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Abstrakt 

Tato bakalářská práce vychází z ateliérové práce vytvořené v předmětu AG 32. Cílem práce je 

navrhnout sociální bydlení pro romské etnikum. Návrh se snaží respektovat specifika romského 

bydlení, především vysoký počet členů typické romské nukleární rodiny. Návrh je umístěn v Brně - 

Maloměřicích, nedaleko řeky Svitavy, na konci zástavby rodinných domů. Návrh na pozemek 

umisťuje celkem 13 rodinných domů, seskupených do dvojdomů a jedné skupiny tří domů. Bydlení je 

doplněno o parkově upravená veřejná prostranství. Dvojdomy byly navrženy jako kompromis mezi 

požadavkem na co nejvyšší využití území a snahou respektovat charakter okolní zástavby. Všechny 

domy mají stejné dispoziční řešení. Podle změn vyvolaných různou polohou domu se dělí na koncový 

rodinný dům pravý (typ „A“), koncový rodinný dům levý (typ „B“) a řadový rodinný dům (typ „C“). 

Rodinný dům typu „A“ nacházející se v jihovýchodním cípu areálu je předmětem této bakalářské 

práce. Domy jsou dvoupodlažní a jsou orientovány na východ a na západ. Dispozice domu je tedy 

řešena jako podélný trojtrakt – uprostřed je chodba, z níž vedou pokoje na východní a na západní 

stranu. Protože je požadováno, aby v domě mohla bydlet 10 až 15 členná rodina (rodiče a velký počet 

dětí), tak má dům dva obývací pokoje, aby se provozy nerušily. V každém podlaží je tedy několik 

pokojů, obývací pokoj, a hygienické zázemí. S ohledem na sociální charakter návrhu je v domě 

umístěna pouze jedna prostorná kuchyně ve 2NP. 

Klíčová slova 

Sociální bydlení, romské etnikum, Brno, Maloměřice, početná rodina, novostavba, zděná konstrukce. 

Abstract 

This bachelor‘s thesis is based on a project created at the studio AG 32. The task is the project of 

social housing for a Romany ethnic group. The project seeks to respect the specifics of a Romany 

housing, especially the high number of family members. Location of the project is in Brno – 

Maloměřice, near the river Svitava, at the end of an area of family houses. The project is composed of 

13 family houses, grouped into duplexes and one group of three houses. Housing is complemented by 

public spaces, such as small parks or playgrounds. The duplexes are chosen as a compromise between 

the requirement of high utilization of the land and the aim to respect the character of the surrounding 

buildings. All the houses have the same layout. According to the changes caused by different position, 

the houses are divided into the house “A“, house “B“ and house “C“. House “A“, which is in the 

south-eastern corner of the complex, is the subject of this bachelor’s thesis. The houses have two 

floors. The houses are oriented from the east to the west. The layout of the houses is a longitudinal 

three-tract. There is a corridor in the middle of the house and the bedrooms are on the east side and on 

the west side of the house. The house is meant for a family of 12 members (parents and a high number 

of children). There are several bedrooms, one living room, bathroom and toilet in each floor. 

Considering the social aspect of this housing, there is only one kitchen in the house, which is situated 

in the second floor. 

Keywords 

Social housing, Romany ethnic group, Brno, Maloměřice, large family, new building, brick 

construction. 
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Úvod 

Tématem této bakalářské práce je návrh sociálního bydlení s romskou tématikou. Jedná se o komplex 

novostaveb třinácti rodinných domů a doplňující infrastruktury. Tyto rodinné domy mají shodné 

dispoziční řešení, které se snaží respektovat specifické požadavky bydlení pro Romy (např. vysoký 

počet členů domácnosti). Vzhledem k tomu, že se jedná o sociální formu bydlení, byla snaha volit 

v návrhu typizované výrobky a ekonomické konstrukce. Svislé konstrukce jsou tvořeny cihelnými 

tvárnicemi, vodorovné nosné konstrukce jsou železobetonové. Rodinné domy jsou dvoupodlažní, 

s rovnou střechou. Předmětem této bakalářské práce je jeden konkrétní rodinný dům, nacházející se 

v jihovýchodním cípu pozemku. 

Výkresová dokumentace je zpracována v rozsahu dokumentace pro provedení stavby. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

  



 

 

 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. Údaje o stavbě 

a) název stavby 

Sociální bydlení, Brno 

b) místo stavby 

obec Brno 

okres Brno – město 

katastrální území Maloměřice a Obřany 

pozemek parc. č. 341/1, 341/15, 341/16, 341/17, 341/18 

c) předmět projektové dokumentace 

Jedná se o návrh souboru objektů pro sociální bydlení rodin s vysokým počtem dětí (např. pro 

příslušníky romského etnika). Celkem je navrženo 13 rodinných domů. Všechny domy mají stejné 

dispoziční řešení. Podle změn vyvolaných různou polohou domu se dělí na koncový rodinný dům 

pravý (typ „A“), koncový rodinný dům levý (typ „B“) a řadový rodinný dům (typ „C“). Předmětem 

projektové dokumentace a předmětem této bakalářské práce je rodinný dům typu „A“ nacházející se 

v jihovýchodním cípu areálu (viz výkres B-01 Situace). 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 

