existuje více princip� pro stanovení nájemného v soc. bytech 

Inspirativní postupy pro budoucí vývoj soc. bydlení v �R jsou zejména:¨ 

- metoda ur�ování nájemného v sociálních bytech v závislosti na velikosti p�íjmu žadatelovy 

domácnosti a nikoliv v závislosti na skute�ných nákladech výstavby 

- zp�sob financování výstavby soc. byt� prost�ednictvím konverze krátkodobého kapitálu na 

dlouhodobý záp�j�ní kapitál alokovaný mezi provozovatele soc. byt� na ve�ejné moci nezávislou 

bankou 

- skute�nost efektivn�jší zprávy soc. byt� v p�ípad� nezávislých neziskových bytových asociací 

než v p�ípad� p�ímých ve�ejných aktér�. K posílení role nezávislých provozovatel� soc. bydlení 

je možné vytvo�it motiva�ní prost�edí k p�evodu dosavadních obecních byt� do vlastnictví 

efektivn�jších bytových asociací 

- rozmanitost provozovatel� soc. bydlení umož�ující jednak širší zapojení soukromého kapitálu a 

aktivit, jednak širší nabídku r�zn� koncipovaných soc. byt�. Existence zcela soukromých 

provozovatel� soc. byt� se ukázala být velmi efektivní, a to jak z ekonomického hlediska, tak 

z hlediska sociálního. Kontrola nájemník� je u soukromých investor� ú�inn�jší a efektivn�jší než 

u ve�ejných provozovatel� soc. byt�.

- V�tší mí�enost podpory na skute�n� pot�ebné domácnosti; nutnost p�ijetí zvláštní legislativy 

ur�ující pravidla fungování systému 

- Vytvo�ení „objektivního“ po�íta�ového algoritmu pro ur�ení míry sociální pot�ebnosti p�i alokaci 

byt� zabra�ujícího korup�ním, nebo politickým aspekt�m provázejícím p�id�lování 

zvýhodn�ných nájemních smluv 

- Rent pooling, tedy možnost zvýšit nájemné u atraktivn�jších sociálních byt� na úkor snížení 

nájemného v mén� atraktivních lokalitách p�i dodržení centráln� stanovených podmínek 

maximální výše nájmu v celém spravovaném fondu p�íslušné asociace �i obce

- Možnost zvýšení nájemného i prudšího zvýšení zatížení domácností vyššími výdaji na bydlení 

bez výrazn�jších sociálních ot�es�, pokud je zvýšení nájemného kompenzováno sociáln�

pot�ebným domácnostem prost�ednictvím adresného p�ísp�vku na bydlení 

- Dopln�ní systému nabídkových podpor o adekvátní model adresného p�ísp�vku na bydlení, resp. 

na nájemné,v souladu se standarty b�žnými v zemích EU. Zavedení p�ísp�vku vede na jedné 

stran� k v�tší sociální spravedlnosti p�i rozd�lování prost�edk�, na stran� druhé ke snížení 

státních výdaj� do oblasti bydlení. P�ísp�vek však p�edpokládá aktivn�jší roli finan�ních ú�ad�, 

aby byla zajist�na hodnov�rnost deklarovaných p�íjm�

- Možnost vytvo�it takové prost�edí, které bude provozovatele soc. bydlení nutit k zapojení 

soukromého kapitálu do výstavby a rekonstrukce soc. byt�; je p�itom možné využít nejen 

soukromého kapitálu, ale také soukromé iniciativy v p�ípad� nezávislých bytových asociací. 

Konkuren�nost prost�edí je možné vytvo�it uvoln�ním lokální orientace nových nezávislých 

provozovatel� soc. bydlení a vytvo�ením možnosti vzájemné konkurence r�zných bytových 

asociací na jednom lokálním trhu. 

- „Konzumentovi bližší“ zp�sob alokace sociálních byt� prost�ednictvím inzerce nabízených 

uvoln�ných nebo nov� postavených soc. byt� v lokálních specializovaných inzertních novinách; 

pozitivní role soukromého nájemního bydlení zajiš�ujícího bydlení i p�íjmov� slabším 

domácnostem p�i dostate�né regulaci zisku soukromých majitel� a dostate�n� velké kupní síle 

domácností. 



