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1. Úvod 

 

„Bydlení nesporně patří k základním potřebám člověka. Právo na bydlení je obsaženo v 

řadě mezinárodních dokumentů o lidských právech. Ne všechny skupiny obyvatelstva však 

mají ať už z ekonomických či jiných důvodů možnost uspět na trhu s byty. Pro ně je určeno 

sociální bydlení.“ 

 

1.1. Předmět bakalářské práce 

 

Předmětem bakalářské práce je vytvořit návrh sociálního bydlení v objektu bývalé 

mateřské školy v Třinci na ulici Máchova č.p 643. Návrh řeší i uspořádání odstavných a 

parkovacích míst a zpevněné plochy. 

 

1.2. Cíl bakalářské práce 

 

Cílem bakalářské práce je vyhotovit návrh sociálního bydlení dle platných vyhlášek a 

technických norem. Za tímto účelem dojde ke změně dispozice ve všech podlažích. Budou 

vypracovány dvě varianty řešení. Varianta A počítá se schodišti novými. Varianta B bude 

zohledňovat stávající uspořádání nosných zdí a schodiště, které možnosti řešení velmi 

omezuje. Mimo dispozičních změn dojde k přístavbě na úrovni 2. nadzemního podlaží, 

budou navržena nová vstupní schodiště a jejich zastřešení, v neposlední řadě pak dojde 

k úpravě obvodového pláště včetně výplní otvorů. Tato bakalářská práce řeší i uspořádání 

parkovacích míst a rozsah zpevněných ploch. 

 

 V úvodu této bakalářské práce naleznete teoretická východiska se základními 

poznatky o daném území a lokalitě, základní informace o městě Třinec a současném trendu 

v oblasti sociálního bydlení. Dále je zde zmíněn současný záměr vlastníka objektu. 

 

1.3. Podklady 

 

Výchozím podkladem pro vypracování této bakalářské práce mně byl pasport stavby 

(půdorysy a pohledy), kopie katastrální mapy, vyjádření jednotlivých správců sítí, územní 

plán města Třinec a vyjádření vlastníka k technickému stavu objektu. 



2. Základní požadavky na stavby pro bydlení 

 

2.1. Názvosloví 

 

Pro neznalé technických a jiných pojmů uvádím v úvodu mé bakalářské práce několik 

základních termínů vyskytujících se v textu následujících stran. 

 

Stavba 

Stavba je volně stojící nebo ukotvená konstrukce vytvořená člověkem určená pro trvalé 

užívání. Stavba velmi často nějakým způsobem ohraničuje nebo uzavírá určený prostor. 

Stavby, které jsou určené pro bydlení nebo pro pobyt lidí jsou budovy. Jako stavba se 

označuje i souhrn všech stavebních a montážních prací. [3] 

 

Změny staveb 

Změnami dokončených staveb jsou: 

a) nástavby, jimiž se stavby zvyšují; 

b) přístavby, jimiž se stavby rozšiřují a které jsou vzájemně provozně propojeny 

s dosavadní stavbou; 

c) stavební úpravy, při nichž se zachovává vnější půdorysná i výškové ohraničení 

stavby. [3] 

 

Změnami staveb před jejich dokončením se rozumějí změny stavebního povolení, 

popřípadě dokumentace stavby ověřené stavebním úřadem. 

 

Budova 

Budova je stavba prostorově soustředěná a navenek převážně uzavřená obvodovými 

stěnami a střešními konstrukcemi, s jedním nebo více ohraničenými užitkovými prostory. 

[3] 

 

Konstrukce (nosná konstrukce) 

Konstrukcí se rozumí organizovaná soustava navzájem propojených částí (vodorovných, 

svislých, šikmých, prostorových, plošných, tyčových atd.), která je navržena tak, aby 

zajišťovala mechanickou odolnost a stabilitu staveb. [3] 



Podlaží 

Podlaží je jedna úroveň budovy v dané výšce nad či pod zemí. Počet podlaží je jedním ze 

základních údajů o budově. Přízemí je označení prvního nadzemního podlaží. Ve 

stavebnictví se přízemí označuje termínem „první nadzemní podlaží“ a (zejména ve 

stavebních výkresech) zkratkou „1. NP“. Přízemí se, jak již název sám napovídá, nachází 

při zemi, lépe řečeno vstup do budovy je většinou v přízemí. Nižší podlaží se označují jako 

podzemní podlaží. [4] 

 

Konstruk ční výška podlaží 

Konstrukční výška podlaží je svislá vzdálenost dvou horních plocha nad sebou ležících 

vodorovných nosných konstrukcí. [4] 

 

Světlá výška podlaží 

Světlá výška podlaží je svislá vzdálenost vrstvy konstrukce podlahy a nejnižší plochy 

spodní části vodorovné nosné konstrukce nebo podhledu. [4] 

 

Schodiště 

Schodiště je stavební prvek sloužící k propojení jednotlivých podlaží nebo k překonání 

určitého výškového rozdílu. Schodiště se sestává ze schodišťových ramen a odpočívadel – 

podesty a mezipodesty. Prostor půdorysně (vodorovně) vymezený schodištěm a svisle 

zpravidla schodišťovými stěnami se nazývá schodišťovým prostorem. [4] 

 

Obvodové pláště 

Obvodové konstrukce plní celou řadu funkcí jako je ochrana vnitřních prostorů před 

povětrnostními vlivy, umožňují přístup denního světla a oslunění do interiéru stavby, jsou 

podstatným stavebním prvkem pro udržování vhodného klimatu uvnitř budovy. Řešení 

obvodového pláště stavby výrazně ovlivňuje její estetické působení. Technické vlastnosti 

obvodových plášťů jsou rozhodující pro mikroklima stavby. [4] 

 

Okenní otvor 

Okenní otvor je otvor v obvodovém nebo střešním plášti vyplněný oknem. V tradičním 

pojímání se nosná část nad okenním otvorem nazývá nadpraží, část mezi oknem a 

podlahou pak parapetem. U lehkých obvodových plášťů se tyto názvy používají přeneseně. 

 



Byt 

Byt je soubor místností pod společným uzavřením, splňující funkční a stavebně technické 

požadavky obytné normy a určený k trvalému bydlení; obsahuje nejméně jednu obytnou 

místnost a příslušenství. [2] 

 

Obytná místnost 

Obytná místnost je část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která splňuje 

požadavky předepsané vyhláškou č. 268/2009 Sb.; je určena k trvalému bydlení a má 

nejmenší podlahovou plochu 8 m2; pokud tvoří byt jediná obytná místnost, musí mít 

podlahovou plochu nejméně 16 m2. [2] 

 

Sociální bydlení 

Sociální bydlení je bydlení určené sociální skupině jako jsou: příjemci opakovaných dávek 

v hmotné nouzi nebo osoby vymezené limitem čistého příjmu v závislosti na velikosti 

domácnosti a dále osoby s případnými dalšími sociálními handicapy. Jeho výstavba je 

podporována státem. 

 

2.2. Vybrané legislativní a normativní předpisy 

 

Dle stavebního zákona musíme dodržovat obecné technické požadavky na stavby dle 

platných vyhlášek. Mezi základní vyhlášky o územním plánování a stavebním řádu patří: 

 

• 183/206 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

• 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 

• 3698/2009 Sb. o tech. požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

 

S uvedenými předpisy souvisí i norma ČSN 73 4301 Obytné budovy, která stanovuje 

zásady pro navrhování obytných budov nebo obytných částí budov, platné pro: 

 

• bytové domy 

• obytné části v budovách jiného účelu 

• nástavby a přístavby budov, jimiž vznikají nové byty 

• rodinné domy; jejich nástavby a přístavby 



Pro stavební úpravy stávajících budov, v nichž vznikají nové byty a pro úpravu stávajících 

bytů se tato norma použije přiměřeně. 

 

2.2.1. Obecné požadavky na stavby a konstrukce 

 

Konstrukce výplní otvorů (oken, dveří apod.) musí mít náležitou tuhost, při níž za běžného 

provozu nenastane zborcení, svěšení nebo jiná deformace a musí odolávat zatížení včetně 

vlastní hmotnosti a zatížení větrem i při otevřené poloze křídla, aniž by došlo k poškození, 

posunutí, deformaci nebo ke zhoršení funkce. 

 

Podlahové konstrukce musí splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti v 

ustáleném a neustáleném teplotním stavu a dále požadavky stavební akustiky na 

kročejovou a vzduchovou neprůzvučnost dané normovými hodnotami. Souvrství celé 

stropní konstrukce se posuzuje komplexně. 

 

Prosluněny musí být obytné místnosti a ty pobytové místnosti, které to svým charakterem a 

způsobem využití vyžadují. Přitom musí být zajištěna zraková pohoda a ochrana před 

oslněním, zejména v pobytových místnostech určených pro přesné činnosti. 

 

Stavby nebo jejich části se musí odstraňovat (bourat, demontovat, popřípadě přemísťovat) 

tak, aby v průběhu prací nedošlo k ohrožení bezpečnosti, života a zdraví osob, ke vzniku 

požáru a k nekontrolovatelnému porušení stability stavby nebo její části. 

 

V bytovém domě musí být vymezen dostatečný prostor pro odkládání směsného 

komunálního odpadu. Není-li možné takovýto prostor situovat v domě, je třeba vymezit 

stálé stanoviště pro sběrnou nádobu na směsný komunální odpad v přiměřené vzdálenosti 

od bytového domu s napojením na pozemní komunikaci. 

 

Budovy musí být navrženy a provedeny tak, aby spotřeba energie na jejich vytápění, 

větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co nejnižší. Energetickou náročnost je 

třeba ovlivňovat tvarem budovy, jejím dispozičním řešením, orientací a velikostí výplní 

otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zařízení budov. Při návrhu 

stavby se musí respektovat klimatické podmínky lokality. 

 



2.2.2. Typologické požadavky 

 

Z funkčních a provozních problémů budov a jejich jednotlivých prostorů jsou odvozeny 

plošné a objemové požadavky na jednotlivé místnosti, ze kterých jsou formulovány vnitřní 

provozní vztahy a vztahy budov k nejbližšímu okolí. 

 

Následující vybrané požadavky jsou předmětem normy ČSN 73 7301 Obytné budovy. 

 

Tab. 1: Doporučené nejmenší plochy místností v závislosti na velikosti bytu 

 

Charakteristika funkčního využití místnosti Nejmenší plocha 
místnosti v m2 

Charakteristika bytu 

16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
18 (22) u bytů s 3 až 4 obytnými míst. 

Obývací pokoj bez stolování 
  
  
  20 (24) u bytů s více než 4 obytnými 

místnostmi 
16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
21 (24) u bytů s 3 až 4 obytnými míst. 

Obývací pokoj se stolováním 
  
  
  24 (26) 

u bytů s více než 4 obytnými 
místnostmi 

Obývací pokoj bez stolování s 1 lůžkem 16 (20) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 

Obývací pokoj se stolováním s 1 lůžkem 18 (22) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 

5 (7) u bytů s 1 až 3 obytnými míst. 
6 (8) u bytů se 4 obytnými míst. 

