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1. ANOTACE V ČESKÉM JAZYCE 

V průběhu vývoje lidstva i v průběhu života rodin či jednotlivců se mění nároky 

na bydlení. V historickém vývoji se měnil podíl jednotlivých funkcí na výměře bytu, 

měnily se základní i doprovodné funkce bydlení, jejich diferenciace a lokace. Měnily se 

nároky na bydlení v čase z hlediska vývoje společnosti, ale také v průběhu života 

jedince či rodiny.  

V práci budou zohledněny statistické ukazatele charakterizující úroveň bydlení 

v České republice a jejich vývoj, stejně jako jejich rozdílnost mezi kraji.  

Ukazatele úrovně bydlení budou porovnány s hodnotami vybraných států 

Evropské unie. 

Z mnohých hledisek ovlivňujících úroveň bydlení bude vybrána věková struktura 

obyvatelstva. 

Pomocí statistických metod, porovnáním s českou legislativou, 

výběrem historických příkladů a analýzou soudobých realizací se předpokládá ukázat 

v dizertační práci, jak se standardy bydlení a diferenciace jednotlivých funkcí vyvíjejí   

a jaké jsou standardy současného bydlení s důrazem na minimální proporce bydlení.  

Vytvořením normovaných bytů a jejich následnou analýzou budou získána data 

pro jejich následné srovnání s průměrnými hodnotami skutečných bytů v České 

republice. 

Předpokládá se, že výsledky srovnání pomohou případnému dalšímu výzkumu 

zjistit optimální standard bydlení v České republice pro současného člověka. 

Při určení minimálních standardů bydlení jde především o člověka, jako 

konečného uživatele bytu s konkrétními potřebami, nikoli čistě biologickými. 

Uspokojením všech potřeb, tedy i sociálních a kulturních, je zajištěno útočiště člověka, 

stejně jako prostor pro jeho sociální rozvoj, jež má v konečném důsledku vliv na vývoj 

celé společnosti. 
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2. ANOTACE V ANGLICKÉM JAZYCE 

In the course of the development of mankind and in the course of the life of 

families or individuals are changing demands on housing. In the historical development 

of the contribution of each function on an area of flat, changed the basic functions of the 

housing, and their differentiation and the location. They are living in the time of the 

development of society, but also in the course of the life of an individual or family. 

The work will take into account the statistical indicators characterizing the level 

of housing in the Czech Republic and their development, as well as their differences 

between the edge. 

Indicators of the level of housing will be compared with the values of the selected 

States of the European Union. 

Of the many aspects that influence the level of housing will be selected by the age 

structure of the population. 

Using statistical methods, by comparison with the Czech legislation, selection of 

historical examples and analysis of contemporary realisation of the dissertation is 

supposed to show the work of housing standards, and the differentiation of the 

individual functions are and what are the standards of the current housing with an 

emphasis on the minimum proportions of the housing. 

Creating a standard apartments and their subsequent analysis of the data will be 

obtained for their subsequent comparison with the average values of the actual housing 

in the Czech Republic. 

It is assumed that the results of the comparison will help any further research to 

determine an optimum standard of housing in the Czech Republic for the contemporary 

man. 

In the determination of the minimum standards of housing in particular, as the 

end-user of the apartment with the specific needs, rather than purely biological. 

Satisfaction of all needs, including social and cultural, is a haven of man, as well as 

space for its social development, which is, ultimately, influence on the development of 

society. 
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3. ÚVOD 

„Bydlení je důležitým společenským jevem“ [27]. Provází lidstvo od dob pravěku, 

kdy bylo ovlivněno snahou přežít. „Vyvíjelo se spolu s vývojem lidstva a reagovalo tak 

na transformaci společnosti a ekonomiky“ [27]. 

Bydlení lze chápat jako útočiště uživatele, kde dochází k optimalizaci vztahů, 

životní pohody a úrovně životního prostředí.  

V historickém vývoji se měnil podíl jednotlivých funkcí na výměře bytu, měnily 

se základní i doprovodné funkce bydlení, jejich diferenciace a lokace. Měnily se nároky 

na bydlení v čase z hlediska vývoje společnosti, ale také v průběhu života jedince či 

rodiny.  

Výše zmíněná hlediska jsou v této práci konfrontována s důrazem na minimální 

proporce bydlení.  

Pojem minimální bydlení je známý z teoretických statí Karla Teigeho z období 20. 

– 30. let 20. století. Na jeho teoretické pojetí minimálního bydlení navazovali 

v architektonické praxi architekti Jaroslav Kumpošt, Josef Polášek a v pozdějších letech 

i Evžen Linhart, Václav Hilský a Jiří Voženílek a další. 

Minimální byt je chápán jako standard zajišťující biologické, sociální a kulturní 

potřeby. Excentrická myšlenka kolektivního bydlení v tzv. koldomech, kterou Karel 

Teige představuje, však nebyla v praxi zcela přijata a malý počet realizací, které tuto 

inovativní myšlenku prověřily zároveň potvrdily životaschopnost tradiční rodiny jako 

základní jednotky cenzových domácností. 

Probíhající prvorepubliková ekonomická krize spolu s trvajícím urbanizačním 

trendem nastolila potřebu realizovat bytové domy i obytné celky (sídliště) s velkým 

počtem bytů, ovšem s minimalizací investičních i provozních nákladů. 

Jiří Kroha ve svých teoretických pojednáních [14] analyzuje Teigem užívaný 

pojem biologické funkce a dále ji dělí na anabolickou a katabolickou část. Anabolickou 

částí je myšleno přijímání potravin, zažívání a trávení, vyměšování, katabolickou částí 

pak spotřebovávání energie, růst, pohyb a reprodukce. Zdůrazňuje také psychické 

potřeby uživatele bytu a zdůrazňuje sociální dosah práce architekta. 
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Stejně jako probíhaly odborné diskuze nad únosnou minimalizací bytů, 

jednoznačná odpověď neexistovala ani na pojetí minimálních bytů dle společenského 

postavení a majetnosti uživatelů bytu. 

Právní užívání bytu, kdy za první republiky převažovalo nájemní bydlení, 

podporovalo praktickou myšlenku levicově orientovaných teoretiků o eliminaci bariéry 

zabraňující migraci v případě vlastnického bydlení. Spolu s myšlenkou minimálního 

vybavení obytné buňky nejnutnějším nábytkem předesílali soudobý trend konzumace, 

který úzce souvisí s nutností růstu plošnosti bytů. 

Prvorepublikový minimální byt představoval dostatečný standard pro lidi 

obývajících slumy tísnící se u rychle se rozvíjejících průmyslových závodů a center. 

Nelze však tento bytový standard přenést do dnešní doby. Pro vysvětlení pojmu 

minimálního bytu na poč. 21. století je třeba zohlednit vývoj obytné plochy bytu, počtu 

místností, množství osob v bytě v souvislostech s vyvíjející se věkovou strukturou 

obyvatel, strukturou cenzovních domácností, včetně porovnání těchto ukazatelů 

s ukazateli ekonomicky vyspělých států západní Evropy. 

Pojem minimální byt není shodný s pojmem sociální byt. Je nutné předeslat, že 

dizertační práce se nedotýká problematiky sociálního bydlení ani široké škály hledisek  

a důsledků s tímto citlivým tématem souvisejících. Řešené téma je věnováno plošnosti 

bytů v bytovém domě, jejímu vývoji, soudobým trendům a následné konfrontaci 

s platnými českými státními normami. 

Teoretický poznatek může sloužit jako podklad pro určení optimální plošnosti 

bytu v bytovém domě a k předeslání dalšího vývoje plošnosti bytů. Uplatnění je tedy 

spatřováno v navazující vědecko-výzkumné činnosti, publikování a výuce. Optimální by 

bylo aplikovat výsledky následných výzkumů v praxi pomocí investorů, projektantů      

a obcí.  
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4. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY 

V.Kuta a F. Kuda [16] ve své práci Bydlení – součást kvality života, jeho funkce   

a změny (2005), která vznikla v rámci vědecko-výzkumného projektu Proměny bydlení 

(2005-07) charakterizují bydlení jako významnou složku životní pohody a životní 

bezpečnosti, jako rozvojový faktor celé společnosti a osudovou okolnost pro život 

jednotlivých občanů.  

Jiný autor hodnotí bydlení jako obor „silně determinovaný úrovní ekonomiky. 

Bydlení je téma širší s důsledky, které ani nelze všechny ekonomicky vyjádřit, např. 

rozvodovost, zanedbání výchovy dětí, sociální či etnické vyloučení, mezigenerační 

vztahy. Pozorován je vliv na migrační rozhodnutí, na regionální disparity“ [7]. 

Současné příklady zajišťování bydla, eliminují úvahy o proporcích a potřebě 

vnitřního prostoru. Používání tradičních přístupů k bydlení je intuitivní. 

Základními faktory, které ovlivňují bytovou situaci v České republice, je stále 

probíhající vývoj funkcí bydlení, zvyšování požadavků na standard bydlení, „populační 

vývoj, sídelní struktura, regionální rozvoj státu, hospodaření obcí a měst, sociální 

sféra“ [16], vztah obyvatel k vnitřní migraci a další. 

Vedlejšími - ovšem velmi určujícími - faktory je integrace nových technologií do 

stávajícího organismu bytu, společenský tlak na uživatele bytu. 

Po zkušenostech s monotematickými sídlištními celky a obytnými satelity je 

patrná snaha o zapojení dalších funkcí, jako je občanská vybavenost a služby, tvorba 

veřejného prostoru zohledňující lidské měřítko. 

S ohledem na stárnutí obyvatelstva jsou na místě úvahy o specifických formách 

bydlení pro starší občany, ač jejich integrace, stejně jako trend integrace občanů se 

specifickými požadavky (snížená mobilita apod.), taktéž přináší nové vývojové 

možnosti v bydlení. A konečně vysoká rozvodovost, nárůst jednočlenných domácností 

apod. přináší nové požadavky na formy bydlení. 