FAKULTA STAVEBNÍ 

Vysoké učení technické v Brně 

Veveří 331/95 

602 00  Brno 

Tel.:+420 541 141 111 

Email: info@fce.vutbr.cz 

A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

Klára Minibergerová 

Střední 3  

602 00  Brno 

A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 
katastrální mapa Maloměřic 

fotodokumentace místa stavby 

ateliérová práce AG 32 

zadání Bakalářské práce 



 

 

 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území 

 
Obr.1. Místo stavby zobrazené na katastrální a ortofoto mapě. Měřítko 1:5 000.
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Soubor objektů bude umístěn na pozemcích o celkové rozloze 9207 m
2
. Předmětem bakalářské práce 

je rodinný dům typu „A“, který se bude nacházet na pozemku o rozloze 387 m
2
. Řešený rodinný dům 

se bude nacházet v jihovýchodním cípu areálu (viz výkres B-01 Situace). 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů, (památková rezervace, 

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 

Místo stavby nespadá do památkově chráněných území. Pozemek se nenachází v záplavovém území. 

Jižně a severně od stavebního pozemku, ve vzdálenosti několika desítek metrů, je záplavové území 

stoleté vody. Západně od stavebního pozemku je podél břehu řeky Svitavy aktivní zóna záplavového 

území pro Q100 a záplavové území pětileté vody.
2
 Na stavebním pozemku se nenachází poddolované 

území. 

c) údaje o odtokových poměrech 

Dešťová voda bude akumulována v retenčních nádržích a odváděna jednotnou kanalizací. 

                                                      
1
 Marushka. Nahlížení do katastru nemovitostí. [online]. © 2004 – 2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné 

z: http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&MarExtent=-990320.44597457629%20-

1239836%20-346646.55402542371%20-923033&MarWindowName=Marushka 
2
 DIBAVOD. Oddělení geografických informačních systémů a kartografie. [online]. © 2014- [cit. 2016-01-04]. 

Dostupné z:http://www.dibavod.cz/70/prohlizecka-zaplavovych-uzemi.html 



 

 

 

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 

rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas 

Návrh je v souladu s územním plánem města Brna. 

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 

rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem 

v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 

dokumentací 

Není předmětem této bakalářské práce. 

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Návrh dodržuje obecně právní předpisy. Návrh je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. O obecných 

požadavcích na využívání území. 

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Komunikace s dotčenými orgány není předmětem bakalářské práce. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

Návrh nepožaduje výjimky a úlevová řešení. 

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 

Návrh nepředpokládá související a podmiňující investice. 

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru 

nemovitostí) 

Seznam sousedních pozemků (vše v katastrálním území Maloměřice):
 3
 

parcelní číslo údaje o vlastníkovi 

182/4 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

230 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

231 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

254 Kitner Zdeněk, Husova 165/5, Staré Brno, 60200 Brno 1/12 

 Kitnerová Helena, Vřesová 828/28, Maloměřice, 61400 Brno  7/12 

 Kitnerová Marie, Vřesová 828/28, Maloměřice, 61400 Brno 4/12 

256 STAVOS reality s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno 

257/1 STAVOS reality s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno 

257/2 Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno 

258 STAVOS reality s.r.o., U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno 

341/2 STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno 

342/1 STAVOS Brno, a.s., U Svitavy 1077/2, Černovice, 61800 Brno 

A.4. ÚDAJE O STAVBĚ 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu souboru 13 rodinných domů. Všechny domy mají stejné dispoziční řešení. 

Podle změn vyvolaných různou polohou domu se dělí na koncový rodinný dům pravý (typ „A“), 

                                                      
3
 Parcela. Nahlížení do katastru nemovitostí. [online]. © 2004 – 2016 [cit. 2016-01-04]. Dostupné 

z: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx 



 

 

 

koncový rodinný dům levý (typ „B“) a řadový rodinný dům (typ „C“). Rodinný dům typu „A“ 

nacházející se v jihovýchodním cípu areálu je předmětem této bakalářské práce. 

b) účel užívání stavby 

Účelem navrhovaného souboru objektů je sociální bydlení rodin s vysokým počtem dětí (např. pro 

příslušníky romského etnika). Celkem je navrženo 13 rodinných domů. Každý rodinný dům má 

kapacitu ubytovat 12 osob, přičemž se předpokládá, že tyto osoby jsou součástí jedné nukleární rodiny 

(tzn. rodiče a jejich děti). Celková ubytovací kapacita navrhovaného souboru je tedy 

13 (domů) x 12 (osob) = 156 osob. 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Stavby jsou navržené jako trvalé. 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů, (kulturní památka apod.) 

Stavba nespadá do památkově chráněných území. Stavba se nenachází v záplavovém území. Jižně a 

severně od stavby, ve vzdálenosti několika desítek metrů, je záplavové území stoleté vody. Západně 

od stavby je podél břehu řeky Svitavy aktivní zóna záplavového území pro Q100 a záplavové území 

pětileté vody. 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 

požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Navrhovaná stavba není bezbariérová, ale svým stavebně technickým uspořádáním umožňuje v 1NP 

pohyb některých osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. osoby s kočárkem, batolata). 

Podlaha v 1NP má stejnou výškovou úroveň jako okolní terén. 