Pracovní kuchyně 
 
 

8 (10) 
u bytů s více než 4 obytnými 
místnostmi 

6 (8) u bytů s 1 a 2 obytnými míst. 
10 (12) u bytů s 3 obytnými míst 
12 (14) u bytů se 4 obytnými míst. 

Kuchyně se stolováním 
  
  
  15 (17) 

u bytů s více než 4 obytnými 
místnostmi 

16 (22) u bytů s 1 obytnou místností Obytná kuchyně nahrazující 
obývací pokoj 
  18 (24) u bytů s 2 obyt. místnostmi 
Obytná kuchyně s 1 lůžkem, 
nahrazující obývací pokoj 

16 (24) u bytů s 1 obytnou místností 

Ložnice s 1 lůžkem 8 (12)  
Ložnice s 2 lůžky 12 (17)  
 

Pozn.: Údaje v závorkách udávají doporučené nejmenší plochy místností bytů pro těžce 

pohybově postižené osoby (manévrovací možnosti vozíku pro invalidy) 



• Řešení bytu musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1,80x0,60x1,80 (m) 

do všech obytných místností. 

 

• Šířka obývacího pokoje nemá být menší než 3,30 m. Šířka jednolůžkové ložnice 

nesmí být menší než 1,95 m, šířka dvoulůžkové ložnice nemá být menší než 2,40 

m. Šířka obytné kuchyně v bytech s 1 nebo 2 obytnými místnostmi nemá být menší 

než 3,30m. 

 

• Vstupní prostor bytu, např. předsíň, musí být tak velký, aby umožnil odložení 

svrchního šatstva a obuvi. Jeho šířka i po vmontování zabudovaného nábytku musí 

být nejméně 1,10 m; v místech, kde má prostor charakter spojovací chodby, nesmí 

být jeho šířka menší než 0,80 m a prostor pod stropem je možno využít jako 

úložný; přitom odchodná výška vstupního prostoru musí být nejméně 2,10 m. 

Vstupní dveře do bytu se mají otevírat do jeho vstupního prostoru. 

 

• Hlavní domovní komunikace v obytné budově nesmí být užší než šířka 

schodišťového ramene, musí vyhovovat požadavkům ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833 

a musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1,95x0,80x1,95 (m) do všech 

bytů. Vedlejší komunikace, nesloužící přístupu do bytů, nesmí být v bytových 

domech užší než 1,10 m. V domovní komunikaci musí být podchodná výška 

nejméně 2,10 m. 

 

2.2.3. Užívání staveb osobami se sníženou schopností pohybu 

 

Dveře musí mít světlou šířku nejméně 900 mm. Dveře otvíravé kolmo ke stěně se musí 

odsadit min. 150 mm z důvodu možného osazení madla z obou stran. Otvíravá dveřní 

křídla musí být ve výši 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich 

šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. Horní hrana sedátka klozetové mísy 

musí být ve výšce 460 až 480 mm nad podlahou. Obytné i pobytové místnosti, předsíně, 

chodby bytu musí při předpokládaném rozmístění nábytku musí umožňovat otáčení vozíku 

o 360 st., tomu odpovídá kruhová plocha o průměru 1500 mm. Vytápění obytných a 

pobytových místností bytu zvláštního určení pro těžce pohybově postižené osoby musí být 

navrženo na teplotu o dva stupně vyšší než stanoví předpisy pro ostatní byty.  



3. Sociální bydlení 

 

3.1. Z historie sociálního bydlení 

 

„D ělnické kolonie alias sociální bydlení“ 

 

Problém s tak zvaným sociálním bydlením je od doby, kdy začali přicházet v 

období průmyslové revoluce první lidé do továren. Přece jen si nevydělali tolik, aby 

všichni s mnohdy početnými rodinami mohli bydlet v nájemním bytě nebo snad v 

rodinném domě. Pokud ještě měli dělníci práci, bydlení se vždy našlo. Horší to bylo, když 

práci ztratili nebo když v rodině s mnoha dětmi zemřel otec, který byl hlavním živitelem. 

Ať to bylo tak či onak, dělnické kolonie se dochovali dodnes. 

 

Některé dělnické kolonie jsou poměrně slušným bydlením i s ohledem na dnešní 

standard. Například Baťa postavil kolonii, která je i dnes bydlením, které nemá hned tak 

někdo. Státní dráhy stavěly také pro železniční zaměstnance domky a takové dělnické byty 

můžeme vidět u některých nádraží. Jde tedy o to, že není kolonie jako kolonie. Dělnická 

kolonie může tedy být i obyčejné bydlení. 

 

Trochu horší standard byl v koloniích, kde byla opravdová nouze a bída. Dřevěné 

boudy, občas nějaký papír, plech nebo jen tak papundekl. Takové kolonie stávaly za 

městem v blízkosti nějaké továrny. V třicátých letech minulého století, v době hospodářské 

krize, vyrostlo mnoho těchto kolonií. V případě, že se zadíváme na fotografie, pak jistě 

dokážeme pochopit, jaký těžký život to byl. 

 

Pokud tedy budeme mluvit o sociálním bydlení, budeme spíše ukazovat na dělnické 

kolonie, které nechal postavit majitel nebo fabrika. Lze konstatovat, že ve své době bylo 

takovým sociálním bydlením i rozdávání bytů v panelových sídlištích. Podnikové nebo 

družstevní byty se leckdy dávaly v podstatě v rámci náboru nových zaměstnanců. Víme, že 

v dnešní době nám sociální bydlení schází. Mít nájemní byt za nájem, který si můžeme 

dovolit i ve chvíli, kdy jsme na podpoře, případně když klesne náš příjem je pro řadu 

Čechů opravdu jen pouhým snem. Jak ale může takové sociální bydlení vypadat? 



Po deregulaci nájemného se také můžeme dočkat toho, že možná vyrostou za 

městem dělnické kolonie, kde budou bydlet Ti, kteří nebudou mít na nájem nebo se 

dočkáme toho, že se začne plnit nějaký projekt, který by postavil levnější bydlení. Je 

možné, že v rámci prosperity se najdou firmy, které budou stavět podnikové byty, 

ubytovny nebo budou řešit bydlení svých zaměstnanců jiným způsobem. 

 

Spokojený zaměstnanec je většinou pracovitý dělník. Každá firmy by si toho možná 

měla být vědoma a těm, kteří opravdu sahají na dno svých možností alespoň krátkodobě 

přinést úlevu. Na druhou stranu je však také vědět a mít na paměti, že nikdo nemůže nést 

odpovědnost za životy druhých a každý by se měl pokud možno snažit zařídit si bydlení 

sám. Naše pomoc a pomoc státu či případně firmy je pak pouze výpomocí v nouzi. 

 

3.2. Sociální bydlení a jeho význam 

 

Bydlení nesporně patří k základním potřebám člověka. Právo na bydlení je obsaženo v řadě 

mezinárodních dokumentů o lidských právech. Ne všechny skupiny obyvatelstva však mají 

ať už z ekonomických či jiných důvodů možnost uspět na trhu s byty. Pro ně je určeno 

sociální bydlení. 

 

Bytová politika 

Racionální bytová politika by měla mít jasně formulovaný cíl. Tím je především zajištění 

adekvátního a cenově dostupného bydlení pro všechny domácnosti. Klíčová je v této 

souvislosti otázka, zda mají jednotliví členové společnosti právo na zajištění určité úrovně 

bydlení bez ohledu na jejich kupní sílu. Cíl bytové politiky by tedy měl být přiměřeně 

kvantifikován. Kritéria, umožňující vyjádřit (kvantifikovat) cíl bytové politiky musí 

odpovídat ekonomické situaci země, situaci na trhu s byty a musí se přizpůsobovat měnící 

se situaci (ve vyspělé zemi již nestačí pouhá "střecha nad hlavou"). Kritériem je dostupnost 

bydlení (obytná plocha na obyvatele), kvalita bydlení ve smyslu určitého standardu 

vybavenosti, a finanční dostupnost bydlení, vyjádřena např. maximálním únosným podílem 

výdajů domácnosti na bydlení. 

 

 

 



Pro koho? 

Hlavní cílovou skupinou racionální bytové politiky jsou domácnosti, které nemají dostatek 

vlastních prostředků na to, aby si zabezpečily adekvátní bydlení. Je třeba poznamenat, že 

kromě nízkopříjmových sem patří i domácnosti, které jsou znevýhodněny jinak, tzv. 

mimoekonomicky. K problematickým skupinám obyvatelstva v tomto širším smyslu 

obvykle patří staří lidé, neúplné rodiny, nezaměstnaní, drogově závislé a sociálně 

nepřizpůsobivé osoby, cizinci a příslušníci minorit. Bytová politika zaměřená na pomoc 

těmto skupinám obyvatelstva by měla mít širší zaměření, neboť neřeší pouze problém 

bydlení, ale komplexní problém sociálního vyloučení. Existuje nepřímé spojení mezi 

některými výše zmíněnými problémovými skupinami obyvatelstva a existencí 

problematických čtvrtí měst, slumů, vznikem prostorové segregace apod. 

 

Sociální bydlení 

„Jedním z nástrojů bytové politiky je sociální bydlení. Pojem sociálního bydlení sice ještě 

není v českém zákonodárství jednoznačně definován, v současné době je však již spolu s 

novým občanským zákoníkem, zákonem o vlastnictví bytů připravován nový zákon o 

sociálním bydlení, který by již měl tento deficit odstranit. (Již existující definice sociálního 

bydlení se týká pouze možnosti aplikace snížené sazby DPH u nové výstavby bytů, kterou 

má ČR dojednánu s EU.) Obdobně jako v jiných zemích se očekává, že i u nás zájem o 

sociální bydlení s postupným nárůstem životních nákladů, růstem cen bytů a s deregulací 

nájemného významně stoupne,“ vysvětluje Milan Taraba, statutární místopředseda Úřadu 

republikové rady Sdružení nájemníků (SON). 

 

Pro dlouhodobě udržitelný stav 

Výstavba sociálního bydlení v mezinárodním měřítku dostává téměř bez výjimky veřejnou 

podporu, jako je např. dotování úroků, zálohové dotace, státní půjčky nebo veřejné záruky. 

Jde většinou o nájemní bydlení, i když v některých státech může jít i o družstevní nebo 

vlastnické bydlení, které slouží pro sociální účely a považuje se za sociální bydlení. 

Nejběžnější formou je zmíněné nájemní bydlení. V České republice klasické nájemní byty 

v současné době zaujímají asi 28 procent z celkového bytového fondu, což konkrétně 

představuje zhruba 1,2 miliónu bytů. Z toho je přibližně 60 procent v majetku obcí, zbytek 

je ve vlastnictví soukromých právních či fyzických osob. Počet družstevních nájemních 

bytů činí asi 600 tisíc. „Zejména ve velkých městech je problém udržet či získat přiměřený 

byt občany s nižšími příjmy. Týká se to seniorů, zdravotně postižených a vícečetných rodin 



s jedním příjmem. Právě proto přikládáme velký význam přijetí zákona o sociálním 

bydlení,“ říká statutární místopředseda Úřadu republikové rady Sdružení nájemníků (SON) 

Milan Taraba. 

