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Abstrakt  

Diplomová práce se zabývá navrhováním byt� pro sociální bydlení na základ�

technických požadavk� na byty. Podle t�chto požadavk� bude sestaven algoritmus navrhování 

byt� v závislosti na po�tu osob a z toho vyplývajících požadavk� na minimální plochy 

obytných místností. Dále je v práci stanovena výše nájemného, která se ur�uje podle po�tu 

osob v rodin�. Z tohoto nájemného bude vypo�ítána jednotková cena za m2 sociálního bytu.   

Abstract 

This thesis deals with the design of flats for social housing on the basis of technical 

requirements for flats. According to these requirements will be established algorithm design 

of flats depending on the number of persons and the resulting requirements for minimum of 

living rooms. The study also determined the amount of rental that is determined by the 

number of people in the family. For this rent will be calculated unit price per m2 social flat. 
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Sociální bydlení, vlastnosti byt�, plochy byt�, nájemné 
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1  ÚVOD 

Diplomová práce se zabývá sociálním bydlením. Sociální bydlení není definováno 

v žádných platných normách.  V  roce 2014 vznikla nová koncepce zákona o sociálním 

bydlení pro roky 2017 – 2025 s platností od 1. 1. 2017. Podle tohoto návrhu zákona by m�li 

vzniknout t�i stupn� sociálního bydlení. Krizové bydlení, sociální bydlení a dostupný byt.  

Tyto t�i stupn� sociálního bydlení by m�la z�izovat obec.  

Diplomová práce se zam��uje p�edevším na sociální bydlení. Budou definovány 

základní požadavky na byty pro sociální bydlení a ur�eno, kdy se jedná o byt se sníženými 

standardy. V bytech pro sociální bydlení mohou být ubytovány i osoby s omezeným 

pohybem, proto budou vypsány požadavky na byty pro osoby s omezeným pohybem. 
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2 ZÁKLADNÍ POJMY 

BYT 

Byt je „soubor místností, pop�ípad� jedna obytná místnost, který svým stavebn�

technickým uspo�ádáním a vybavením spl�uje požadavky na trvalé bydlení a je k tomuto ú�elu 

užívání ur�en (str. 2,10).“ 

SOCIÁLNÍ BYT 

Sociální byt je byt, který je zkolaudován a ur�en k trvalému bydlení a požadované 

standardy na tyto byty mohou být snížené (3).  

MÍSTNOST 

Místnost je „prostorov� uzav�ená �ást stavebního díla, vymezená podlahou, stropem 

nebo konstrukcí krovu a pevnými st�nami (str. 3,10).“  

OBYTNÁ MÍSTNOST 

Obytná místnost je „�ást bytu, která spl�uje požadavky p�edepsané touto vyhláškou, je 

ur�ena k trvalému bydlení a má nejmenší podlahovou plochu 8 m2. Kuchy�, která má plochu 

nejmén� 12 m2 a má zajišt�no p�ímé denní osv�tlení, p�ímé v�trání a vytáp�ní s možností 

regulace tepla, je obytnou místností. Pokud tvo�í byt jedna obytná místnost, musí mít 

podlahovou plochu nejmén� 16 m2; u místností se šikmými stropy se do plochy obytné 

místnosti nezapo�ítává plocha se sv�tlou výškou menší než 1,2 m (str. 3,10).“  

POBYTOVÁ MÍSTNOST 

Pobytová místnost je „místnost nebo prostor, které svou polohou, velikostí a 

stavebním uspo�ádáním spl�ují požadavky k tomu, aby se v nich zdržovaly osoby (str. 3,10).“ 

P�ÍSLUŠENSTVÍ BYTU 

Jsou “prostory, které dopl�ují obytné místnosti a jsou ur�eny pro zajišt�ní bytové 

komunikace, osobní hygieny, va�ení a dalších funkcí, nutných pro trvalé užívaní 

bytu (str. 3, 10).“ 
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KOLAUDA�NÍ ROZHODNUTÍ 

Kolauda�ní rozhodnutí ud�luje stavební ú�ad, v jehož katastrálním území se obytná 

budova nachází. Stavební ú�ad kontroluje, zda je stavba provedena podle schválené 

projektové dokumentace p�edložené pro povolení stavby. P�i užívání stavby nesmí být 

ohrožen život a ve�ejné zdraví, život lidí nebo zví�at a bezpe�nost nebo životní prost�edí (7). 
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3 TECHNICKÉ POŽADAVKY  

3.1 POŽADAVKY NA BEZPE�NOST A VLASTNOSTI STAVEB 

Byt je sou�ástí obytné budovy, proto požadavky na bezpe�nost se vztahují na celé 

stavby. 

Stavba musí být navržena a provedena z takových materiál�, aby p�i b�žné údržb�

plnila svou funkci po dobu životnosti p�i ur�eném využití a splnila základní požadavky (10): 

• Mechanickou odolnost a stabilitu viz P�íloha �. 1.  

• Požární bezpe�nost podle vyhlášky �. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární 

ochrany staveb. 

• Ochranu zdraví osob a zví�at, zdravých životních podmínek a životního prost�edí 

podle zákona �. 258/2000 Sb., o ochran� ve�ejného zdraví a o zm�n� n�kterých 

souvisejících zákon� vyhlášky �. 380/2002 Sb., k p�íprav� a provád�ní úkol� ochrany 

obyvatelstva. 

• Ochranu proti hluku podle na�ízení vlády �. 148/2006 Sb., o ochran� zdraví p�ed 

nep�íznivými ú�inky hluku a vibrací. 

• Bezpe�nost p�i užívaní.  

• Úsporu energie a tepelnou ochranu podle zákona �. 406/2000 Sb., o hospoda�ení 

energií, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a vyhláška �. 148/2007 Sb., o energetické 

náro�nosti budov. 

3.1.1 Požadavky na ochranu zdraví 

V obytných a pobytových místnostech musí být minimální sv�tlá výška 2 600 mm. 

Nachází-li se tyto místnosti v podkroví a mají zkosené stropy, musí být nad polovinou 

podlahové plochy nejmenší sv�tlá výška 2 300 mm. Posuzovaná podlahová plocha je 

vymezena pomyslnou rovinou protínající šikmý strop ve výšce 1 300 mm nad podlahou viz 

Obr. 1. St�ešní okna jsou osazena tak, aby spodní hrana okna byla osazena v maximální výšce 

1 100 mm nad podlahou. (2,10) 
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Obr. 1: Výškové uspo�ádání podkroví obytných budov (str. 14, 2) 

Obytné místnosti musí mít úrove	 podlahy minimáln� 150 mm nad úrovní nejbližšího 

upraveného terénu v ší�ce 1 m od obvodové st�ny bez okna a 5 m od obvodové st�ny 

s oknem (2). 

. . 

Obr. 2: Výškové upo�ádání (str. 8, 2) 

Úrove	 podlahy nad hladinou podzemní vody je minimáln� 0,5 m, pokud je místnost 

chrán�na proti nežádoucím ú�ink�m vody technickými prost�edky. Hrozí-li vniknutí vody do 

objektu p�i povodních, funk�ní využití místností musí být nebezpe�í p�izp�sobeno 

a povrchové úpravy místností musí umožnit odstran�ní ne�istot, bahna a naplavených 

látek (2, 10). 



14 

Byt musí mít minimáln� jednu koupelnu a jednu záchodovou mísu. Záchod nesmí být 

p�ístupný p�ímo z obytné nebo pobytové místnosti, jedná-li se o jediný záchod v byt� (10). 

3.1.2 Denní a um�lé osv�tlení, v�trání a vytáp�ní 

Obytné místnosti musí mít zajišt�no denní osv�tlení, v�trání a vytáp�ní. V�trání je 

zajišt�no venkovním vzduchem a vytáp�ní musí umožnit regulaci vnit�ní teploty (10). 

Osv�tlení 

U pobytových místností se osv�tlení navrhuje podle funk�ního využití místnosti 

a délky pobytu osob – denní, um�lé nebo kombinované (10). 

Záchody, prostory pro osobní hygienu a pro va�ení musí mít um�lé osv�tlení. Denní 

osv�tlení p�íslušenství bytu je p�ípustné i ze sv�tlíkové nebo v�trací šachty. Její p�dorysná 

plocha musí být nejmén� 5 m2 a délka kratší strany minimáln� 1 500 mm. Dno šachty musí 

být p�ístupné, �istitelné a opat�ené zápachovým uzáv�rem (10). 

V�trání 

V�trání se zajiš
uje p�irozené nebo nucené. U v�trání pobytových prostor je 

požadováno minimální množství vym�n�ného vzduchu 25 m3/h na osobu v jejich p�ítomnosti 

nebo minimální intenzita v�trání 0,5 l/h (10). 

Byt musí být navržen tak, aby umož	oval dostate�né v�trání. Nikdy nesmí být v�trán 

do prostoru domovního vybavení nebo domovních komunikací. V�trání zajiš
uje dostate�ný 

p�ívod �erstvého vzduchu a odvod zne�išt�ného vzduchu z prostor bytu (10). 

Pobytové prostory v byt� musí mít zajišt�nou trvalou vým�nu vzduchu. Vým�na 

vzduchu je zajišt�na pomocí otvor� do venkovního prostoru. V�trání p�íslušenství bytu lze 

zajistit p�irozeným v�tráním nebo podtlakovým v�tráním sloužícím pouze pro odvod 

škodlivin (2). 

V kuchyni nad sporákem nebo plochou pro va�ení je umíst�n odsava� par a pach�

s odtahem do venkovního prostoru (2). 

Prostory pro uskladn�ní potravin, osobní hygienu a pro umíst�ní záchodové mísy jsou 

prostory se zvýšeným výskytem škodlivin a vlhkosti, proto se v nich zajiš
uje zvýšená 

intenzita v�trání pomocí nuceného v�trání. Nucené v�trání se �ídí ru�n� nebo automaticky 

podle prostoru, ve kterém je umíst�no a odvádí zne�išt�ný vzduch do venkovního 

prostoru (2).  
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Odvod škodlivin p�i nuceném v�trání m�že být zajišt�n pomocí v�tracích pr�duch�, 

viz Obr. 3: P�íklad napojení na v�trací pr�duch. Na v�trací pr�duchy nemají být spole�n�

napojeny r�zné prostory jednoho bytu nebo prostory r�zných byt� v jednom podlaží. Jedinou 

výjimkou je prostor pro osobní hygienu a prostor pro záchodovou mísu, které mohou být 

napojeny spole�n� na jeden pr�duch, pokud to dovolí detailní �ešení (10). 

Ve v�tracím pr�duchu nesmí být vedena žádná instala�ní vedení (nap�. vodovod, 

kanalizace nebo elektroinstalace) a spaliny od spot�ebi�� paliv. Konstrukce pr�duch�

a v�tracích šachet musí zabra	ovat pr�niku odvád�ných zplodin a pach� do ostatních 

prostor (2). 

V�trání v bytech zajiš
uje kvalitní životní podmínky a prodlužuje životnost 

jednotlivých konstrukcí, nebo
 p�i zvýšené vlhkosti by mohlo docházet ke vzniku plísní (2). 

Obr. 3: P�íklad napojení na v�trací pr�duch (17) 

Vytáp�ní 

Každý byt musí být vybaven vytáp�cím za�ízením, p�ípadn� za�ízením pro zajišt�ní 

dodávky teplé vody o dostate�né teplot� v�etn� za�ízení pro m��ení odb�ru. Na potrubí 

pro rozvod vody je vodom�r a radiátory jsou osazeny rozd�lova�i topných náklad� (2). 

Obytné místnosti, kuchyn� a prostor pro osobní hygienu musí mít dostate�n� velké 

za�ízení pro vytáp�ní (otopná t�lesa), aby byla ve všech místnostech zajišt�na vnit�ní 
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výpo�tová teplota podle Tab. 1. Otopná t�lesa musí umož	ovat regulaci teploty 

v místnosti (2). 

Tab. 1: Vnit�ní výpo�tová teplota (15) 

Druh vytáp�né místnosti 
Výpo�tová 

vnit�ní teplota    
[°C] 

Obývací místnosti, tj. obývací pokoje, ložnice, jídelny, 
jídelny s kuchy	ským koutem, pracovny, d�tské pokoje 

20 

Kuchyn�  20 
Koupelny 24 
Klozety 20 
Vytáp�né vedlejší místnosti 15 
Vytáp�ná schodišt� 10 

Zdroj vytáp�ní (kotel) nesmí být zdrojem škodlivin uvnit� bytu. Spaliny musí být 

odvedeny do venkovního prostoru, tak aby nedocházelo k zp�tnému nasávání do vnit�ního 

prostoru v�tracími otvory a neobt�žovalo nejbližší okolí (2). 

Navrhování otopných systému se provádí podle �SN 06 0210, �SN 06 0220, �SN 06 

0320, �SN 06 0830 (2). 

3.1.3 Proslun�ní 

Ve všech bytech musí být zajišt�na zraková pohoda a ochrana p�ed osln�ním. Všechny 

pobytové místnosti musí být proslun�ny, pokud to svým zp�sobem využití požadují (10). 

Byt se považuje za proslun�ný, je-li sou�et podlahových ploch jeho proslun�ných 

obytných místností roven nejmén� jedné t�etin� sou�tu podlahových ploch všech jeho 

obytných místností (2). 

Obytné místnosti musí být proslun�ny nejmén� 90 minut dne 1. b�ezna a 21. �ervna. 

Proslun�ní požadované 1. b�ezna lze nahradit bilancí proslun�ní v dob� od 10. února do 21. 

b�ezna v délce 3 600 minut – což je 40 dní s pr�m�rným oslun�ním 90 minut denn� (2). 

Postup pro ur�ení proslun�ní obytné místnosti je uveden v P�íloze �. 2.  

3.1.4 Úspora energie a tepelná ochrana 

Budovy se navrhují tak, aby spot�eba energií byla co nejnižší. Energetická náro�nost je 

ovlivn�na tvarem budovy, dispozi�ním �ešením, orientací ke sv�tovým stranám, velikostí 

otvor�, druhy materiálu a systémy technických za�ízení budov (10). 
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Budovy musí být provedeny tak, aby p�i dlouhodobém užívání splnily požadavky 

na tepelnou ochranu (10): 

• Tepelnou pohodu uživatel�. 

o Spln�ní podmínek na vnit�ní teplotu podle Tab. 1: Vnit�ní výpo�tová 

teplota. 

• Tepeln� technické vlastnosti konstrukcí a budov. 

o Spln�ní požadavku na sou�initele prostupu tepla jednotlivých 

konstrukcí budovy podle �SN 73 0540-2. 

• Tepeln� technické vlastnosti technologií.  

• Nízkou energetickou náro�nost budov. 

Energetická náro�nost budovy se prokazuje energetickým štítkem budovy. 