Zvyšuje se poptávka po variabilitě a flexibilitě bytů, po různorodosti v lokaci, 

velikosti bytů. Nikoli převážně byty pro jádrové domácnosti (oba rodiče a jejich děti), 
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které obzvláště v nových rozvojových oblastech s výstavbou rodinných domů i ve 

stávajících sídlištních celcích převažují. 

Bytová otázka je ovlivněna nejen sociálními vlivy, ale souvisí taktéž s vědou        

o práci (dnes bychom mohli říci s ekonomickou sílou potenciálního uživatele bytu). 

Stejně jako před osmdesáti lety, i dnes se setkáváme s neuspokojenou poptávkou po 

bytech, ačkoli zaznamenáváme dostatek prázdných bytů. J. Kroha o tom píše [15]: 

„velká část lidí ani při dnešní vyspělosti technických metod nemůže býti ubytována bez 

těžkých a neúměrných finančních obětí […] na straně jedné a dostatek bytů, ale             

i prázdných […] na straně druhé, ukazuje, že příčinou neubytovaného člověka 

v současné době jest nepřístupnost bytového zařízení člověku sociálně slabému […]“. 

Příčinu tedy vidí v otázce hospodářské. 

Dále však usměrňuje levicově orientované rodící se úvahy o kolektivním bydlení 

zaměřené čistě na uspokojení základního minima tvrzením: „Sociologie bydlení […] 

původní procesy a úkony nemohou býti organisovány v bytě v jejich čistě biologické 

formě, nýbrž v úpravě sociálně vyvinuté se soustavným průběžným motivem kulturním.“ 

Na „[…] půdorysném řešení i plošné organizaci bytového provozu“ tak má vliv hledisko 

„[…] biologické, psychologické, ekonomické (provozní), sociologické […] promítnutí 

lidské filosofie a psychologie na plochu.“ [15] 

Jde tedy především o člověka, jako konečného uživatele bytu, s konkrétními 

potřebami, nikoli čistě biologickými. Uspokojením všech potřeb je zajištěno útočiště 

člověka, stejně jako prostor pro jeho sociální rozvoj, jež má v konečném důsledku vliv 

na vývoj celé společnosti. Sociální vztahy ovlivnily již pravěká obydlí v jejich situování 

a komponování.  

Ačkoli cílem dizertační práce není sociální bydlení ani ekonomické hledisko 

ovlivňující otázku bydlení, je nutné si uvědomit, že úvahy o minimálním bytu mohou 

v tomto směru přispět. 

Pojem bydlení blíže upravují platné české státní normy a vyhlášky, stejně jako je na 

toto téma zaměřeno množství výzkumných prací z řad odborníků ze státních ústavů, 

universit a institucí. 1 

                                                           
1 Blíže kapitola 10. Přehled využitelných podkladů. 
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5. CÍL PRÁCE A PRACOVNÍ HYPOTÉZY 

Cíl 1: Předeslání vývoje trendů ukazatelů bydlení na základě jejich dosavadního 

vývoje. 

V práci budou zohledněny statistické ukazatele charakterizující úroveň bydlení 

v České republice a jejich vývoj, stejně jako jejich rozdílnost mezi kraji.  

Ukazatele úrovně bydlení budou porovnány s hodnotami vybraných států 

Evropské unie. 

 

Cíl 2: Porovnání stávající plošnosti bytů s minimálním standardem daným 

českými státními normami a vyhláškami ministerstev.  

Budou navrženy byty dle počtu místností určených pro bytové domy. Jednotlivé 

typy budou zohledňovat funkce a minimální velikosti místností doporučené českou 

státní normou ČSN 73 4301 Obytné budovy a normou ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů. 

Zjištěné ukazatele bytů navržených dle doporučení platných norem a vyhlášek 

budou porovnány se skutečným stavem bydlení. 

 

Pracovní hypotéza 1: Porovnání standardu bydlení v bytových domech                   

a rodinných domech, který se jeví jako odlišný. 

Samostatná kapitola bude věnována porovnání ukazatelů vyplývajících ze sčítání 

lidu, domů a bytů v roce 2001 z hlediska dvou úrovní -  rodinný dům a bytový dům. 

Úroveň bytů v obou stavebních typech se jeví jako odlišná. Potvrzením hypotézy dojde 

k potvrzení potřeby variability a flexibility bytů, stejně jako jejich různorodosti (z 

hlediska velikosti a počtu místností).  
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6. POROVNÁNÍ S ČESKOU LEGISLATIVOU 

Cílem práce je porovnání průměrných ukazatelů bydlení s hodnotami 

doporučenými českými státními normami a vyhláškami. Z norem a vyhlášek jsou 

vybrané ty pojmy, kterou jsou následně užívány v dizertační práci. S přihlédnutím 

k možnému čtenáři z řad studentů jsou uvedeny pojmy, obecně známé hodnoty              

a informace. 

Problematiku bydlení a především bytových domů, v rozsahu řešeném touto prací, 

upravuje česká státní norma ČSN 73 4301 Obytné budovy 2004, ČSN 73 4305 

Zařiditelnost bytů 1994, vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 

vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérových staveb. 

6.1.  ČSN 73 4301 OBYTNÉ BUDOVY [3] 

Česká státní norma ČSN 73 4301 Obytné budovy 2004 definuje základní pojmy: 

obytná budova – stavba určená pro trvalé bydlení, ve které alespoň dvě třetiny 

podlahové plochy připadají na byty, včetně plochy domovního vybavení určeného pro 

obyvatele jednotlivých bytů. Člení se na bytové nebo rodinné domy. 

bytový dům  - stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení…stavby pro 

bydlení o čtyřech a více bytech, přístupných z domovní komunikace se společným 

hlavním vstupem, případně hlavními vstupy z veřejné komunikace. 

rodinný dům – stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá 

požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností 

a prostorů určena k bydlení; rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, dvě 

nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

byt – soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, které svým stavebně 

technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení a je 

k tomuto účelu užívání určen. 

upravitelný byt – byt, který bez dalších stavebních úprav může sloužit osobám 

s omezenou schopností pohybu a orientace, podle zvláštního předpisu. 
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obytná místnost – část bytu (zejména obývací pokoj, ložnice, jídelna), která 

splňuje požadavky u zvláštního předpisu, je určen k trvalému bydlení a má nejmenší 

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

plochu nejméně 16 m2. Musí mít zajištěno dostatečné přímé denní osvětlení, přímé 

větrání a musí být dostatečně vytápěna s možností regulace tepla. 

přímé větrání – větrání s přívodem čerstvého vzduchu z venkovního prostoru 

Dále se norma zaměřuje na prostory bytu. Řešení bytu musí umožňovat přepravu 

předmětů o rozměrech 1800/600/1800 mm do všech obytných místností. Jednotlivé 

místnosti musí umožnit vybavení bytu základním nábytkem a zařízením podle účelu 

místností (více toto téma rozebírá ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů).   

Norma udává nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu, 

které je třeba z hlediska hygienického i z hlediska minimálního standardu a základní 

vybavenosti bytu třeba dodržet.  Rozměry vychází ze základních rozměrů nábytku         

a anatomie člověka, jako i potřeby prostoru pro pohyb a manipulaci.  

Získávání optimálních proporcí bytu či domu pomocí lidského těla je znám již 

z antiky a později renesance. 

Architekt Le Corbusier dle rozměrů člověka vytvořil proporční kánon, tzv. 

modulor. Ten měl dále sloužit pro určení optimálních proporčních vztahů v architektuře.  

Za vzor si určil mužskou postavu o výšce 183 cm, kterou dělí na tři části. Ty jsou 

vymezeny vzdálenostmi mezi nohou, pupkem, hlavou a prstem vztyčené ruky. Získané 

vzdálenosti konfrontuje (a potvrzuje) s teorií zlatého řezu. 

V tradičním japonském domě byly proporce určovány pomocí rozměrů rohože 

tatami (90 x 180 cm), jejíž velikost byla odvozena od dvou sedících či jedné ležící 

osoby. 

Současné české normy a vyhlášky zohledňují ergonomii lidského těla společně 

s hygienickým hlediskem a dalšími vlivy. 

Minimální plochy místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby jsou 

upraveny dle jejich potřeb.  
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K minimálnímu bytu se vztahuje nabídka možnosti sdružování funkcí do 

společných místností. Uvedené výměry, kubatury a rozměry představují základní 

hygienické a biologické minimum. Zároveň představují poměr či podíl jednotlivých 

funkcí na celkové výměře bytu. Z uvedených dat lze také dedukovat význam 

jednotlivých funkcí bytu pro soudobou společnost. 

Doporučení, aby každý byt ve 2. a vyšším podlaží bytového domu měl alespoň     

z části otevřený přiměřeně velký prostor s možností oslunění (lodžií, balkon nebo 

terasu) je třeba zdůraznit pro jeho významný psychologický význam na uživatele bytu. 

Jde o možnost předstoupit před fasádu domu, jako interakce interiéru s exteriérem. 

V případě minimálního bydlení je tento moment o to významnější a napomáhá ke 

zkvalitnění užívání bytu.  

Architekt Le Corbusier ve svém návrhu kolektivního domu navrhuje obytné 

buňky pro 1 dospělého člověka o velikost 3x3 m, maximálně však 3x4 m. Stísněnost 

prostoru redukuje celoprosklenou obvodovou stěnou. Stejného efektu dosahuje              

u úzkých cel v klášteře La Tourette u Lyonu (1956-1959) o šířce 1,65 m, kde cela ústí 

na lodžii, která je zároveň slunolamem. 

Samostatný prostor je v normě věnován kuchyním. Kuchyň zaznamenala 

v průběhu minulých 100 let největší vývoj. Původně centrální prostor bytu, kde se 

odehrávala běžná denní činnost celé rodiny, a který v noci sloužil pro spaní se postupně 

zcela vyčleňuje z obytné místnosti a funkce původně sdružené, se diferencují. Kuchyň 

většinou představuje běžné stolování, obývací pokoj pak druhou možnost stolování.     