 

Kritéria výběru 

Při výběru nájemníků existují mezi jednotlivými státy rozdíly. Nejběžnější je výběr 

vycházející z výše příjmu nebo naléhavosti bytové potřeby, případně místní orgány mohou 

vybírat nájemníky pro určité procento bytů, které jsou k dispozici. Nájemné se stanoví buď 

za režijní cenu nebo se jinak reguluje. Nájemné za režijní cenu znamená, že nájemníci platí 

v nájemném kapitálové výdaje (úrok a amortizaci), opravy a údržbu a vytápění. Na 

kapitálové výdaje může poskytnout podporu vláda. Mezi jednotlivými domy často bývá 

společný fond nájemného, aby nájemné odpovídalo užitné hodnotě bytů. Zásadní je, aby 

výše nájemného, (zvláště v místech s novou výstavbou) bylo nižší než průměrné nájemné v 

soukromých nájemních bytech. Byty, které jsou součástí sociálního bydlení, mohou být ve 

vlastnictví místních orgánů, případně společnosti, která je majetkem místních orgánů, 

bytové asociace (družstva) a v některých případech i soukromého sektoru. Nejběžnějším 

druhem vlastnictví je buď vlastnictví ze strany neziskové organizace nebo společnosti, kde 

je dosahování zisku omezeno. 

 

Nikoliv s nižší kvalitou 

Byty, které jsou součástí sociálního bydlení, mohou být téže kvality jako průměrné 

vlastnicky obývané, případně mohou být v některých státech i skromnější. Od 

sedmdesátých let minulého století mnohé státy u výstavby sociálních bytů více zdůrazňují 

hledisko jejich kvality. V důsledku toho se sociální bydlení všeobecně neliší od výstavby 

jiných bytů a v některých ohledech může mít jejich kvalita i vyšší úroveň. V některých 

státech se byty, které jsou součástí sociálního bydlení, nestavějí pouze pro většinu 

obyvatelstva, ale také pro zvláštní skupiny jako jsou studenti, starší lidé anebo lidé s 

tělesným postižením. 

 

Kde hledat sociální bydlení? 

Prvním způsobem utváření sociálního bydlení je novou výstavbou za pomoci veřejných 

dotací jejím dodavatelům. Nová výstavba má oprávnění tehdy, když existuje celková 

potřeba většího množství nájemních bytů, zejména pak bytů s přiměřenou výší nájemného. 

Výhodou nové výstavby je, že kromě nového sociálního bydlení přináší i zajímavé 



příležitosti pro stavební firmy a další podnikatele a profese v tomto oboru. Druhou 

metodou rozšiřování sociálního bydlení je prodej státem vlastněného nájemního bytového 

fondu (který již má často charakteristické rysy sociálního bydlení) nebo části soukromého 

fondu např. novým bytovým asociacím. 

 

Příspěvek na bydlení 

V případě, kdy je výše nájemného za obyčejný nájemní byt v soukromých rukou tak 

vysoká, že lidé s nízkými příjmy si takový byt nemohou dovolit, je alternativou 

poskytování příspěvku na bydlení. To umožní snížit výši nájemného tak, aby si ho 

obyvatelé bytu mohli dovolit. Výhodou tohoto systému je, že je možno podporu směrovat 

na domácnosti podle potřebnosti. Tento způsob však není příliš efektivním prostředkem v 

případě potřeby zvýšené výstavby bytů. Proto je ve většině států Evropské unie v 

současnosti kombinován s podporou dodavatelů nové výstavby. U mnoha projektů se obě 

formy podpory používají dohromady. V tomto případě je potřeba veřejné podpory nižší, 

protože podpora ke snížení výdajů na bydlení se nemusí vyplácet lidem se střední výší 

příjmů, kteří bydlí v sociálních bytech, ale takovou podporu nepotřebují. Podmínkou 

dobrého fungování příspěvků na bydlení je dobře vedená registrace příjmů a počtu osob v 

bytech. Je rovněž zapotřebí mít informace o placení nájemného a často i o velikosti bytu. 

 

3.3. Nařízení vlády č. 333/2009 Sb. 

 

Nařízení vlády ze dne 17. srpna 2009 o podmínkách použití finančních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou 

dotace právnickým a fyzickým osobám. 

 

Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou 

sociálních bytů na území České republiky formou dotace právnickým a fyzickým osobám. 

 

Celé znění tohoto nařízení je přílohou číslo 2 této bakalářské práce. 

 
 
 
 
 



4. Poznatky o řešeném území a objektu 

 

4.1. Širší vztahy 

 

Město Třinec, ve kterém se nachází řešený objekt, je město ležící na severovýchodě České 

republiky v Moravskoslezském kraji. Má přibližně 38 000 obyvatel, rozlohu 8541 ha, 

centrum je v nadmořské výšce 306 m n. m, nejvyšší bod dosahuje téměř 1000 m n. m.  

 

Moravskoslezský kraj má nejvyšší počet obyvatel ze všech českých krajů a také po 

Praze nejvyšší hustotu zalidnění, vysoce převyšující republikový průměr (Česko 130 

obyvatel na km²; Moravskoslezský kraj 230 obyvatel na km²). 62 % obyvatel žije ve 

městech nad 20 000 obyvatel a i to je v zemi výjimečné. Nejvyšší hustota zalidnění je na 

Ostravsku (1453), nejnižší na Bruntálsku.  

 

Díky ložiskům černého uhlí v ostravsko-karvinské pánvi a na ně vázaným hutním a 

dalším průmyslem patřila tato část kraje už za Rakousko-Uherska k nejdůležitějším 

průmyslovým oblastem. V souvislosti se současným útlumem těžkého průmyslu zde 

ovšem značně roste nezaměstnanost. Dlouho bude také trvat obnova poškozeného 

životního prostředí.  

 

Přes polovinu území kraje zabírá zemědělská půda, dalších 35 % připadá na lesní 

plochy (zejména v horských oblastech Jeseníků a Beskyd).  

 

Kraj se po zániku Československa ocitl v poloze severovýchodního pohraničí, na 

hranicích s Polskem a Slovenskem, nejvíce vzdáleného od přímých kontaktů s metropolí 

státu a s hospodářskými podněty z vyspělých zemí EU. Velký nedostatek kraje z hlediska 

dopravní infrastruktury snad v nejbližší době vyřeší napojení na dálniční síť, která není 

dosud zcela dokončena. Silniční komunikační systém se v současnosti opírá o hlavní 

mezinárodní silnice I/11 (E 75): Opava - Ostrava - Český Těšín - Třinec - Mosty u 

Jablunkova a I/48 (E 462): Nový Jičín - Frýdek-Místek - Český Těšín, které procházejí 

východní částí kraje. Moravskoslezský kraj protínají dva železniční tahy evropského 

významu, elektrizované tratě č. 270 a č. 320, které jsou součástí druhého a třetího 

tranzitního železničního koridoru. Silniční i železniční veřejná osobní doprava je postupně 



integrována v rámci Ostravského dopravního integrovaného systému. Dosažitelnost 

regionu letecky je zabezpečována prostřednictvím mezinárodního letiště v Mošnově, 

druhého největšího letiště v Česku.  

 

Moravskoslezský kraj patří mezi oblasti s nejvíce poškozeným životním prostředím 

v České republice a v některých parametrech i v celé Evropě. Vysoká koncentrace těžkého 

průmyslu je dlouhodobě příčinou silného znečištěné ovzduší. Ve znečištění 

rakovinotvorným benzopyrenem patří podle měření Českého hydrometeorologického 

ústavu k nejzamořenějším oblastem České republiky. Také koncentrace prachových částic 

jsou v ostravském ovzduší nejvyšší v zemi. 

 

4.2. Základní informace o městě Třinec 

 

Statut: město 

 

Kraj:  Moravskoslezský 

 

Okres: Frýdek - Místek  

 

Katastrální výměra:  85,38 km2 

 

Nadmořská výška: 306 m 

 

Počet obyvatel: 38 064 (2008) 

 

Starostka: RNDr. Věra Palkovská (2010) 

 

Adresa městského úřadu:  Jablunkovská 160 

Staré Město 

73961 Třinec 1 

 

 



Třinec (slezsky Třińec, polsky Trzyniec, německy Trzynietz) je město ležící na 

severovýchodě České republiky, na území historického Těšínského Slezska. Má přibližně 

38 000 obyvatel, rozlohu 8541 ha, centrum je v nadmořské výšce 306 m n. m, nejvyšší bod 

dosahuje téměř 1000 m n. m. První písemná zmínka o něm pochází z roku 1444. Podle 

správního členění patří do Moravskoslezského kraje, okres Frýdek-Místek. V roce 2001 se 

17,7 % obyvatel města hlásilo k polské národnosti. Ve městě sídlí významný český 

výrobce ocelových dlouhých válcovaných výrobků, Třinecké železárny. 

 

4.2.1. Okolí Třince 

 

V okolí Třince se nacházejí Moravskoslezské Beskydy a směrem na východ nižší Slezské 

Beskydy. Tato dvě karpatská pohoří jsou od sebe navzájem oddělena Jablunkovskou 

brázdou, jejíž osu tvoří řeka Olše, která Třincem protéká. Třinec je také východiskem 

turistických tras na okolní vrcholy Javorový vrch, Ostrý a Velká Čantoryje. 

 

4.2.2. Vybrané charakteristiky 

 

• Průmysl: hutnický (Třinecké železárny), potravinářský 

• Doprava: železnice (trať 320), silnice I/11, evropská silnice E 75, městská 

autobusová doprava (16 linek, Veolia Transport Morava a. s.) 

• Administrativa:  obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem 

 

4.2.3. Části města 

 

• Dolní Líštná 

• Guty 

• Horní Líštná 

• Kanada 

• Karpentná 

• Kojkovice 

• Konská 

• Lyžbice 

• Nebory 

• Oldřichovice 

• Osůvky 

• Staré Město 

• Tyra 



4.2.4. Náboženství 

 

Třinec patří k nejreligióznějším městům ČR, neboť při sčítání lidu v roce 2001 se v něm k 

nějakému náboženství přihlásilo 60,5 % obyvatel. Náboženská skladba věřících je velmi 

pestrá - kromě římských katolíků má ve městě své sbory řada protestantských církví. 

Obvod města Třince tvoří jeden ze seniorátů Slezské církve evangelické augsburského 

vyznání, která má ve městě čtyři sbory. Jsou zde zastoupeny i jiné církve, nikoliv svými 

chrámy, ale svými sbory. Aktivní jsou Svědci Jehovovi popř. Církev adventistů sedmého 

dne apod. 