Energetický štítek se zpracovává na celou budovu nebo její ucelenou �ást nap�. byt. Vychází 

se z energie dodané na vytáp�ní, chlazení, v�trání, osv�tlení, oh�ev teplé vody a energie 

z obnovitelných zdroj�. Platnost štítku je 10 let.  

3.2 POŽADAVKY NA STAVEBNÍ KONSTRUKCE 

St�ny a p�í�ky 

St�ny vn�jší odd�lují vnit�ní a venkovní prostor, st�ny vnit�ní odd�lují dva prostory 

s rozdílnou vytáp�cí teplotou. St�ny a jejich povrch p�ilehlý k terénu musí spl	ovat 

požadavky na tepeln� technické vlastnosti p�i prostupu tepla, prostup vodních par a vzduchu 

s normovými hodnotami (str. 14, 10): 

a) nejnižších vnit�ních povrchových teplot konstrukce, zejména v místech tepelných most� v 

konstrukci a tepelných vazeb mezi konstrukcemi, 

b) sou�initele prostupu tepla, v�etn� tepelných most� v konstrukci, 

c) lineárních a bodových �initel� prostupu tepla pro tepelné vazby mezi konstrukcemi, 

d) kondenzace vodních par a bilance vlhkosti v ro�ním pr�b�hu, 

e) pr�vzdušnosti konstrukce a spár mezi konstrukcemi, 

f) tepelné stability konstrukce v zimním a letním období ve vazb� na místnost nebo budovu, 

g) prostupu tepla obvodovým plášt�m budovy ve vazb� na další konstrukce budovy. 
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Stropy 

Vnit�ní a vn�jší konstrukce stropu, podlahy a jejich povrchy musí spl	ovat požadavky 

na tepeln� technické vlastnosti p�i prostupu tepla, vodní páry a vzduchu v ustáleném 

i neustáleném teplotním stavu (10). 

Strop a podlaha musí splnit požadavky na kro�ejovou a zvukovou izolaci (10). 

Podlahy 

Podlahy ve všech bytových a pobytových místnostech musí mít protiskluzovou úpravu 

povrchu podle druhu místnosti navrženou podle normy. Provedení nášlapné vrstvy se 

posuzuje i pro p�ípad, že by mohlo dojít ke zm�n� vlastností vlivem vlhkosti (10). 

Pokud jsou v podlaze vedeny n�jaké instalace, nesmí narušit vlastnosti podlahy 

požadované pro prostor, ve kterém se nachází (10). 

Výpln� otvor�

Dve�e  

Vstupní dve�e bytu a dve�e pobytových místností musí mít minimální sv�tlou ší�ku 

800 mm (10). 

Okna 

U oken v obytných a pobytových místnostech musí být okenní parapety ve výšce 

minimáln� 850 mm nad podlahou, pokud se pod nimi nachází volný prostor o hloubce 

alespo	 500 mm. Jedná-li se o francouzské okno, musí být do výšky 850 mm dopln�no 

zábradlím (10). 

P�edsazené �ásti staveb a lodžie 

P�edsazené �ásti staveb nesm�jí svým umíst�ním a provedením ohrožovat provoz 

na ve�ejném prostoru. Musí být umíst�ny ve výšce minimáln� 4,95 m nad vozovkou nebo 

chodníkem s bezpe�nostním odstupem 0,5 m (10). 

Podlahy musí být vodot�sné s protiskluzovou úpravou a musí z nich být zabezpe�en 

odvod srážkové vody za pomoci deš
ové kanalizace (10).  

Balkóny, lodžie a francouzská okna, která vedou do volného prostoru, musí být 

zabezpe�ena zábradlím nebo jinou mechanicky odolnou a stabilní konstrukcí. Nejmenší výška 

zábradlí v�etn� madla se ur�í na základ� hloubky volného prostoru pod touto konstrukcí (10). 
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Výška zábradlí  

Snížená výška zábradlí 900 mm pro hloubku volného prostoru maximáln� 3 m. 

Základní výška zábradlí 1000 mm se používá vždy, není-li spln�n požadavek pro jinou výšku 

zábradlí. 

Zvýšena výška zábradlí 1 100 mm pro hloubku volného prostoru v�tší jak 12 m nebo se 

poch�zná plocha ve vzdálenosti menší jak 1 m svažuje k volnému okraji sklonem 10 % bez 

ohledu na hloubku volného prostoru. 

Zvláštní výška zábradlí 1 200 mm pro hloubku volného prostoru v�tší jak 30 m (2). 

3.3 TECHNICKÁ ZA�ÍZENÍ 

3.3.1 Vnit�ní kanalizace  

Odpadní vody od jednotlivých za�izovacích p�edm�t� v byt� jsou odvád�ny pomocí 

vnit�ní kanalizace budovy, která je pomocí p�ípojky napojena na stokovou sí
. Vnit�ní 

kanalizace s gravita�ním systém se navrhuje podle �SN EN 12056-1 až 5 a �SN 75 6760. 

Vnit�ní kanalizace s podtlakovým systémem se navrhuje podle �SN EN 12109. Není-li objekt 

napojen na stokovou sí
, odpadní vody se odvádí do žumpy podle �SN 75 6081 nebo do malé 

�istírny odpadních vod podle �SN EN 12566-2 (2). 

3.3.2 Vnit�ní vodovod 

Do budovy je pomocí p�ípojky p�ivedena studená voda, která je následn� pomocí 

vnit�ního vodovodu rozvedena k jednotlivým byt�m. Oh�ev teplé vody je zajišt�n úst�edním 

oh�evem vody nebo místním oh�evem. Návrh vnit�ního vodovodu se provádí podle �SN EN 

806-1 a �SN 73 6660 (2).  

Úst�ední oh�ev teplé vody je zajišt�n pomocí kotle na vytáp�ní a poskytuje teplou 

vodu všem byt�m v objektu. Je-li v budov� navržen místní oh�ev vody, každý byt je vybaven 

bojlerem (2).  

Návrh bytu pro sociální bydlení vychází z požadavku na využití co nejmenší plochy 

a pro umíst�ní bojleru v koupeln� nebude prostor. Proto v t�chto objektech bude centrální 

oh�ev vody.  

Každý byt, p�ípadn� odb�rné místo je opat�eno vodom�rem na teplé i studené vod� pro 

rozú�tování náklad� (2). 
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3.3.3 Odb�rná plynová za�ízení 

Není-li obytný d�m plynofikován, m�l by být �ešen tak, aby bylo možné v n�m z�ídit 

odb�rné plynové za�ízení za ú�elem používání plynu k topení, p�íprav� teplé užitkové vody  

a k va�ení nebo pe�ení (2). 

Plynové spot�ebi�e je možné umístit jen v prostorách, které spl	ují požadavky dle 

vyhlášky �. 137/1998 Sb. a TPG  704 01. Musí být p�ístupné, aby byla možná jejich obsluha, 

údržba kontroly a revize. K plynom�ru musí být zajišt�n snadný p�ístup pro ode�et spot�eby. 

U spot�ebi�e s p�ívodem vzduchu pro spalování z místnosti, ve které se nachází, musí být 

zajišt�n dostate�ný a bezporuchový p�ívod vzduchu do místnosti. Spalování a odvod spalin 

nesmí být ovlivn�n p�irozeným podtlakovým v�tráním nebo v�tracím za�ízením (2).  

3.3.4 Vytáp�ní 

Musí být spln�ny požadavky kapitoly 3.1.2. Denní a um�lé osv�tlení, v�trání 

a vytáp�ní, �ást vytáp�ní. 

Navrhování otopných systému se provádí podle �SN 06 0210, �SN 06 0220, �SN 06 

0320, �SN 06 0830 (2). 

3.3.5 Elektrické rozvody 

Každý byt je zásobován elekt�inou pomocí odbo�ky k elektrom�ru a dále k bytové 

rozvodnici. Elektrom�ry jsou umíst�ny na ve�ejn� p�ístupném míst�, nap�. v chodb� mimo 

byt.  P�ed elektrom�rem je umíst�n jisti� (2).  

Elektrické rozvody a za�ízení, která jsou ve spole�ných prostorách s vanou nebo 

sprchou musí splnit �SN 33-2000-7-701 (2). 
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4 BYT 

Byt v bytovém dom� je p�ístupný z bytové komunikace pouze p�es vstupní prostor. 

Žádné jiné místnosti nesm�jí být p�ímo napojeny na chodbu. Byt musí být navržen tak, aby 

byla umožn�na p�eprava p�edm�t� o rozm�rech 1 800 x 600 x 1 800 mm do všech obytných 

místností. Každá místnost musí podle svého ú�elu umožnit vybavení základním nábytkem 

nebo vybavením. Každý byt by m�l mít jednu koupelnu a záchodovou mísu (2). 

4.1 OBYTNÉ MÍSTNOSTI 

Minimální plocha obytné místnosti je 8 m2, má dostate�né p�ímé denní osv�tlení, 

p�ímé v�trání a je vytáp�na s možností regulace tepla. 

 Žádná obytná místnost by nem�la být ur�ena ke spaní více jak 2 osob ani jako 

jediný pr�chod do další místnosti nebo p�íslušenství bytu pokud neslouží výhradn�

uživatel�m pr�chozí místnosti (ložnice) (2). 

Plocha obytné místnosti se navrhuje podle jejího funk�ního využití a velikosti bytu 

podle Tab. 2. 

Tab. 2: Minimální plochy obytných místností (2) 

Funk�ní využití obytné místnosti 
Nejmenší plocha 
místnosti v m2 

Charakteristika bytu 
Obývací pokoj bez stolování 16 (20) u byt� s 1 a 2 obytnými místnostmi 

18 (22) u byt� se 3 až 4 obytnými místnostmi 

20 (24) 
u byt� s více než 4 obytnými 
místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním 16 (20) u byt� s 1 a 2 obytnými místnostmi 
21 (24) u byt� se 3 až 4 obytnými místnostmi 

24 (26) 
u byt� s více než 4 obytnými 
místnostmi 

Obývací pokoj bez stolování s 1 
l�žkem 

16 (20) u byt� s 1 a 2 obytnými místnostmi 
20 (24) u byt� se 3 obytnými místnostmi 

Obývací pokoj se stolováním s 1 
l�žkem 18 (22) u byt� s 1 a 2 obytnými místnostmi 
Ložnice s 1 l�žkem 8 (12)   

Ložnice se 2 l�žky 12 (17)   

POZNÁMKA: Hodnoty v závorkách udávají doporu�ené minimální plochy místností byt� pro 

t�žce pohybov� postižené osoby. 
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Minimální ší�ky obytných místností (2): 

• Obývacího pokoje   3 300 mm 

• Jednol�žková ložnice   1 950 mm 

• Dvoul�žková ložnice  2 400 mm 

• Obytná kuchyn�   3 300 mm 

Nejv�tší obytnou místností bytu je obývací pokoj, který m�že být �len�n a plnit r�zné 

funkce (funkci kuchyn�, stolování, spaní, pracovny). �ásti obývacího pokoje musí být 

propojeny otvorem o minimální ší�ce 2/3 sv�tlé ší�ky místnosti, aby vznikl prostor 

o požadované ploše (2).  

V bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi m�že být obývací pokoj navržen ke spaní 

jednoho �lena rodiny. Má-li byt 3 a více obytných místností, nem�l by být obývací pokoj 

ur�en ke spaní, pouze v p�ípad�, že je v byt� navržena další obytná místnost o ploše alespo	

16 m2, která není ur�ena ke spaní (obytná kuchy	), lze navrhnout spaní jednoho �lena 

domácnosti v obývacím pokoji bez jídelního stolu. Obytná kuchyn� není ur�ena ke spaní 

v bytech se 3 a více obytnými místnostmi (2). 

Prostor pro va�ení (kuchyn�) v bytech se 3 a více obytnými místnostmi nemá být 

p�ístupný pouze p�es obytné místnosti, výjimku tvo�í jídelna. Prostor pro stolování má být 

p�ístupný p�ímo z prostoru pro va�ení, nejedná-li se o druhý prostor pro stolování (2). 

Ve všech bytech musí být alespo	 jedna ložnice, která má takové rozm�ry, aby se do 

ní vešlo manželské dvojl�žko a d�tská postýlka, která se do po�tu l�žek nezapo�ítává (2).  

Nachází-li se v obytné místnosti nika, která není samostatn� v�tratelná nebo osv�tlená 

okny, pak se ší�ka odd�lujícího otvoru rovná 4/5 ší�ky niky (2). 

4.2 P�ÍSLUŠENSTVÍ BYTU 

Každý byt by m�l obsahovat tyto p�íslušenství (2): 

• Vstupní prostor 

• Prostor pro va�ení 

• Prostor pro uskladn�ní potravin 

• Prostor pro osobní hygienu 
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• Prostor pro umíst�ní záchodové mísy 

• Prostor pro uložení úklidových p�edm�t�

Dalším možným p�íslušenstvím mohou být prostory pro domácí práce, pro p�edm�ty ob�asné 

pot�eby nebo šatny (2).  

4.2.1 Vstupní prostor 

Vstupní prostor je jediný prostor bytu napojený na spole�né �ásti domu. Vstupní dve�e 

se otevírají sm�rem dovnit�. M�l by být vybaven nábytkem umož	ující odložení svrchního 

oble�ení a obuvi, a prostor pod stropem lze využít jako úložný (2).  

Minimální rozm�ry vstupního prostoru (2): 

• Ší�ka místnosti i se smontovaným nábytkem  1 100 mm 

• Ší�ka místnosti s charakterem spojovací chodby      800 mm 

• Podchodná výška pod úložným prostorem   2 100 mm 

Plochy vstupního prostoru (Sp) podle velikosti bytu: 

1) S jednou obytnou místností  

Sp = 2,0 · 2,0 = 4 m2

1400

2000

2
0
0
0

Obr. 4: Plocha p�edsín� u bytu s jednou obytnou místností 
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2) Se dv�ma obytnými místnostmi 

Sp = 1,8 · 3,5 + 1,0 · 0,7 = 7 m2 
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Obr. 5: Plocha p�edsín� u bytu se dv�ma obytnými místnostmi 

3) Se t�emi obytnými místnostmi 

Sp = 3,0 · 1,7 + 2,5 · 1,5 = 9 m2 
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Obr. 6: Plocha p�edsín� u bytu se t�emi obytnými místnostmi 
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4) Se �ty�mi obytnými místnostmi 

Sp = 6,0 · 1,5 + 1,7 · 1,5 = 12 m2 
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Obr. 7: Plocha bytu se �ty�mi obytnými místnostmi 

U byt� pro osoby s omezeným pohybem má vstupní prostor stejné dispozi�ní �ešení, 

jen je zv�tšen o prostor, aby bylo možné se v n�m pohybovat a otá�et s invalidním vozíkem. 