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 

právních předpisů) 

Komunikace s dotčenými orgány není předmětem bakalářské práce. 

g) seznam výjimek a úlevových řešení 

Návrh nepožaduje výjimky a úlevová řešení. 

h) navrhované kapacity stavby 

Základní kapacity rodinného domu typu „A“ 

zastavěná plocha: 216,8 m
2
 

obestavěný prostor: 1125,5 m
3
 

užitná plocha: 258 m
2
 

počet osob: 12 

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 

náročnosti budov) 

Objekt bude napojen na silová vedení (podzemně), vodovodní řad, jednotnou kanalizaci a NTL 

plynovod. Ohřev vody bude zajištěn závěsným plynovým kotlem typu „turbo“. Kotel bude umístěn 

v technické místnosti v 1NP (místnost č.102). Spaliny budou odváděny nad střechu. V místnostech 

č.103, 109 a 208 budou osazeny trubkové radiátory, v ostatních místnostech budou desková otopná 

tělesa se spodním připojením. V místnostech č.102, 103, 109, 111, 201, 208, 209 budou v podhledech 

instalována zařízení VZT pro odvod vzduchu, jejichž vyústění bude na fasádu objektu. Podrobné 

výpočty potřeby a spotřeby médií nejsou předmětem této bakalářské práce. 



 

 

 

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

1. etapa: zemní práce 

2. etapa: hrubá spodní stavba 

3. etapa: hrubá vrchní stavba  

4. etapa: dokončovací práce vnitřní a vnější 

5. etapa: úprava okolí stavby 

k) orientační náklady stavby 

Předpokládaná celková cena stavby rodinného domu typu „A“ včetně průzkumu a projektových prací 

je 7 400 000 Kč bez DPH. Cena je pouze orientační – přesný výpočet ceny není předmětem této 

bakalářské práce. 

A.5. ČLENĚNÍ STAVB NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 

TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
SO 01 A rodinné domy (6x) celkem 924 m

2
 

SO 01 B rodinné domy (6x) celkem 924 m
2
 

SO 01 C rodinné domy (1x) celkem 154 m
2
 

SO 02 komunikace a zpevněné plochy, plochy houpaček 4049 m
2
 

SO 03 terénní a sadové úpravy 3156 m
2
 

SO 04 kanalizace (jednotná) a kanalizační přípojky  

SO 05 vodovod a vodovodní přípojky  

SO 06 plynovod a plynovodní přípojky  

SO 07 rozvody NN, přípojky NN  

SO 08 rozvody veřejného osvětlení  

SO 09 městský mobiliář a drobná architektura  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

  



 

 

 

B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

a) charakteristika stavebního pozemku 

Stavební pozemek se nachází v obci Brno, okrese Brno-město, katastrálním území Maloměřice a 

Obřany. Západně od stavebního pozemku je řeka Svitava. Stavební pozemek je rovinatý (prochází jím 

jediná vrstevnice 212 m n. m.), mírně se svažuje směrem na jihozápad. V okolí stavebního pozemku se 

nachází rodinné domy se zahradami a plochy skladové a výrobní. Stavební pozemek je dlouhodobě 

nevyužíván a neudržován, je porostlý náletovou zelení. Stavební pozemek je vymezen ze západu ulicí 

Olší. 

b) výpočet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Provádění průzkumů není součástí této bakalářské práce. 

c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stavba nezasahuje do ochranných pásem inženýrských sítí. Stavba nezasahuje do bezpečnostních 

pásem. 

d) poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území apod. 

Jižně a severně od stavebního pozemku, ve vzdálenosti několika desítek metrů, je záplavové území 

stoleté vody. Západně od stavebního pozemku je podél břehu řeky Svitavy aktivní zóna záplavového 

území pro Q100 a záplavové území pětileté vody. Na stavebním pozemku se nenachází poddolované 

území. 

e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 

poměry v území 

Stavba nebude mít na okolní stavby a pozemky negativní vliv. Stavba nenaruší odtokové poměr 

v území. 

f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím stavby bude na stavebním pozemku vykácena náletová zeleň (v době vegetačního 

klidu) a odstraněna drobná architektura. 

g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé) 

Stavba neklade požadavky na žádné zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

h) územně technické podmínky 

Příjezd na pozemek se primárně předpokládá z ulic Vřesová a Olší. Na ulici Vřesovou bude navazovat 

vozovka umístěná při jižní hranici stavebního pozemku. Stávající inženýrské sítě vedoucí (podzemně) 

ulicí Vřesovou budou prodlouženy a přivedeny k jednotlivým objektům.  

i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Po dokončení stavby investor zajistí opravu povrchu vozovky na ulici Vřesová. 



 

 

 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem navrhovaného souboru objektů je sociální bydlení rodin s vysokým počtem dětí (např. pro 

příslušníky romského etnika). Celkem je navrženo 13 rodinných domů. Všechny domy mají stejné 

dispoziční řešení. Podle změn vyvolaných různou polohou domu se dělí na koncový rodinný dům 

pravý (typ „A“), koncový rodinný dům levý (typ „B“) a řadový rodinný dům (typ „C“). Rodinný dům 

typu „A“ je předmětem této bakalářské práce. 