V bytech sociálně silnějších rodin je kuchyň situována v blízkosti vstupu do bytu 

(domu), přes kuchyň je přístupný pokoj pro služku (ubytování služky), která provoz 

kuchyně zajišťuje. V architektonických realizacích minimálních bytů v bytových 

domech nacházíme průchozí obytnou kuchyň s minimálním kuchyňským zázemím, za 

kterou je situována ložnice (pro všechny členy rodiny). 

Na přelomu 20. a 21. století je kuchyně navracena do obytného pokoje jako 

podpora společně tráveného času členů rodiny. K tomu přistupuje velký rozvoj 

technologií pro kuchyň (myčka, mikrovlnná trouba, lednice, mraznička, roboty 

ulehčující práci v kuchyni až po speciální chladící zařízení pro archivaci vín či troubu 
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na pečení pizzy). Pro nedostatek místa v hygienickém zázemí je někdy integrována 

pračka do kuchyňské linky. Vzrůstající nároky ovlivňují velikost kuchyně. 

Dle funkcí dělíme kuchyně na pracovní (pouze pro vaření, pečení a přípravu 

jídel), kuchyně s příležitostným stolováním, kuchyně se stolováním (současné stolování 

všech členů domácností), kuchyni obytnou (se stolováním rozšířenou o prostor potřebný 

pro plnění některých funkcí obývacího pokoje). 

Podobně jako kuchyně, zaznamenalo i hygienické zázemí bytu značný rozvoj. 

V 60. letech 20. století mělo pouze 37 % bytů vlastní hygienické zázemí. Ve 30. letech 

20. století brněnský architekt Jindřich Kumpošt neváhá navrhnout v bytovém domě 

s 16-ti minimálními byty na jednom podlaží jednu společnou umývárnu. Ve stejném 

období a při stejném zadání však architekt Josef Polášek cítí potřebu byť v minimálních 

bytech soukromou „lázeň“ nejen uvažovat, ale i realizovat. Takové byty přežily do dnes 

bez nutnosti dispozice měnit. V současné době je vlastní koupelna a wc běžným 

standardem, nadále se vyvíjí vybavení hygienického zázemí. Stále více uživatelů 

požaduje nejen vanu, ale i sprchový kout, ve větších rodinách pak dvě umyvadla, či 

prostorově úspornější dvojumyvadlo, taktéž bidet (byť jeho počátky se datují do roku 

1710) si teprve nyní, o to s větším rozmachem nachází místo v realizacích koupelen. 

Stále častější je taktéž požadavek investora na více než jednu koupelnu v bytě, či 

samostatnou koupelnu pro každou ložnici zvlášť. Obzvláště v bytech bytových domů 

koupelna slouží i pro umístění pračky a stále častěji i sušičky, které taktéž ještě 

v nedávné době nebyly běžnou výbavou bytu, nýbrž byly využívány společné prádelny 

a sušárny v domě. Norma upravuje nejmenší půdorysné rozměry hygienických prostorů, 

stejně jako rozmístění zařizovacích předmětů a jejich vzdálenosti pro jejich reálné         

a optimální užívání. 

Dále se norma věnuje domovním komunikacím, schodišti, domovnímu vybavení   

a další. Potřebám této práce se již další kapitoly nevěnují či pouze okrajově.  

6.2.  ČSN 73 4305 ZAŘIDITELNOST BYTŮ [4] 

Norma upozorňuje na platnost pouze pro účely projektování a neurčuje standard 

povinného vybavení bytů. Pro zjištění optimální plošnosti je tato norma určující. 
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V kapitole II. uvádí, že řešení každého bytu, půdorysný tvar jeho místností, 

poloha oken, dveří, topných a otopných těles apod. musí umožňovat funkčně správné 

umístění základního zařízení bytu. Každý byt pak musí být řešen tak, aby mohl být 

vybaven základním zařízením pro počet osob, pro který byl podle ČSN 73 4301 

navržen. Doporučení obou norem, týkající se kategorie bytu a dle této pak zařízení, je 

možno chápat jako minimum, co musí byt splňovat. Vzhledem k vývoji potřeb obyvatel 

v průběhu jejich života a vzhledem k životnosti staveb pro bydlení a vývoji a měnícím 

se potřebám lidí, je vhodné taktéž uvažovat o variabilitě bytu a alespoň minimální 

flexibilitě. Na to norma poukazuje dále odstavcem č. 8. Řešení bytu má umožňovat 

různé způsoby zařízení podle potřeb uživatelů a podle složení domácnosti. Zejména 

obytné místnosti mají mít možnost různého upořádání nábytku a ostatních zařizovacích 

předmětů. 

Požadavek, aby rozmístění základního zařízení bytu odpovídalo funkčnímu určení 

jednotlivých místností, by bylo možno považovat za samozřejmé, ovšem upozornění na 

vytváření co největších souvislých celků nezastavěných ploch základním zařízením       

a účelné umístění úložných prostorů je pro minimální bydlení zcela zásadní. 

Norma se dále zabývá skladebnými půdorysnými rozměry základního zařízení 

bytu, nejmenšími dovolenými šířkami průchodů v bytě a velikostí zařízení v kuchyni    

a v koupelně, ve zvláštní kapitole taktéž pro invalidní osoby. 

Znalost veškerých těchto údajů je významná pro řešení minimálního bydlení, jako 

i pro hospodárné navrhovaní jakýchkoli dispozic pro bydlení. 

 

6.3.  VYHLÁŠKA 268/2009 SB. O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA 

STAVBY [37] 

Vyhláškou doporučená hospodárnost může být aplikována nejen u minimálního 

bydlení, ale jistě i u bydlení, kde projektant není požadovanou výměrou limitován. 

Vhodným příkladem jsou dispozice vily Tugendhat (pouze však podlaží určené pro 

klidovou část domu a reprezentaci, nikoli technický suterén), kde autor architekt Mies 

van der Rohe velmi důkladně promyslel praktické využití podlaží ložnic a jejich zázemí, 

stejně jako reprezentativní funkci podlaží společenského. Otevřený půdorys působí 
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vzdušně, přesto je prostor přímo úměrný jeho využití, každá část půdorysu má svou 

funkci, jediný kus nábytku není umístěn náhodně. Půdorys je zcela harmonický, bez 

plýtvání prostoru, bez kompromisů. Společenská část domu, byť značné rozlohy, zcela 

plní svou reprezentativní funkci, stejně jako mohl uspokojovat rodinný život manželů 

Tugendhatových. Celkový prostor nepůsobí neosobně. Minimalizovaná a uzavřená 

fasáda do ulice, otevření interiéru do exteriéru rozlehlé zahrady (odpovídající objemu 

domu!) působí na uživatele relaxačně a navozuje patřičnou pohodu a soukromí při 

užívání domu a chrání dům proti hluku z ulice. 

V paragrafu 16 se vyhláška blíže zabývá spotřebou energie na vytápění, větráním, 

umělé osvětlení a klimatizaci, která má být co nejnižší. Upozorňuje, že energetickou 

náročnost lze ovlivnit tvarem budovy, dispozičním řešením, orientací a velikostí výplně 

otvorů, použitými materiály a výrobky a systémy technického zabezpečení budov, 

stejně jako respektováním klimatických podmínek lokality. Toto lze ovlivnit taktéž 

hospodárným a uváženým řešením dispozic. 

 

6.4.  VYHLÁŠKA Č. 398/2009 SB. O OBECNÝCH TECHNICKÝCH 

POŽADAVCÍCH ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ 

STAVEB [38] 

Jedná se o užívání osobami s pohybovým, zrakových, sluchovým a mentálním 

postižením, osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázejícími 

dítě v kočárku nebo dítě do 3 let. Jde o požadavky, které můžou nastat v různém 

věkovém období, nebo nikdy nenastanou.  

Z hlediska bezbariérového užívání staveb je důležitá (i vzhledem ke stárnutí 

populace) následující přizpůsobivost bytů na různé životní události či na zvýšenou 

potřebu bytů s následnou úpravou (tzv. upravitelný byt). Veškeré prostory bytového 

domu, tedy i vstupní a společné, nejen byt samotný, je nutné upravit. Zvýší se nárok na 

plošný standard společných prostor i bytu.2 

                                                           
2 Doporučené nejmenší plochy obytných místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby uvádí 

česká státní norma ČSN 73 43 01 Obytné budovy na str. 13 a 15 a pokyny pro zařizování bytů pro osoby 
s omezenou schopností pohybu, které zvyšují plošnost bytů prezentuje česká státní norma ČSN 73 4305 
Zařiditelnost bytů od str. 8.. 
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7. PROMĚNA BYTU V PRŮBĚHU ŽIVOTA, MĚNÍCÍ SE 

NÁROKY NA BYDLENÍ V HISTORII, MĚNÍCÍ SE FUNKCE 

BYDLENÍ 

Tak jako se mění nároky na bydlení v průběhu života jednotlivce či rodiny, 

měnily se také nároky na bydlení v průběhu vývoje lidstva, stejně jako se měnily 

potřeby a funkce bydlení. 