4.2.2 Prostor pro va�ení 

Prostor pro va�ení by m�l svým vybavením umož	ovat p�ípravu, va�ení a pe�ení 

pokrm�, v�etn� doprovodných �inností jako je nap�. mytí nádobí a jeho uskladn�ní. Kuchyn�

m�že být i obytnou místností pokud má plochu 12 m2, (do této plochy se zapo�ítává 

i plocha kuchy	ské linky), spl	uje požadavky na p�ímé denní osv�tlení, vytáp�ní a v�trání (2).  

V kuchyni by m�la být možnost instalovat – za�ízení pro va�ení a pe�ení; pracovní 

plochu; d�ez na mytí nádobí s odkládacími plochami, p�ípadn� v�etn� my�ky nádobí; nábytek 

k uskladn�ní nádobí a kuchy	ského ná�adí; chladni�ku, jejíž výška nemá být omezena jiným 

za�ízením, p�ípadn� mrazni�ku; drobné kuchy	ské spot�ebi�e. Je-li za�ízením pro va�ení 

plynový sporák, musí velikost prostoru a vým�na vzduchu spl	ovat požadavky na 

�SN EN 1775. Volný prostor p�ed linkou je minimáln� 1 100 mm p�i jednostranném 

uspo�ádání a 1 000 mm p�i dvoustranném upo�ádání (2).  

Podle funkce místnosti rozlišujeme tyto kuchyn� (2): 

Pracovní kuchyn� – místnost pouze k p�íprav�, va�ení a pe�ení jídel v�. doprovodných 

funkcí. 
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Kuchyn� s p�íležitostným stolováním – pracovní kuchyn� s možností stolování jen �ásti 

�len� domácnosti. 

Kuchyn� se stolováním – kuchyn� s prostorem navíc, pot�ebným pro stolování všech �len�

domácnosti sou�asn�. 

Obytná kuchyn� – kuchyn� s prostorem pro stolování a pln�ní n�kterých funkcí obývacího 

pokoje. 

Velikost kuchyn� se navrhuje podle jejího funk�ního využití a velikosti bytu podle 

Tab. 3. 

Tab. 3: Minimální plochy kuchyní (2) 

Druh kuchyn�
Nejmenší plocha 
místnosti v m2 

Charakteristika bytu 
Pracovní kuchyn� 5 (7) u byt� s 1 až 3 obytnými místnostmi 

6 (8) u byt� se 4 obytnými místnostmi 
8   (10) u byt� s více než 4 obytnými místnostmi 

Kuchyn� se stolováním 6 (8) u byt� s 1 a 2 obytnými místnostmi 
10 (12) u byt� s 3 obytnými místnostmi 
12 (14) u byt� se 4 obytnými místnostmi 
15 (17) u byt� s více než 4 obytnými místnostmi 

Obytná kuchy	 nahrazující 
obývací pokoj 

16 (22) u byt� s 1 obytnou místností 
18 (24) u byt� se 2 obytnými místnostmi 

Obytná kuchyn� s 1 l�žkem, 
nahrazující obývací pokoj 16 (24) u byt� s 1 obytnou místností 

POZNÁMKA: Hodnoty v závorkách udávají doporu�ené minimální plochy místností byt� pro 

t�žce pohybov� postižené osoby. 

4.2.3 Prostor pro uskladn�ní potravin 

Navrhuje se jako spížní sk�í	. Je-li prostor navržen jako zabudovaná spížní sk�í	, musí 

být tento prostor dostate�n� v�trán, aby nedocházelo ke vzniku plísní. Prostor pro uskladn�ní 

potravin nemá být umíst�n v blízkosti oteplujících t�les – nap�. komín, sporák, radiátor (2). 

4.2.4 Prostor pro osobní hygienu 

V každém byt� by m�la být alespo	 jedna koupelna a jedna záchodová mísa. Prostor 

pro osobní hygienu musí umožnit bezpe�né používání nainstalovaných za�izovacích 

p�edm�t�, které se používají k mytí, sprchování, koupání a uspokojování dalších pot�eb 
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osobní hygieny. Koupelna musí umožnit instalaci pra�ky, pokud ji nelze umístit v jiném 

vhodném prostoru bytu nap�. v kuchyni nebo v chodb� (2).   

Byty se 4 a více obytnými místnostmi musí mít alespo	 2 umyvadla v rozdílných 

prostorech, v koupeln� a WC. Jedná-li se o vícepodlažní byt, v každém prostoru, ve kterém je 

umíst�na záchodová mísa musí být dopln�no umyvadlo nebo umývátko – umývátko 

nenahrazuje umyvadlo. Jedna koupelna musí být p�ístupná z komunika�ního prostoru (2). 

Komunika�ním prostorem bytu se rozumí chodba nebo p�edsí	. 

Velikost koupelny v byt� pro sociální bydlení, která obsahuje vanu a umyvadlo je 2 m 2. 
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Obr. 8: Velikost koupelny s vanou 

4.2.5 Prostor pro umíst�ní záchodové mísy 

Prostor pro umíst�ní záchodové mísy nesmí být p�ístupný z obytných místností nebo 

prostoru pro va�ení, stolování a uskladn�ní potravin ani z místností, které jen �áste�n� plní 

funkci obytné místnosti (2). 

V bytech s 1 a 2 obytnými místnostmi je možné umístit záchodovou mísu 

do spole�ného prostoru pro osobní hygienu.  

U byt� se 3 a 4 obytnými místnostmi je záchodová mísa vždy v samostatné místnosti.  

V bytech s 5 a více obytnými místnostmi musí být 2 záchodové mísy. Druhá 

záchodová mísa m�že být ve spole�ném prostoru pro osobní hygienu nebo v samostatné 

místnosti. P�i návrhu vícepodlažního bytu se jedna záchodová mísa umístí do každého 

podlaží (2). 
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Nejmenší p�dorysné rozm�ry: 

a) záchodu se záchodovou mísou splachovanou vysoko nebo st�edn� položeným 

nádržkovým splachova�em, p�ípadn� tlakovým splachova�em musí být (2):  

1) p�i otevírání dve�í ven 900 � 1 100 mm,  
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Obr. 9: Velikost WC p�i otevírání dve�í ven (2) 

2) p�i otevírání dve�í dovnit� 900 x 1 500 mm,  
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Obr. 10: Velikost WC p�i otevírání dve�í dovnit� (2) 

b) záchodu se záchodovou mísou splachovanou nádržkovým splachova�em 

položeným na míse nebo nízko, nebo se záv�snou �i speciální záchodovou mísou délky 640 

mm až 680 mm musí být:  

1) p�i otevírání dve�í ven 900 x 1 200 mm,  
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Obr. 11: Velikost WC p�i otevírání dve�í ven (2) 
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2) p�i otevírání dve�í dovnit� 900 � 1 550 mm.  
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Obr. 12: Velikost WC p�i otevírání dve�í dovnit� (2) 

P�i bo�ním umíst�ní dve�í otevíraných ven se doporu�uje zv�tšit rozm�r 1 100 mm 

nejmén� na 1 200 mm a rozm�r 1 200 mm nejmén� na 1 300 mm. Doporu�uje se navrhovat 

p�ednostn� záchody s dve�mi otevíranými ven (2).  

Minimální rozm�ry prostoru pro osobní hygienu a prostoru pro umíst�ní záchodové 

mísy vyplívají z požadavk� na vzdálenosti mezi jednotlivými za�izovacími p�edm�ty (2).  

Minimální vzdálenosti za�izovacích p�edm�t� (2): 

1) vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a dovnit� otevíravým k�ídlem dve�í v 

kterékoli jeho poloze 300 mm,  

300

Obr. 13: Vzdálenost mezi WC a dve�mi otevíranými dovnit� (2) 

2) vzdálenost mezi p�edním okrajem záchodové mísy a protilehlou st�nou nebo otopným 

t�lesem 500 mm,  
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Obr. 14: Vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a st�nou (2) 
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Obr. 15: Vzdálenost mezi okrajem záchodové mísy a otopným t�lesem (2) 

3) pr�chod mezi vanou nebo umývadlem a st�nou nebo otopným t�lesem 650 mm, 
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Obr. 16 Vzdálenost mezi vanou a st�nou nebo otopným t�lesem (2) 
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Obr. 17: Vzdálenost mezi umyvadlem a st�nou nebo otopným t�lesem (2) 

4) vzdálenost mezi st�nou a osou umyvadla a st�nou a osou záchodové mísy 450 mm 
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Obr. 18: Vzdálenost mezi st�nou a osou umyvadla (2) 

4
5
0

Obr. 19: Vzdálenost mezi st�nou a osou záchodové mísy (2) 
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U byt� pro sociální bydlení bude navržena samostatná místnost pro záchod 

o nejmenších p�dorysných rozm�rech 0,9 x 1,1 m. Plocha této místnosti bude 1m2. U byt� se 

4 a více obytnými místnostmi bude navržen záchod o rozm�rech 1,1 x 1,5 m. Plocha záchodu 

s umyvadlem je 1,7 m2.  
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Obr. 20: Velikost WC s umyvadlem  

4.2.6 Prostor pro uložení úklidových p�edm�t�

Tento prostor nemá být p�ístupný z obytných místností. 

4.2.7 Otev�ený prostor bytu 

Jedná se o prostor, který by m�l mít možnost oslun�ní a lze ho z�ídit ke každému bytu 

od 2. nadzemního podlaží víš. Od 10. nadzemního podlaží se nemají navrhovat balkony, ale 

lodžie nebo terasy. 

4.3 UPRAVITELNÝ BYT  

4.3.1 Pro osoby s omezenou schopností pohybu 

Jedná se o byt, který spl	uje základní stavebn� technické požadavky bezbariérovosti. 

Takový byt m�že být užíván bez dalších stavebních úprav a sloužit osobám s omezenou 

schopností pohybu a orientace (11).  

Základní stavebn� technické požadavky upravitelného bytu (11): 

Dispozi�ní �ešení bytu musí být upraveno tak, aby byl zajišt�n bezkolizní pr�jezd 

vozíku všemi místnostmi a prostory bytu, v�etn� prostoru pro jeho uskladn�ní. Ve všech 

místnostech – obytných, pobytových, p�edsíních a chodbách – musí být umožn�no otá�ení 

vozíku o 360°. Velikost vozíku je nahrazena kruhovou plochou o pr�m�ru 1 500 mm. Tomu 

musí být p�izp�sobeno i rozmíst�ní nábytku. Žije-li v byt� víc jak jedna osoba na vozíku musí 
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se u obytných místností základního charakteru – obývací pokoj a ložnice – prokazovat 

dostatek prostoru pro pohyb a vyhnutí dvou vozík� sou�asn�.  

V byt� se t�emi a více obytnými místnostmi, musí být z�ízena další samostatná 

záchodová kabina o ší�ce minimáln� 800 mm a s dve�mi otevíranými ven. Další bezbariérové 

požadavky nejsou na záchodovou kabinu kladeny.  

Vstupní dve�e do bytu, vnit�ní dve�e a pr�chody musí mít ší�ku nejmén� 900 mm. 

Ve výjime�ných p�ípadech mohou mít vstupní dve�e do bytu ší�ku nejmén� 800 mm. U všech 

dve�í musí být dostate�ný prostor pro manipulaci s vozíkem a být demontované prahy.  

Podlahy v byt� musí být navrženy s povrchovou protiskluzovou úpravou. Sou�initel 

t�ení této podlahy musí být minimáln� 0,6. 

Okna v obytných a pobytových místnostech mají parapet v maximální výšce 600 mm 

nad podlahou. 

Balkony a lodžie musí být hluboké minimáln� 1 500 mm. P�ístup musí být zajišt�n 

v úrovni podlahy obytné místnosti s maximálním výškovým rozdílem 20 mm. �ást zábradlí 

musí být upravena, aby byl zajišt�n pr�hled osoby na vozíku na terén v bezprost�edním okolí 

budovy. 

Všechny prvky ovládané rukou (vypína�e, zásuvky, jisti�e, dve�ní kliky držadla 

splachova�e) musí být ve výšce od 600 mm do 1 200 mm. Okna musí mít pákové uzáv�ry 

ve výšce maximáln� 1 100 mm nad podlahou.  

Obr. 21: Dosahové vzdálenosti z b�žného invalidního vozíku (str. 177, 3) 

Rozvody energií v byt� jsou navrženy tak, aby nemusela být použita žádná lokální 

topidla ani spot�ebi�e s otev�eným plamenem. 
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Hygienická za�ízení 

Konstruk�ní systém budovy musí umožnit v koupeln� kotvení pomocných madel 

ve všech polohách s nosností minimáln� 150 kg. Po osazení za�izovacích p�edm�t� musí být 

v koupeln� nebo WC zachován manipula�ní prostor o pr�m�ru minimáln� 1 500 mm. 

Sprchový kout musí být vybaven sklopným sedátkem ve výšce 500 mm nad podlahou 

a umožnovat �elní nebo bo�ní p�ístup. Op�rné madlo a mýdelník musí být v dosahu 

ze sedátka na st�n� kolmé ke st�n�, na které je umíst�no sedátko. Klozetová mísa musí být 

osazena tak, aby vedle ní bylo místo minimáln� 800 mm a p�ed ní minimáln� 700 mm. Dve�e 

do koupelny jsou otevíratelné sm�rem ven (11). 

1) Minimální rozm�ry záchodové místnosti 

Obr. 22: Velikost WC pro osoby s omezeným pohybem (18) 
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2) Minimální rozm�ry koupelny s vanou a s klozetovou mísou: 

Obr. 23:Velikost koupelny s vanou a WC (18) 

3) Minimální rozm�ry koupelny se sprchovým koutem a klozetovou mísou:

Obr. 24: Velikost koupelny se sprchovým koutem a WC (18) 
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Za�izovací p�edm�ty v bytech pro osoby s omezenou schopností pohybu musí umožnit 

používání lidem, co jsou odkázáni na invalidní vozík. Umyvadlo musí být umíst�no tak, aby 

umož	ovalo podjezd vozíku (11).   

P�ístup do všech prostor domovní vybavenosti musí být �ešen z pohledu osob 

používajících invalidní vozík. Pokud jsou v rámci bytové výstavby navrhovány garáže, pak je 

nutné k upravitelnému bytu p�i�adit parkovací stání s ší�kou 3 500 mm, které musí být 

bezbariérov� p�ístupné (11). 

4.3.2 Pro osoby s omezenou schopností orientace 

V bytech pro osoby se zrakovým postižením by nem�la být žádná lokální topidla ani 

žádné spot�ebi�e s otev�eným plamenem a tomu by m�ly být p�izp�sobeny rozvody energií 

v byt� (10).  

V pokojích by m�li být umíst�ny 3 dvojité zásuvky, které umož	ují používání 

kompenza�ních pom�cek – po�íta�e nebo audiotechniky (11). 
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5 BYTY SE SNÍŽENÝMI STANDARDY 

Dnes je každá nová stavba p�evážn� napojena na všechny inženýrské sít�, pokud je to 

možné – vodní zdroj nebo vodovod, kanalizace nebo je v objektu za�ízení pro zneškod	ování 

odpadních vod, sít� energií (plynovod nebo elekt�ina), m�že to být i centralizované 

zásobování teplem. V minulosti tomu tak nebylo. Elektrická a plynová sí
 se teprve budovala. 