 

4.2.5. Kultura 

• Muzeum Třineckých železáren, a.s. a města Třince - Frýdecká 389 

• Městská knihovna Třinec - Lidická 541 

• Kino Kosmos - Dukelská 689 

• Kulturní dům Trisia a.s. - nám. Svobody 521 

4.2.6. Dějiny Třince 

Třinec (spolu s celým Těšínskem) byl v první polovině dvacátého století předmětem sporu 

mezi Československem a Polskem. Poprvé v letech 1918 až 1920, kdy byl po první světové 

válce nejprve vojensky zabrán Polskem, aby byl krátce poté v Sedmidenní válce (ve které 

československé jednotky vedl Josef Šnejdárek) obsazen Československem. V roce 1920 

byl rozhodnutím arbitráže ve Spa přiřčen Československu. Podruhé byl Třinec Polskem 

obsazen těsně před vypuknutím druhé světové války (po Mnichovské dohodě), po porážce 

Polska se stal součástí nacistického Německa. Zpět k Československu byl Třinec připojen 

po skončení druhé světové války. Polsko se svého nároku na Třinec vzdalo v roce 1958. 

4.2.7. Katastrální území Lyžbice (řešené území) 

 

Na území dnešní městské části Lyžbice bylo v letech 1956-1977 vybudováno sídliště podle 

projektu ateliéru Ing. arch. Křeliny z Hradce Králové. Dnes v Lyžbicích žije asi 18 000 

obyvatel. Díky své občanské a kulturní vybavenosti se právě tato část stala novým centrem 

města. 

 



4.2.8. Vybrané demografické údaje k městu Třinec 

 

• Stav obyvatel k 31.12.2009 je 37 569 

• Index stáří (65+/0-14 %) je 115 

• Přírůstek stěhováním je -92 

• Průměrná hrubá měsíční mzda (fyzické osoby) v roce 2004 byla 15 800-16 999 Kč 

• Míra nezaměstnanosti (k 31.12.2007) je 4,01 – 6,00 % 

• Počet neumístěných uchazečů na jedno volné pracovní místo (k 31.12.2007) 6,01-

8,00 % 

 

4.3. Poloha řešeného objektu 

 

Objekt bývalé mateřské školy se nalézá na ulici Máchova č.p. 643 v centrální části města 

na parcele č. 2584, kat. území Lyžbice. Dle územního plánu města je řešený objekt v zóně 

obytné - hromadné, která je spojnicí mezi zónou centrální, zónou rekreace a sportu, zónou 

urbanizované zeleně a zónou obytnou – individuální. 

 

Hlavní a jedinou příjezdovou komunikací k objektu je již zmíněná ulice Máchova. 

Parcela je částečně oplocená, z části sousedící s parcelou speciální mateřské školy a dále 

pak s veřejně přístupným prostorem. 

 

4.4. Potřeba sociálního bydlení v řešené lokalitě – záměr majitele 

 

Na základě vlastního průzkumu dané lokality a informací městského úřadu Třinec, jsem 

došel ke zjištění těchto skutečností: 

 

• Dle informací sociálního odboru městského úřadu Třinec nebyla zpracována studie 

pojednávající o potřebě sociálního bydlení a není tedy nijak číselně vyjádřena. 

• Za sociální byt lze považovat jakýkoliv byt poskytnutý k trvalému bydlení za 

nájemné nepřesahující 43 Kč/m2 podlahové plochy bytu. U bytů přidělovaných 

městem Třinec výše nájemného zdaleka nedosahuje této částky. 

• Hustota zalidnění v řešené lokalitě neodpovídá zastoupení občanské vybavenosti. 



• Řešený objekt bývalé mateřské školy se nachází v samotném středu zástavby 

hromadného bydlení a konstrukčně se hodí spíše pro využití občanskou 

vybaveností. Již nyní zde sídlí několik nájemců nebytových prostor 

• Záměr majitele objektu, tedy města Třinec, je ponechat způsob užívání objektu jako 

občanskou vybavenost. V případě rekonstrukce by realizace bytových prostor byla 

uvažována pouze v druhém nadzemním podlaží. 

• Současný stav objektu vyžaduje kompletní sanaci, na kterou ovšem nejsou finanční 

prostředky. Vlastník tedy neuvažuje o realizaci sociálního bydlení. 

 

 

Z výše jmenovaných skutečností lze vyvodit, že záměr výstavby sociálního bydlení 

v objektu bývalé mateřské školy na ulici Máchova č.p. 643 v Třinci je nereálný. 

 

Tématem mé bakalářské práce je ovšem vytvořit studii sociálního bydlení 

v řešeném objektu a obhájit tak své znalosti nabyté studiem u státní závěrečné zkoušky. 

Proto pominu veškeré skutečnosti odporující této myšlence a budu postupovat dle zadání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Popis stávajícího stavu 

 

5.1. Popis stávajícího stavu objektu 

 

5.1.1. Bližší údaje o objektu 

 

Objekt je napojen na všechny inženýrských sítě nacházející se v bezprostřední blízkosti. 

Jedná se o elektro NN, vodovod, kanalizaci, plynovod, telekomunikace a teplovod. 

 

Nemovitost mně nebyla kompletně zpřístupněna, proto byla prohlídka 

nemovitosti provedena převážně z okolního terénu. Řešený objekt jsem prohlédnul dne 

25. listopadu 2009. 

 

5.1.2. Obecný popis objektu 

 

Jedná se o stávající vícepodlažní samostatně stojící objekt, dříve sloužící jako mateřská 

škola. V současné době je využití víceúčelové. Jsou zde dvě ordinace praktických lékařů, 

ateliér bytového architekta, prodejna limonád, pedagogicko psychologická poradna a další. 

 

 Objekt se nachází na parcele č. 2584, katastrální území Lyžbice. Je obdélníkového 

půdorysu se základními rozměry 34,50 x 10,15 m. Na úrovni prvního nadzemního podlaží 

je půdorys rozšířen o dvě předstupující části symetrické k příčné ose objektu. Celková 

zastavěná plocha objektu je 418 m2, obestavěný prostor celkem 3120 m3. Úroveň podlahy 

1. NP je cca 0,55 m nad úrovni upraveného terénu. Celková výška objektu je cca 7,30 m. 

 

Světlé výšky jednotlivých podlaží: 

1. PP - 2,80 m 

1. NP - 2,90 m 

2. NP - 2,90 m 

 

Jedná se o třípodlažní objekt o dvou nadzemních a jednom podzemním podlaží. Dům byl 

uveden do užívání před více než 40 lety, ke dni prohlídky však již není dlouhodobě 

udržován a chátrá. Objekt je částečně oplocen. 



5.1.3. Popis stávajícího stavu objektu 

 

Základy jsou betonové s izolací proti zemní vlhkosti. Svislé obvodové konstrukce zděné z 

klasických materiálů v tloušťce 30-45 cm. Vodorovné konstrukce železobetonové. Střecha 

je plochá s krytinou z živičných pásů. Klempířské konstrukce jsou zkorodované či chybí. 

Fasáda je břízolitová. Vnitřní omítky vápenné hladké, místy provedeny keramické 

obklady. Podlahy v 1. podzemním podlaží jsou betonové, v ostatních podlažích jsou 

položeny pásy z PVC. Dveře jsou hladké plné, okna dřevěná zdvojená. Jednotlivá podlaží 

jsou propojena betonovým schodištěm. Z 2. nadzemního podlaží jsou přístupny dvě terasy. 

Vytápění je objektu je řešeno napojením na teplovod. Je proveden rozvod TUV a studené 

vody. Ohřev vody je pravděpodobně zajištěn plynovým kotlem s odvodem zplodin 

vedeným po fasádě nad střechu. Elektroinstalační rozvody jsou světelné i motorové. ZTI a 

zařizovací předměty jsou na všech podlažích. 

 

Za účasti vlastníka objektu a statika bylo provedeno místní šetření za účelem 

posouzení současného stavu objektu pro účely rekonstrukce a dalšího využití objektu. 

Bylo zjištěn, že do střešní konstrukce zatéká, spodní stavba je zavlhlá a celkově je 

objekt ve špatném stavu. Byla nařízena celková sanace objektu, v rámci které mají 

být odstraněny dvě předsazené části objektu na úrovni 1. NP. K úvaze nad 

nadstavbou se statik vyjádřil negativně. 

 

5.2. Popis stávajícího stavu nezastavěné části parcely 

 

Nezastavěná část parcely se nachází v zadní části a je přístupná podél objektu zpevněnou 

plochou. Parcela je ohraničena z uliční části řešeným objektem, v dalších pak oplocením 

z drátěného pletiva a ocelových sloupků. Bezprostředně sousedí s parcelou speciální 

mateřské školy, parcelou náležící k bytovému domu a parcelou veřejně přístupného 

prostoru. Způsob využití nezastavěné části parcely byl charakteristický účelu objektu – 

mateřské škole. V současnosti se zde nalézají pozůstatky pískovišť, hracích ploch a 

chodníčků. Na parcele se nalézá vzrostlá zeleň a celkově působí zanedbaně. 

 

Byla vypracována studie řešící nové uspořádání zahradních prvků a zeleně, včetně 

zpevněných ploch, terasy a jejího zastřešení. Studii vypracoval nezávislý architekt. Parcela 

č. 2584 je napojena zpevněnou plochou z litého asfaltu na místní obslužnou komunikaci.  



6. Návrh nového využití objektu 

 

Cílem této práce je návrh sociálního bydlení v objektu bývalé mateřské školy a to ve dvou 

variantách. Za tímto účelem dojde ke změně dispozice na všech podlažích, bude provedena 

nadstavba v úrovni 2. NP a odstraněny předsazené části 1. NP. Varianta B počítá se 

zachováním stávajícího schodiště, což značně omezuje dispoziční řešení. Ve variantě A 

bude stávající schodiště odstraněno a nahrazeno dvěma novými. 

 

Ačkoliv záměrem vlastníka objektu je zachovat v 1. PP a 1. NP občanskou 

vybavenost, v rámci mé bakalářské práce budu uvažovat s byty sociálního bydlení na obou 

podlažích, v podzemním podlaží pak s domovním vybavením. 

 

6.1. Varianta řešení „A“ 

 

První varianta počítá se zásadní změnou v komunikačních prostorech. Jsou navržena dvě 

samostatná schodiště. Zkrátí se tak úniková cesta, ušetříme více než polovinu podlahové 

plochy domovních komunikací a ve střední části objektu tak vznikne volnější prostor pro 

dispoziční řešení. 

 

Návrh 1. PP 

 

1. PP sloužilo původně sloužilo jako skladovací prostory a technické zázemí. 

V současnosti vybrané nebytové prostory využívá nájemce, který zde nabízí služby 

bytového architekta. Funkce tohoto podlaží bude do jisté míry zachována. Hlavní účel 

nalezneme v podobě skladovacích prostor/boxů příslušných jednotlivým bytům, prostory 

pro energetická zařízení, dále zde nalezneme kočárkárnu, kolárnu, místnost pro údržbu, 

sušárnu, ale také místnost pro shromažďování obyvatel či dílnu pro zájmovou činnost. 