Každý rodinný dům má kapacitu ubytovat 12 osob, přičemž se předpokládá, že tyto osoby jsou 

součástí jedné nukleární rodiny (tzn. rodiče a jejich děti). Celková ubytovací kapacita navrhovaného 

souboru je tedy 13 (domů) x 12 (osob) = 156 osob. 

Základní kapacity rodinného domu typu „A“ 

zastavěná plocha: 216,8 m
2
 

obestavěný prostor: 1125,5 m
3
 

užitná plocha: 258 m
2
 

počet osob: 12 

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a)  urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh rozděluje současný pozemek na 3 krátké ulice ve směru rovnoběžném s ulicí Olší. Kolem těchto 

ulic jsou po obou stranách umístěny podélné rodinné domy v řadovém uspořádání tak, aby každý dům 

měl okna orientovaná na východ a na západ. Tyto ulice ústí při jižní hranici pozemku v komunikaci, 

která se napojuje na ulici Vřesová, a podél které jsou umístěna parkovací stání. Celkem je ve veřejném 

prostranství navrženo 33 parkovacích stání. Přestože se jedná o sociální bydlení, předpokládá se, že 

vzhledem k vysokému počtu členů domácnosti bude mít každá rodina alespoň 1 osobní vozidlo, a 

proto je u každého rodinného domu na soukromém pozemku navrženo 1 parkovací stání. Celkem je 

tedy na soukromích pozemcích navrženo 13 parkovacích stání. 

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Navrhovaný objekt má 2 nadzemní podlaží a plochou nepochozí střechu. Půdorys je pravoúhlý. V 1NP 

je část hmoty odebrána tak, aby se vytvořilo závětří a částečně kryté parkovací stání. S ohledem na 

ekonomickou úsporu v projektu, výstavbě i provozu návrh v maximální míře upřednostňuje typová 

řešení před atypickými. Stěnový konstrukční systém z cihelných tvárnic je doplněn železobetonovými 

monolitickými stropy. Pohledové materiály jsou taktéž voleny s ohledem na finanční nenáročnost – 

jsou navrženy fasádní omítky s malbou a obklad cihelnými pásky. 

B.2.3. Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Vstup do budovy je v 1NP ve směru od komunikace. Do budovy se vstupuje ze závětří. Vedle závětří 

je částečně kryté parkovací stání. Dům je orientován na východ a na západ. Dispozice domu je tedy 

řešena jako podélný trojtrakt – uprostřed je chodba, z níž vedou pokoje na východní a na západní 

stranu. Protože je požadováno, aby v domě mohla bydlet 10 až 15 členná rodina (rodiče a velký počet 

dětí), tak má dům dva obývací pokoje, aby se provozy nerušily (např. jeden obývací pokoj může 

sloužit jako herna pro děti, zatímco druhý může sloužit ke sledování televize nebo přijímání návštěv). 

V každém podlaží je tedy jeden obývací pokoj, hygienické zázemí a pokoje pro 6 osob. Kuchyně je 

jedna ve 2NP. V 1NP je speciální místnost pro pračku a ve 2NP je šatna.   



 

 

 

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby 

Navrhovaná stavba není bezbariérová, ale svým stavebně technickým uspořádáním umožňuje v 1NP 

pohyb některých osob s omezenou schopností pohybu a orientace (např. matky s kočárkem, batolata). 

Podlaha v 1NP má stejnou výškovou úroveň jako okolní terén. 

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání nevznikalo žádné nebezpečí. Zábradlí je navrženo 

v souladu s technickými normami. Součinitel smykového tření podlah je více než 0,6. Návrh je 

v souladu s Vyhláškou 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby. 

B.2.6. Základní charakteristika objektů 

a) stavební řešení 

Rodinný dům je nepodsklepený, má 2 nadzemní podlaží a plochou nepochozí střechu. V 1NP na 

terénu má terasu. Nemá žádné balkóny. Obvodové konstrukce jsou jednoplášťové vícevrstvé. 

b) konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce 

Před zahájením zemních prací bude provedena skrývka ornice, vytýčí se zemní práce a oplotí se a 

zařídí staveniště. Bude strojně vyhloubena stavební jáma hloubky 330 mm až 510 mm a rýhy hloubky 

1180 mm. Jištění zeminy bude navrženo dle vlastností zeminy, které stanoví hydrogeologický 

průzkum (není předmětem bakalářské práce). Bude proveden rozvod inženýrských sítí pod objektem. 

Vzniklé výkopy musí být řešeny tak, aby se v nich nezdržovala voda.  