Objekty se vytáp�li zdroji na tuhá paliva. Po roce 1950 za�alo v �eskoslovensku budování 

bytových dom�. Podle vybavení bytu byla ur�ena kategorie bytu. 

Vyhláška �. 60/1964 Sb., o úhrad� za užívání bytu a služby spojené s užíváním bytu 

byly definovány kategorie byt�. Byt I. kategorie byly nejlépe vybavené a vytáp�né, až po byty 

IV kategorie, které tvo�ily pouze obytné místnosti. 

5.1 KATEGORIE BYT�

Byty I. kategorie jsou bez snížené kvality. Jedná se o byt, kde jsou všechny obytné místnosti 

p�ímo vytáp�ny úst�edním topením a jsou vybaveny základním p�íslušenstvím (9).  

Byty II. kategorie d�líme na byty, které nemají úst�ední vytáp�ní, ale mají základní 

p�íslušenství nebo na byty s úst�edním vytáp�ním a �áste�ným p�íslušenstvím (9).  

Byty III. kategorie se také d�lí na skupiny. Byty bez úst�edního vytáp�ní s �áste�ným 

p�íslušenstvím nebo byty s úst�edním vytáp�ním bez p�íslušenství (9). 

Byty IV. kategorie jsou byty, které nemají úst�ední vytáp�ní a nemají základní 

p�íslušenství (9).  

Tab. 4: Kategorie byt�

  Úst�ední vytáp�ní P�íslušenství 

Byt I kategorie X X 

Byt II kategorie 
- X 

X �áste�né 

Byt III kategorie 
- �áste�né 

X - 

Byt IV kategorie - - 

Podle kategorie bytu bylo definováno nájemné za 1 m2. Nájemné bylo možné snížit 

podle vybavení bytu následovn� (9):  

a) není-li v byt� zaveden plyn ani rozvod elekt�iny na va�ení, o 5 %  
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b) je-li koupelna vybavena základním vybavením �áste�n�, nebo je-li vybavena za�ízením na 
oh�ívání vody pouze na pevná paliva, nebo není-li takovým za�ízením vybavena, o 3 %  

c) je-li koupelnový nebo sprchový kout v obytné místnosti nebo kuchyni, o 5 %  

d) je-li u byt� I. a II. kategorie základní p�íslušenství mimo byt, o 5 %  

e) je-li u byt� I. a II. kategorie �ást základního p�íslušenství mimo byt, o 3 %  

f) u byt� suterénních pod prvním nadzemním podlažím, o 10 % 

g) u byt� v pátém a vyšším nadzemním podlaží v domech bez výtahu  

1. s úst�edním vytáp�ním, o 5 %  

2. s vytáp�ním na pevná nebo kapalná paliva se zdrojem umíst�ným v byt�, o 10 %  

h) u byt�, které mají obytné místnosti vyšší než 3,40 m, o 5 %  

Kategorie byt� bylo možné užívat do roku 2006, kdy byly zrušeny zákonem 

�. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Tento zákon definoval byt 

se sníženou kvalitou. 

5.2 BYT SE SNÍŽENOU KVALITOU  

Bytem se sníženou kvalitou se rozumí byt, ve kterém není úst�ední vytáp�ní a má 

�áste�né nebo spole�né základní p�íslušenství bytu. Byt, ve kterém není úst�ední vytáp�ní 

a základní p�íslušenství nebo byt ve kterém je úst�ední vytáp�ní bez základního 

p�íslušenství (6). 

Tab. 5: Byty se sníženou kvalitou 

Byt  
Má základní 
p�íslušenství 

Má �áste�né 
základní 

p�íslušenství 

Má spole�né 
základní 

p�íslušenství 

Nemá základní 
p�íslušenství 

Má úst�ední 
vytáp�ní 

Standard Standard Standard Snížená kvalita 

Nemá 
úst�ední 
vytáp�ní 

Standard Snížená kvalita Snížená kvalita Snížená kvalita 

Základním p�íslušenstvím je koupelna nebo sprchový kout a splachovací záchod. Toto 

p�íslušenství se považuje za sou�ást bytu, i když se nachází v dom� mimo byt, pokud ho 

nájemce užívá sám (6).  

Úst�ední vytáp�ní má zdroj tepla mimo byt nebo v místnosti k tomu ur�ené Mohou to 

být i jiná elektrická nebo plynová vytáp�ní (6).  
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P�i výstavb� nových bytových dom� se p�evážn� navrhuje úst�ední vytáp�ní. Jediným 

kritériem, které je použito pro ur�ení bytu se sníženými standardy bude návrh sociálního 

za�ízení v byt� nebo mimo byt. I když je zákon �. 107/2006 Sb. zrušen, p�i navrhování byt� pro 

sociální bydlení bude použit termín „byt s p�íslušenstvím“, nebo „byt bez p�íslušenství“ 

ve smyslu, zda se v byt� nacházejí prostory se sociálním za�ízením �i nikoliv.  �SN 73 4301 

sice �íká, že každý byt ur�ený k trvalému bydlení by m�l obsahovat sociální za�ízení, ale byty 

pro sociální bydlení budou užívány p�echodnou dobu, lze navrhnou byt bez sociálního za�ízení.  

Zákon �. 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného byl zrušen zákonem  

�. 89/2012 Sb., ob�anský zákoník. Nov� bylo p�ijato na�ízení vlády �. 453/2012 Sb.,  

o stanovení podrobností a postupu pro zjišt�ní srovnatelného nájemného obvyklého v daném míst�.  

5.3 CHARAKTERISTIKA OBYTNÉHO PROSTORU 

P�i ur�ování obvyklého nájemného v daném míst� a �ase se vychází z porovnávání 

posuzovaného bytu a byt�, které se v dané lokalit� pronajímají. Pro porovnání jednotlivých 

byt� musí být uvedeny kritéria, která se budou hodnotit a ovlivní výši obvyklého 

nájemného (14).  

Byty, které se mezi sebou budou vzájemn� porovnávat, musí být srovnatelné. Musí mít 

srovnatelné nájemní vztahy a rozsah práv a povinností a srovnateln� obytnou plochu. Porovnání 

byt� provede soudní znalec a obvyklé nájemné m�že uvést jako st�ední hodnotu p�i více jak 30 

porovnávaných bytech, jako interval s vylou�ením 1/6 krajních hodnot na spodním i horním 

okraji p�i po�tu byt� 12 až 30, nebo rozmezí nejnižšího a nejvyššího nájemného p�i po�tu 

porovnávaných byt� mén� jak 12 (14). 

Charakteristiky, které jsou porovnávány (14): 

• Druh stavby a bytu. 

• Velikost obytného prostoru. 

• Vybavení obytného prostoru. 

• Stav budovy a stav bytu. 

• Umíst�ní bytu v míst�.  
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6 NÁKLADY NA BYDLENÍ  

Podle Ministerstva práce a sociálních v�cí (dále jen MPSV) tvo�í náklady na bydlení u 

nájemních byt� nájemné a výdaje za služby poskytované s užíváním bytu (15).  

6.1 NÁJEMNÉ 

Nájemné je pen�žitá �ástka,  kterou hradí nájemce pronajímateli (vlastníkovi) 

nemovité v�ci. Pronajímatel p�enechá právo na užívání bytu nájemci s p�ihlédnutím k jeho 

hodnot� a výdaji za údržbu, opravy a všechny výdaje spojené s provozem nemovité v�ci, 

nap�.  da	 z nemovité v�ci, pojišt�ní nemovité v�ci, poplatky za správu nemovité v�ci. V 

nájemném by m�l být zahrnut i výnos z investice vložené do nemovitosti - zisk. V nájmu 

nejsou zahrnuty výdaje za služby spojené s užíváním bytu (1). 

Rozlišujeme n�kolik druh� nájemného. U developerských projekt� se bude jednat 

o ekonomické nájemné, v p�ípad� sociálního bydlení se jedná o nákladové nájemné.  

Nákladové nájemné (náklady prosté reprodukce)

Nájemné, které pokryje vlastníkovy nemovité v�ci náklady spojené s vlastnictvím 

a pronájmem. Negeneruje žádný výnos z investice, která byla do bytu a jeho p�íslušenství 

vložena (1).  

Ekonomické nájemné

Nájemné, které pokryje vlastníkovy nemovité v�ci náklady spojené s vlastnictvím 

a  pronájmem. Generuje p�im��ený výnos z investice, která byla do bytu a jeho p�íslušenství 

vložena (1). 

Nájemné obvyklé 

Jedná se o nájemné, které se obvykle platí v daném míst� a �ase (1). 

Hrubé nájemné

Nájemné hrazené nájemci (1). 

�isté nájemné

Od hrubého nájemného se ode�tou náklady vlastníka spojené s provozem  nemovité 

v�ci. Neode�ítají se služby, které si každý nájemce hradí sám (1). 
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6.1.1 Nákladové nájemné  

Da� z nemovité v�cí 

Podle zákona 338/1992 Sb., Zákona o dani je základ dan� u budovy obytného domu 

2 K� za 1 m2  zastav�né plochy. U budov tvo�ící p�íslušenství k budov� obytného domu je 

sazba 2 K� za 1 m2 nad  16 m2 zastav�né plochy. Od dan� z nemovité v�ci jsou osvobozeny 

zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky ve vlastnictví obce, v jejímž katastrálním území se 

nacházejí (8).  

Podle návrhu zákona o sociálním bydlení mají být z�izovatelem obytných budov se 

sociálními byty obce a m�sta, da	 z nemovité v�ci se nebude platit.  

Pojišt�ní stavby 

Stavby se pojiš
ují proti živelným pohromám (požár, povodn�, záplavy), nebo 

pojišt�ní odpov�dnosti za škody, které by mohly vzniknout jiným osobám (1).  

Výše pojišt�ní stavby se provádí individuáln� pro jednotlivé stavby, nej�ast�ji je to 

do 2 ‰ z reproduk�ní ceny stavby (cca 4 K� za 1 m2 za m�síc (1). 

Náklady na opravu a údržbu 

Jsou to náklady vznikající p�i odstra	ování  stavebních závad. Ty mohou vznikat 

opot�ebením materiálu, stárnutím nebo p�sobením pov�trnostních vliv�. Výše náklad�

se pohybuje v rozmezí mezi 0,5 – 1,5 % z reproduk�ní ceny stavby (cca 10 - 30 K�

za m�síc) (1).  

Rezervy 

Rezerva je pen�žitá �ástka, která se využívá na opravu a údržbu nemovité v�ci.  Výše 

rezerv se po�ítá p�im��eným procentem. Je nutné zvážit výši této položky i to zda ji využít, 

protože se m�že jednat o duplicitu náklad� na opravu nebo amortizaci (1).  

Amortizace 

Amortizace p�edstavuje ro�ní náklady, které je t�eba ukládat a jsou spojeny s 

rekonstrukcí do pronajímatelného stavu, p�ípadným po�ízením nové stavby na konci 

životnosti stavby stávající (1).  
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Náklady na vytáp�ní, osv�tlení a úklid spole�ných prostor 

Jedná se o náklady spojené s užíváním spole�ných prostor, které se rozpo�ítají mezi 

jednotlivé nájemníky (1).  

Správa nemovité v�ci 

Náklady spojené se správou nemovité v�ci jsou nap�íklad: 

• sjednávaní a rozvazování smluv, 

• placení daní, 

• rozú�tování služeb (vodné, sto�né, osv�tlení, vytáp�ní a úklid spole�ných prostor), 

• sjednávání opravá��. 

Pokud tuto práci provádí kvalifikovaná osoba, její mzda musí zahrnovat i sociální 

a zdravotní pojišt�ní a režijní náklady. Výše t�chto náklad� se odvíjí od cen, které si ú�tují 

organizace provád�jící správu nemovitých v�cí (1).  

Náklady za správu nemovitosti tvo�í stálá m�sí�ní platba za výkon funkce 7 500 K�

za m�síc, a z �ástky za administrativní a technickou správu domu 50 K� za byt m�sí�n� nebo 

z �ástky 150 K�/m2 (1). 

Neúplné pronajmutí 

U obytných budov je možné, že n�které byty, které jsou pronajímány, nemusí být 

trvale pronajaty nap�. z d�vodu p�esycení trhu v daném míst� a �ase. Potom se výše 

nájemného snižuje nap�. p�im��eným procentem. (1) 

U sociálního bydlení se s neúplným pronajmutím nebude uvažovat, protože o byty 

s nízkým nájemným je zájem a vždy je více zájemc� než možností ubytování. 

Výše nájemného 

V Tab. 6 je uvedeno nájemné pro rok 2016 tedy od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 

podle MPSV, které stanovilo výši náklad� srovnatelných s nájemným pro byty vlastník� (15). 
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Tab. 6  Výše nájemného podle po�tu osob v rodin� (15) 

Po�et osob v rodin� Nájemné v K�

1 1923 

2 2632 

3 3441 

4 4150 

6.1.2 Ekonomické nájemné 

U dostupných byt� se nejedná o nákladové nájemné, ale o ekonomické nájemné. 

P�edpokládá se, že osoby v t�chto bytech už zlepšily svojí finan�ní situaci a z nájemného 

m�žeme generovat malý zisk (1).  

Výše nájemného je ovlivn�no n�kolika základními faktory – obcí, objektem, 

ve kterém se byt nachází a samotným bytem(1).  

U obce záleží na její velikosti a významu, možnostech pracovního uplatn�ní, 

a vybavenosti obce (obchody, školy, ú�ady). Poloha objektu v obci, množství hluku a složení 

obyvatelstva (1).  

Objekt ovliv	uje výši nájemného svojí polohou a od toho se odvíjející napojení 

na ve�ejnou dopravu a m�stskou hromadnou dopravu. P�ístup a p�íjezd k objektu a parkování 

v jeho okolí. Podíl na kvalit� bydlení má i složení obyvatel domu (1).  

Byt ovliv	uje výši nájemného svojí polohou v dom�, v jakém podlaží se byt nachází 

a jestli je d�m vybaven výtahem, kategorií bytu, vybavením a stavem. Polohou obytných 

místností ke sv�tovým stranám a p�íslušenstvím – balkonem, sklepem apod (1).  