 

Návrh 1. NP 

 

Na úrovni 1. NP jsem navrhl čtyři byty o jedné obytné místnosti a celkové podlahové ploše 

32,50 m2. Na tomto podlaží jsou dále navrženy další dva byty. Byty jsou osově symetrické, 

každý je o dvou obytných místnostech a celkové podlahové ploše 51,10 m2. Jeden z těchto 



bytů je upravitelný. Přístup k tomuto bytu a k příslušnému domovnímu vybavení je 

navržen podle vyhl. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Komunikační prostory 

umožňují průchod objektem od hlavního vstupu do objektu do zahrady. 

 

Návrh 2. NP 

 

Druhé nadzemní podlaží zasáhne nejzásadnější změna a to v nadstavbě rozšiřující vnitřní 

půdorys podlaží o plochu vnějších teras. Právě v místě této nadstavby bude druhé 

nadzemní podlaží kopírovat nižší podlaží, což usnadní vedení ZTI a ÚT. Kromě čtyř bytů o 

jedné obytné místnosti (totožné s byty v 1. NP) se v 2. nadzemním podlaží nacházejí další 

dva byty o dvou obyt. Místnostech. První z nich o celkové podlahové ploše 56,65 m2, 

druhý pak o celkové podlahové ploše 68,75 m2. 

 

Tato varianta je dle mého názoru výhodnější a to i přes značné konstrukční úpravy. 

 

6.2. Varianta řešení „B“ 

 

Druhá varianta, která počítá se zachováním stávajícího schodiště je dle mého názoru méně 

vhodná a to z důvodu omezeného prostoru pro dispoziční řešení. Jelikož je střední část 

objektu podélného stěnového systému a jednotlivé trakty mají šířku 5,35 m a 3,50 m, 

vzniká tak při propojení krajních částí dispozice chodbového domu, pro kterou jsou 

jednotlivé šířky traktů nedostatečné. 

 

 Návrh 1. NP 

 

Na úrovni 1. NP jsem navrhl čtyři byty o jedné obytné místnosti a celkové podlahové ploše 

32,50 m2. Jelikož není z důvodu světlosti možný průchod kolem schodiště při obvodové 

stěně, řešil jsem spojení mezi krajními částmi budovy chodbou limitující dispoziční řešení 

bytu ve střední části objektu. Zde jsem proto navrhl bezbariérový byt o jedné obytné 

místnosti a celkové podlahové ploše 55,25 m2. Na podlaží se dále nacházejí dvě místnosti 

s víceúčelovým využitím. Komunikační prostory umožňují průchod objektem od hlavního 

vstupu do objektu do zahrady. 



Návrh 2. NP 

 

Druhé nadzemní podlaží je v příčných traktech totožné s variantou A. V užším podélném 

traktu se schodištěm jsem zamýšlel umístění skladovacích boxu, ale z důvodu požární 

bezpečnosti od myšlenky upustil. Délka únikové cesty od vstupu do objektu 

k nejvzdálenějšímu bytu je totiž delší 25 m a schodišťový prostor je proto nutno řešit jako 

samostatný. V širším podélném traktu jsem navrhl byty s jednou obytnou místností a 

celkové podlahové ploše 41,80 m2. 

 

Obě varianty počítají mimo jiné s odstraněním zmíněných částí budovy, novými vstupními 

schodišti a jejich zastřešením, provedením kontaktního fasádního systému atd. 

 

Výpočet potřebných parkovacích stání je předmětem přílohy č. 1 této bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o změně stavby 

 

7.1. Úvodní údaje 

 

Jméno investora : Město Třinec 

Adresa investora  Jablunkovská 160 

  739 61, Třinec 

Jméno projektanta : Jakub Rakus 

Adresa projektanta  Československé armády 690 

  735 81, Bohumín 

Číslo autorizace ČKAIT : 1234567 

Místo stavby : Třinec 

Katastrální území : Lyžbice 

Číslo parcely : 2584; 2638 

Dosavadní využití parcely : Zastavěná plocha a nádvoří; zeleň 

Dosavadní zastavěnost parcely : Je zastavěna; dosud nebyla zastavěna 

Majetkoprávní vztah investora : Vlastník 

 

7.2. Průvodní zpráva 

 

7.2.1. Charakteristika území a stavebního pozemku 

a) stavba se nachází v zastavěném urbanizovaném území obce 

b) stavba je v souladu se schváleným Územním plánem města Třinec schváleného 

v březnu 2008 usnesením Zastupitelstva města Třinec, ve znění schválených a 

vydaných změn. Lokalita s předmětnou stavbou je charakterizována jako zóna 

hromadného bydlení. Platná územně plánovací dokumentace v dané lokalitě 

nestanovuje závazné podmínky podrobné prostorové regulace 

c) stavba je v souladu s touto územně plánovací dokumentací 

d) projektová dokumentace  je navržena v souladu s vyjádřeními jednotlivých správců 

inženýrských sítí. Jsou respektovány stávající inženýrské sítě a dodrženy podmínky 

a požadavky jednotlivých správců, které byly stanoveny v jejich vyjádřeních (viz 

Dokladová část) 



e) objekt je napojen stávající vodovodní přípojkou na stávající vodovod, objekt je 

napojen stávající přípojkou kanalizace na stávající veřejnou jednotnou kanalizaci, 

objekt je napojen stávající plynovodní přípojkou na stávající veřejný plynovod, 

objekt je napojen stávající přípojkou elektro NN ze stávajícího distribučního vedení 

NN, objekt je napojen na stávající teplovod. Na pozemek bude po dobu stavby 

proveden sjezd z přilehlé místní komunikace parc.č. 2594 ul.Máchova 

f) podle geologické mapy 1 : 50 000 je zkoumaná lokalita tvořena v podloží 

sprašovými hlínami, v nadloží jsou hlíny, vlhkost zemin byla střední, do hloubky 

80 cm nebyla zjištěna spodní voda. Stavební parcela se nenachází na 

poddolovaném území 

g) parcela investora se nenachází v záplavovému území 

h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí: parc.č.2584 

(zastavěná plocha a nádvoří), 2638 (zeleň) 

i) přístup k objektu je z přilehlé místní komunikace parc.č.2594 ul.Máchova. Na 

pozemek bude proveden provizorní sjezd z této místní komunikace, který bude 

sloužit po dobu výstavby jako přísunová cesta pro dopravu materiálu tak, aby se 

stavba mohla řádně a bezpečně provádět 

j) staveništní voda bude odebírána vodovodní přípojkou, staveništní elektřina NN 

bude odebírána ze stávajícího zemního vedení NN stávající přípojkou, na kterou 

bude napojen staveništní elektroměrový rozvaděč umístěný na pozemku investora 

 

7.2.2. Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) stavba bude využívána výhradně k bydlení 

b) jedná se o trvalou stavbu 

c) jedná se o změnu stávající stavby 

d) stavba nebude prováděna na etapy 

 

7.2.3. Orientační údaje stavby 

a) základní údaje o kapacitě stavby 

 Navržená rekonstrukce objektu obsahuje dvanáct bytových jednotek + příslušenství 

• Zastavěná plocha domu  : 350,20 m2 

• Podlahová plocha domu  : 817,30 m2 

• Obytná plocha domu  : 487,60 m2 



• Užitná plocha domu  : 329,70 m2 

• Obestavěný prostor domu : 3467,0 m3 

• Zpevněná plocha  :  215,00 m2 

• Chodníky   : 215,00 m2 

• Parkovací a odstavná stání : 202,50 m2 

b) celková bilance nároků všech druhů energií, tepla: 

• instalovaný příkon elektro NN  45 kW 

• soudobý příkon elektro NN  30 kW 

• roční potřeba tepla na vytápění   18386 kWh/ m3 

c) celková spotřeba vody    920 m3/rok 

d) množství vypouštěných dešťových vod  150 m3/rok  

• množství vypouštěných splaškových vod  920 m3/rok 

e) novostavba nemá požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení 

veřejné komunikační sítě 

f) novostavba nemá  požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení 

veřejné komunikační sítě 

g) předpokládané zahájení výstavby 05/2011 

h) předpokládaná lhůta výstavby – ukončení do 11/2012 

 

7.3. Souhrnná technická zpráva 

 

7.3.1. Popis stavby 

a) Jedná se o zastavěný pozemek, na kterém se nachází objekt bývalé mateřské školy, 

který je v současné době využíván jako občanská vybavenost. Důvodem pro 

rekonstrukci objektu v bytový dům sociálního bydlení je zanedbaný technický stav 

a nedostatek bytů pro sociálně slabé. Objekt se nachází v  klidném prostředí, jsou 

dostupné všechny inženýrské sítí a občanská vybavenost. 

b) rozsah staveniště je vymezen parcelou č. 2584, ne které se objekt nachází a 

částečně i parcelou 2638, která je rovněž předmětem stavební činnosti. Na pozemek 

bude proveden sjezd z přilehlé komunikace, který bude sloužit po dobu výstavby 

jako přísunová cesta pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a 

bezpečně provádět. Staveniště nebude trvale ani dočasně oploceno. Deponie ornice 



bude provedena v před řešeným objektem, odkud bude dle potřeby odebírána 

k dalšímu použití. 

c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení: urbanistické řešení 

stavby je v souladu se záměrem využití daného prostoru na parcele investora. 

Objekt urbanisticky doplňuje stávající zástavbu hromadného bydlení v jejím okolí. 

Návrh architektonického řešení stavby zohledňuje její umístění v daném prostředí a 

její začlenění do okolní zástavby. Bytový dům je řešen jako třípodlažní objekt. 

Půdorys bytového domu je tvaru obdélníku. Střecha je plochá. Výška objektu 

zůstane zachována. Omítka fasády je provedena barvou krémově bílou. Venkovní 

okna a dveře jsou plastové bílé, venkovní vstupní dveře jsou plastové. Vnitřní dveře 

jsou dřevěné. Střecha je pokryta živičnou krytinou. 

d) zásady technického řešení: vstup do objektu je ze severní strany zpevněnou plochou 

napojenou na veřejný chodník. Odtud lze v 1. NP ze zádveří pokračovat do 

schodišťového prostoru odkud lze vejít do jednotlivých bytů. Ze schodišťového 

prostoru je přístupno 1. PP a 2. NP točitým schodištěm. V 1. PP se nachází 

skladovací prostory/boxy příslušných jednotlivým bytům, prostory pro energetická 

zařízení, dále zde nalezneme kočárkárnu, kolárnu, místnost pro údržbu, sušárnu, ale 

také místnost pro shromažďování obyvatel či dílnu pro zájmovou činnost. Objekt 

bytového domu je založen na základových pásech v kombinaci s nosnou 

vyztuženou deskou. Konstrukčně se jedná o objekt zděný z cihel plných. Stropy 

jsou provedeny z železobetonových panelů. Omítka fasády je provedena 

kontaktním zateplovacím systémem vč. zateplení soklu. Dělící příčky budou 

provedeny z bezpečnostních SDK příček. Vnitřní omítky jsou štukové. Klempířské 

prvky jsou provedeny z pozinkovaného plechu a eloxovaného hliníku. 

e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 

požadavků na  výstavbu: projektová dokumentace je zhotovena v souladu 

s Vyhláškou č.501/2006 Sb o obecných požadavcích na využívání území a 

vyhláškou č.137/1998 Sb. ve znění vyhlášky č. 502/2006 o obecně technických 

požadavcích na výstavbu. Stavba bytové domu je navržena tak, že při respektování 

hospodárnosti bude vhodná pro zamýšlené využití a současně splňuje základní 

obecné požadavky, kterými jsou: 

• mechanická odolnost a stabilita 

• požární bezpečnost 

• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 



• ochrana proti hluku 

• bezpečnost při užívání 

• úspora energie a ochrana tepla 

f) údaje o současném stavu objektu: bylo provedeno místní šetření na základě kterého 

statik nařídil sanaci stavby. Objekt je ve špatném technickém stavu, spodní stavba je 

zavlhlá a střechou zatéká. V rámci sanace budou odstraněny předsazené části objektu. 