Základové konstrukce 

Dům bude založen na betonových základových pasech probíhajících pod obvodovou nosnou stěnou, 

vnitřní nosnou stěnou a nástupním ramenem schodiště. Základové pasy pod obvodovými 

konstrukcemi budou mít tloušťku 600 mm a na vnější straně budou opatřeny tepelnou izolací Isover 

2800 C tloušťky 100 mm. Základový pas pod vnitřní nosnou stěnou bude mít tloušťku 600 mm a 

nebude opatřen tepelnou izolací. Na základových pasech bude betonová deska s kari sítí a s výztuží 

v místech, kde budou uloženy nenosné příčky. 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo bude z cihelných tvárnic Porotherm 44 EKO+ Profi (d/š/v) 248 x 440 x 249 mm 

zděných na maltu pro tenké spáry. Při zdění ostění se budou používat koncové cihly s vloženou 

tepelnou izolací, aby se předešlo tepelným mostům u okenních rámů. Zdivo nebude opatřeno tepelnou 

izolací. Vnitřní nosné stěny budou zděny z cihelných tvárnic Porotherm 30 Profi (d/š/v) 247 x 300 x 

249 na maltu pro tenké spáry. Vnitřní nenosné příčky budou zděny z cihelných tvárnic Porotherm 11,5 

Profi (d/š/v) 497 x 115 x 249 na maltu pro tenké spáry. Specifikace povrchových úprav svislých 

konstrukcí viz Složka C - Výpis skladeb konstrukcí. 

Vodorovné konstrukce 

Strop nad 1NP bude monolitický železobetonový tloušťky 180 mm. V některých místech bude 

železobetonová deska vykonzolována, bude přesahovat obvodové nosné konstrukce v 1NP. V těchto 

místech bude deska na spodní straně v kontaktu s vnějším prostředím, a proto bude opatřena tepelnou 

izolací z pěnových desek s vrstvou heraklithu na vnější straně. V místnostech č.102, 103, 109, 111, 



 

 

 

208 a 209 bude  zavěšený podhled (hliníkový závěs + SDK desky). Podrobná specifikace povrchové 

úpravy stropu a skladby podlah viz Složka C - Výpis skladeb konstrukcí.  

Střecha 

Střecha bude plochá, nepochozí, tvořená jednoplášťovou konstrukcí. Nosná konstrukce – stropní deska 

nad 2NP - bude monolitická železobetonová tloušťky 150 mm. Kvůli opravám a údržbě střechy bude 

v chodbě ve 2NP (místnost č. 205) umístěný výlez a střechu. Tento výlez bude prosklený kvůli 

prosvětlení chodby. Odvodnění střechy bude zajištěno 2% spádováním k podokapovému žlabu. 

Tepelná izolace bude z extrudovaného polystyrénu a ze spádových klínů. Podrobná specifikace 

skladby střechy viz Složka C - Výpis skladeb konstrukcí. 

Schodiště 

Schodiště bude železobetonové monolitické kotvené do vřetenové stěny (Porotherm 30 Profi). 

Schodiště bude dvouramenné, obě ramena budou mít stejnou šířku 1000 mm. V každém rameni bude 

9 schodišťových stupňů o výšce 163 mm a šířce 324 mm. Mezi rameny bude mezipodesta šířky 

1184 mm. Stupnice a podstupnice budou opatřeny vinylovou podlahovou krytinou. Styk dílů vinylové 

krytiny v koutech a na hranách bude řešen schodišťovou lištou z eloxovaného hliníku. Ostatní 

viditelné části schodišťových ramen budou opatřeny vápeno-sádrovou omítkou a malbou. Hrana ve 

styku vinylové kratiny a omítky bude taktéž opatřena schodišťovou lištou z eloxovaného hliníku. 

Podrobná specifikace skladby schodiště viz Složka C - Výpis skladeb konstrukcí. 

Výplně otvorů 

Okna i dveře v obvodovém plášti budou typu „Eurookno“. Rám okna bude z napojovaného smrku, typ 

rámu bude IV 68. Výplň rámu bude izolační dvojsklo. Celkové Uw=1,2 W/m
2
K. Podrobná specifikace 

výplní otvorů viz Složka C - Výpis truhlářských otvorů. 

c) mechanická odolnost a stabilita 

Návrh splňuje požadavky obecně závazných právních předpisů. Návrh je v souladu s Vyhláškou č. 

268/2009 Sb., O technických požadavcích na stavby, § 9 Mechanická odolnost a stabilita. Statické 

výpočty nejsou předmětem této bakalářské práce. 

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) technické řešení 

Objekt bude napojen na silová vedení (podzemně), vodovodní řad, jednotnou kanalizaci a NTL 

plynovod. Ohřev vody bude zajištěn závěsným plynovým kotlem typu „turbo“. Kotel bude umístěn 

v technické místnosti v 1NP (místnost č.102). Spaliny budou odváděny nad střechu. V místnostech 

č.103, 109 a 208 budou osazeny trubkové radiátory, v ostatních místnostech budou desková otopná 

tělesa se spodním připojením. V místnostech č.102, 103, 109, 111, 201, 208, 209 budou v podhledech 

instalována zařízení VZT pro odvod vzduchu, jejichž vyústění bude na fasádu objektu. 

b) výčet technických a technologických zařízen 

Projekt TZB není součástí této bakalářské práce. 



 

 

 

B.2.8. Požárně bezpečnostní řešení 

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 

požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí 

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva včetně 

rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst 

g) zhodnocení možností provedení požárního zásahu - přístupové komunikace, 

zásahové cesty 

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, VZT) 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek 

Požárně bezpečnostní řešení není součástí této bakalářské práce. 