 

7.1.  PRVOREPUBLIKOVÉ ČESKOSLOVENSKO 

 Tradiční domácnost se zdá být vzhledem k událostem po 1. světové válce           

a následné hospodářské krizi chápána některými levicově orientovanými architekty       

a teoretiky architektury jako přežitek. Nová úloha ženy ve společnosti, reagující na 

prudký rozvoj průmyslu započatý již v 19. století, tedy ženy pracující mimo domov, se 

zdá být podnětem pro změnu při hospodaření v domácnosti, což by mělo v důsledku 

vliv i na samotnou architekturu. Taktéž velký příliv lidí do velkých měst hledajících 

práci v průmyslu, nutí odbornou veřejnost řešit problém s nedostatkem bytů. Převis 

nabídky bytů a zároveň neuspokojená poptávka byla charakterizována jako finanční 

nedostupnost kvalitních bytů. Karel Teige uvádí [34] „ekonomická rovnováha mezi 

nabídkou a koupěschopnou poptávkou nevedou k odbourání bytového nedostatku […]“ 

pokud bude nadále nedostatek bytů dostupných. Nabízí tak jako řešení minimální byt, 

tedy byt pro existenční minimum. Představuje standard bytu vyhovující masám              

a typickým biologickým, sociálním a kulturním potřebám. Základní jednotku zde 

netvoří tradiční rodina, nýbrž muž či žena obývající samostatně obytnou buňku. Děti 

jsou vychovávány v dětském domově školeným personálem (dostatečně erudovaným 

pro výchovu dětí na rozdíl od matky, která je v tomto směru bez zkušeností).  Muž         

i žena chodící do zaměstnání se stravují ve společných prostorech, kde tráví i svůj volný 

čas. Minimální byt, který by zůstal při tradiční formě domácnosti, by dle Teigeho 

představoval návrat k nejzaostalejším bytovým způsobům. Znovu vytvářet obytné 

kuchyně vidí jako krok zpátky. 

Pro zámožné vrstvy nabízí K. Teige tzv. patricijskou vilu, kde je veškerý provoz 

zajištěn služebnictvem. „Zde nemá místo racionální ekonomie, nýbrž okázalý přepych 
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dle subjektivních nároků této vrstvy. Zde draze zaplacený „zjednodušený nábytek“ není 

požadavkem nezbytnosti, nýbrž módy!“ [34] 

Karel Teige [33] dále rozvíjí možnosti obytných buněk vzhledem k bytové situaci 

a vývoji rodiny. Poukazuje na cenovou nedostupnost nájmů v novějších bytových 

domech se slušnými byty pro lidové vrstvy. Předkládá teorii o vlastním pokoji               

o minimální výměře dle sanitární normy, tzn. 8 m2, 20 m3. Bytový trh chápe jako 

nasycený, spíše s převahou prázdných bytů, ovšem vnímá nedostatek cenově 

dosažitelných bytů pro široké lidové vrstvy. Situaci rodiny a její další vývoj vidí spíše 

negativně. Poukazuje na nárůst osob žijících mimo rodinu a domácnost a na nutnost 

„pomýšlet na nový typ bytu pro samostatné osoby. Je třeba buď svobodáren, anebo je 

nutno vyhradit v domech celá poschodí nájemníkům, kteří nemají domácnost. Jejich 

byty by se podobaly malým hotelovým pokojům, řazeným vedle sebe, zcela jako kupé 

v uhlíkovém vagonu. Lůžko, stolek, dvě židle, police na knihy a umyvadlo bylo by 

veškerým zařízením takových kabin.“ [33] 

Vybavení bytu by dle Teigeho mělo být taktéž minimální, pouze nezbytně nutné 

kusy nábytku, aby byl umožněn volný průchod a pohyb v bytě. Jednoduše pojaté 

interiéry bez ornamentu, včetně výmalby stěn a vzoru textilií, aby nedocházelo 

k pocitovému tříštění interiéru minimálního bytu [33]. 

Minimum věcí spolu s nájemním způsobem právního užívání bytu usnadňuje 

uživatelům migrační tendence. 

Činnost Mezinárodních kongresů moderní architektury (CIAM) obrátila pozornost 

k aktuální architektonické úloze, k problému nejmenšímu bytu. Architekti se zcela 

zaměřují na užitkový a sociální efekt, nikoli na vzhled a monumentalitu [28]. 

Pořádány jsou výstavy o bydlení, jejichž první předzvěstí byla mezinárodní 

výstava architektury, pořádaná v roce 1923 Bauhausem ve Výmaru. Výstava 

presentovala moderní architekturu, jejímž úkolem byla reforma bydlení. Součástí se 

stala přehlídka moderních materiálů, industrializace a typizace výstavby. 

Jiří Kroha ve spisu Sociologické fragmenty bydlení (1935) [14] rozebírá 

sociologickou stránku bydlení. Uvádí, že při samotném návrhu bytu je nutno chápat 

sociologický fragment bydlení, analyzovat bytovou plochu, udělat plošný rozbor 
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určitého bytového minima a zvážit energetiku bytu, přičemž upozorňuje, že architektu si 

musí být vědom sociálního dosahu své práce a závislosti této práce na sociálních jevech. 

Vzniká myšlenka tzv. kolektivních domů, kde nejmenší byt je totožný s obytnou 

buňkou pro dospělého jednotlivce, tyto buňky jsou seskupeny do obytných úlů. 

Le Corbusier dělí byty na malé, střední a buržoazní. Nejmenší byt, tzv. „minimo-

maximální“, je daný striktně stanovenými biologickými potřebami. Obytný komplex, 

dle Le Corbusiera, však není možno řešit s byty rozlišenými podle společenského 

postavení a majetnosti obyvatel. Kolektivní dům chápe jako útvar třídní pro vrstvy 

„existenčního minima“ [34]. Svůj příklon k prefabrikaci a sériové výrobě spolu 

s myšlenkou nejmenšího bytu presentuje u projektu Citrohan (1921). Zadní část 

v prvním patře zaujímá kuchyň, horní patro ložnice a jakési mezipatro představuje 

obytnou část domu-bytu. Seskládáním těchto obytných buněk vzniká návrh Immeubles 

villas, kde jsou tyto buňky prostřídány se zahradami.3 

Architekt Jindřich Kumpošt (1891-1968) usiloval o moderní a ekonomické řešení 

veřejných i soukromých staveb. Zabývá se otázkou minimálního bydlení podloženou 

studiem sociologických, technických a ekonomických otázek bydlení. Realizuje v době 

hospodářské krize (1922-23) městský nájemní dům s malými byty v Brně. Chodbu 

koncipuje jako společnou předsíň. Byt tvoří jedna obytná místnost s kuchyňským 

koutem a zádveří s toaletou. Lázeň je společná pro celé podlaží (tvoří jej 16 bytů). 

Koncem 20. století byly na objekt realizovány půdní vestavby větších bytů. Ostatní byty 

zůstaly zachovány, u některých došlo k vestavbě koupelny [18]. 

Architekt Josef Polášek (1899-1946) byl naplněn positivní vírou meziválečné 

doby v masarykovské Československo, které vzhledem k progresívnímu industriálnímu 

rozvoji očekává hospodářský prospěch. Tvořil převážně v Brně, které tehdy 

představovalo rychlý růst, prosperitu, modernost. Zde realizoval, mimo jiné, 6 souborů 

domů pro chudé. Zcela se s tímto tématem, jako sociálně cítící levicově orientovaný 

intelektuál, ztotožňoval. Kritizoval rozpor mezi luxusním bydlením vyšších vrstev         

a nouzovým bydlením v dělnických koloniích. V návrzích bytových domů uplatnil 

principy kolektivního bydlení. Na základě zkušeností z Holandska prosazoval typizaci   

a standardizaci stavebních součástí, čímž zajistil zlevnění celé stavby. Přes typizaci 

                                                           
3 Blíže ŠVÁCHA R. Le Corbusier. Praha: Odeon, 1989. 165 s. ISBN 80-207-0768-9 
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kladl důraz na estetičnost fasád. V 2. pol. 30. let. se odklání od vědeckého přístupu 

funkcionalismu a přiklání se k emocionální stránce funkcionalismu, používá křivky        

a kruhy. Jeho tvorba byla ovlivněna vývojem politickým, sociálním a ekonomickým. 

Jeho dílo nepostrádá funkční estetismus [22]. 

 

7.2.  ZLÍN (LE CORBUSIER VERSUS BAŤA) 

Ve Zlíně 30. let 20. století dochází k rozvoji obuvnického průmyslu. V závislosti 

na tvorbě nových pracovních míst je třeba zajistit dostatečné bydlení pro zaměstnance 

různých sociálních vrstev. Oslovený architekt Le Corbusier navrhuje nový Zlín jako 

lineární město tvořené skupinami výškových obytných budov situovaných v parku. 

Odmítá rozvolněnou výstavbu rodinných domů, která přestavuje vyšší nároky na plochu 

pozemků. Svůj návrh bydlení pojal jako soustředěné bydlení s typicky městskou 

hustotou osídlení.  

Na rozdíl od Le Corbusiera měl Tomáš Baťa představu zajistit zaměstnancům 

bydlení ve společensky izolovaných rodinných domech, jako protipól (kompenzaci) za 

kolektivní způsob práce v jeho továrně a administrativě. Myšlenka kolektivního bydlení 

architekta Le Corbusiera a izolované bydlení pro jednotlivé rodiny podle továrníka 

Tomáše Bati představoval dlouholetý myšlenkový souboj [12]. 

Kvalitní bydlení úzce souvisí s kvalitou urbánního prostředí. Aby okrajové 

rozšíření obytného území města odpovídalo městským parametrům a reagovalo tak na 

potřeby a pocity současného, městsky založeného člověka, je třeba zajistit odpovídající 

hustotu osídlení. 

Vyšší hustota zároveň představuje nižší nároky na technickou infrastrukturu, 

návaznost na stávající urbanistickou strukturu. Le Corbusierovy představy o nově 

rozvíjejících se městech (nejen ve Zlíně) se shodovaly v myšlence zrušení ulice             

a situování výškových domů v parku. Hustota osídlení odpovídala tehdejším hodnotám 

městské blokové zástavby [9]. 
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7.3.  KOLEKTIVNÍ DOMY 

Teorie obytných buněk byla dále rozvíjena a později i realizována. Vznikají 

kolektivní domy, tzv. koldomy. 

Původní myšlenka vznikla ve 20. letech 20. století v Sovětském svazu. 