 

7.3.2. Stanovení podmínek pro přípravu výstavby 

a) byla provedena vizuální prohlídka objektu a stavební parcely včetně sousedních 

zastavěných parcel a objektů, geologický průzkum ani hydrogeologický průzkum 

nebyly provedeny, na parcele bylo provedeno měření výskytu půdního radonu 

b) stavební parcela není dotčena ochrannými ani bezpečnostními pásmy 

c) stavba vyžaduje sanace, bourací práce, nevyžaduje kácení stromů sjezd 

z komunikace 

d) stavba nepotřebuje souhlas o vynětí ze zemědělského půdního fondu 

e) provádění stavby není nutné koordinovat s výstavbou inženýrských sítí, nevyskytují 

se přeložky inženýrských sítí, odvodnění stavebního pozemku není nutné provádět 

f) novostavba nemá žádné související stavby, bilance zemních prací – cca 60,00 m3 

(skrývka ornice), ornice bude skladována na stavebním pozemku a bude zpětně 

použita konečným venkovním sadovým úpravám 

 

7.3.3. Základní údaje o provozu, popřípadě výrobním programu a technologii 

a) není navržen žádný provoz, popřípadě výrobní program 

b) předpokládané kapacity provozu a výroby – nevyskytují se 

c) popis technologií, výrobního programu, popřípadě manipulace s materiálem, 

vnitřního i vnějšího dopravního řešení, systému skladování a pomocných provozů – 

nevyskytují se 

d) součástí výstavby domu je  zpevněná plocha na pozemku investora, veřejné 

zpevněné plochy pro pěší, odstavná a parkovací stání 

e) projekt neřeší 

f) řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace apod.): 

odpady ze zařízení staveniště budou vysypány do popelnice (kontejneru), které 

stavební firma bude odvážet 



Případné větší úniky ropných látek nebo PHM je nutné považovat za havárii. Pak 

bude kontaminovaná zemina vybrána, uložena do zvláštních nádob a likvidována 

ve spalovně. Havárii je nutno nahlásit na Městský úřad – referát životního 

prostředí. 

 

Roztřídění odpadů vzniklých stavební činností dle vyhl.381 z r.2001: 

kód druhu název druhu odpadu    kat.likvidace 

03 01 05 hobliny, odřezky,desky,piliny  0 skládka  

17 02 02 sklo      0 sběrné suroviny 

15 01 01 papírový, nebo lepenkový obal  0 sběrné suroviny 

15 01 02 plastový obal     0 skládka  

15 01 03 dřevěný obal     0 skládka  

17 01 02 cihla      0 skládka  

17 01 03 keramika     0 skládka  

17 04 05 železo, ocel     0 sběrné suroviny 

Investor je povinen zajistit manipulaci s odpadem dle platných předpisů. 

Nakládání s odpady: 

Opady vzniklé při výstavbě budou likvidovány dodavatelem stavby s organizacemi 

oprávněnými likvidovat vzniklé druhy odpadů. Smlouvy s likvidátory odpadů 

nutno uzavřít do termínu kolaudace stavby. Odpadový materiál, který má nebo 

může mít nebezpečné vlastnosti se odkládá do kontejnerů z nepropustného 

materiálu a s ochranou proti znečištění dešťových vod. Tyto kontejnery musí být 

umístěny tak, aby byly průběžně kontrolovatelné. 

g) odhad potřeby vody a energií pro výrobu - nevyskytují se 

h) řešení ochrany ovzduší – nevyskytují se, provedením novostavby nedojde 

k zhoršení ovzduší 

i) stavba je navržena tak, aby odolávala škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. 

Stavba zajišťuje, aby hluk a vibrace působící na lidi a zvířata byly na takové 

úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro obytné 

prostředí, a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 

j) stavba bude dostatečně zabezpečena před vniknutím nepovolaných osob. 

 

7.3.4. Zásady zajištění požární ochrany stavby 

Řeší samostatný projekt, který je součást dokladové části.  



7.3.5. Zajištění bezpečnosti provozu stavby při jejím užívání 

Projektová dokumentace je navržena tak, aby při užívání a provozu stavby nedošlo 

k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, 

výbuchem uvnitř nebo v blízkosti řešeného objektu, nebo k úrazu způsobeným 

pohybujícím se vozidlem. 

 

7.3.6. Návrh řešení pro užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

Stavba je navržena v souladu s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 

orientace 

 

7.3.7. Popis vlivu stavby na životní prostředí a ochranu zvláštních zájmů 

a) řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob, popřípadě provedení 

opatření k odstranění nebo minimalizaci negativních účinků - projekt neřeší 

b) řešení ochrany přírody, vodních zdrojů a léčebných pramenů - projekt neřeší 

c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru realizované 

stavby – nevyskytují se 

 

7.3.8. Návrh řešení ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) povodně – není nutné řešit 

b) sesuvy půdy - není nutné řešit 

c) stavební parcela se nenachází na poddolovaném území.  

d) seizmicita - není nutné řešit 

e) na pozemku byl proveden průzkum výskytu půdního radonu s výsledkem nízkého 

rizika, z čehož nevyplývají žádná protiradonová opatření. 

f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby - 

není nutné řešit. 

 

7.3.9. Civilní ochrana 

a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 

obyvatelstva - není nutné řešit. 

b) řešení zásad prevence závažných havárií - není nutné řešit. 

c) zóny havarijního plánování - není nutné řešit. 



8. Ekonomické zhodnocení návrhu 

 

Pro stanovení předpokládaných nákladů na provedení rekonstrukce objektu a 

urbanistického návrhu je vyhotoven orientační propočet. Předpokládaný propočet nákladů 

je vyhotoven na základě plošných a objemových výměr a samozřejmě současných cen 

stavebních prací. Ceny jsou brány z ceníku agregovaných položek, popřípadě vyhledány u 

individuálních subdodavatelů. 

 

 Ekonomické zhodnocení návrhu je rozděleno na dva hlavní celky a to na 

samostatný objekt a na úpravy spojené s budováním odstavných a parkovacích stání, 

zpevněných ploch a podobně. U objektu se jedná zejména o bourací práce, nově budované 

konstrukce (svislé i vodorovné), omítky, fasádu, střešní konstrukci a další. 

 

  

 

 Propočet ceny hlavních celků: 

 

      Výměra Cena za mn Náklady 

• Vlastní objekt soc. bydlení  3467,00 m3 6000,-  20 802 000,-  

• Zpevněné plochy na parc. č. 2584 215,00 m2 1000,-  215 000,- 

• Veřejné zpevněné plochy pro pěší 215,00 m2 1000,-  215 000,- 

• Parkovací a odstavná stání  202,50 m2 3500,-  708 750,- 

• Úprava zeleně (veřejné plochy) 110,00 m2 300,-  33 000,- 

• Celkové předpokládané náklady     21 937 750, - Kč 

 

 

 

Všechny ceny jsou uváděny včetně DPH. 

 

 

 

 

 



9. Závěr  

 

Cílem bakalářské práce bylo vypracování návrhu sociálního bydlení v objektu bývalé 

mateřské školy na ulici Máchova č.p. 643 v Třinci. Návrh počítal i s přilehlým okolím 

objektu včetně napojení na dopravní infrastrukturu. Mým cílem bylo najít vhodné 

dispoziční řešení objektu tak, aby splňoval vysoké požadavky nového využití dle zadání. 

Při vypracování této práce byl kladen velký důraz na praktičnost objektu a způsob jeho 

užívání. 

 

 Při práci jsem postupoval především dle teoretických zkušeností nabytých 

z předchozích let studia na vysoké škole. Během zpracování daného tématu jsem narazil na 

mnoho problémů a otázek, které se mi po konzultaci s odborníky povedlo vyřešit. Do své 

práce jsem zapracoval požadavky a známé skutečnosti v souladu se všemi danými 

normami a vyhláškami. Předpokladem pro dobře provedenou práci byly také nezbytné 

konzultace a spolupráce s dotčenými orgány a úřady, které mi poskytly potřebné informace 

a podklady. Na základě zvládnutí všech kladených nároků jsem vypracoval koncepci řešící 

danou práci. 

 

 Hlavním důvodem pro výběr a vypracování této práce byla atraktivita a rozsáhlost 

potřebných znalostí, které mi budou do budoucna přínosem. Osobně se taktéž domnívám, 

že rekonstrukce stávajících objektů vždy byla a bude velkou součástí stavebnictví. 
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12. Seznam výkresové části 

 

Číslo výkr.: Název výkresu:     Měřítko: 

 

001  Přehledná situace     1:5000 

002  Celková situace – stávající stav   1:500 

003  Situace koordinační – nový stav   1:250 

004  Situace inženýrských sítí – nový stav  1:250 

005  Půdorys 1. PP – stávající stav   1:100 

006   Půdorys 1. NP – stávající stav   1:100 

007   Půdorys 2. NP – stávající stav   1:100 

008   Řez A-A – stávající stav    1:100 

009   Pohledy S, J – stávající stav    1:100 

010   Pohledy Z, V – stávající stav    1:100 

011  Půdorys 1. PP – bourané konstrukce – varianta A 1:100 

012   Půdorys 1. NP – bourané konstrukce – varianta A 1:100 

013  Půdorys 2. NP – bourané konstrukce – varianta A 1:100 

014  Půdorys 1. PP – nové konstrukce – varianta A 1:100 

015  Půdorys 1. NP – nové konstrukce – varianta A 1:100 

016  Půdorys 2. NP – nové konstrukce – varianta A 1:100 

017  Půdorys 1. PP – nový stav – varianta A  1:100 

018  Půdorys 1. NP – nový stav – varianta A  1:100 

019  Půdorys 2. NP – nový stav – varianta A  1:100 

020  Řez A-A – nový stav – varianta A   1:100 

021  Pohledy S, J – nový stav – varianta A  1:100 

022  Pohledy Z, V – nový stav – varianta A  1:100 

023  Půdorys bytu A     1:50 

024  Půdorys bytu B     1:50 

025  Půdorys bytu C     1:50 

026  Půdorys bytu D     1:50 

027  Půdorys 1. PP – nový stav – varianta B  1:100 

028  Půdorys 1. NP – nový stav – varianta B  1:100 

029  Půdorys 2. NP – nový stav – varianta B  1:100 



Číslo výkr.: Název výkresu:     Měřítko: 

 

030  Řez A-A – nový stav – varianta B   1:100 

031  Pohledy S, J – nový stav – varianta B  1:100 

032  Pohledy S, J – nový stav – varianta B  1:100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 

Výpočet potřebných parkovacích stání a zhodnocení návrhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Výpočet potřebných parkovacích stání a zhodnocení návrhu 

 

Citace souvisejících předpisů 

 

Podle §10(2) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. v posledním znění a podle čl. 14.1.2 ČSN 73 

6110  se parkovací a odstavná stání zřizují u všech potenciálních zdrojů a cílů dopravy 

včetně zařízení občanské vybavenosti tak, aby jejich potřeba byla výhledově uspokojena. 