B.2.9. Zásady hospodaření s energiemi 

a) kritéria tepelně technického hodnocení 

Výpočet součinitele prostupu tepla konstrukcí dle ČSN 73 0540-2: 

obvodová stěna: U=0,209 W/m
2
K (požadovaná hodnota maximálně 0,30 W/m

2
K) 

střecha: U=0,186 W/m
2
K (požadovaná hodnota maximálně 0,24 W/m

2
K) 

podlaha pod 1NP: U=0,352 W/m
2
K (požadovaná hodnota maximálně 0,45 W/m

2
K) 

výplň otvorů: U=1,2 W/m
2
K (požadovaná hodnota maximálně 1,5 W/m

2
K) 

b) energetická náročnost stavby 

Energetická náročnost stavby není součástí této bakalářské práce. 

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Návrh neuvažuje využití alternativních zdrojů energií. 

B.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 

komunální prostředí 

Většina objektu je přirozeně provětraná a prosvětlená otevíratelnými okny. V místnostech č.102, 103, 

109, 111, 208, 209 budou v podhledech instalována zařízení VZT pro odvod vzduchu (podtlakové 

ventilátory), která budou potrubím vyvedena na fasádu objektu, kde budou opatřena protidešťovou 

žaluzií. Stejným způsobem bude zajištěn odtah digestoře v kuchyni (místnost č.201). 



 

 

 

B.2.11. Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Přítomnost radonu v podloží není známa. Průzkum přítomnosti radonu v podloží není součástí této 

bakalářské práce. 

b) ochrana před bludnými proudy 

Výskyt bludných proudů není znám. Průzkum přítomnosti bludných proudů není součástí této 

bakalářské práce. 

c) ochrana před technickou seizmicitou 

V okolí stavby se nepředpokládá namáhání technickou seizmicitou. 

d) ochrana před hlukem 

Návrh splňuje požadavky obecně závazných právních předpisů. Návrh je v souladu s Nařízením vlády 

272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. V okolí navrhovaného 

domu se nepředpokládá výrazný zdroj hluku a vibrací. V objektu není navrženo žádné zařízení, které 

by bylo významným zdrojem hluku a vibrací. 

e) protipovodňová opatření 

Nejsou navržena žádná speciální protipovodňová opatření. Srážková voda z pozemku bude odváděna 

přes retenční nádrž do jednotné kanalizace. 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) napojovací místa technické infrastruktury 

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

SO 04 kanalizační přípojka 

Objekt bude napojen na jednotnou kanalizační síť kameninovou přípojkou. Kanalizační přípojka bude 

začínat v hlavní vstupní šachtě z betonových skruží Ø 1000 mm s poklopem Ø 600 mm. Hlavní 

vstupní šachta bude na soukromém pozemku pod terénem. Potrubí přípojky bude uloženo na pražcích 

a obetonováno. Výpočet rozměrů a kapacity kanalizačních potrubí není součástí této bakalářské práce. 

SO 05 vodovodní přípojka 

Objekt bude napojen na vodovodní řad pro veřejnou potřebu přípojkou z vysokohustotního 

polyethylenového potrubí PE 100 SDR 11. Vodoměrná souprava s hlavním uzávěrem vody bude 

umístěna v typové betonové vodoměrné šachtě na soukromém pozemku pod upraveným terénem. 

Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu o mocnosti 150 mm a obsypáno pískem do výšky 

300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad 

potrubím bude ve výkopu položena výstražná folie. Vnitřní vodovod vedený pod terénem bude z 

materiálu PE 100 SDR 11. Potrubí uvnitř domu bude z materiálu PPR. Výpočet rozměrů a kapacity 

vodovodního potrubí není součástí této bakalářské práce. 

SO 06 přípojka NTL plynovodu 

Objekt bude napojen na NTL distribuční plynovod přípojkou z vysokohustotního 

polyethylenového potrubí PE 100 SDR 11. Potrubí přípojky bude uloženo na pískovém podsypu o 



 

 

 

mocnosti 150 mm a obsypáno pískem do výšky 300 mm nad vrchol trubky. Podél potrubí bude 

položen signalizační vodič. Ve výšce 300 mm nad potrubím bude ve výkopu položena výstražná folie. 

Přípojka končí ve skříni s hlavním uzávěrem plynu a plynoměrem na hranici pozemku. Odtud 

pokračuje domovní plynovod, který vede k plynovému závěsnému kotli typu „turbo“. Potrubí 

domovního plynovodu jsou taktéž vysokohustotní polyethylenová PE 100 SDR 11. V místě, kde 

potrubí domovního plynovodu vstupuje do budovy, bude umístěn domovní uzávěr plynu. Potrubí 

procházející zdí bude opatřeno ochrannou trubkou. Výpočet rozměrů a kapacity plynovodního potrubí 

není součástí této bakalářské práce. 

SO 07 přípojky NN 

Objekt bude napojen na silové vedení NN. Pojistková skříň bude umístěná v oplocení na hranici 

pozemku. Rozvaděč bude umístěn v objektu v předsíni (místnost č. 101). Budou vedeny kabely 

CYKY. 