6.2 VÝDAJE ZA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU 

Náklady na bydlení jsou tvo�eny z cen, které nájemce hradí za služby poskytované 

s užíváním bytu. Jsou tu zahrnuty náklady na úst�ední vytáp�ní, dodávku teplé vody, úklid a 

osv�tlení spole�ných prostor, užívání výtahu, dodávku pitné vody, odvád�ní odpadních a 

deš�ových vod kanalizacemi, užívání prádelny, žehlírny, sušárny, kontrola a �išt�ní komín�, 

odvoz splašk� a �išt�ní žump, a vybavení bytu pro p�íjem televizního a rozhlasového 

signálu.(15) 
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Normativní náklady na bydlení 

V Tab. 7 jsou uvedeny normativní náklady na bydlení. Jedná se o orienta�ní �ástku, 

kterou vynaloží uživatelé byt� za jeho užívání v�etn� energií. Normativní náklady mohou být 

nižší nebo vyšší v závislosti na va�ení, spot�eb� vody a elekt�iny. Normativní náklady 

obsahují nájemné (15). 

Tab. 7: Normativní náklady na bydlení podle po�tu osob v rodin� (15) 

Po�et osob v rodin� Nájemné 
Normativní 
náklady na 

bydlení 

1 1923 4484 

2 2632 6703 

3 3441 9316 

4 4150 11887 
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7 SOCIÁLNÍ BYDLENÍ 

P�i navrhování byt� pro sociální bydlení se má vycházet z obecných požadavk�

na stavby podle zákona 268/2009 Sb., O obecných požadavcích na stavby a �SN 73 0401 

Obytné budovy.  

7.1 KRIZOVÉ BYDLENÍ 

Podle návrhu o sociálním bydlení se jedná o novou formu sociální služby. Krizové 

bydlení bude sloužit pro lidi, kte�í p�išli o byt a pot�ebují okamžité ubytování. Pobyt v t�chto 

za�ízeních by m�l být v maximální délce 6 m�síc�. Sociální služby poskytované v tomto 

za�ízení jsou na pomezí mezi noclehárnou a azylovým domem (5).  

Noclehárny nabízejí p�edevším využití hygienického za�ízení a p�enocování. Azylový 

d�m má nabízet pobytové služby (stravu, ubytování a pomoc s právními záležitostmi) osobám 

v nep�íznivé sociální situaci (13). 

Požadavky na pokoje: 

Velikost pokoj� by se m�la navrhovat podle požadavk� na stavby ubytovacích za�ízení.   

P�edsí	 má mít pr�chozí ší�ku minimáln� 900 mm, v p�ípad�, že by se jednalo o pokoj 

pro osobu s omezenou schopností pohybu a orientace je minimální ší�ka p�edsín� 1 500 mm a 

délka 2 200 mm a nemusí být od pokoje odd�lena dve�mi (10).  

Sv�tlá výška pokoje je 2 600 mm. Plocha jednol�žkového pokoje v ubytovací jednotce 

je minimáln� 12 m2 a 16 m2 pro dvojl�žkový pokoj. Pokud budou v pokoji víc jak 2 l�žka, 

zv�tší se plocha pokoje o 5 m2 pro každé l�žko. V každém pokoji musí být umíst�no 

umyvadlo s tekoucí vodou (10). 

Ubytovací jednotky budou bez sociálního za�ízení, které bude spole�né. 

Požadavky na sociální za�ízení: 

Nejmenší plocha hygienického za�ízení je 4 m2, pokud je samostatné pro ubytovací 

jednotku. Na každých 10 pokoj� se musí z�ídit koupelna s vanou nebo sprchovým koutem a 

umyvadlem. Záchod s p�edsíní a umyvadlem je odd�lený pro muže a ženy (10).  
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Úhrada za služby v azylovém dom� na jeden den : 

Služby poskytované v dom� pro krizové bydlení není definováno jako m�sí�ní 

nájemné, ale je po�ítáno podle poskytovaných služeb v dom� (13). 

 Cena za jídlo je v maximální výši 150 K� za celodenní stravu (minimáln� 3 jídla 

denn�), nebo 75 K� za ob�d (13). 

Cena za ubytování dosp�lé osoby je maximáln� 100 K�, ubytovává-li se rodina pak je 

cena za dosp�lou osobu snížena na maximální výši 70 K� za osobu a 40 K� za dít� (13). 

 P�íklad výše nájemného podle typu rodiny: 

 1 dosp�lí a 1 dít� – 70 + 40 = 110 K�/den 

1 dosp�lí a 2 d�ti – 70 + 2 x 40 = 150 K�/den 

2 dosp�lí a 1 dít� – 2 x 70 + 40 = 180 K�/den 

 2 dosp�lí a 2 d�ti – 2 x 70 + 2 x 40 = 220 K�/den 

V p�ípad� krizového bydlení by všechny ubytovací jednotky m�li být vybaveny postelí 

a sk�íní pro uložení v�cí. Dále by m�la být umožn�na p�íprava jídel bu� ve spole�né 

kuchy	ce, nebo p�ímo v ubytovací jednotce.  

Ubytovací jednotka s kuchyní by m�la být p�ednostn� ubytována rodina s malými 

d�tmi. Pokud jsou v rodin� malé d�ti, m�l by být zajišt�n p�ístup do koupelny s vanou. U 

rodin s v�tšími d�tmi lze využít koupelnu se sprchovým koutem. Koupelna je umíst�na 

samostatn�, a není propojena s žádnou ubytovací jednotkou a využívá ji maximáln� 5 

ubytovacích jednotek.  

Ubytovací jednotka bez kuchyn� se skládá pouze z jedné místnosti a p�edsín�. 

Kuchy	ku využívají spole�nou. Koupelna je navržena samostatn�, se sprchovým koutem a 

umyvadlem. Jedna koupelna je pro 10 jednol�žkových pokoj� nebo 5 dvoul�žkových.  

Celé za�ízení by pak m�lo nájemc�m umožnit praní ve spole�ných prostorech. 
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7.2 SOCIÁLNÍ BYT 

P�i navrhování velikosti sociálních byt� se vychází z po�tu a stá�í osob, které budou 

daný obytný d�m užívat.  

Na základ� v�ku se rozlišují bytové domy na domy pro mladé jednotlivce nebo páry, 

tzv. startovací byty. Pak jsou to byty pro rodiny s malými d�tmi do 6 let a rodiny s d�tmi od 

6 - ti let více. Na záv�r byty pro seniory. P�i navrhování obytných dom� pro sociální bydlení 

v malých m�stech, kde lze p�edpokládat nízký zájem lidí jedné v�kové kategorie mohou být 

všechny kategorie umíst�ny do jednoho bytového domu, který se nazývá komunitní d�m. 

Dále to mohou být domy pro osoby s omezeným pohybem. 

Po�et osob je rozhodující p�edevším p�i navrhování velikosti bytu. Podle po�tu osob, 

které v daném byt� budou bydlet, je navržen po�et ložnic (jednol�žkových nebo 

dvoul�žkových) a obývací pokoj. Podle po�tu navržených obytných místností bude zjišt�na 

velikost obývacího pokoje a kuchyn�.  

P�i navrhování byt� pro sociální bydlení autor této práce vycházel z požadavk� na 

plochy jednotlivých místností uvedených v Tab. 2 a 3 této práce. P�i navrhování sociálního 

za�ízení se vychází z odstupových vzdáleností jednotlivých za�izovacích p�edm�t� a 

požadavku, že v bytech o 3 a více obytných místnostech musí být záchodová mísa umíst�na 

samostatn�. V následující �ásti se p�íslušenstvím bytu rozumí koupelna a záchod. Plochy 

sociálního za�ízení a síní používané p�i posuzování velikosti bytu autor vycházel z návrhu a 

hodnot uvedených v p�edchozích kapitolách této práce. 

Vybavení byt� by m�lo odpovídat pot�ebám jeho nájemník�. V ložnici pro 2 osoby by 

m�la být postel – manželské dvojl�žko nebo 2 samostatné postele a sk�í	. V ložnici pro jednu 

osobu bude umíst�na postel, st�l a sk�í	. Obývací pokoj obsahuje poli�ky, sedací soupravu, 

je-li se stolováním tak st�l a pot�ebný po�et židlí. D�tské pokoje jsou vybaveny postelí, 

stolem, židlí a sk�íní. V p�edsíni jsou há�ky na svrchníky, botník, p�ípadn� vestav�ná sk�í	.  
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7.2.1 Startovací byty 

Pro 1 osobu 

Byt pro jednu osobu je tvo�en pouze jednou obytnou místností, která slouží k hlavním 

funkcím bytu. P�edevším pro spaní, va�ení a stolování.   

Tab. 8: Plochy místností bytu pro 1 osobu 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Obytná kuchyn� s 1 l�žkem, nahrazující 
obývací pokoj 

16 24 

P�edsí	 4 6 

Koupelna s WC 4 5,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 24 35,5 
Plocha bytu bez p�íslušenství 20 30 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 80,13 54,17 
Byt bez p�íslušenství 96,15 64,10 

Jednotkové nájemné za byty pro jednu osobu je 80,13 K�/m2 za byt s p�íslušenstvím. 

Bude-li byt bez sociálního za�ízení, jednotkové nájemné se zvedne o 16 K�/m2. U bytu pro 

osoby s omezeným pohybem je jednotkové nájemné 54,17 K�/m2. Pokud by m�li byty 

spole�né sociální za�ízení, jednotkové nájemné se zvedne o 10 K�/m2. 

Pro 2 osoby 

Základní podmínka p�i navrhování bytu pro 2 osoby, je zda tvo�í pár, varianta A, B a 

C, nebo jedná-li se nap�íklad o sourozence, kte�í budou up�ednost	ovat samostatné pokoje 

varianta D a E. Spí-li oba nájemníci v jedné ložnici, je možné v byt� navrhnout obytnou 

kuchy	, protože v byt� budou pouze 2 obytné místnosti. Další podmínkou pro velikost bytu 

bude umíst�ní stolování.  
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VARIANTA A 

Tab. 9: Plochy místností bytu pro 2 osoby, VARIANTA A  

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Obytná kuchyn� nahrazující obývací 
pokoj 

18 24 

P�edsí	 4,5 7 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 37,5 53,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 34,5 48 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 70,19 49,20 

Byt bez p�íslušenství 76,29 54,83 

VARIANTA B 

Tab. 10: Plochy místností bytu pro 2 osoby, VARIANTA B 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj se stolováním 16 20 

Pracovní kuchyn� 5 7 

P�edsí	 7 12 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s. p�íslušenstvím 43 61,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 40 56 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 61,21 42,80 

Byt bez p�íslušenství 65,80 47,00 
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VARIANTA C 

Tab. 11: Plocha místností bytu pro 2 osoby, VARIANTA C 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj bez stolování 16 20 

Kuchyn� se stolováním 6 8 

P�edsí	 7 12 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 44 62,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 41 57 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 59,82 42,11 

Byt bez p�íslušenství 64,20 46,18 

VARIANTA D 

Tab. 12: Plocha místností bytu pro 2 osoby, VARIANTA D 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj se stolováním 21 24 

Pracovní kuchyn� 5 7 

P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 54 76,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 51 70 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 48,74 34,41 
Byt bez p�íslušenství 51,61 37,60 
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VARIANTA E 

Tab. 13: Plocha místností bytu pro 2 osoby, VARIANTA E 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj bez stolování 18 22 

Kuchyn� se stolováním 10 12 

P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 56 79,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 53 73 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 47,00 33,11 
Byt bez p�íslušenství 49,66 36,05 

Porovnání nájemného byt� pro 2 osoby: 

Varianta A  - Ložnice pro 2 osoby, s obytnou kuchyní 

Varianta B – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta C – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Varianta D – 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta E – 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Tab. 14: Plochy a jednotkové nájemné bytu pro 2 osoby 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 37,5  70,19 34,5 76,29 

Varianta B 43 61,21 40 65,80 
Varianta C 44 59,82 41 64,20 
Varianta D 54 48,74 51 51,61 
Varianta E 56 47,00 53 49,66 
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Tab. 15: Plochy a jednotkové nájemné upravitelného bytu pro 2 osoby 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 53,5 49,20 48 54,83 

Varianta B 61,5 42,80 56 47,00 
Varianta C 62,5 42,11 57 46,18 
Varianta D 76,5 34,41 70 37,60 
Varianta E 79,5 33,11 73 36,05 

Graf 1: Porovnání jednotkového nájemného u bytu pro 2 osoby 

U bytu pro dv� osoby se cena za 1 m2 pohybuje v rozmezí 47,00 – 70,90 K�/m2 za byt 

se sociálním za�ízením. V p�ípad�, že byt bude bez sociálního za�ízení, výše vybraného 

nájemného se zvedne o necelých 6 K� u bytu s nejmenší plochou a asi o 3 K�/m2 u bytu 

s nejv�tší plochou.  
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Byty pro osoby s omezeným pohybem mají jednotkové nájemné pod 50 K�/m2 za byt 

s p�íslušenstvím. Pokud se tento byt navrhne se dv�ma ložnicemi, pak jednotkové nájemné 

klesne k 33 K�/m2. U bytu bez p�íslušenství se jednotkové nájemné zvýší asi o 5 K�/m2. 

Umíst�ní stolování do obývacího pokoje zvyšuje vybrané jednotkové nájemné asi 

o 2 K�/m2 jak je vid�t na rozdílech ve výši nájemného mezi variantami B a C, D a E.  

Varianty D a E jsou navrženy se dv�ma samostatnými ložnicemi. Se zv�tšením po�tu 

obytných místností došlo i ke zv�tšení p�edsín�. V d�sledku zv�tšení podlahové plochy došlo 

k výraznému poklesu jednotkové ceny.  

Je také možné pozorovat, že se zv�tšující se plochou dochází ke zmenšování rozdílu 

jednotkové ceny mezi bytem s p�íslušenstvím a bez p�íslušenství.  

7.2.2 Byt pro rodinu 

P�i navrhování sociálních byt� pro rodiny, je d�ležité brát v potaz kolik d�tí a v jakém 

v�ku se v rodin� vyskytuje. Rodinu tvo�it dva dosp�lí s jedním nebo více d�tmi nebo pouze 

jeden z rodi�� s dít�tem/d�tmi. 

Rodina s malým dít�tem, p�ípadn� d�tmi bude od bytu vyžadovat více prostoru pro 

hraní d�tí a samostatné sociální za�ízení s vanou pro koupání d�tí.   

Rodina s dít�tem školního v�ku, požaduje více prostoru pro p�ípravu dít�te do školy. 

Dít� má samostatný pokoj a byt m�že mít sociální za�ízení se sprchovým koutem nebo vanou. 

P�i návrhu bytu, ve kterém budou malé d�ti, bych navrhoval, aby stolování bylo 

v kuchyni, protože nad d�tmi bude dohled p�i va�ení a v obývacím pokoji bude dost místa pro 

trávení volného �asu s d�tmi. 