Potřebný počet stání se stanoví výpočtem podle metodiky stanovené kapitolou 14.1 ČSN 

73 6110 Projektování místních komunikací, zvláště pak čl. 14.1.11 a tabulek 30 až 34. 

Podle  čl.14.1.8 u stávajících staveb a u stavebních úprav případnou redukci počtu stání 

v obtížných podmínkách posoudí příslušný stavební úřad. Parkovací stání je přitom podle 

§4(3) vyhlášky MMR č. 137/1998 Sb. v posledním znění nutno umístit na stavebním 

pozemku.  

 

Stanovení potřebného počtu stání výpočtem 

 

Vstupní údaje: 

Bytový činžovní dům s  byty s 1 obytnou místností   =  8 bytů 

Bytový činžovní dům s  byty do 100 m2 celk.plochy  =  4 byty 

Bytový činžovní dům                                                  =  20 obyvatel 

Stupeň automobilizace                                                 =  1 : 2,5  

Počet obyvatel města    (cca 38 000)                           = nad 5 000 do 50 000 obyvatel  

Charakter území – stavby v centru mimo historické  

                               jádro s dobrou doprav.obsluhou  =  skupina B 

 

Podle čl. 14.1.11 se celkový počet stání pro posuzovanou stavbu se určí podle vzorce: 

N = O * ka + P * ka * kp , kde 

N   =  celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

Oo  =  základní počet odstavných stání podle 14.1.6  (viz tabulka 34) 

Po   =  základní počet parkovacích stání podle 14.1.6 (viz tabulka 34) 

ka   =  součinitel vlivu stupně automobilizace                                                 1 : 2,5  = 1,00 

kp   =  součinitel redukce počtu stání (viz tab. 30) byl z tab. 30 stanoven hodnotou  = 0,80 



Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu 

N = Oo * ka + Po * ka * kp 

    =  (8 /2 + 4 /1) * 1,00 + (20/20) * 1,00 * 0,80 =  8 + 0,80 = 8,80    � 9 stání 

 

Ustanovení vyhlášky MMR č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb se podle §2d) vztahuje na navrhovanou 

stavbu, proto je nutno na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro 

osobní motorová vozidla vyhradit stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově 

postižené a to v počtu stanoveném §4(2) vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. – v tomto případě 

je to 1 stání. K tomuto stání musí být zajištěn bezbariérový přístup a stání musí být 

vyznačeno mezinárodním symbolem přístupnosti a být upraveno způsobem popsaným 

v čl.1.1.4. a 1.1.5. přílohy č.2 k vyhlášce: 

 

Šířka stání musí být nejméně 3 500 mm, v případě podélného stání při chodníku musí být 

délka stání nejméně 7 000 mm, stání musí být umístěno nejblíže vchodu do stavby, jeho 

maximální podélný sklon může být 2,0 % a příčný sklon max. 5,5 %.  

 

Návrh        =  9  stání, z toho 1 vyhrazených   

          

Požadavky ČSN 73 6110 i vyhlášky MMR č. 398/2009 Sb. byly návrhem splněny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

Nařízení vlády č. 333/2009 Sb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nařízení vlády č. 333/2009 Sb. 

 

ze dne 17. srpna 2009 o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace 

právnickým a fyzickým osobám. 

 

Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a 

o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů 

majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.: 

 

§ 1 Předmět úpravy 

 
Toto nařízení upravuje podmínky poskytnutí a použití finančních prostředků Státního 

fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) ke krytí části nákladů spojených s výstavbou 

sociálních bytů na území České republiky formou dotace právnickým a fyzickým osobám. 

 

§ 2 Vymezení pojmů 

  

Pro účely tohoto nařízení se rozumí  

• a) sociálním bytem nájemní byt postavený s dotací podle tohoto nařízení,  

• b) výstavbou  

1. novostavba sociálního bytu v bytovém domě,  

2. stavební úpravy, kterými vznikne sociální byt z prostor určených k jiným 

účelům než k bydlení,  

3. nástavba nebo přístavba, kterou vznikne podporovaný sociální byt, nebo  

4. stavební úpravy bytu nezpůsobilého k bydlení, kterými vznikne sociální byt,  

• c) upravitelným bytem byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit pro 

bydlení osob s omezenou schopností pohybu a orientace a splňuje zásady pro 

technické řešení uvedené v příloze k tomuto nařízení,  

• d) čistým příjmem příjem zjištěný stejným způsobem a ve stejném rozsahu, jako je 

zjišťován příjem pro účely životního minima podle jiného právního předpisu,  

• e) průměrnou měsíční mzdou průměrná měsíční nominální mzda na fyzickou osobu 

v národním hospodářství zjištěná a zveřejněná Českým statistickým úřadem,  



• f) podlahovou plochou sociálního bytu součet podlahových ploch všech místností 

bytu, včetně místností, které tvoří příslušenství bytu,  

• g) domácností domácnost vymezená občanským zákoníkem. 

 

§ 3 Příjemce dotace  

 
Příjemcem dotace může být právnická nebo fyzická osoba, která má své sídlo nebo 

bydliště na území  

• a) některého z členských států Evropské unie,  

• b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, 

nebo  

• c) Švýcarské konfederace. 

 

§ 4 Podmínky poskytnutí dotace  

 
Dotaci lze poskytnout, jsou-li splněny tyto podmínky:  

• a) pozemek, na kterém bude výstavba provedena, je ve vlastnictví žadatele a na 

pozemku nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby,  

• b) budova, ve které bude provedena výstavba podle § 2 písm. b) bodů 2 až 4, je ve 

vlastnictví žadatele a na budově nevázne zástavní právo ve prospěch třetí osoby, s 

výjimkou zástavního práva, kterým je zajištěn úvěr poskytnutý na výstavbu,  

• c) výstavba je povolena nebo odsouhlasena podle jiného právního předpisu,  

• d) žadatel nemá ke dni podání žádosti o dotaci splatný nedoplatek ve vztahu k 

veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,  

• e) zhotovitel, který bude provádět výstavbu více než 12 sociálních bytů, má 

zaveden systém řízení jakosti podle českých norem,  

• f) podlahová plocha sociálního bytu nepřesáhne 120m2,  

• g) jde-li o výstavbu více než 10 sociálních bytů, musí být z každých dalších 

započatých 10 bytů nejméně 1 byt upravitelný,  

• h) stavba musí být dokončena a schopna užívání do 3 let od uzavření smlouvy o 

poskytnutí dotace; tato lhůta může být rozhodnutím výboru Fondu z důvodů 

zvláštního zřetele hodných přiměřeně prodloužena,  

• i) žadatel nesmí být ke dni podání žádosti o dotaci v úpadku nebo v likvidaci,  



• j) jde-li o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1, musí výstavba splňovat požadavky 

na energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu. 

 

§ 5 Podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům  

 
(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu s osobou, která prokáže, 

že:  

• a) jí je poskytována opakovaná dávka v hmotné nouzi,  

• b) její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před 

uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,4 násobek průměrné měsíční mzdy,  

• c) její průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před 

uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy a 

zároveň prokáže sníženou soběstačnost vyžadující stavební úpravu nebo výstavbu 

bezbariérového bydlení, nebo sníženou soběstačnost vyžadující podporu v 

samostatném bydlení v podobě přítomnosti nebo dosažitelnosti sociálních služeb a 

že je jí přiznán příspěvek na péči, nebo s osobou, která prokáže, že její průměrný 

čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní 

smlouvy nepřesáhl 0,5 násobek průměrné měsíční mzdy a zároveň prokáže, že je 

starší než 75 let.  

 

(2) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. a) nebo b) užívat sociální byt další 

osoba, doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční 

příjem její domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 

nepřesáhl:  

• a) 0,6 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,  

• b) 0,8 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,  

• c) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,  

• d) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

 

(3) Pokud bude s osobou uvedenou v odstavci 1 písm. c) užívat sociální byt další osoba, 

doloží osoba, s níž má být uzavřena nájemní smlouva, že průměrný čistý měsíční příjem 

její domácnosti v období 12 kalendářních měsíců před uzavřením nájemní smlouvy 

nepřesáhl:  

• a) 0,7 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 2 členy,  



• b) 0,9 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 3 členy,  

• c) 1,0 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost se 4 členy,  

• d) 1,2 násobek průměrné měsíční mzdy, jedná-li se o domácnost s 5 a více členy. 

 

(4) Bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v období od 1. července do 31. 

prosince, bude čistý měsíční příjem osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až c) nebo čistý 

měsíční příjem její domácnosti porovnáván s průměrnou měsíční mzdou za bezprostředně 

předcházející kalendářní rok; bude-li nájemní smlouva k sociálnímu bytu uzavřena v 

období od 1. ledna do 30. června, bude čistý měsíční příjem porovnáván s průměrnou 

měsíční mzdou za předminulý kalendářní rok. 

 

§ 6 Další podmínky uzavírání nájemních smluv k sociálním bytům  

 
(1) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu s osobou, která splňuje podmínky podle § 5 

pouze tehdy, pokud tato osoba k datu uzavření nájemní smlouvy nemá vlastnické právo k 

bytovému domu, rodinnému domu nebo bytu, není členem bytového družstva s právem 

nájmu družstevního bytu ani neužívá právem nájmu jiný sociální byt; tuto podmínku musí 

splnit i další členové domácnosti, kteří mají v sociálním bytě bydlet. 

 

(2) V období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, musí 

každý ze sociálních bytů sloužit celkem 10 let k bydlení osob splňujících podmínky podle 

§ 5 a podle odstavce 1. 

 

(3) Příjemce dotace uzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu nejdéle na dobu 2 let. 

Nájemní vztah k tomuto bytu bude prodloužen za předpokladu, že nájemce splňuje k datu 

prodloužení nájemního vztahu podmínky uvedené v § 5 a odstavci 1 a plní řádně své 

povinnosti vyplývající z obsahu nájemního vztahu, vždy však nejdéle o 1 rok. Podmínka se 

považuje za splněnou i v případě, že nájemce překročí stanovený násobek průměrné 

měsíční mzdy podle tohoto nařízení, nejvýše však o 25 % a pouze jedenkrát v rámci 

opakovaného prodlužování nájmu. 