V �eských podmínkách se nejeví jako smysluplné zvýhod�ování více�lenných domácností na úkor 

jedno�lenných, protože jedno�lenné domácnosti, z nichž u nás velkou �ást tvo�í domácnosti 

d�chodcovské, vykazují již dnes nejvyšší míru zatížení bazickými výdaji na bydlení. 

Maximální nájemné by m�lo být stanoveno s ohledem na regionální diferenciace, protože se tak 

prost�ednictvím p�ísp�vku více vyrovnají rozdíly mezi skute�nou mírou zatížení domácností žijících 

v oblastech s pod- nebo nad-pr�m�rnou hladinou nájemného. 

Za ideální bydlení považují lidé p�edevším vlastní RD. Nájemní bydlení není lidmi považováno za 

ideální.Bydlet v RD je ideálem pro 71%, bydlení ve vlastním (d�m, nebo byt) je ideálem pro 86%! 

Nájemnímu bydlení by dali p�ednost lidé hlavn� do 25 let a potom lidé nejstarší (nad 66 let). Pokud jde o 

velikost obce, tak ideálním místem je sou�asná lokalita (50%), pokud jiná obec, tak rad�ji menší, 

v blízkosti m�sta. 

Nejvíce lidé cht�jí ve svém ideálním bydlení: zahradu (71%), garáž (36%), terasu, balkón, lodžii (31%), 

velkou koupelnu a kuchy� (po 22%) a více malých místností a bazén (21%). 

Soukromé vlastnictví lépe zaru�uje zachování kvality bytového fondu pro 56% dotázaných. 

Artur Zouny 1979: „Dej �lov�ku do vlastnictví pustý kámen a on z n�j ud�lá zahradu. Dej mu na dev�t 

let do pronájmu zahradu a ud�lá z ní pouš�.“ 

zdroj: Martin Lux Et. Al, Bydlení - v�c ve�ejná, sociologické vydavatelství SLON, 2002 



Vývoj vesnického stavení

Velká st�edov�ká kolonizace (cca 13. a 14. století)

P�dorys domu byl trojdílný, komorového typu (viz obr.�. 1). D�m se skládal ze t�í zhruba �tvercových 

místností. Ve st�ední �ásti domu byla sí�, kterou se do domu vstupovalo z venku. Nebyla zastropena a 

díky jejím rozm�r�m se usuzuje, že sloužila také jako pracovní prostor. Navíc v zimním období 

poskytovala úkryt dobytku.  Ze sín� bylo možno vstoupit do jizby, která byla vybavena podestou s pecí. 

Pec byla kamenná, omazaná hlínou. Na podest� se rozd�lával otev�ený ohe�, který sloužil k b�žnému 

va�ení a svícení. Kou� v t�chto dobách ješt� nebyl odvád�n komínem, ale voln� stoupal otvory u stropu 

ven. Takto �ešené jizb� se p�ezdívá dymná jizba (viz obr.�. 2). Na druhé stran� sín� byla bu�to jedna 

nebo dv� komory. V p�ípad� druhé možnosti byla jedna z komor zahloubena pod úrove� terénu jako 

sklep a druhá komora stojí p�esn� nad p�dorysem té spodní jako sýpka. Zdali po vstupu do sín� byla 

jizba po pravé nebo levé stran�, ur�ovala orientace ke sv�tovým stranám a tvar terénu. Druhá možná 

dispozice domu té doby byla dvoudílná. Uplat�ovala se u obyvatelstva bez polností tam, kde nebylo co 

skladovat, takže d�m byl ochuzen o komoru.  

Obr. �. 1  Trojdílný komorový d�m. 

1 - vstupní sí�   2 - dimná jizba  3 - komora 

Zdroj: Lidové stavby. Architektura �eského venkova.  J. Škabrada. 

Obr. �. 2  Dymná jizba.  

Zdroj: Lidové stavby. Architektura �eského venkova.  J. Škabrada.