V důsledku politických a sociálních změn po Velké říjnové socialistické revoluce v roce 

1917 došlo k založení Levé fronty umění. Lídry jsou bratři Vesninové a Vladimír 

Tatlin. Vzniklá teorie konstruktivizmu představovala myšlenku výstavby a rekonstrukce 

„celého světa, reorganizovaného na nových sociálně spravedlivějších a vědeckých 

základech.“ Principem je spojit socialistickou výrobu s plánovitým hospodářstvím        

a snem o velké industrializaci a mechanizaci. Do popředí se dostává kolektivní bydlení 

a minimální byt. V Moskvě je realizován kolektivní dům Komuna v roce 1930, kde byly 

navrženy byty o jedné místnosti o 9-14 m2. [28] 

N. A. Miljutin  zrušil rodinu a její byt. Místo bytů navrhuje minimalizované 

obytné buňky pro jednotlivé členy komuny o ploše 8,4 m2, určené pro spaní, studium, 

uložení osobních věcí; vše ostatní je situováno ve společných prostorech. 

Le Corbusier řešil problém bydlení ve společenství v roce 1922 v tzv. Immeubles 

-villas. Vilové bloky vznikly seskupením obytných buněk zvaných Citrohan a jejich 

prostřídáním se zahradami. Obytná buňka je tak chápána jako rodinný dům s vlastní 

zahradou situovaný jakkoli vysoko nad ulicí.  

 

Obr. č. 1 Le Corbusier - obytný dům Immeubles-villas (1922) 
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Důsledek takového seskupení je pocit izolovaného bydlení ve vlastní obytné 

jednotce a přitom nedochází k rozvolněné zástavbě, jež si nárokuje neúměrné plochy 

pozemků vzhledem k hustotě osídlení a jež Le Corbusier teoreticky napadá. Immeubles 

-villas disponovaly společným zařízením. Návrh takového typu domu je přirovnáván ke 

struktuře kláštera, kde se snoubí izolované soukromé obytné cely se společně užívanými 

prostory. Východiskem je tedy kolektivní způsob bydlení se zajištěním soukromí obytné 

buňky, při zajištění městské hustoty osídlení bez nároku na velkou plochu pozemků 

[11].4 

V roce 1946 – 52 realizuje architekt Le Corbusier kolektivní obytný dům Unité 

d´habitation v Marseille. Je zde navrženo 337 bytů dvaceti tří typů (byty jsou převážně 

dvoupodlažní). Sedmé a osmé patro jsou obchodní ulice, na střeše jsou situovány jesle, 

školky, tělocvična, bazén. 

 

Obr. č. 2 Le Corbusier - obytný dům Unité d´habitation v Marseille (1946-52) 

 

                                                           
4 Blíže ŠVÁCHA R. Le Corbusier. Praha: Odeon, 1989. 165 s. ISBN 80-207-0768-9 
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 „Pokusy s novými kolektivními formami bydlení a soužití byly prováděny 

neustále, zvláště v 19. století, a ani ve 20. století nebyly ojedinělé. Nejenergičtěji byly 

uskutečňovány po r. 1917 v Sovětském svazu, kde spojení nedostatku bytů a hledání 

sociálních životních forem vytvořilo obzvláště příznivou půdu […] měla zajistit 

v soukromé sféře jen ono minimum, jež bylo nepostradatelné pro rozmnožování […]“  

je zřejmá souvislost s dřívějšími Le Corbusierovými nápady. „Sociální struktury pro něj 

(Le Corbusiera, pozn. autora) nebyly předpokladem a východiskem staveb, ale jejich 

výsledkem.“ str. 78 z [11]. 

Kolektivní bydlení ruší tradiční sociální struktury. Vznik nových je minimální. 

Pozdější realizace Unités v Nantes a v Berlíně, které byly realizovány čistě jako obytné, 

bez společných prostor, potvrzují neoprávněnost myšlenky kolektivního bydlení, 

protože dokázaly existovat bez potíží i v této redukované formě [11]. 

Teorii koldomu předesílá předpoklad rozpadu tradiční rodiny, vize o emancipaci 

ženy, jež měla od domácnosti a dětí odejít do výroby.  

Princip kolektivních domů spočíval v sestavě minimálních obytných buněk pro 

jednotlivce se základním vybavením pro přespání. Stravování a výchova dětí měla 

probíhat kolektivně. Taktéž hospodářství mělo být centralizované a tím by došlo 

k osvobození ženy od domácnosti a výchovy dětí. Tento systém by zabránil rozvíjení 

výstavby rodinných domků a tím domácnosti jako takové. Člověk se tak stává 

v takovém typu bydlení jen přespávajícím [12]. 

„Vědecký funkcionalismus razil cestu plošnému rozšíření sovětských myšlenek     

a stavebních metod, které u nás zvítězily až po roce 1948…Metody radikální 

industrializace a typizace, které architekti vědeckého funkcionalismu promýšleli už ve 

30. letech na půdě Svazu socialistických architektů, se uvedli v nových politických 

podmínkách do praxe.“ [28]. 

V České republice byl realizován kolektivní dům v Litvínově (1947-58, autor 

E.Linhart, V. Hilský) a ve Zlíně (1950, autor J. Voženílek). 
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Obr. č. 3 Litvínov – část typického půdorysu kolektivního domu 

 

Objekt v Litvínově představuje symetricky komponovaný půdorys, dvě zalomená 

třinácti podlažní obytná křídla, která spojuje střední budova (sedmipodlažní). Západní 

křídlo tvoří ocelový skelet s vyzdívaným obvodovým pláštěm a železobetonovými 

stropy, východní křídlo pak železobetonový monolitický skelet.  

První a dvanácté podlaží tvoří byty 1+kk a 2+kk, od 2. do 11. patra jsou situovány 

mezonetové byty 3+1 se vstupy z chodeb v sudých podlažích. Celkem je zde 352 bytů 

pro až 1500 osob. Společné zázemí tvoří obchody, služby, jesle a mateřská škola, 

jídelny, sportoviště, hospody, prostor pro schůzování i klubovny. 

Myšlenka o přeměnu společnosti ke kolektivismu se ukázala jako 

neuskutečnitelná ještě před dostavbou domu. Nyní objekt souží jako běžný bytový dům 

a hotel. 
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Obr. č. 4 Litvínov – pohled na objekt kolektivního domu 

 

Kolektivní dům ve Zlíně je patnáctipodlažní monolitický železobetonový skelet. 

V přízemí je situována restaurace, klubovna, na terase tělocvična. Obytná podlaží 

obsahují 26 třípokojových bytů (55-62 m2) a 76 dvoupokojových bytů (39 m2). 

Předností koldomu ve Zlíně byla flexibilita bytů, tedy možná úprava pomocí 

montovaných příček z dřevěných panelů. Kuchyně tvořily boxy uvnitř dispozice bez 

přímého osvětlení a uměle odvětrávané.  

Myšlenky a plány na kolektivní bydlení, zejména levicově smýšlejících 

architektů, brzy narazily na své limity. Velmi skromné vybavení kuchyňských koutů 

přestalo brzy vyhovovat standardům bydlení. 

 

 

Obr. č. 5 Zlín - kolektivní dům, perspektivní pohled 
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Obr. č. 6 Zlín - kolektivní dům, půdorys typického podlaží 

 

Nezvykle malé byty slouží pro přespání, malé kuchyňské kouty pobízí k využití 

společného stravování. Chodby i schodiště jsou široké jak ulice (slouží ke 

společenskému kontaktu obyvatel. 

Přesto, že dochází ke změnám ve struktuře cenzových domácností a k nárůstu 

jednočlenných domácností, nelze předpokládat rozpad tradiční rodiny, spíše předesílá 

její transformaci. Původně četné soužití více generací v jedné domácnosti se snižuje      

a výrazně převládají domácnosti s jednou cenzovou domácností v bytě. Přes nárůst 

domácností jednotlivců (jejichž počet se mezi lety 1970- 2001 zdvojnásobil), které tvoří 

téměř 1/3 všech domácností, stále je evidováno (v roce 2001) 3 miliony cenzových 

domácností s dvěma a více členy a průměrný počet osob v domácnosti činí (v roce 

2001) 2,38 osob. 

 

7.4.  MINIMALISMUS 

 V padesátých letech 20. st. se, postupně v různých oblastech umění, objevuje 

minimalismus. Používá minimální atributy, jednoduchou geometrickou formu, 

jednoduché prostředky pro získání maximálního účinku. Odstraňuje vše nepodstatné, 

abychom mohli vnímat základní a důležité složky díla. Stavební prvky zjednodušuje na 

funkční minimum pro vyvážený a klidný dojem. Redukuje formy i materiály a volně 

navazuje na prvorepublikový vědecký funkcionalismus. 
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7.5.  JAPONSKO (TADAO ANDO) A PŘEDZVĚST KONZUMNÍ KULTURY  

 Japonský architekt Tadao Ando projektuje rodinné domy, neboli prostor pro 

„život obyčejných lidí“ (living spaces for ordinary people). Jelikož mají Japonci 

ekonomický i materiální nadbytek, jejich domy jsou většinou plně mechanizovány        

a přetékají zbožím. Svým způsobem projektování chtěl architekt Tadao Ando lidem 

ukázat, jak se dá žít, aby byli ušetřeni vlivu zhoršených podmínek prostředí, které si 

sami zavinili. Využívá původní materiály, čistou geometrii, přírodu. Eliminuje vše 

nepodstatné. Zde je předeslaná souvislost s materiálním nadbytkem a plošností bytů. 

Japonský architekt Tadao Ando volá po opětovném nastolení rovnováhy mezi 

člověkem a přírodou. „Sám architekt říká: ,Nevěřím tomu, že architektura by měla 

mluvit příliš mnoho. Měla by zůstat v tichosti a nechat promlouvat přírodu v zastoupení 

slunečních paprsků a větru. […] Mým cílem není spojení s přírodou jako takovou, spíše 

pozměnění jejího smyslu za pomoci architektury. Dojde-li k zabstraktnění přírody skrze 

architekturu, člověk k ní může nalézt nový vztah.´“ [20].   