 

(4) Příjemce dotace nepodmíní uzavření nájemní smlouvy k sociálnímu bytu složením 

finančních prostředků na úhradu nákladů na výstavbu ani jiným peněžním plněním, s 

výjimkou finančních prostředků složených k zajištění nájemného a úhrady za plnění 



poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných závazků v souvislosti s 

nájmem, které nepřesáhnou trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za 

plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním sociálního bytu. 

 

(5) Příjemce dotace neuzavře nájemní smlouvu k sociálnímu bytu, je-li  

• a) fyzickou osobou, s osobou blízkou 

• b) právnickou osobou,  

o 1. se statutárním orgánem této právnické osoby nebo jeho členem,  

o 2. s členem dozorčího nebo řídícího orgánu této právnické osoby,  

o 3. se společníkem nebo členem této právnické osoby,  

o 4. se zakladatelem této právnické osoby, nebo  

o 5. se zaměstnancem této právnické osoby. 

 

(6) Příjemce dotace nedá souhlas s přenecháním sociálního bytu nebo jeho části do 

podnájmu. 

 

(7) Nájemné za 1 m2 podlahové plochy sociálního bytu sjednané při uzavření nájemní 

smlouvy s osobou, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení, nebo při změně takové 

nájemní smlouvy v průběhu trvání nájemního vztahu, nesmí překročit limit, který ode dne 

nabytí účinnosti tohoto nařízení do 31. ledna 2010 činí 43 Kč měsíčně. Tento limit se 

každoročně k 1. červenci, nejdříve však po 12 měsících, upravuje mírou inflace vyjádřenou 

přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za 12 měsíců posledního kalendářního 

roku proti průměru 12 měsíců bezprostředně předcházejícího kalendářního roku a 

zveřejněnou Českým statistickým úřadem. Tento limit bude každoročně zveřejňován ve 

veřejném informačním systému ústředním orgánem státní správy ve věcech bytové 

politiky. 

 

(8) Podmínky uvedené v § 5 a v odstavcích 1 až 7 musí příjemce dotace dodržet celkem 10 

let v období nejdéle 15 let ode dne, kdy byla stavba dokončena a schopna užívání, a to v 

době, kdy je sociální byt pronajat osobě, která splňuje podmínky podle tohoto nařízení. 

 

 

 



§ 7 Podmínky pro nakládání se sociálními byty 

 
(1) Příjemce dotace nepřevede v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, 

vlastnické právo k takovému sociálnímu bytu na jinou osobu bez souhlasu výboru Fondu. 

Splňuje-li ten, na kterého se vlastnické právo převádí, podmínky podle tohoto nařízení a 

zaváže se převzít práva a povinnosti spojené s poskytnutím dotace, výbor Fondu vysloví s 

převodem souhlas. 

 

(2) Příjemce dotace neuzavře v době, kdy sociální byt slouží účelu podle tohoto nařízení, 

smlouvu o výstavbě podle zákona upravujícího vlastnictví bytů, která by se týkala domu se 

sociálními byty. 

 

(3) Příjemce dotace není oprávněn po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle 

tohoto nařízení, provést změnu užívání sociálního bytu k jiným účelům než k bydlení. 

 

(4) Příjemce dotace nezatíží po dobu, po kterou sociální byt slouží účelu podle tohoto 

nařízení, dům s takovým bytem zástavním právem ve prospěch třetí osoby, s výjimkou 

zástavního práva, kterým je zajištěn bankovní úvěr poskytnutý na výstavbu. 

 

(5) V případě přechodu vlastnického práva k sociálnímu bytu v době, kdy sociální byt 

slouží k účelu podle tohoto nařízení, oznámí osoba, na kterou vlastnické právo přešlo, tuto 

skutečnost Fondu. 

 

(6) V případě poskytnutí sociálního bytu azylantovi se poskytnutí dotace na úhradu čistého 

nájemného nebo jeho poměrné části v rámci Státního integračního programu Ministerstva 

vnitra nepovažuje za souběh dotací. 

 

§ 8 Výše dotace  

 
(1) Celková výše dotace se vypočte jako součet dotací na jednotlivé sociální byty.  

 

(2) Dotace na jednotlivý sociální byt se vypočte jako součin výměry podlahové plochy 

bytu a finanční částky na 1m2, s tím, že finanční částka činí  

• a) 6500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,  



• b) 5500 Kč/m2, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4.  

 

(3) Dotace na jednotlivý sociální byt, vypočtená podle odstavce 2, nesmí zároveň 

přesáhnout částku  

• a) 500 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,  

• b) 420 000 Kč, jedná-li se o výstavbu podle § 2 písm. b) bodu 2 nebo 4. 

 

(4) Vznikne-li výstavbou upravitelný byt, zvyšuje se výše dotace na tento byt vypočtená 

podle odstavců 2 a 3 o 50 000 Kč. 

 

(5) V případě, že výstavba splňuje požadavky na energetickou náročnost budov platné pro 

třídu A podle jiného právního předpisu4), zvyšuje se celková výše dotace o 100 000 Kč na 

každý sociální byt. 

 

(6) V případě, že výstavba podle § 2 písm. b) bodu 2, 3 nebo 4 splňuje požadavky na 

energetickou náročnost budov platné pro třídu B podle jiného právního předpisu 4), zvyšuje 

se celková výše dotace o 50 000 Kč na každý sociální byt. 

 

(7) Celková výše dotace nesmí přesáhnout 30 % celkových investičních nákladů na 

výstavbu. 

 

(8) Dotace se čerpá na základě faktur postupem stanoveným ve smlouvě o poskytnutí 

dotace tak, že na úhradě každé faktury se dotace může podílet nejvýše 30 %. 

 

§ 9 Žádost o dotaci 

 
(1) Žádosti o dotaci se podávají Fondu v listinné podobě a jsou vyřizovány v pořadí, ve 

kterém byly doručeny. 

 

(2) Žádost o dotaci obsahuje jméno, příjmení, bydliště a datum narození, je-li žadatelem 

fyzická osoba, obchodní firmu nebo název, případně místo podnikání, liší-li se od bydliště, 

je-li žadatelem podnikající fyzická osoba, a firmu a sídlo, je-li žadatelem právnická osoba. 

 

 



(3) K žádosti o dotaci žadatel přiloží  

• a) pravomocné územní rozhodnutí, je-li pro navrhovanou výstavbu požadováno, 

doklad o vydání regulačního plánu, územní souhlas, nebo veřejnoprávní smlouvu, 

která územní rozhodnutí nahrazuje,  

• b) výpis z katastru nemovitostí o vlastnictví pozemku nebo budovy, kde má být 

výstavba provedena, ne starší než 3 měsíce,  

• c) prohlášení žadatele o tom, že ke dni podání žádosti o dotaci nemá splatný 

nedoplatek k veřejnému rozpočtu nebo ke zdravotní pojišťovně,  

• d) u výstavby podle § 2 písm. b) bodu 4 posudek autorizovaného inženýra v oboru 

pozemní stavby, znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru pozemní stavby, 

nebo posudek statika staveb dokládající nezpůsobilost bytu k bydlení,  

• e) prohlášení žadatele, že není v úpadku nebo v likvidaci,  

• f) finanční projekt obsahující rozpočtové náklady na výstavbu sociálních bytů, 

údaje dokládající celkové finanční krytí rozpočtových nákladů včetně 

předpokládané dotace, počet a plochu jednotlivých bytů, počet upravitelných bytů a 

údaj o třídě energetické náročnosti. 

 

(4) Není-li žádost o dotaci úplná, vyzve Fond žadatele ve lhůtě 30 dnů od obdržení žádosti 

o dotaci, aby ji ve lhůtě stanovené Fondem doplnil. Jestliže žadatel ve stanovené lhůtě 

požadované údaje nedoplní, Fond řízení zastaví. 

 

§ 10 Smlouva o poskytnutí dotace  

 
(1) Jsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením a má-li Fond na poskytnutí dotace 

finanční prostředky, předloží žadateli nejpozději do 60 dnů od přijetí úplné žádosti návrh 

smlouvy o poskytnutí dotace. 

 

(2) Pokud Fond žádost o dotaci zamítne, sdělí písemně a bez zbytečného odkladu žadateli 

důvody zamítnutí. 

 

(3) Po předložení návrhu smlouvy o poskytnutí dotace žadatel Fondu doručí  

• a) stavební povolení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, certifikát 

autorizovaného inspektora, souhlas s provedením ohlášené stavby, prohlášení 

žadatele, že v zákonné lhůtě nebylo stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o zákazu 



provedení ohlášené stavby, nebo prohlášení žadatele, že stavební úpravy 

nevyžadují stavební povolení ani ohlášení,  

• b) smlouvu o provedení výstavby uzavřenou se zhotovitelem stavby, pokud 

výstavbu neprovádí sám žadatel,  

• c) v případě, že se jedná o výstavbu více než 12 sociálních bytů, doklad, že 

zhotovitel stavby má zavedený systém řízení jakosti podle platných českých norem,  

• d) souhrnnou technickou zprávu s údajem o počtu sociálních bytů a půdorysy 

jednotlivých podlaží s označením všech sociálních bytů,  

• e) příslib banky k poskytnutí bankovního úvěru, za nějž se považuje rovněž příslib 

podmíněný poskytnutím dotace podle tohoto nařízení, nebo smlouva o bankovním 

úvěru, má-li být zdrojem finančního krytí také bankovní úvěr, nebo prohlášení, že 

žadatel má dostatek vlastních finančních prostředků na krytí výstavby,  

• f) v případě žádosti o dotaci podle § 8 odst. 5 nebo 6 doklad o energetické 

náročnosti podle jiného právního předpisu. 

 

(4) Návrh smlouvy o poskytnutí dotace zaniká marným uplynutím lhůty 3 měsíců po jeho 

předložení, jestliže žadatel v této lhůtě nedoručí Fondu doklady uvedené v odstavci 3. 

 

§ 11 Účinnost  

 
Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem druhého kalendářního měsíce následujícího 

po dni jeho vyhlášení, s výjimkou ustanovení § 4 písm. j), které nabývá účinnosti dnem 1. 

ledna 2012. 

 

předseda vlády 

ministr pro místní rozvoj 

Rostislav Vondruška, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 3 

Fotodokumentace stávajícího stavu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 1 – exteriér, příjezd k objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 2 – exteriér, vstup do objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 3 – exteriér, přední část objektu 

 

 

 

Foto č. 4 – exteriér, zadní část objektu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 5 –  exteriér, předsazená část objektu 

(v rámci sanace určená k demolici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 6 – exteriér, předsazená část objektu 

(v rámci sanace určená k demolici) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 7 – exteriér, zahrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 8 – exteriér, okolí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 4 

Vizualizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Foto č. 1 – exteriér, západní pohled 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto č. 2 – exteriér, východní pohled 

 

 

 

 