Vývoj jizby a topeništ�

Koncem 15. století se z dymné jizby (viz obr.�. 2), stala jizba polodymná (viz obr.�. 3). Polodymná jizba 

lépe odvád�la kou� z místnosti za pomoci dymníku. Postupem �asu se ústí pece p�esunulo do sín�, ze 

které se také pec obsluhovala. Z dymné nebo polodymné jizby se tak stává �istá sv�tlá místnost, od té 

doby již zvána jako sv�tnice. Od západu k nám z�ejm� v 16. století p�išla další rozsáhlá inovace, co se 

topeništ� tý�e. Byla to kachlová kamna. „Kamna se bezpochyby pokládala za pokrok hlavn� proto, že 

vyh�ívala (na rozdíl od pece) sv�tnici práv� jenom v dob�, kdy to bylo t�eba“. Kamna i pec se následn�

obsluhovala výhradn� ze sín� a tudíž se v zadní �ásti sín� za�íná postupn� formovat odd�lená �erná 

kuchyn�.

Obr. �. 3  Polodymná jizba s krátkým dymníkem. 

Zdroj: Lidové stavby. Architektura �eského venkova.  J. Škabrada. 

Se zavedením �erné kuchyn� úzce souvisí i zbudování komína. Ten nahradil d�ív�jší dymník. Od konce 

16. století vrchnost a vláda usiluje o zavedení zd�ných komín� (z d�vodu protipožárního) do všech 



�erných kuchyní. Na�ízení byla však jen pozvolna respektována a proto na �eském venkov� p�etrval 

delší dobu komín d�ev�ný. Zd�ný komín se rozší�il na náš venkov až v 18. století  

�eské vesnice a krajina v dob� baroka (cca 1650–1800)

Sídla si pevn� udržela typické zp�soby zastav�ní. Setkáváme se se dvorem zastav�ným ze dvou, t�í nebo 

�ty�ech stran. Dv�r je nej�ast�ji obdélný a uprost�ed se nachází hnojišt�.

Ob�as se p�estavuje p�dorys obytného domu. Ten se rozr�stá o druhý trakt, ve kterém m�že být komora, 

sv�tni�ka, �i chlév (u chudších vrstev). „Domky chalupník� a bezzemk� se p�íliš nezv�tšily. 

Hospodá�ské objekty, pokud u nich byly, byly velmi malé“. Sv�tnice t�chto chalup se po roce 1781 (kdy 

došlo ke zrušení nevolnictví) �asto využívali jako �emeslné dílny. Lidé v nich tkali, pletli koše, vyráb�li 

nádobí, atp. 

Obr. �. 4  Dvoutraktový d�m. 

     

1 - jizba 

2 - sí�

3 - komora 

4 - stáj 

5 - komora 

6 - �erná kuchyn�

7 - sv�tni�ka 

Zdroj: Venkovský prostor 1. díl. Historický vývoj vesnice a krajiny. J. Sýkora.

Koncem 18. století se rozvíjejí zd�né chlévy nebo� dobytek již stojí celoro�n� pod st�echou. 

D�íve hojná d�ev�ná konstrukce objekt� za�ala být na p�elomu 18. a 19. století dopl�ována, nebo 

dokonce nahrazována, konstrukcí zd�nou. Za�aly se vyskytovat první cihlové stavby (zejména kv�li 

nedostatku d�eva) a s nimi vzkvétala klenební práce. Po�átky cihlového stavitelství byly ze sušených 

cihel (vep�ovic) a až po�átkem 19. století je doplnily cihly pálené . 

Barokní malebnost se v lidové architektu�e promítla hlavn� do pr��elí budov. „Barokní prvky se 

p�enášely už na d�ev�né stavby v 18. století, avšak k jejich hlavnímu uplatn�ní došlo až p�i rozvoji 

zd�ného stavitelství v 19. století“. Tyto zdobné prvky vídáme nejprve na budovách panských dvor�, 

farách a kostelech, které tvo�í základ každé barokní vesnice. Tyto stavby p�edstavují jakési „p�enosné 

médium“ pro rozvoj malebnosti na ostatní usedlosti. 