Pro 2 osoby 

P�i návrhu bytu pro rodinu, kterou tvo�í jen dva její �lenové, (jeden rodi� a jedno dít�) 

se vychází z v�ku dít�te. Od kojence, který bude spát v postýlce a posléze v posteli s rodi�em 

v jedné místnosti ukazují varianty A B, C, D, p�es dít� mladšího školního v�ku, které má 

samostatný pokoj a rodi� m�že spát v obývacím pokoji varianta E, F. Až po dít� staršího 

v�ku, kdy má každý �len domácnosti vlastní pokoj podle varianty G, H. 
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VARIANTA A 

Tab. 16: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA A 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Obytná kuchyn� nahrazující obývací 
pokoj 

18 24 

P�edsí	 4,5 7 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 37,5 53,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 34,5 48 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 70,19 49,20 

Byt bez p�íslušenství 76,29 54,83 

VARIANTA B  

Tab. 17: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA B 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 20 
Obytná kuchyn� nahrazující obývací 
pokoj 

18 24 

P�edsí	 4,5 6 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 38,5 55,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 35,5 50 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 68,36 47,42 

Byt bez p�íslušenství 74,14 52,64 
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VARIANTA C 

Tab. 18: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA C 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj se stolováním 16 20 

Pracovní kuchyn� 5 7 

P�edsí	 7 12 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 43 61,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 40 56 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 61,21 42,80 

Byt bez p�íslušenství 65,80 47,00 

VARIANTA D 

Tab. 19 : Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA D 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj bez stolování 16 20 

Kuchyn� se stolováním 6 8 

P�edsí	 7 12 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 44 62,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 41 57 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 59,82 42,11 

Byt bez p�íslušenství 64,20 46,18 
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VARIANTA E 

Tab. 20: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA E 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj se stolováním a s 1 
l�žkem 

18 
22 

Pracovní kuchyn� 5 7 
P�edsí	 7 12 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 41 58,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 38 53 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 64,20 44,99 

Byt bez p�íslušenství 69,26 49,66 

VARIANTA F 

Tab. 21: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA F 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokojbez stolování s 1 
l�žkem 

16 20 

Kuchyn� se stolováním 6 8 
P�edsí	 7 12 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 40 57,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 37 52 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 65,80 45,77 

Byt bez p�íslušenství 71,14 50,62 



56 

VARIANTA G 

Tab. 22 Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA G  

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj se stolováním 21 24 

Pracovní kuchyn� 5 7 

P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 54 76,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 51 70 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 48,74 34,41 
Byt bez p�íslušenství 51,61 37,60 

VARIANTA H 

Tab. 23: Plochy místností bytu pro rodinu se 2 �leny, VARIANTA H 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj bez stolování 18 22 

Kuchyn� se stolováním 10 12 

P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 56 79,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 53 73 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 47,00 33,11 
Byt bez p�íslušenství 49,66 36,05 
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Porovnání nájemného u byt� pro rodiny se 2 �leny: 

Varianta A  - Ložnice pro 2 osoby, s obytnou kuchyní 

Varianta B – Ložnice pro 2 osoby s postýlkou a obytnou kuchyní 

Varianta C – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta D – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Varianta E – Ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj s 1 l�žkem a stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta F – Ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj s 1 l�žkem bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Varianta G – 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta H – 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Tab. 24: Plochy a jednotkové nájemné bytu pro rodiny se 2 �leny 

 Varianta 
Plocha             

[m2] 
Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 37,5 70,19 34,5 76,29 
Varianta B 38,5 68,36 35,5 74,14 
Varianta C 43 61,21 40 65,80 
Varianta D 44 59,82 41 64,20 
Varianta E 41 64,20 38 69,26 
Varianta F 40 65,80 37 71,14 
Varianta G 54 48,74 51 51,61 
Varianta H 56 47,00 53 49,66 

Tab. 25: Plochy a jednotkové nájemné upravitelného bytu pro rodiny se  �leny 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 53,5 49,2 48 54,83 

Varianta B 55,5 47,42 50 52,64 

Varianta C 61,5 42,8 56 47 

Varianta D 62,5 42,11 57 46,18 

Varianta E 58,5 44,99 53 49,66 

Varianta F 57,5 45,77 52 50,62 

Varianta G 76,5 34,41 70 37,6 

Varianta H 79,5 33,11 73 36,05 
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Graf 2: Porovnání jednotkového nájemného bytu pro rodiny se 2 �leny 

Jednotkové nájemné v bytech pro rodiny se dv�ma �leny, jehož sou�ástí je 

p�íslušenství má hodnotu od 47,00 K�/m2 do 70,19 K�/m2, pokud bude byt navržen bez 

p�íslušenství, výše nájemného se zvedne asi o 6 K�/m2. Varianty A až F jsou svoji plochou 

podobné, proto je jednotkové nájemné v rozmezí 60 K�/m2 -70 K�/m2. U varianty G a H má 

každý �len rodiny navrženou vlastní ložnici a dochází k poklesu jednotkového nájemného 

o 10 K�/m2. 

U upravitelného bytu je jednotkové nájemné za byt s p�íslušenstvím pod 50 K�/m2 což 

je pokles o více jak 20 K�/m2 proti bytu pro osoby bez omezené schopnosti pohybu.  

Pro 3 osoby 

Rodina se skládá ze dvou rodi�� a jednoho dít�te nebo jednoho rodi�e se dv�ma d�tmi.  

Byt se vždy bude skládat z ložnice pro 2 osoby a ložnice pro 1 osobu a obývacího 

pokoje se stolováním nebo bez stolování. V ložnici pro dv� osoby spí rodi�e nebo d�ti podle 

typu rodiny, varianta C, D. Ložnice m�že být zv�tšena o plochu postýlky, jedná-li se o byt, 

který bude sloužit rodin� s novorozencem varianta A, B a až dít� povyroste, bude spát 

v samostatné ložnici. 
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Možnou alternativou pokud v byt� bude jeden rodi� se dv�ma malými d�tmi je, že 

rodi� spí v obývacím pokoji a d�ti spí v ložnici pro 2 osoby, viz varianta E, F.  

Varianta G a H je možnou volbou pro rodinu se dv�ma staršími d�tmi, kdy má každý 

�len domácnosti vlastní pokoj.  

VARIANTA A 

Tab. 26: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA A 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 19 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj se stolováním 21 24 
Pracovní kuchyn� 6 7 
P�edsí	 5 15 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 56 83,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 53 77 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 61,45 41,21 

Byt bez p�íslušenství 64,92 44,69 
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VARIANTA B 

Tab. 27: Plochy místností bytu pro rodiny se 3 �leny, VARIANTA B 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 19 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj bez stolování 18 22 
Kuchyn� se stolováním 10 12 
P�edsí	 9 15 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 61 86,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 58 80 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 56,41 39,78 

Byt bez p�íslušenství 59,33 43,01 

VARIANTA C 

Tab. 28: Plochy místností bytu pro rodiny se 3 �leny, VARIANTA C 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj se stolováním 21 24 
Pracovní kuchyn� 5 7 
P�edsí	 9 15 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 58 81,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 55 75 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 59,33 42,22 

Byt bez p�íslušenství 62,56 45,88 
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VARIANTA D 

Tab. 29: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA D 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj bez stolování 18 22 
Kuchyn� se stolováním 10 12 
P�edsí	 9 15 
Koupelna 2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 60 84,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 57 78 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 57,35 40,72 

Byt bez p�íslušenství 60,37 44,12 

VARIANTA E 

Tab. 30: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA E

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Obývací pokoj se stolováním s 1 
l�žkem 18 22 
Pracovní kuchyn� 5 7 
P�edsí	 7 12 
Koupelna 2 5,5 
WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 45 63,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 42 58 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 76,47 54,19 

Byt bez p�íslušenství 81,93 59,33 
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VARIANTA F 

Tab. 31: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA F 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Obývací pokoj bez stolování s 1 
l�žkem 16 20 
Kuchyn� se stolováním 6 8 
P�edsí	 7 12 
Koupelna 2 5,5 
WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 44 62,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 41 57 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 78,20 55,06 

Byt bez p�íslušenství 83,93 60,37 

VARIANTA G 

Tab. 32: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA G 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj se stolováním 21 24 
Pracovní kuchyn� 6 8 
P�edsí	 12 20 

Koupelna 2 5,5 

WC 1,5 1,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 66,5 95 

Plocha bytu bez p�íslušenství 55 88 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 51,74 36,22 
Byt bez p�íslušenství 62,56 39,10 
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VARIANTA H 

Tab. 33: Plochy místností bytu pro rodinu se 3 �leny, VARIANTA H 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Ložnice pro 1 osobu 8 12 
Obývací pokoj bez stolování 18 22 
Kuchyn� se stolováním 12 14 
P�edsí	 12 20 

Koupelna 2 5,5 

WC 1,5 1,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 69,5 99 

Plocha bytu bez p�íslušenství 66 92 

 Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 49,51 34,76 
Byt bez p�íslušenství 52,14 37,40 

Porovnání nájemného u byt� pro rodiny se 3 �leny: 

Varianta A – Ložnice pro 2 osoby s postýlkou, ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se 

stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta B – Ložnice pro 2 osoby s postýlkou, ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, 

kuchyn� se stolováním 

Varianta C – Ložnice pro 2 osoby, ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se stolováním, 

pracovní kuchyn�

Varianta D – Ložnice pro 2 osoby, ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, 

kuchyn� se stolováním 

Varianta E – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se stolováním s 1 l�žkem, pracovní kuchyn�

Varianta F – Ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj bez stolování s 1 l�žkem, kuchyn� se stolováním 

Varianta G – 3 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta H – 3 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 
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Tab. 34: Plochy a jednotkové nájemné bytu pro rodiny se 3 �leny 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 56 61,45 53 64,92 

Varianta B 61 56,41 61 59,33 
Varianta C 58 59,33 55 62,56 
Varianta D 60 57,35 57 60,37 
Varianta E 45 76,47 42 81,93 
Varianta F 44 78,20 41 83,93 
Varianta G 66,5 51,74 63 54,62 
Varianta H 69,5 49,51 66 52,14 

Tab. 35: Plochy a jednotkové nájemné upravitelného bytu pro rodiny se 3 �leny 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Varianta A 83,5 41,21 77 44,69 

Varianta B 86,5 39,78 80 43,01 

Varianta C 81,5 42,22 75 45,88 

Varianta D 84,5 40,72 78 44,12 

Varianta E 63,5 54,19 58 59,33 

Varianta F 62,5 55,06 57 60,37 

Varianta G 95 36,22 88 39,1 

Varianta H 99 34,76 92 37,4 
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Graf 3: Porovnání jednotkového nájemného bytu pro rodiny se 3 �leny 

Jednotkové nájemné za byty pro rodiny se t�emi �leny je od 49,51 K�/m2

do 76,47 K�/m2 pokud je byt i s p�íslušenstvím. U bytu bez p�íslušenství je jednotkové 

nájemné vyšší v pr�m�ru o 3 K�/m2 a �inní od 52,14 K�/m2 do 83,93 K�/m2. Jednotkové 

nájemné u upravitelného bytu je na hranici 40 K�/m2

Varianty A až D mají jednotkové nájemné v rozmezí 55 – 65 K�/m2. Jedná se o 

základní návrh se dv�ma ložnicemi. U varianty E a F dochází ke zvýšení nájemného o 10 

K�/m2, protože místo jedné ložnice bylo navrženo spaní jednoho �lena domácnosti 

v obývacím pokoji. Varianty G a H je jednotkové nájemné pod 55 K�/m2 což je zp�sobeno 

návrhem t�í ložnic v byt�.  

Stejn� jako u návrhu bytu pro dv� osoby i tady lze pozorovat, že rozdíl mezi 

umíst�ním stolování v kuchyni nebo obývacím pokoji �inní 2 K�/m2.  
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Pro 4 osoby 

V byt� mohou bydlet dva dosp�lí, rodi�e se dv�ma d�tmi, nebo jen jeden z rodi�� se 

t�emi d�tmi. Jedná-li se o kompletní rodinu s jedním dít�tem a jedním novorozencem je byt 

navrhován podle varianty A nebo varianty B, s tím, že až dít� povyroste, bude místo 

v postýlce spát v druhé ložnici. Návrh bytu pro rodinu s v�tšími d�tmi se provede podle 

varianty C, D spí-li d�ti v jednom pokoji nebo varianty E, F má-li každé dít� vlastní pokoj. 

Pokud jde o rodinu s jedním dosp�lým a t�emi d�tmi provede se návrh podle v�ku d�tí. 

Pokud je jeden dosp�lí a jeden novorozence, pak je návrh podle varianty A a B, u starších d�tí 

spí bu� nejmladší s rodi�em v ložnici, nebo rodi� spí sám, jedno dít� samo podle a dv� d�ti 

spolu podle varianty C, D, nebo E, F. 

VARIANTA A 

Tab. 36: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA A 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 20 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj se stolováním 21 24 
Pracovní kuchyn� 5 7 
P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 63 89,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 60 83 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 65,87 46,37 

Byt bez p�íslušenství 69,17 50,00 
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VARIANTA B 

Tab. 37: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA B 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 20 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj bez stolování 18 22 
Kuchyn� se stolováním 10 12 
P�edsí	 9 15 

Koupelna 2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 65 92,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 62 86 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 63,85 44,86 

Byt bez p�íslušenství 66,94 48,26 

VARIANTA C 

Tab. 38: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA C 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj se stolováním 21 24 
Pracovní kuchyn� 5 7 
P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 62 86,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 59 80 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 66,94 47,98 

Byt bez p�íslušenství 70,34 51,88 
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VARIANTA D 

Tab. 39: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA D 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Obývací pokoj bez stolování 18 22 
Kuchyn� se stolováním 10 12 
P�edsí	 9 15 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 64 89,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 61 83 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 64,84 46,37 

Byt bez p�íslušenství 68,03 50,00 

VARIANTA E 

Tab. 40: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA E 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, s postýlkou 13 20 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj se stolováním 21 26 
Pracovní kuchyn� 6 10 
P�edsí	 12 20 

Koupelna  2 5,5 

WC 1,5 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 71,5 106,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 68 100 

Jednotkové nájemné [K�/m2]     

Byt s p�íslušenstvím 58,04 38,97 
Byt bez p�íslušenství 61,03 41,50 
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VARIANTA F 

Tab. 41: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA F 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby, a postýlkou 13 20 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj bez stolování 18 26 
Kuchyn� se stolováním 12 10 
P�edsí	 12 20 

Koupelna  2 5,5 

WC 1,5 1 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 74,5 106,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 71 100 

Jednotkové nájemné [K�/m2]  

Byt s p�íslušenstvím 55,70 38,97 
Byt bez p�íslušenství 58,45 41,50 

VARIANTA G 

Tab. 42: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA G 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj se stolováním 21 26 
Pracovní kuchyn� 6 10 
P�edsí	 12 20 

Koupelna  2 5,5 

WC 1,5 1,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 70,5 104 

Plocha bytu bez p�íslušenství 67 97 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 58,87 39,90 
Byt bez p�íslušenství 61,94 42,78 
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VARIANTA H 