Své myšlenky o společném bydlení a jeho spojení s přírodou použil při návrhu 

terasového bytového objektu Rokko Housing (1981-83), který je v literatuře zařazen 

mezi kvalitní příklad kompaktního bydlení [10].  Objekt je realizován v Rokko, oblast 

Kobi v Japonsku. Objekt je komponován jako skupina jednotek o velikosti 5,8 x 4,8 m. 

Je situován ve svahu, čímž získává dostatečný prostor pro množství obytných teras, 

kolem kterých se život obyvatel koncentruje a je jim umožněn kontakt s přírodou. 

 

7.6.  ZEMĚDĚLSKÁ USEDLOST JAKO PŘÍKLAD SDRUŽOVÁNÍ FUNKCÍ 

Sdružování funkcí, typické a nezbytné pro minimální byt, je patrné na prakticky 

řešených zemědělských usedlostech lidové architektury. Přesto, že se nejedná o městský 

typ bydlení a hustota osídlení odpovídá rozvolněné vesnické zástavbě, pro názornost 

vhodného příkladu sdružování funkcí je zcela na místě tento vybraný stavební typ 

zmínit. 

Obytné místnosti zemědělských usedlostí plnily funkci společného života rodiny, 

spaní, práce v domácnosti, provádění řemesla či drobných oprav a výroby, příprava jídla 
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a stolování, částečně zde byla prováděna hygiena, ale i zábava a případné hobby. Zvlášť 

pak byl prostor pro skladování a dále navazovaly objekty určené k zemědělské činnosti. 

Více funkcí musel plnit i užívaný mobiliář. Dřevěné lavice postavené kolem zdí 

ve dne sloužily na sezení a v noci ke spaní.  

V jedné usedlosti se tak setkává mnoho funkcí na jednom místě. Všechny tyto 

prostory jsou systematicky a prakticky rozložené. Ačkoli každá usedlost měla své 

potřeby, trochu jiné funkce a obytnou část obýval vždy jiný počet lidí, usedlosti byly 

řešeny v tradičně daném vzorci, který je nastaven na variabilitu potřeb jednotlivých 

prostorů. Také obytná část reagovala na různé životní události a měnící se počet            

a složení obyvatel.  

Stavby jsou hospodárné, zajišťují biologické, psychologické, kulturní                    

a společenské potřeby uživatelů. 

 

7.7.  BYTOVÝ FOND PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 

Po 2. světové válce opět vzrůstá potřeba velkého počtu nových bytů. Požadavkem 

bylo zajistit dostatečný počet malých bytů (nikoli však na hraně existenčního minima). 

Bylo třeba dosáhnout maximálních účinků pomocí minimálních prostředků. Ideově bylo 

navázáno na předválečný funkcionalismus minimálních bytů. Inspirací je dílo teoretika 

Karla Teigeho a realizace architektů J. Kumpošta, J. Poláška a dalších (z období mezi 

lety 1930-40). Poválečná architektura se odkazuje na raumplan Adolfa Loose, Plan 

Libre Le Corbusiera5 a dílo Waltra Gropia. 

V roce 1948 dochází ke komunistickému převratu. Tato událost významně 

zasahuje do dalšího vývoje architektury. „Nové byty jsou realizovány v rámci státní       

                                                           
5 Architekt Le Corubiser presentuje svůj Plan Libre, tedy 5 bodů, které dále aplikoval ve svých 

plánech a realizacích. Body jsou popsány následovně 

 Sloupy – navrhuje stavět domy na sloupech, aby bylo uvolněno přízemí pro zeleň a volný průchod 

 Střešní zahrady – zeleň, jež odebereme výstavbou domu nahradíme střešní zahradou 

 Volný půdorys – sloupy nesou jednotlivá podlaží, dispozice tak můžou být libovolně děleny 
nenosnými příčkami 

 Pásová okna – výše zmíněný systém použití sloupů nám umožňuje vést pásová okna na fasádě 

 Volné průčelí – konzolovitě vyvedené stropy uvolňují průčelí pro naprosto volné řešení oken a 
průčelí 
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a podnikové investiční výstavby.“ [28] Je realizována především hromadná bytová 

výstavba, nové velké soubory bytových domů, sídlišť a později i velkých obytných 

okrsků. Podpora výstavby rodinných domů je minimální, jsou realizovány zejména 

v malých obcích a na okrajích vesnic. 

 

7.8.  TYPIZACE VÝSTAVBY 

Požadavek na levnou, efektivní a nenáročnou výstavbu, předurčuje k typizaci 

výstavby. 

Jsou postupně realizovány cihlové domy typu T 11-20, které se lišily dispozicí 

bytů. Obvyklá výměra bytů 2+1 činila 40 m2, bytů 3+1 na 50 m2. V řadě T 11-15 

nacházíme funkčně nediferencované místnosti o stejných velikostech, nízký plošný 

standard, průchozí obytné místnosti, minimální hygienické zázemí a malý balkon. 

V domech 2. generace (od typu T 16) sledujeme větší plošný standard, 

neprůchodné obytné místnosti a dochází k diferenciaci funkcí místností. 

Typ T – 20 je určen pro single či bezdětné uživatele bytu. Jedná se o chodbový 

typ. 

Dnes nacházíme v těchto typových domech potenciál minimálních bytů                

a nezanedbatelné genius loci cihlového bytového domů.  

V 60. letech je zaznamenána další vyšší potřeba výstavby bytů. Nastupuje 

panelová výstavba [29].6   

Panelová výstavba bytových domů formou prefabrikace započala v roce 1955     

a byla ukončena roku 1992. Princip této výstavby tkví v racionalizaci a typizaci – 

měřítkem je tedy ekonomické hledisko.  

                                                           
6 Informace ohledně vývoje cihlových domů typu T 11-20 byly získány z příspěvku  na konferenci 
Architektura v perspektivě: architektura a urbanismus v 2. pol. 20. století, 2012, Nová aula VŠB-TU 
Ostrava, 19. - 20 4. 2012 z příspěvku:  SELCOVÁ L. Priestorové minimum a funkčné optimum 
v nepanelových bytových domoch v 2. polovici 20. storočí a možnosti ich remodelácie. Kolektivní 
monografie příspěvků dosud nebyla vytištěna. 

 



Disertační práce – Ing. arch. Klára Frolíková Palánová 

MINIMÁLNÍ PROSTOROVÉ NÁROKY NA SOUČASNÉ BYDLENÍ 

33 

 

 
 

Panelové domy jsou navrhovány ve státních projektových organizacích. Zpočátku, 

stejně jako u cihlových bytových domů, jsou navrhovány místnosti bez zjevné 

diferenciace, rovnocenná úroveň bytů je nastavená pro standardní, tedy průměrnou 

rodinu. Kvalita stavebně-technického provedení odpovídá stupni tehdejšího vývoje.  

Jako negativum dnes vnímáme nadhodnocený vývoj ekonomie, nízký standard 

hygienického zázemí a varianty bytů, povrchová úprava panelů, stereotyp a průchozí 

obytné místnosti. Pozitivem je úsporná výstavba, logická dispozice, do kuchyně je vždy 

situováno okno. 

Současným problémem se jeví původní úmysl zajistit bydlení pro zprůměrovanou 

rodinu, pro každého bez rozdílů. Obyvatelstvo sídlišť stárne, zvyšuje se množství 

velkých bytů s malými rodinami [19].  7 

Pro jádrové rodiny se v současnosti jeví obytná plocha jako nedostatečná, stejně 

jako minimální množství úložných prostor. Vnitřní organizace panelového bytového 

domu vytváří bariéry mezi lidmi a nevhodná se jeví taktéž fyzická vzdálenost mezi 

bytem a exteriérem, která komplikuje komunikaci mezi matkou a dítětem. 

Sídliště byla stavěna pro příslušníky středních a nižších vrstev. Tato myšlenka 

akceptuje původní záměr funkcionalistů dosáhnout integrace všech sociálních skupin 

populace v rámci jedné komunity prostřednictvím panelových sídlišť. Následně bylo 

zjištěno, že fyzická blízkost uživatelů bytu není zárukou pro vytváření užších sociálních 

vazeb.  

S růstem životní úrovně se zvyšovaly nároky obyvatel na bydlení. Obyvatelé jsou 

nespokojení s vnitřním prostředím i širším okolím, s úrovní zařízení pro sport dětí         

a trávení volného času, s prostory pro uskladnění a s dostupností občanské vybavenosti 

a škol. 

Střední třída obyvatel se stěhuje na okraje měst do rodinných domků a bytů 

v bytových domech nízkopodlažní zástavby a opouští sídliště. Paradoxně se tím zvyšuje 

suburbanizační výstavba rodinných domů na okrajích měst a v menších, městu 

                                                           
7 Podklady byly získány z přednášky: MIKUŠKOVÁ D. Priemet štandardizácie do dispozície bytu 
v společnosti bez sociálnych rozdielov a hĺadanie pozitiv pre dnešné spoločensko-ekonomické podmínky. 
Konference Architektura v perspektivě: architektura a urbanismus v 2. pol. 20. století, 2012, Nová aula 
VŠB-TU Ostrava, 19. - 20 4. 2012. Kolektivní monografie příspěvků dosud nebyla vytištěna. 
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přilehlých obcích. Dochází tedy k jevu, který měla výstavba panelových domů omezit, 

nikoli podpořit. Tento jev je patrný především v zemích západní Evropy, kde následkem 

opuštění sídlišť středních vrstev došlo k sociální marginalizaci obyvatel, ke koncentraci 

nezaměstnaných a sociálně slabších obyvatel, která byla podpořena přílivem imigrantů   

a žadatelů o azyl. 