Klasicismus a dopad pr�myslové revoluce na lidovou architekturu v 19. století

S klasicismem p�išel p�erod d�ev�né architektury na architekturu zd�nou. Stejn� tak p�inesl i p�echod ze 

spalné krytiny na krytinu nespalnou. V roce 1819 vyšel dvorský dekret, který povoloval pálení cihel na 

vlastním pozemku pro vlastní pot�ebu. A tak výstavb� cihlových dom� už nic nebránilo. 

Lidé mají dostatek potravy a populace se zvyšuje tém�� dvounásobn�. To má za následek i další 

rozši�ování vesnic, hlavn� nový nár�st chalup na okrajích vsí. Zvyšuje se i objem a po�et hospodá�ských 

staveb. Nové panské dvory a velkostatky z té doby dosahovaly ob�ích rozm�r�.V mnohých p�ípadech se 

štítová orientace domu m�ní na okapovou. 

Obr. �. 5  Štítová orientace domu 

Zdroj: Encyklopedie Lidová architektura. V. Frolec a kol.

Obr. �. 6  Okapová orientace domu. 



Zdroj: Venkovský prostor 1. díl. Historický vývoj vesnice a krajiny. J. Sýkora. 

Od poloviny 19. století p�ichází do �eských sv�tnic velká historická        inovace - sporák. Ten 

p�edstavuje velkou zm�nu ve vytáp�ní a va�ení a hospodyn� nadobro opustila starý zp�sob va�ení na 

otev�eném ohni. Pro odvod kou�e již tém�� všude sloužil tahový komín. Ve spojením s ním, �erná 

kuchyn� ztratila sv�j „�erný“ charakter. 

D�m severní Moravy a Slezska

Území je tvo�eno dv�mi odlišnými horskými regiony. Na západ� Jeseníky a na východ�

Moravskoslezské Beskydy. Vesnice na Jesenicku jsou nej�ast�ji údolní lánové. P�vodní roubený d�m na 

Jesenicku voln� navazuje na zvyklosti �eského severovýchodu. S postupem �asu p�ešel na architekturu 

zd�nou. Oblast lidového domu na Jesenicku však byla zasažena pr�myslovým rozvojem a tradi�ní 

zástavba se tak�ka nedochovala. 

P�dorys domu byl zde smíšený. Trojdílný komorový d�m byl dopln�n chlév. 

Valašská roubená architektura je odlišná a složitá, jako její samotný vývoj. Objevila se  na naše území 

díky postupu karpatských salašnických pastevc� z východu (Škabrada 1996). 

Usedlosti na Valašsku se nepravideln� �adí podél cesty nebo potoka a vznikají tzv. �adové vsi. Jiným 

typem a to dosti hojným, jsou vsi, které tvo�í drobné sídelní shluky, s úzkou vazbou na horský terén. 

Zdroje:  

J. Škabrada,  Lidové stavby. Architektura �eského venkova, 1996

V. Frolec a kol. Encyklopedie Lidová architektura, 1983 

J. Sýkora, Venkovský prostor 1. díl. Historický vývoj vesnice a krajiny



Pr�vodní zpráva

bytový d�m do moderní zástavby (sídlišt�)

A. Úvodní údaje 

Název stavby:           Bytový d�m do zástavby sídlišt�, Ostrava Poruba 

Umíst�ní stavby: Ulice �ecká , Ostrava Poruba 

B.  Pr�vodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku 

Bytový d�m je umíst�n v již zastav�ném území na okraji sídlišt� Ostrava Poruba, na ulici �ecká, 
mezi stávající panelovou zástavbou, tvo�enou bodovými výškovými domy. Toto umíst�ní umož�uje 
využít všech výhod vybavenosti a infrastruktury. Hlavní obslužná komunikace je zde ulice Mongolská. 
Stavba je ve shod� s územním plánem, který doporu�uje na toto území hromadnou zástavbu. Objekt se 
nenachází na poddolovaném území a jsou zde dobré geologické, geomorfologické a hydrogeologické 
podmínky pro vybudování objektu. 