Tab. 43: Plochy místností bytu pro rodinu se 4 �leny, VARIANTA H 

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný 
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Ložnice pro 1 osobu 8 12 

Obývací pokoj bez stolování 18 24 
Kuchyn� se stolováním 12 17 
P�edsí	 12 20 

Koupelna  2 5,5 

WC 1,5 1,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu s p�íslušenstvím 73,5 109 

Plocha bytu bez p�íslušenství 70 102 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt s p�íslušenstvím 56,46 38,07 
Byt bez p�íslušenství 59,29 40,69 

Porovnání nájemného u byt� pro 4 osoby 

Varianta A – ložnice pro 2 osoby, ložnice pro 2 osoby s postýlkou, obývací pokoj se 

stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta B – ložnice pro 2 osoby, ložnice pro 2 osoby s postýlkou, obývací pokoj bez stolování, 

kuchyn� se stolováním 

Varianta C – 2x ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj se stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta D – 2 x ložnice pro 2 osoby, obývací pokoj bez stolování, kuchyn� se stolováním 

Varianta E – Ložnice pro 2 osoby s postýlkou, 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se 

stolováním, pracovní kuchyn�

Varianta F – Ložnice pro 2 osoby s postýlkou, 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez 

stolování, kuchyn� se stolováním 

Varianta G – Ložnice pro 2 osoby, 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj se stolováním, 

pracovní kuchyn�

Varianta H – Ložnice pro 2 osoby, 2 x ložnice pro 1 osobu, obývací pokoj bez stolování, 

kuchyn� se stolováním 
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Tab. 44: Plocha a jednotkové nájemné bytu pro rodiny se 4 �leny 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné        
[K�/m2] 

Varianta A 63 65,87 60 69,17 
Varianta B 65 63,85 62 66,94 
Varianta C 62 66,94 59 70,34 
Varianta D 64 64,84 61 68,03 
Varianta E 71,5 58,04 68 61,03 
Varianta F 74,5 55,70 71 58,45 
Varianta G 70,5 58,87 67 61,94 
Varianta H 73,5 56,46 70 59,29 

Tab. 45: Plocha a jednotkové nájemné upravitelného bytu pro rodiny se 4 �leny 

Varianta 

S p�íslušenstvím Bez p�íslušenství 

Plocha             
[m2] 

Nájemné                  
[K�/m2] 

Plocha             
[m2] 

Nájemné        
[K�/m2] 

Varianta A 89,5 46,37 83 50 

Varianta B 92,5 44,86 86 48,26 

Varianta C 86,5 47,98 80 51,88 

Varianta D 89,5 46,37 83 50 

Varianta E 106,5 38,97 100 41,5 

Varianta F 111,5 37,22 105 39,52 

Varianta G 104 39,9 97 42,78 

Varianta H 109 38,07 102 40,69 



72 

Graf 4: Porovnání jednotkového nájemného bytu pro rodinu se 4 �leny 

Jednotkové nájemné za byty pro �ty�i osoby je od 56,46 K�/m2 do 66,94 K�/m2. U 

byt�, kde byla zv�tšena podlahová plocha o 1 m2 pro umíst�ní postýlky, klesla jednotková 

cena o více jak 1 K�/m2. Jednotkové nájemné za byt bez p�íslušenství se zvedla o pr�m�rné 3 

K�/m2 a �inní od 59,29 K�/m2 do 69,17 K�/m2.  

U byt� pro osoby s omezenou schopností pohybu se jednotkové nájemné pohybuje 

kolem 45 K�/m2  u bytu s ložnicemi pro dv� osoby, nebo pod hranicí 40 K�/m2 u bytu se 

dv�ma ložnicemi pro jednu osobu.  Rozdíl v jednotkovém nájemném u bytu s p�íslušenstvím 

nebo bez n�j �inní 4 K�/m2 u byt� s menší podlahovou plochou až po 2 K�/m2 u byt� s v�tší 

podlahou plochou.  

Rozdíl v umíst�ní stolování u byt� a u byt� pro osoby s omezenou schopností 

orientace zvýší nájemné asi o 2 K�/m2. 

7.2.3 Byty pro seniory 

Jedná se o byty pro samotného seniora nebo pro manžele.  

U t�chto byt� by m�lo být p�íslušenství sou�ástí bytu, z d�vodu možnosti zhoršené 

schopnosti ch�ze jednotlivých nájemník�. Jednotlivé sociální za�ízení – záchod nebo 

koupelna – by m�li být vybaveny madly pro p�idržení. Sprchový kout by m�l umož	ovat 

použití koupací židle. 
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I když se jedná o bydlení na p�echodnou dobu, nelze u této kategorie osob o�ekávat, 

že by se její p�íjem zvýšil a doty�ný nájemník by se po 2 letech mohl odst�hovat, nebo by byl 

následkem zvýšeného p�íjmu donucen se odst�hovat na p�íkaz pronajímatele. Z toho vyplívá, 

že p�echodná doba m�že trvat i 10 let nebo více.  

Byt pro 1 osobu 

Tab. 46:Plochy místností bytu pro 1 seniora

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Obytná kuchyn� s 1 l�žkem, nahrazující obývací 
pokoj 

16 24 

P�edsí	 4 6 

Koupelna s WC 4 5,5 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 24 35,5 
Plocha bytu bez p�íslušenství 20 30 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 80,13 54,17 
Byt bez p�íslušenství 96,15 64,10 

Byt pro 2 osoby 

Tab. 47: Plochy místností bytu pro 2 seniory

Ú�el místnosti 
Plocha [m2] 

Byt Upravitelný    
byt 

Ložnice pro 2 osoby 12 17 
Obytná kuchyn� nahrazující obývací 
pokoj 

18 24 

P�edsí	 4,5 7 

Koupelna  2 5,5 

WC 1 - 

Plocha bytu [m2] 

Plocha bytu v�. p�íslušenství 37,5 53,5 

Plocha bytu bez p�íslušenství 34,5 48 

Jednotkové nájemné [K�/m2] 

Byt v�etn� p�íslušenství 70,19 49,20 

Byt bez p�íslušenství 76,29 54,83 
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Jednotkové nájemné u bytu pro seniory je 80,13 K�/m2 pokud se jedná o byt navržený 

pro jednu osobu, jedná-li se o návrh bytu pro dv� osoby, jednotkové nájemné klesne o 10 

K�/m2 na 70,19 K�/m2 . Rozdíl v jednotkovém nájemném za byt s p�íslušenstvím a bez 

p�íslušenství �iní od 16 K�/m2  do 6 K�/m2.  

7.2.4 Shrnutí variant 

V této kapitole budou v tabulce shrnuty jednotlivé varianty. Na základ� požadavku, 

zda se bude byt nebo upravitelná byt navrhovat s p�íslušenstvím nebo bez p�íslušenství se 

zvolí p�íslušná tabulka v této kapitole. Následn� po�tu dosp�lých a d�tí, kte�í by m�li v byt�

bydlet, bude možné dohledat velikost bytu a jednotkové nájemné, které se z n�j bude platit. 
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Byt s p�íslušenstím 

Tab. 48: Plocha a jednotkové nájemné bytu s p�íslušenstvím

�������� ��	�� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	����

1 0 
 24 m2               

 80,13 K�/m2               

1 1 
38,5 m2 37,5 m2 43 m2 44 m2 41 m2 40 m2 54 m2 56 m2

68,36 K�/m2 70,19 K�/m2 61,21 K�/m2 59,82 K�/m2 64,20 K�/m2 65,80 K�/m2 48,74 K�/m2 47,00 K�/m2

1 2 
60 m2 61 m2 59 m2 60 m2 46 m2 44 m2 66,5 m2 69,5 m2

57,35 K�/m2 56,41 K�/m2 58,32 K�/m2 57,35 K�/m2 74,80 K�/m2 78,20 K�/m2 51,74 K�/m2 49,51 K�/m2

1 3 
71,5 m2 74,5 m2 70,5 m2 73,5 m2

58,04 K�/m2 55,70 K�/m2 58,87 K�/m2 56,46 K�/m2

2 0 
37,5 m2 43 m2 44 m2 54 m2 56 m2

70,19 K�/m2 61,21 K�/m2 59,82 K�/m2 48,74 K�/m2 47,00 K�/m2

2 1 
60 m2 61 m2 59 m2 60 m2

57,35 K�/m2 56,41 K�/m2 58,32 K�/m2 57,35 K�/m2

2 2 
63 m2 65 m2 62 m2 64 m2 71,5 m2 74,5 m2

65,87 K�/m2 63,85 K�/m2 66,94 K�/m2 64,84 K�/m2 58,04 K�/m2 55,70 K�/m2
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Byt bez p�íslušenství  

Tab. 49: Plocha a jednotkové nájemné bytu bez p�íslušenství

�������� ��	�� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	���� 
����	����

1 0 
20 m2                

 96,15 K�/m2               

1 1 
35 m2 34,50 m2 40 m2 41,00 m2 38,00 m2 37,00 m2 51 m2 53 m2

74,14 K�/m2 76,29 K�/m2 65,80 K�/m2 64,20 K�/m2 69,26 K�/m2 71,14 K�/m2 51,61 K�/m2 49,66 K�/m2

1 2 
57 m2 61 m2 56 m2 57 m2 40 m2 41 m2 63 m2 66 m2

60,37 K�/m2 59,33 K�/m2 61,45 K�/m2 60,37 K�/m2 80,02 K�/m2 83,93 K�/m2 54,62 K�/m2 52,14 K�/m2

1 3 
68 m2 71 m2 67 m2 70 m2

61,03 K�/m2 58,45 K�/m2 61,94 K�/m2 59,29 K�/m2

2 0 
34, 5 m2 40 m2 41 m2 51 m2 53 m2

76,29 K�/m2 65,80 K�/m2 64,20 K�/m2 51,61 K�/m2 49,66 K�/m2

2 1 
57 m2 61 m2 56 m2 57 m2

60,37 K�/m2 59,33 K�/m2 61,45 K�/m2 60,37 K�/m2

2 2 
60 m2 62 m2 59 m2 61 m2 68 m2 71 m2

69,17 K�/m2 66,94 K�/m2 70,34 K�/m2 68,03 K�/m2 61,03 K�/m2 58,45 K�/m2
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Upravitelný byt s p�íslušenstvím  

Tab. 50: Plocha a jednotkové nájemné nájemné upravitelného bytu s p�íslušenstvím

Dosp�lí D�tí Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D Varianta E Varianta F Varianta G Varianta H 

1 0 
 35,5 m2               

 54,17 K�/m2               

1 1 
53,5 m2 55,5 m2 61,5 m2 62,5 m2 58,5 m2 57,5 m2 76,5 m2 79,5 m2

49,20 K�/m2 47,42 K�/m2 42,80 K�/m2 42,11 K�/m2 44,99 K�/m2 45,77 K�/m2 34,41 K�/m2 33,11 K�/m2

1 2 
83,0 m2 86 m2 81 m2 84 m2 63,5 m2 62,5 m2 95 m2 99 m2

41,21 K�/m2 39,78 K�/m2 42,22 K�/m2 40,72 K�/m2 54,19 K�/m2 55,06 K�/m2 36,22 K�/m2 34,76 K�/m2

1 3 
106,5 m2 111,5 m2 104 m2 109 m2

38,97 K�/m2 37,22 K�/m2 39,90 K�/m2 38,07 K�/m2

2 0 
55,5 m2 61,5 m2 62,5 m2 76,5 m2 79,5 m2

47,42 K�/m2 42,80 K�/m2 42,11 K�/m2 34,41 K�/m2 33,11 K�/m2

2 1 
83,5 m2 86,5 m2 81,5 m2 84,5 m2

41,21 K�/m2 39,78 K�/m2 42,22 K�/m2 40,72 K�/m2   

2 2 
89,5 m2 92,5 m2 86,5 m2 89,5 m2 106,5 m2 111,5 m2

46,37 K�/m2 44,86 K�/m2 47,98 K�/m2 46,37 K�/m2 38,97 K�/m2 37,22 K�/m2



78 

Upravitelný byt bez p�íslušenství 

Tab. 51: Plocha a jednotkové nájemné upravitelného bytu bez p�íslušenství

Dosp�lí D�tí Varianta A Varianta B Varianta C Varianta D Varianta E Varianta F Varianta G Varianta H

1 0 
30 m2                

 64,10 K�/m2               

1 1 
48 m2 50 m2 56 m2 57 m2 53 m2 52 m2 70 m2 73 m2

54,83 K�/m2 52,64 K�/m2 47,00 K�/m2 46,18 K�/m2 49,66 K�/m2 50,62 K�/m2 37,60 K�/m2 36,05 K�/m2

1 2 
77 m2 80 m2 75 m2 78 m2 58 m2 57 m2 88 m2 92 m2

44,69 K�/m2 43,01 K�/m2 45,88 K�/m2 44,12 K�/m2 59,33 K�/m2 60,37 K�/m2 39,10 K�/m2 37,40 K�/m2

1 3 
 100 m2 105 m2 97 m2 102 m2

 41,50 K�/m2 39,52 K�/m2 42,78 K�/m2 40,69 K�/m2

2 0 
50 m2 56 m2 57 m2   70 m2 73 m2

52,64 K�/m2 47,00 K�/m2 46,18 K�/m2   37,60 K�/m2 36,05 K�/m2

2 1 
77 m2 80 m2 75 m2 78 m2   

44,69 K�/m2 43,01 K�/m2 45,88 K�/m2 44,12 K�/m2   

2 2 
83 m2 86 m2 80 m2 83 m2 100 m2 105 m2

50,00 K�/m2 48,26 K�/m2 51,88 K�/m2 50,00 K�/m2 41,50 K�/m2 39,52 K�/m2
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7.3 DOSTUPNÝ BYT 

Podle návrhu zákona o sociálním bydlení bude dostupný byt, stejn� jako byty pro 

sociální bydlení z�izovat obec. Byty budou standardn� vybaveny úst�edním vytáp�ním i 

sociálním za�ízením. Nebude se tedy jednat o byty se sníženou kvalitou.  

Za dostupný byt se bude platit o n�co vyšší nájemné než za sociální byt. Nájemníci 

v t�chto bytech budou platit ekonomické nájemné nikoliv nájemné obvyklé. Výše nájmu bude 

odpovídat jejich reálným p�íjm�m.  

Nájemní smlouvy pro tyto byty se budou uzavírat na dobu ur�itou dvou let. P�i 

každém novém uzav�ení nájemní smlouvy budou posuzovány p�íjmy osob žijících v byt� a 

podle toho bude ur�ováno nájemné.  

Jednotlivý možnosti dostupného bytu nejsou v této práci �ešeny, protože je zam��ena 

p�edevším na sociální byty.  
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8 ZÁV�R 

Na základ� technických požadavk� na byty byly stanoveny vlastnosti byt� uvedené 

v Kapitole 4 této práce a byl navržen algoritmus navrhování byt� pro sociální bydlení. 