B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) popis dopravního řešení 

Ke stavebnímu pozemku vedou obslužné komunikace Olší a Vřesová. Přibližně 250 m od stavebního 

pozemku vede ulice Obřanská. Jedná se o silnici II/374 s tramvajovou dopravou.  

b) napojení území na stávající dopravní strukturu 

Viz Složka B, výkres B-01 Situace. Návrh předpokládá vybudování nových obslužných komunikací, a 

to prodloužení ulice Vřesová a její propojení s ulicí Olší, dále vybudování komunikace podél jižní 

strany pozemku, a na ni napojení smyčky umožňující příjezd k ostatním domům. Návrh je koncipován 

tak, aby budoucí obyvatelé navržených domů přijížděli hlavně po ulici Vřesová, komunikace na ulici 

Olší by měla obsluhovat především stávající obyvatele. 

c) doprava v klidu 

Každý rodinný dům bude mít na soukromém pozemku 1 parkovací stání, záměr tedy počítá celkem 

se 13 parkovacími stání na soukromých pozemcích. Na veřejném prostranství je navrženo dalších 33 

kolmých parkovacích stání. 

d) pěší a cyklistické stezky 

Podél řeky Svitavy, ve vzdálenosti cca 200 m od stavebního pozemku, vede stávající pěší a cyklistická 

stezka. 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) terénní úpravy 

Na soukromém pozemku u rodinného domu budou následující terénní úpravy. Okolo rodinného domu 

bude v šířce 0,5 m okapový chodníček z kačírku praného okrasného fr. 8/16. Plocha závětří, 

parkovacího stání a terasy bude vydlážděna betonovou dlažbou. Na zbytku pozemku bude po 

dokončení všech stavebních prací vyset trávník. Před samotným výsevem se provede úprava a 

zkypření podloží, na které se rozprostře ornice. 



 

 

 

b) použité vegetační prvky 

Pro zatravění se použije travní směs pro intenzivně využívaný hřišťový trávník
4
: 

20% lipnice luční, tzv. Slezanka 

20% lipnice luční, tzv. Krasa 

10% jílek vytrvalý, tzv. Bača 

10% jílek vytrvalý, tzv. Sport 

10% poháňka hřebenitá, tzv. Rožnovský 

15% bojínek cibulkatý, tzv. Latima 

5% kostřava červená trsnatá, tzv. Rosana 

10% kostřava červená výběžkatá, tzv. Ferota 

c) biotechnická opatření 

Biotechnická opatření nejsou součástí této bakalářské práce. 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO 

OCHRANA 

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Nepředpokládá se negativní vliv stavby na životní prostředí. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

V současné době je pozemek neudržovaný, porostlý náletovou zelení a uzavřený vůči okolí. Stavbou 

se toto místo zkulturní a naváže se na příměstský charakter okolní zástavby. Vzniknou nové zastavěné 

plochy a komunikace, současně však bude vysázena nová zeleň, která bude mít pozitivní přínos pro 

vazby v krajině. 

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA 

Není součástí této bakalářské práce. 

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 

podle jiných právních předpisů 

Není součástí této bakalářské práce. 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
Návrh splňuje základní požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Objekt není určen 

pro ochranu obyvatelstva. Obyvatelé v případě ohrožení budou využívat místní systém ochrany 

obyvatelstva. 

                                                      
4
 ŠLEZINGR, Miroslav. Začleňování staveb do krajiny. Brno: Mendelova univerzita v Brně, 2014. ISBN 978-

80-7375-982-7. 



 

 

 

B.8. ZÁSADY ORCHANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Vytěžená zemina a shrnutá ornice budou skladovány na stavebním pozemku. Přebytečná půda bude 

odvezena na skládku stavební suti a zeminy. Média potřebná k výstavbě budou zajištěna vybudováním 

přípojek trvalých nebo dočasných. 

b) odvodnění staveniště 

Řešení odvodnění staveniště není součástí této bakalářské práce. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Příjezd na staveniště bude z ulice Vřesová. Stavebník bude zajištovat průběžné čištění komunikací 

dotčených stavbou. V případě, že v průběhu stavebních prací dojde k porušení stávajících zpevněných 

ploch a komunikací, budou tyto poruchy stavebníkem opraveny. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Během procesu výstavby dojde k dočasnému zhoršení prostředí, zejména kvůli zvýšené hlučnosti a 

prašnosti. Bude dodržován noční klid. Stavebník bude zajištovat průběžné čištění komunikací 

dotčených stavbou. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Před započetím stavebních prací budou na pozemku pokáceny dřeviny. Při tom budou dodržovány 

obecně platné právní předpisy, zejména Vyhláška 189/2013 Sb. O ochraně dřevin a povolování jejich 

kácení. Staveniště bude oploceno, aby bylo zabráněno vniku nepovolaných osob. Vstupy a vjezdy na 

staveniště budou označeny bezpečnostními tabulkami a budou uzamykatelné. Staveniště bude zařízeno 

mobilními buňkami pro skladování drobnějších (ná)strojů, buňkami pro zázemí zaměstnanců a 

mobilními WC. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)  