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Bytový d�m se skládá se dvou hmot shodných kostek o �ty�ech nadzemních a dvou podzemních podlaží, 
které mají spole�né podzemní parkovišt�. Toto parkovišt� je umíst�no až pod vrstvou zeminy, v 2.PP. 
Samotné domy mají variabilní p�dorysy, umož�ující poskládat byty dle p�ání zákazníka. Od 2+kk, až do 
5+kk. P�dorysné �ešení vychází z centrálního komunika�ního prostoru se schodišt�m a výtahem, odkud 
se lze dostat do všech byt�. Komunika�ní jádro pokra�uje i do podzemí, kde je umíst�no veškeré zázemí 
bytových dom�. Komunika�ní jádro slouží zárove� jako nosné jádro objektu a do jeho st�n jsou svedeny 
veškeré instalace, jako voda, plyn, kanalizace a elekt�ina. 
P�dorys vychází z devíti stejných �tverc�, jejichž p�dorysnou velikost ur�uje instala�ní jádro. Osová 
vzdálenost st�n je 5,3 metru. Celkové rozm�ry kostek jsou 16,5 metru. 
Oba domy mají spole�ný upravený parter, který je spojuje. Je zde umíst�n mobilia� a díky zapušt�ní 
podzemního parkingu o mohou v parteru voln� r�st i stromy. 
Fasáda bude sendvi�ová, prov�trávaná, vrchní obklad d�ev�ný, nebo plechový. 
Konstruk�ní systém je skeletový, vyzdívaný zdivem. Základy tvo�í základové  železobetonové patky. 

3.  Orienta�ní údaje stavby 
Jedna kostka: 
Zastav�ná plocha: 272,25 m2

Obestav�ný prostor: 3405 m3

Rozm�r objektu: 16,5 x 16,5 m 
Po�et parkovacích míst: 46 parkovacích míst na pozemku (z toho 3 bezbariérové) 

Po�et místností a jejich užitné plochy viz.výkres p�dorys�.



rodinné domy do již zastav�ného území

A. Úvodní údaje 

Název stavby:           Rodinné domy, Ostrava Pustkovec 

Umíst�ní stavby: Ulice Pustkovecká , Ostrava Pustkovec 

B.  Pr�vodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku 

Rodinné domy jsou na p�íkladu zástavby umíst�ny na ulici Pustkovecká. Jedná se nesourodou 
strukturu individuálních i �adových rodinných dom�. Zde umis�uji n�kolik typových dom� a tím dále 
zahuš�uji stávající strukturu. Domky jsou r�znorodé a nedochází zde k monotónosti. Objekty se 
nenachází na poddolovaném území a jsou zde dobré geologické, geomorfologické a hydrogeologické 
podmínky pro vybudování objekt�.

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

Rodinné domy jsou vytvo�eny v p�edem daném modulu s osovou vzdáleností 5,7 x 5,7 metru. Tento 
modul je možno ješt� rozd�lit na p�l modul pro v�tší variabilitu �ešení. Konstruk�n� se jedná o 
d�evostavbu s fošinkovým systémem, dílce budou �áste�n� prefabrikované pro co nejv�tší slevn�ní 
výstavby. V modulu a systému jsem vytvo�il 8 základních typových dom�, z nichž p�t je umíst�no na 
velmi malém pozemku. Charakter zástavby je vesnický, kde je možno v�tšinu dom� skládat za sebou. 
Modul umož�uje i pozd�jší rozší�ení objekt�, jak nahoru, tak do stran. Op�t v modulovém systému. 
P�dorys vychází z vesnického stavení, které staví místnosti za sebou. V každém p�dorysu je t�žké 
akumula�ní zd�né jádro obsahující instala�ní šachtu a sociální zázemí. Existují dva typy p�dorys�, podle 
umíst�ní jádra. Umíst�ní jádra doprost�ed dispozice umož�uje umíst�ní schodišt� po jeho stran� a 
zárove� uvol�uje prostor. D�evostavba je postavena na betonové základové desce. Izolace je provedena 
balíky slámy. Vn�jší obklad m�že být d�ev�ný, plechový, nebo jiný. St�echa je také libovolná, sedlová, 
pultová, možnost i ploché st�echy. Nosnou konstrukci svislých obvodových st�n tvo�í sloupky 60x140 á 
600 mm. Obvodový pláš� je prov�tráván a je obložen d�ev�nými palubkami. Nosnou �ástí strop� jsou 
fošny 60x200 á 600 mm. 
V práci jsou vypracovány p�dorysy, �ezy a pohledy osmi základních typových dom�, které ukazují 
možnosti systému. �ešení je však více.  
Všechny domky by m�li spl�ovat nízkoenergetický standart a mohou být dopln�ny o solární, �i 
fotovoltaické panely, které zaru�ují �áste�nou nezávislost na vn�jších dodávkách. P�i v�tší skupin� dom�
je také možno sbírat deš�ovou vodu a tu poté používat na splachování WC. 