Sídliště v postkomunistických státech se prozatím vyhnula sociální marginalizaci 

a slouží jako standardní bydlení středních vrstev [32].   

 

7.9.  EXTENZÍVNÍ VÝSTAVBA PO R. 1989, SOLITERNÍ BYTOVÁ 

VÝSTAVBA 

 Po roce 1989 dochází k poklesu výstavby bytů v bytových domech.  Rychlý 

rozvoj je zaznamenán u individuální výstavby rodinných domů. Podíl dokončených 

bytů v rodinných domech na celkovém počtu dokončených bytů překročil v roce 2009 

hranici 50 % (v roce 2010 činí 55,2 %). 

Rozvojovými oblastmi pro výstavbu rodinných domů jsou okraje měst či obcí 

přiléhající k městům. Rychle se rozvíjející zástavba vykazuje nedostatečnou návaznost 

na stávající urbanistickou strukturu. Nově zastavěná území individuální výstavbou 

vykazují malou hustotu osídlení a monofunkční charakter s převažující obytnou funkcí. 

Minimálně se vyskytující jsou doplňující funkční složky osídlení, jako je občanské 

vybavení, zelené a rekreační plochy. Doprava převažuje osobní automobilová. 

Nedostatečná hustota osídlení nepodporuje zavedení městské hromadné dopravy. 

Absence pracovních příležitostí předpokládá vysokou denní dojížďku za prací (či 

chybějícím občanským vybavením). Rozvolněná zástavba má zvýšené nároky na 

prostor a je investičně náročná na vybudování technické infrastruktury. 

O tom, že jev rozvoje okrajů měst není záležitostí novodobou hovoří P. Hnilička 

[9]: „Soudobé rozpínání měst do krajiny počalo již za průmyslové revoluce, kdy města 

bojovala s přelidněním, prostorově rozšířená města měla zajistit dostatečnou hygienu 

prostředí (tedy světlo, vzduch, zeleň). Dodnes se tento proces nezastavil, ovšem dnes již 

nejsou města přelidněná, ale spíše naopak. Diverzita, promíchání, různorodost funkcí   
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a dostatečná hustota osídlení povyšují oblast na město. Současný člověk je typ 

městský.“  

Jiným způsobem situování výstavby rodinných domů je zahušťování stávající 

struktury. Po té, co původní obyvatelé obcí přestali hospodařit (pěstování zeleniny         

a chov drobného zvířectva) na pozemcích přiléhajících k rodinnému domu, jsou tyto 

využity pro novou výstavbu. Vznikají tak nové lokality.  

Výhodou je existence funkční stávající urbanistické struktury s menším či větším 

zastoupením občanské vybavenosti. Absence pracovních příležitostí přesto nárokuje 

velkou denní dojížďku za prací. Stávající technická infrastruktura je místy nedostačující 

a je nutné ji posílit či zbudovat zcela novou. 

Nově zastavěná území spojená s blízkým městem posílenými či nově 

zbudovanými komunikacemi (vynucenými dojížďkou za prací a občanskou vybaveností 

či rekreací) mohou zapříčinit segregaci stávajících obcí či samotných okrajových části. 

Komunikace tvoří bariéru, což společně s rozvolněnou zástavbou, jež preferuje osobní 

automobilovou dopravu, zcela vymístí člověka a jeho nejpřirozenější způsob dopravy – 

chůzi. 

Veřejný prostor rozvojových oblastí bývá omezen na komunikace pro osobní 

automobilovou dopravu. Chybí tradiční městský veřejný prostor. Příležitostně jej 

nahrazuje stávající veřejný prostor původních obcí, který je však ryze vesnického 

charakteru. Pro městsky založeného člověka (jakým obyvatel Evropy 21. století je) pak 

nové sídlo postrádá městský charakter. 

Taktéž monotematičnost těchto oblastí, kdy je převážně realizován dům pro tzv. 

jádrovou rodinu (tj. rodiče a děti), tj. v průměru 3-5 osob, představuje bydlení pro 

omezenou část populace na omezené časové období života rodiny. Lze tak spatřovat 

finanční náročnost takového způsobu bydlení.  [9] 

Rodinné domy jsou půdorysně členité a rozlehlé, s okny orientovanými na všechny 

strany, čímž si nárokují velký pozemek, který však nebývá dostačující. S kompaktní 

formou zástavby rodinných domů se setkáváme jen ojediněle, zejména v posledních 

letech, kdy roste odborná kritika extenzivního využívání krajiny. Nejčastějším domem je 
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dvoupodlažní podsklepený, kdy druhé podlaží tvoří obytné podkroví, ale i domy typu 

bungalov (z USA), v naší republice neúsporné, cizorodé tvarosloví. [28].   

Výstavba bytových domů naopak rychle klesá. Dochází k rozptýlené výstavbě 

jednotlivých bytových domů. Povětšinou výstavba iniciovaná developery postrádá 

veřejná prostranství a plochy pro rekreaci.  

V 90. letech probíhá humanizace sídlišť omezená především na zateplení 

obvodových plášťů, střešní nástavby a výměnu oken. 

„U malých bytů, sociální výstavby a startovních bytů dochází k renesanci 

pavlačového typu, který snižuje stavební i provozní náklady, výhody dispoziční               

i architektonické,“ je zajištěno příčné provětrání bytu. [28] 

 

7.10.  OSM KATEGORIÍ FUNKCÍ BYTU A JEJICH PROMĚNA 

V historickém vývoji se měnil podíl jednotlivých funkcí na výměře bytu, měnily 

se základní i doprovodné funkce bydlení, jejich diferenciace a lokace. Měnily se nároky 

na bydlení v čase z hlediska vývoje společnosti, ale také v průběhu života jedince či 

rodiny.  

Vlastní funkce bytu odborná literatura dělí na osm kategorií.  

Společný život rodiny – ovlivněný časnějším opuštěním rodiny dětmi, nárůstem 

nároku na standard bydlení, nárůstem nároků na plošný standard [41], především           

u centrální obytné místnosti [16]. 

Soukromí členů rodiny – do bytů se vrací práce, projevují se individuální zájmy 

členů domácnosti, zkracuje se pracovní doba, více času je tak tráveno doma, což je 

ovlivněno i standardní mírou nezaměstnanosti [16]. 

Spaní – současný člověk má vyšší nároky na délku i kvalitu spánku, na místě jsou  

různá protihluková opatření [16]. 

Práce v domácnosti, vedení domácnosti, skladování – rozsáhlý nárůst techniky, 

„objem, se kterým se musí nový koncept bydlení vypořádat a jej pojmout“ [16], dochází 
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taktéž k pozvolnému návratu pomocnic do domácnosti. Tento jev představuje „výrazné 

zásahy do tradiční dispozice bytu.“ [16]. Zvyšující se konzumní styl života předpokládá 

vyšší standard skladových prostor [41]. 

Příprava jídel a stolování – častější integrace kuchyně i jediného stolování do 

obytného prostoru. Možnost trávení času rodiny společně při vykonávání běžných 

denních povinností. Na druhé straně snížení plošnosti integrací funkcí do jediné 

místnosti. 

Osobní hygiena – nutnost zvýšení plošného standardu místností pro osobní 

hygienu [16]. Prostory pro osobní hygienu se blíží velikosti i charakteru obytné 

místnosti, jsou spojeny nejen s hygienou, ale i relaxací. V malých bytech jsou 

v prostorech pro hygienu integrované další funkce, např. funkce technické místnosti, 

domácích prací – praní atp.) 

Zábava, hobby – nárůst volného času z důvodu zkracování pracovní doby, růstu 

nezaměstnanosti, růstu počtu lidí v postproduktivním věku a prodlužování lidského 

života [16]. 

Společenský život v bytě – nezaznamenal žádné vážné změny 

R. Zdařilová [41] vysvětluje, v odborné literatuře často užívané pojmy, 

variabilita a elasticita bytu. Zatímco variabilita bytu je chápána jako metoda 

dispoziční tvorby bytu, která pomocí přemístitelných příček a stěnového nábytku 

umožňuje zvyšovat nebo snižovat počet místností a prostorů při zachování obytné 

plochy bytu, elasticita bytu znamená velikostní změnu bytu realizovanou pomocí 

elastických dispozic bytů. Zásada spočívá ve spojení (provozní) dvojice pružných bytů 

(sousedících). 
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8. SOUČASNÉ REALIZACE S DŮRAZEM NA MINIMÁLNÍ 

BYDLENÍ 

Po kritice rozvolněné individuální výstavby rodinných domů se začíná více 

pozornosti obracet ke kompaktním formám bydlení.8 

Představitelem kompaktního bydlení v zahraničí je švýcarský Ateliér 5, který 

přišel s propracovaným přístupem k potřebám budoucích obyvatel, s jasnou představou 

o organizování dopravy (přístup k obytnému okrsku, doprava v klidu i pěší komunikace) 

a dále s přísným názorem na rozšiřování okrajů měst a využívání topografie a dalších 

okolností daných výběrem lokality. 

 Ateliér 5 příkladně využívá terén, který by byl pro běžnou rozvolněnou zástavbu 

nevhodný. Reaguje tak na devastaci okrajů měst obytnými satelity a ukazuje další 

možné cesty řešení.  Ve svých obytných celcích se snaží o potlačení hluku a dopravy, 

které obojí nepříznivě působí při dlouhodobé nepohodě na náš organismus. 

Nezanedbatelný je i jejich přínos do tvorby nových vztahů mezi obyvateli. 

Jejich realizace jsou charakterem spíše experimentální, do současnosti výborně 

fungující, ovšem jejich situování na vzdálenějších lokalitách od města neřeší 

ekologickou a ekonomickou zátěž každodenní dojížďky za prací a občanskou 

vybaveností. 

Volba pozemků je dána jejich nízkou cenou, která byla z hlediska použití lokality 

jako vzorku pro experiment pro Ateliér 5, jako investora, přístupná. Jedná se o sídliště 

Halen. 