Trvalý zábor staveniště bude v rozsahu stavebního pozemku. Vzniknou-li dočasné zábory, budou co 

nejmenšího rozsahu a jen po dobu nezbytně nutnou. Dočasné zábory budou předem domluveny 

s dotčeným majitelem pozemku nebo správcem sítě. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Projekt splňuje obecné právní požadavky. Projekt je v souladu se Zákonem 154/2010 Sb., O odpadech, 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Při stavbě se předpokládá 

především produkce odpadu skupiny 17, tedy stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy 

z kontaminovaných míst). Z většiny se předpokládá produkce odpadu kategorie „O“, které budou 

odváženy do příslušného sběrného střediska. Produkce odpadů kategorie „N“ se předpokládá pouze 

v malém množství. Takovéto odpady budou likvidovány v souladu se Zákonem 185/2001 Sb. O 

odpadech. Zatřídění odpadů dle Katalogu odpadů, Příloha č. 1 k Vyhlášce č. 381/2001 Sb. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemina bude vytěžena v rozsahu potřebném pro provedení základových konstrukcí a přípojek 

inženýrských sítí. Vytěžená zemina bude skladována na stavebním pozemku, aby mohla být posléze 

využita na zasypání výkopů. Přebytečná půda bude odvezena na skládku stavební suti a zeminy. 



 

 

 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při stavbě se budou dodržovat limity prašnosti a hlučnosti stanovené hygienickými předpisy. Při 

stavbě se bude dodržovat Zákon 17/1992 Sb. O životním prostředí, Zákon 86/2002 Sb. O ochraně 

ovzduší, Zákon 114/1992 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Při likvidaci odpadů se bude dodržovat 

Zákon 185/2001 Sb. O odpadech. Při manipulaci s odpadem se bude postupovat v souladu se 

Zákonem 154/2010 Sb. O odpadech. Odpady budou odváženy na příslušné skládky. Odpady, které je 

možné recyklovat, budou recyklovány. Zejména při převozu sypkých materiálů musí být ložná plocha 

dopravních prostředků zakryta nebo uzavřena. Skladovaný materiál (zejména prašný) musí být zakryt, 

aby nedocházelo k nadměrnému znečištění okolí. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi posouzení potřeby 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů) 

Při stavbě se budou dodržovat základní právní předpisy bezpečnosti práce, zejména: Zákon 262/2006 

Sb. Zákoník práce, Nařízení vlády 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, Zákon 309/2006 SB. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci, Vyhláška 268/2009 Sb. O technických požadavcích na stavby, Nařízení vlády 

68/2010 Sb. O podmínkách ochrany zdraví při práci. Stavební práce budou vykonávány tak, aby 

nedošlo k ohrožení zdraví, práv a majetku. Práce by se měly provádět účelně a hospodárně. Každý 

člověk pobývající na staveništi bude muset být vybaven ochrannými pomůckami (např. helma, 

reflexní vesta). Pracovníci budou poučeni o bezpečnostních předpisech. 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Stavbou nebude dotčeno bezbariérové užívání okolí. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření 

Neplánuje se, že by stavba omezila provoz na veřejných komunikacích. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

Nejsou uvažovány žádné speciální podmínky pro provádění stavby. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Dodavatel stavby vyhotoví její harmonogram se záznamy o technologických vazbách a 

technologických přestávkách. Přesný způsob výstavby bude popsán v Zásadách organizace výstavby. 

Předpokládané etapy výstavby: 

1. etapa: zemní práce 

2. etapa: hrubá spodní stavba 

3. etapa: hrubá vrchní stavba  

4. etapa: dokončovací práce vnitřní a vnější 

5. etapa: úprava okolí stavby 

 

 

 

 

V Brně, dne 5.2.2016  Klára Minibergerová 



 

 

 

Závěr 

Výsledkem práce je návrh rodinného domu pro romské etnikum. Návrh je vytvořen tak, aby 

respektoval sociální aspekty, klade důraz na ekonomickou efektivitu. Té je dosahováno např. použitím 

standardních, široce používaných konstrukčních systémů, umožňující ekonomickou efektivitu nejen 

při nákupu materiálů, ale i ve výstavbě a v projektu. Výsledkem této bakalářské práce je návrh 

komplexu 13 téměř totožných rodinných domů, z nichž 1 konkrétní dům je v této bakalářské práci 

rozpracován v podrobnosti projektové dokumentace stavební části pro provedení stavby. Projekt TZB 

sice není předmětem této bakalářské práce, ale při návrhu bylo potenciální řešení technického zařízení 

budov vždy zohledňováno, aby v hypotetických dalších částech projektu nedocházelo ke kolizím se 

stavební částí projektu. Návrh celého areálu je vytvořen tak, aby jej by bylo možné realizovat 

jednorázově nebo po etapách. 
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respektovat specifika romského bydlení, především vysoký počet členů typické 
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(typ „C“). Rodinný dům typu „A“ nacházející se v jihovýchodním cípu areálu je 

předmětem této bakalářské práce. Domy jsou dvoupodlažní a jsou orientovány na 

východ a na západ. Dispozice domu je tedy řešena jako podélný trojtrakt – 

uprostřed je chodba, z níž vedou pokoje na východní a na západní stranu. Protože 

je požadováno, aby v domě mohla bydlet 10 až 15 členná rodina (rodiče a velký 



 

 

 

počet dětí), tak má dům dva obývací pokoje, aby se provozy nerušily. V každém 

podlaží je tedy několik pokojů, obývací pokoj, a hygienické zázemí. S ohledem na 

sociální charakter návrhu je v domě umístěna pouze jedna prostorná kuchyně ve 

2NP. 
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