Krom� energetických p�ínos� z hlediska provozního, bude dalšího snížení energetické bilance z hlediska 
celoživotního cyklu budovy, dosaženo využitím stavebních materiál� s nízkou spot�ebou svázané „šedé" 
energie, vysokým stupn�m recyklace �i op�tovného využití. Minimalizace spot�eby svázané energie je 
od�vodn�na vysokým procentuelním podílem této energie u budov s nízkou spot�ebou provozní energie. 

Z tohoto d�vodu byly navrženy nosné konstrukce obvodového plášt�, strop� a st�echy z d�ev�ných 
prvk�. D�evo je také použito jako obklad fasády. 

3.  Orienta�ní údaje stavby 
D�m A1 
Zastav�ná plocha: 41 m2

Obestav�ný prostor: 122 m3

Rozm�r objektu: 6,4 x 6,4 m 

D�m A2 
Zastav�ná plocha: 59,5 m2

Obestav�ný prostor: 196 m3

Rozm�r objektu: 6,4 x 9,6 m 

D�m A3 
Zastav�ná plocha: 77,44 m2

Obestav�ný prostor: 256 m3

Rozm�r objektu: 6,4 x 12,1 m 

D�m A4 
Zastav�ná plocha: 96,68 m2

Obestav�ný prostor: 318 m3

Rozm�r objektu: 6,4 x 12,1 m 



Bytový d�m do suburbie

A.  Úvodní údaje 

Název stavby:           Bytový d�m do suburbie, Ostrava Poruba 

Umíst�ní stavby: Ulice V�esinská ,Ostrava Poruba 

B.  Pr�vodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku 
Parcela se nachází v zastav�ném území okrajové �ásti Ostravy Poruby. Jedná se o lukrativní 

parcely v blízko koupališt� V�esina a zárove� blízko jednoho ze vstup� do Poruby a spojky na 
dálnici. Funk�ní využití je p�edevším individuální bydlení a výrazným prvkem zde je místní 
koupališt�. V okolí se najdou domy nejr�zn�jších tvar�. Novostavby zastupují p�edevším mohutné 
vily. 

Bytový d�m je funk�n� v souladu s platným územním plánem. Objemov�, výškov� nijak okolí 
nep�evyšuje. 
Parcela je napojena na dopravní komunikaci ze západní strany z ulice V�esinská. Objekt se 
nenachází na poddolovaném území ani v záplavovém území. 

Geologické, geomorfologické a hydrogeologické podmínky jsou zde pro vybudování objektu 
dobré. 

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 
D�m leží soub�žn� s ulicí a na pozemku leží na severní �ásti, tak aby umož�oval využití v�tší 

plochy na jižní stran�. Budova bude sloužit jako bytový d�m o 4 bytech. Tvarem má p�ipomínat 
p�vodní vesnická stavení. Podlouhlý dvoupatrový kvádr je zast�ešen sedlovou st�echou. Objekt 
není podsklepem. Jedná se o zd�nou konstrukci s d�ev�ným krovem. Systém v dom� je chodbový. 
Orientace vstupu do objektu je do ulice V�esinská, na západní stran�. Vstup je zvýrazn�n 
ochranným prvkem- p�íst�eškem. V prvním nadzemním podlaží se nachází spole�né prostory 
(ko�árkárna, kolárna) a dv� sklepní kóje pat�ící ke dv�ma byt�m na témže pat�e. Jsou to dva byty 
2+kk. Ve druhém pat�e jsou další dva byty o velikosti 2+kk se dv�mi kójemi. 