Algoritmus navrhování je závislý na dvou základních požadavcích – pro jakou v�kovou 

skupinu se daný objekt navrhuje a jaký po�et osob bude v jednotlivých bytech bydlet.  

Jednotkové nájemné bylo vypo�ítáno z nájemného za byt. Nájemné za byt bylo 

stanoveno MPSV podle po�tu osob, které v daném byt� bydlí. Z nájemného za byt bylo 

stanoveno jednotkové nájemné. Nájemné za byt je platné pro rok 2016 a v dalších letech se 

musí ov��it výše nájemného za byt a v p�ípad� zm�ny, se musí upravit jednotkové nájemné.   

Z celkového souhrnu vychází, že nejvyšší jednotkové nájemné za byty pro jednu 

osobu je 80,13 K�/m2.  

Jednotkové nájemné se u byt� pro 2 – 4 osoby pohybovalo p�evážn� v rozmezí mezi 

55 K�/m2 – 65 K�/m2. U jednotlivých kategorií došlo k rozší�ení tohoto rozmezí asi 

o 6 K�/m2. P�i nejúsporn�jším návrhu prostoru se jednotkové nájemné snížilo až k 47 K�/m2

naopak p�i zv�tšování prostoru, kdy m�li d�ti vlastní pokoj, se cena mohla zvýšit až 

k 72 K�/m2. Tento princip zm�ny ceny se projevil i u bytu bez p�íslušenství, kdy se 

jednotkové nájemné zvýšilo od 2 K�/m2 u byt� s v�tší podlahovou plochou do 5 K�/m2  u byt�

s menší podlahovou plochou.  

Pokud je stolování umíst�no do obývacího pokoje, jednotkové nájemné se zvýší 

o 2 K�/m2. Tyto byty lze navrhovat pro rodiny, které mají d�ti školního v�ku. Rodiny, které 

mají malé dít�, pot�ebují v obývacím pokoji více prostoru. Je-li ložnice zv�tšena o prostor 

pot�ebný pro umíst�ní postýlky, bude jednotkové nájemné nižší asi o 1 K�/m2.

V následujícím grafu je možné pozorovat, že p�i ideálním návrhu podlahové plochy se 

jednotkové nájemné snižuje s rostoucí plochou. Tento jev funguje až do po�tu t�í osob 

v rodin�. Bude-li navržen byt pro 4 osoby, kde vždy dv� osoby spí spolu v jedné místnosti, 

jednotkové nájemné nám stoupne.   
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Graf 5: Závislost jednotkového nájemného na ploše 

Byty pro osoby s omezenou schopností pohybu musí být navrženy byty s v�tší 

plochou, aby bylo možné se v nich pohybovat s invalidním vozíkem. V d�sledku zv�tšené 

plochy klesne jednotkové nájemné u bytu pro jednu osobu na 54,20 K�/m2. U byt� pro rodiny 

s dv�ma až �ty�mi osobami, za�íná jednotkové nájemné pod 50 K�/m2 a se zv�tšující se 

plochou m�že klesnout až k 32 K�/m2.  

I tyto byty vykazují stejné posuny v cen� jednotkového najémného, jako klasické byty. 

V p�ípad�, že byt bude navržen bez p�íslušenství jednotkové nájemné se zvýší asi o 4 K�/m2. 

V p�ípad� zv�tšení ložnice pro umíst�ní postýlky se  jednotkové nájemné zvedne  o více jak 

1 K�/m2. Pokud bude stolování umíst�no v obývacím pokoji na místo kuchyn� je rozdíl 

ve vybraném jednotkovém nájemném asi 2 K�/m2.  
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14 P�ÍLOHA �. 1 

Vý	atek z vyhlášky �. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (v platném 

zn�ní), (str. 6, § 9) 

Mechanická odolnost a stabilita 

(1) Stavba musí být navržena a provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

ú�inky zatížení a nep�íznivé vlivy prost�edí, kterým je vystavena b�hem výstavby a užívání p�i 

�ádn� provád�né b�žné údržb�, nemohly zp�sobit 

a) náhlé nebo postupné z�ícení, pop�ípad� jiné destruktivní poškození kterékoliv její �ásti 

nebo p�ilehlé stavby, 

b) nep�ípustné p�etvo�ení nebo kmitání konstrukce, které m�že narušit stabilitu stavby, 

mechanickou odolnost a funk�ní zp�sobilost stavby nebo její �ásti, nebo které vede ke snížení 

trvanlivosti stavby, 

c) poškození nebo ohrožení provozuschopnosti p�ipojených technických za�ízení v d�sledku 

deformace nosné konstrukce, 

d) ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a drah v dosahu stavby a ohrožení 

bezpe�nosti a plynulosti provozu na komunikaci a dráze p�iléhající ke staveništi, 

e) ohrožení provozuschopnosti sítí technického vybavení v dosahu stavby, 

f) porušení staveb v mí�e nep�im��ené p�vodní p�í�in�, zejména výbuchem, nárazem, 

p�etížením nebo následkem selhání lidského �initele, kterému by bylo možno p�edejít bez 

nep�im��ených potíží nebo náklad�, nebo jej alespo� omezit, 

g) poškození staveb vlivem nep�íznivých ú�ink� podzemních vod vyvolaných zvýšením nebo 

poklesem hladiny p�ilehlého vodního toku nebo dynamickými ú�inky povod�ových pr�tok�, 

p�ípadn� hydrostatickým vztlakem p�i zaplavení, 

h) ohrožení pr�to�nosti koryt vodních tok�, p�ípadn� údolních profil�, most� a propustk�. 

(2) U staveb sloužících k zajišt�ní zásobování odb�ratel� energií a dalších vybraných 

staveb, jejichž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit12), musí být konstrukce navrženy 

a provedeny tak, aby nedošlo k nep�edvídanému trvalému ani do�asnému ohrožení 

provozuschopnosti stavby jako celku. 

(3) Stavební konstrukce a stavební prvky musí být navrženy a provedeny v souladu s 

normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhov�ly požadovanému 
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ú�elu a odolaly všem ú�ink�m zatížení a nep�íznivým vliv�m prost�edí, a to i p�edvídatelným 

mimo�ádným zatížením, která se mohou b�žn� vyskytnout p�i provád�ní i užívání stavby. 

(4) Stavby umíst�né na území v dosahu ú�ink� hlubinného dobývání nebo v dosahu 

seizmických ú�ink� se navrhují též s ohledem na p�edpokládané deformace základové p�dy, 

zp�sobené projevy d�lní nebo seizmické �innosti na povrch. 

(5) V záplavovém území 

a) konstrukce staveb pod úrovní hladiny, pro kterou bylo stanoveno záplavové území, 

musí být navrženy na mimo�ádné zatížení, zejména p�i povodni a jejím opadnutí, 

b) p�i povodni musí stavebn� technické �ešení staveb umož�ovat gravita�ní odtok vody 

z nejnižšího podlaží nebo musí být navrženo za�ízení pro jednoduché od�erpávání vody z 

budov, 

c) nejnižší obytné podlaží se navrhuje tak, aby nosná konstrukce podlah byla nad 

úrovní hladiny rozhodné pro stanovení záplavového území, 

d) pokud je stavba, n�která její �ást nebo sou�ást chrán�na p�ed vniknutím vody p�i 

povodni, musí být odolná také proti vyplavání a p�eklopení. Pro podzemní nádrže na látky, 

které mohou ohrozit jakost nebo zdravotní nezávadnost vod, je požadován stupe� bezpe�nosti 

2 a vyšší nebo posouzení mezních deformací p�ipojovacích potrubí. 
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15 P�ÍLOHA �. 2   

Vý	atek z normy �SN 73 4301 - Obytné budovy, Ú�ad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví, Praha (str. 9-11)

4.3 Proslun�ní 

4.3.1 Všechny byty musí být navrhovány tak, aby byly proslun�ny. Byt je proslun�n, 

je-li sou�et podlahových ploch jeho proslun�ných obytných místností roven nejmén� jedné 

t�etin� sou�tu podlahových ploch všech jeho obytných místností. U samostatn� stojících 

rodinných dom�, dvojdom� a koncových �adových dom� má být sou�et podlahových ploch 

proslun�ných obytných místností roven nejmén� jedné polovin� sou�tu podlahových ploch 

všech obytných místností bytu. Do sou�tu podlahových ploch z jedné strany proslun�ných 

obytných místností ani do sou�tu podlahových ploch všech obytných místností bytu se pro 

tento ú�el nezapo�ítávají �ásti podlahových ploch obytných místností, které leží za hranicí 

hloubky místnosti rovné 2,3 násobku její sv�tlé výšky. 

4.3.2 Obytná místnost se považuje za proslun�nou, jsou-li spln�ny následující 

podmínky (viz Obr. 2): 

a) p�dorysný úhel slune�ních paprsk� hlavní p�ímkou roviny okenního otvoru musí být 

nejmén� 25°, hlavní p�ímka roviny je p�ímka, která je pr�se�nicí této roviny s vodorovnou 

rovinou; 

b) p�ímé slune�ní zá�ení musí po stanovenou dobu vnikat do místnosti okenním 

otvorem nebo otvory, krytými pr�hledným a barvy nezkreslujícím materiálem, jejichž celková 

plocha vypo�tená ze skladebných rozm�r� je rovna nejmén� jedné desetin� podlahové plochy 

místnosti; nejmenší skladebný rozm�r osv�tlovacího otvoru musí být alespo� 900 mm; ší�ka 

oken umíst�ných ve sklon�né st�ešní rovin� m�že být menší, nejmén� však 700 mm; 

c) slune�ní zá�ení musí po stanovenou dobu dopadat na kritický bod v rovin� vnit�ního 

zasklení ve výšce 300 mm nad st�edem spodní hrany osv�tlovacího otvoru, ale nejmén� 1 200 

mm nad úrovní podlahy posuzované místnosti; 

d) výška slunce nad horizontem musí být nejmén� 5°; 

e) p�i zanedbání obla�nosti musí být dne 1. b�ezna a 21. �ervna doba proslun�ní 

nejmén� 90 minut. Požadovanou dobu proslun�ní pro den 1. b�ezna lze nahradit bilancí, p�i 
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které je mimo p�estupné roky celková doba proslun�ní ve dnech od 10. února do 21. b�ezna 

v�etn� 3 600 minut (jedná se o 40 dní s pr�m�rnou dobou proslun�ní 90 minut). 

4.3.3 P�i navrhování obytných budov se bere v úvahu stín�ní nejen dle sou�asného 

stavu okolí, ale také možnost pozd�jších zm�n v p�ípad� realizace výstavby podle podmínek 

územního rozhodnutí nebo podle regula�ního plánu, pop�. územního plánu, jsou-li pro dané 

území schváleny. 

4.3.4 P�i umís�ování obytné budovy do území je nutno prov��it dodržení uvedených 

podmínek podle 4.3.1 a 4.3.2 také u obytných místností stávajících budov. V obytných 

místnostech stávajících budov není nutno tyto podmínky dodržet, jedná-li se o dopln�ní 

stávající souvislé zástavby výstavbou v prolukách, pop�. formou nástaveb a p�ístaveb, jestliže 

dopln�ná budova zachovává p�dorysný rozsah a výškovou úrove� zástavby sousedních budov, 

pop�. jestliže je v souladu s podmínkami podle 4.3.3. 

POZNÁMKA Prolukou se rozumí do�asn� nezastav�ný prostor ve stávající souvislé zástavb�, 

který je ur�en k zastav�ní. Pro nezastav�né nároží (nap�. p�i blokové zástavb�) lze použít 

termín rohová proluka. 

4.3.5 Venkovní za�ízení a pozemky v okolí obytných budov sloužící k rekreaci jejich obyvatel, 

mají mít alespo� polovinu plochy oslun�nou nejmén� 3 hodiny dne 1. b�ezna. 
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4.3.6 Pro posuzování doby proslun�ní nebo oslun�ní se používají: 

a) jednotná pr�m�rná severní zem�pisná ší�ka � = 50° pro celé územní �R; 

b) pravý slune�ní �as (PS�). Pravý slune�ní �as vznikne rozd�lením �asového intervalu mezi 

dv�ma následujícími horními kulminacemi slunce na 24 hodin. K horní kulminaci dochází ve 

12 hodin, kdy zárove� v daném dni dosahuje slunce maxima své výšky nad obzorem. V 

závislosti na pravém slune�ním �ase se stanoví hodinový úhel r (°) pomocí vztahu: 

c) pr�m�rná hodnota slune�ní deklinace ™ (°), která se pro jednotlivé dny v roce vypo�ítá 

podle vztahu: 

™ = 23,45° sin (0,98 D + 29,7M – 109)° 

kde D je �íslo dne v m�síci a M �íslo m�síce v datu posuzování; 

d) základní vztahy sférické astronomie. Poloha slunce na obloze je ur�ena jeho azimutem 

A (°) a výškou h (°). 

Hodnoty t�chto dvou úhl� (viz Obr. 3) lze postupn� stanovit pomocí vztah�: 
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	 = 15 (PS� – 12) 

c) pr�m�rná hodnota slune�ní deklinace � (°), která se pro jednotlivé dny v roce vypo�ítá 

podle vztahu: 


 = 23,45° sin (0,98D + 29,7M -109)° 

d) základní vztahy sférické astronomie. Poloha slunce na obloze je ur�ena jeho azimutem 

A (°) a výškou h (°). Hodnoty t�chto dvou úhl� (viz Obr. 3) lze postupn� stanovit pomocí 

vztah�: 

4.3.7 Orientaci situace a orientaci objekt� ke sv�tovým stranám je nutno p�i posuzování doby 

proslun�ní nebo oslun�ní doložit spolehlivými podklady. P�i stanovení sm�ru poledníku v 

situaci se p�ihlíží k meridiánové konvergenci C (°). Velikost meridiánové konvergence je 

možné stanovit jedním z t�chto zp�sob�: 

– ode�tením z mapového podkladu, kde je meridiánová konvergence vyzna�ena; 

– je-li situace zpracována v sou�adnicovém systému jednotné trigonometrické sít� katastrální 

(S-JTSK) 

výpo�tem ze zem�pisné délky   (°) dané lokality pomocí p�ibližného vzorce 

34 , 1 

50 24     °  

= ' C 

– dotazem u územn� p�íslušného st�ediska geodézie a kartografie. 

Zjišt�ný nebo vypo�ítaný úhel C (°) se nanese ve sm�ru hodinových ru�i�ek od svislých 

sou�adnicových �ar kartografické sít� mapového podkladu, �ímž je ur�en severní sm�r. Pro 

ú�el posuzování doby proslun�ní nebo oslun�ní se za dostate�nou p�esnost považuje, jestliže 

chyba p�i stanovení hodnoty C (°) nep�ekro�í ±0,5°. 
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