K pozemku p�iléhají 4 parkovací stání, z nichž jedno je bezbariérové. 

3.  Orienta�ní údaje stavby 

Zastav�ná plocha: 176 m2

Obestav�ný prostor: 1195 m3 

Rozm�r objektu: 22x8m 
Po�et parkovacích míst: 30 parkovacích míst na pozemku (z toho 3 bezbariérové) 
Po�et místností a jejich užitné plochy viz.výkres p�dorys�.



Bytový d�m do kompaktní zástavby (SORELA)

A.  Úvodní údaje 

Název stavby:           Bytový d�m do kompaktní, Ostrava Poruba 

Umíst�ní stavby: Ulice Opletalova ,Ostrava Poruba 

B.  Pr�vodní zpráva

1.  Charakteristika území a stavebního pozemku 
Parcela se nachází v zastav�ném území historické �ásti Ostravy Poruby. Jedná se o lukrativní 

parcely v samém srdci sorely, konkrétn� v jednom ze zelených blok�. Funk�ní využití je 
p�edevším hromadné bydlení, ale také ob�anská vybavenost (vysoká škola, fakultní nemocnice). 
Zelený blok je obklopen p�tipodlažními domy s valbovou st�echou.  

Bytový d�m je funk�n� v souladu s platným územním plánem.  
Parcela je napojena na dopravní komunikaci z jihozápadní strany z ulice Bohuslava Martin�.
Objekt se nenachází na poddolovaném ani v záplavovém území. 

Geologické, geomorfologické a hydrogeologické podmínky jsou zde pro vybudování objektu 
dobré. 

2.  Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

D�m je vložen na místo p�vodní zelen�, tak aby byl nejmén� zasti�ován okolními domy 
(doprost�ed parcely). Zele� zakrytá bude nahrazena v prvním nadzemním podlaží, které bude 
sloužit jako ve�ejný prostor. 

Objekt se skládá z polozapušt�né platformy ve�ejných garáží a z podélných kvádr�, které 
kopírují sm�r okolní zástavby. Na kvádrech leží ješt� jedno patro krychlí a kvádr�. Jedná se o 
skeletový systém se zd�nou vyzdívkou. St�ešní konstrukce je plochá st�echa s intenzivní zelení 
v prvním podzemním podlaží a pochozí plochou st�echou nad prvním nadzemním 
podlaží.V prvním podzemním podlaží se nacházejí garáže a sklepní kóje, ko�árkárna, kolárna 
obyvatel novostavby a také ve�ejná garážová stání. Do prvního nadzemního podlaží se dostáváme 
výtahy pop�ípad� schodišti. Hlavní schodišt�, které tvo�í i hlavní vstup do ve�ejného prostoru je 
p�ed rozsáhlé schodišt�. V prvním podlaží jsou v chodbovém systému rozmíst�ny byty (šest 1+kk 
�ty�i 3+kk).Toto podlaží je pr�chozí všemi sm�ry a umož�uje projít podéln� ke druhému schodišti. 
Do druhého nadzemního podlaží se dostáváme venkovním schodišt�m. Jsou zde rozesety r�zn�
velké bytové bu�ky, op�t v zeleni, která je zastoupená zeleni ve velkoobjemových kv�tiná�ích. 
Nacházejí se zde t�i byty 3+kk a t�i byty 1+kk. 

3.  Orienta�ní údaje stavby 

Zastav�ná plocha: 2704 m2

Obestav�ný prostor: 3208,77 m3 

Rozm�r objektu: 52x52m 
Po�et parkovacích míst: 52 ve�ejných parkovacích míst v podzemní garáži (z toho 3 

bezbariérové) 
    16 parkovacích míst pro obyvatele obytného domu (z toho 1 

bezbariérové) 
Po�et místností a jejich užitné plochy viz.výkres p�dorys�.