Ateliér 5 byl založen v Bernu v roce 1955. U vzniku ateliéru stál švýcarský 

architekt Hans Brechtbühler, který v třicátých letech pracoval v ateliéru Le Corbusiera. 

Jejich tvorba je obrazem vývoje názoru na bydlení, architekturu a urbanismus. 

 V 50. letech se inspirovali corbusierovským brutalismem, který byl převeden do 

švýcarského krajinného specifika. Jejich koncepce prostoru byla řešena v respektu 

                                                           
8 Blíže RIEDLOVÁ K. Individuální bydlení 60. – 80. let u nás – vztaženo k brněnskému regionu: 
doktorská disertační práce, Brno: Vysoké učení technické, Fakulta architektury, 2005. Vedoucí 
doktorské práce Naděžda Menšíková 
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k úloze slunce, světla, ovzduší a zeleně při jednoduchosti forem. Hlavní myšlenky 

brutalismu se tehdy odrazily v tvorbě celé Evropy, severní Afriky a Japonska. 

 Základním problémem, který se Ateliér 5 snaží úspěšně řešit je hustá zástavba 

v blízkosti velkých měst. Reagují tak na rozvolněnou zástavbu satelitů, přidružených 

k velkým městům. Největší provinění je pro ně „kultura mobil-home“, tj. „trvající 

desurbanizace okolí měst, posetých tisíci rodinných domů.“ str. 21 z [9]. 

„Alternativu navrhovanou Ateliérem 5 představují dobře promyšlené sídlištní 

celky přiměřených rozměrů vystavené jedním investorem str. 54 z [10] […]cílem autorů 

byla vyšší hustota osídlení jako předpoklad pro kvalitnější bydlení  str. 56 z [10]  […] 

mohlo by to představovat nový standard existenčního minima pro střední třídu, která 

odchází z center měst str. 57 z [10] .“  

 Realizují kompaktní skupiny, které představují dokonalou souhru základní 

urbanistické koncepce a hledání nových forem a funkcí bydlení, které odpovídají 

současnému způsobu života a geomorfologickým podmínkám. 

 Základními tématy jejich urbanistických konceptů je vnímání venkovního 

prostoru z interiéru domu, vnímání interiéru domu z exteriéru, přechod od zóny veřejné 

do poloveřejné až k soukromé a vytvoření charakteristického teritoria v interiéru            

i exteriéru a jejich návaznost. 

Běžná stávající sídliště představují sociální rozvrat. „Rodiny se dříve sdružovaly 

do klanů podle pokrevního příbuzenství, do vesnic a tvořily tak podpůrnou strukturu, 

která dnes chybí.“  str. 124 z [1].  

 Sídliště pro ně není „pouhé nashromáždění bytových jednotek nebo boků, ale 

útvar vnímaný jako prostorový celek.“ Sídliště či město pro ně představuje „rytmický 

sled uliček, ulic, náměstí, veřejných zahrad a vyhlídkových teras.“ Důležitá je 

„prostorová návaznost.“ Vytváří „směs soukromých a veřejných prostor, koncepce 

podchycující sociální projev, vylučující jakoukoli segregaci. Veřejné prostory musí být 

obyvateli cítěny jako pokračování a rozšíření vlastního bytu.“ str. 21 z [10]. Vytvoření 

nových vazeb mezi obyvateli, v takto vzniklém seskupení, nahrazují dřívější klany        

a vytváří sociální zázemí. 
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Obr. č. 7 Halen - soukromé terasy bytů 

Parkování je řešeno uprostřed nebo na kraji kompaktní zástavby, napojené pěšími 

zónami na skupiny bytů. Zavrhují běžně avizovanou představu ideálního rodinného 

domu s několika auty u vstupních dveří. Jsou přesvědčeni, že tak se dá zvládnout           

a usměrnit existence svého auta. 

 „Byt jako dům“ [10],  tak je autory i obyvateli vnímána každá obytná jednotka. 

Jsou řešeny jako dvou či třípodlažní s důsledným dělením denní, noční zóny a zóny 

vedlejších aktivit. Prostory jsou navázány na venkovní lodžii nebo atrium jako 

pokračování interiéru. Víceúrovňové bydlení reaguje na Švýcarskou morfologii. 

Centrálním prostorem bytu je obytná kuchyň. 

 

Obr. č. 8 Thalmatt 1 - pěší komunikace 

Obr. č. 9 Thalmatt 2 - poloveřejný předprostor 

Obr. č. 10 Ried W2 - soukromý vstup k bytu 

Obr. č. 11 Ried W2 - poloveřejné komunikace mezi byty 

 „Ve správném konceptu kompaktní bytové skupiny nemají zbývat žádné nevyužité 

plochy – ať již nazývané „volné“ nebo „odstupy“ mezi bloky…zvýšená pozornost k ochraně 

soukromé zóny, tzn. osobního teritoria.“ [10]. 
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9. METODY ZPRACOVÁNÍ 

Triangulace – kombinace kvalitativního a kvantitativního výzkumu. Tzn. sběr dat          

a jejich analýza (kvalitativní výzkum) a statistické metody (kvantitativní výzkum), který 

slouží především k potvrzení či vyvrácení hypotéz. 

Srovnání, analýzy, dedukce. 

9.1.   STATISTICKÉ METODY  

Vybrané pojmy: 

 statistické jednotky – prvky zkoumání, 

 statistické znaky (veličiny) – vlastnosti statistických jednotek, 

 data – souhrn znaků a veličin, 

 zkoumání vlastností jednotek – veličiny kvantitativní (čísla, výměry), kvalitativní 

(popis vlastností, charakteru). 

 

Popisná statistika 

 Popisná statistika zjišťuje a shromažďuje informace, které jsou dále zpracovávány ve 

formě grafů a tabulek a jsou vypočítávány jejich číselné charakteristiky (např. průměr, 

rozptyl, percentily…) 

Třídění dat (tabulky) 

Třídění dat do skupin tak, aby vynikly charakteristické vlastnosti sledovaných jevů. 

Třídění se dělí na jednostupňové, tj. třídění dat dle změn jednoho statistického znaku              

a vícestupňové třídění, tj. třídění dle více znaků najednou. 

Grafická znázornění (grafy) 

Znázornění datového souboru pomocí grafů. Slouží pro větší názornost.  

V dizertační práci jsou použity grafy typu histogram (na vodorovné ose jsou znázorněny 

třídy, na svislé osy četnosti), polygon četností a relativních četností (úsečkami spojené body) 

a sloupkový graf (podobný histogramu, sloupce jsou oddělené, o stejné šířce, každý sloupec 

představuje jednu třídu). 
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Charakteristické průběhy grafů lze popsat jako souměrný (tvar zvonu, trojúhelníku, 

rovnoměrný), nesouměrný (ve tvaru J, obrácené J, vpravo či vlevo protažené). Dle počtu 

vrcholů grafy dělíme na jedno-, dvou-, více-vrcholové. 

Charakteristiky míry 

 Byly použity charakteristiky míry: 

 aritmetický průměr hodnot souboru, 

 geometrický průměr, 

 medián – používáme v případech, kdy soubor obsahuje některá extrémní data, ta se 

v hodnotě mediánu výrazně neprojeví, medián určuje střed souboru a je méně citlivý na 

chyby. 

 

9.2.  VYBRANÉ METODY ANALÝZY DAT 

Shluková analýza 

Cílem je rozdělení objektů do skupin dle podobných vlastností, shluková analýza nalézá 

podobné případy a vytváří z nich tzv. shluky (skupiny). 

Množství vstupních informací je porovnáváno za dané časové období (např. 1 rok) nebo 

je sledován průměr z časové řady. Popis shluků (skupin) je tvořen zčásti subjektivně dle 

výsledků shlukové analýzy. 

Koeficient korelace 

Koeficient korelace je parametrická statistická metoda, která využívá parametry 

základních souborů, vychází ze specifických předpokladů o rozdělení pravděpodobnosti 

základních souborů a výběrových statistik. Rozdělení základního souboru se předpokládá být 

normální (Gaussovo). Normální (Gaussovo) rozdělení je rozdělení pravděpodobnosti spojité 

náhodné veličiny. 

Korelace slouží pro určení míry lineární závislosti dvou veličin. 

Míra korelace je vyjádřena korelačním koeficientem, který může nabývat hodnot od -1 

do +1. Nabude-li hodnota koeficientu korelace hodnoty 1, potvrzuje to lineární závislost mezi 

zvolenými veličinami. Záporná hodnota korelace znamená růst jedné a klesání druhé korelace, 
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značí nepřímou závislost. Kladná hodnota korelace znamená shodný trend obou veličin, značí 

přímou závislost. Je-li korelační koeficient roven 0 (nekorelovatelnou), pak není mezi znaky 

žádná lineární závislost. 

Spearmanův korelační pořadový koeficient  

 Spearmanův korelační pořadový koeficient je neparametrická statistická metoda, která 

nespoléhá na odhad parametrů charakterizující rozdělení ukazatele v základním souboru. 

 Spearmanův korelační koeficient je pořadovým koeficientem a používá se podobně 

jako koeficient korelace. Jde o bezrozměrné číslo (jednotkou je pouhé samotné číslo uvedené 

v určitém tvaru, např. zlomek…), které udává korelaci (tedy statistickou závislost). Jeho 

využití je vhodné, vyskytne-li se ne normální (Gaussovo) rozložení dat u dvou soborů, nebo 

při výskytu odlehlých hodnot zkreslujících výpočet. 

9.3.  NÁSTROJE 

Jako nástroj pro určení vytyčených cílů dizertační práce byl použit software Microsoft 

Excel a Statistica 10.  
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10.  PŘEHLED VYUŽITELNÝCH PODKLADŮ 

Přehled využitých podkladů pro použité metody zpracování je seskupen do několika 

zdrojů. 

Český statistický úřad – užité jsou především údaje ze sčítání lidu, domů a bytů v roce 

2001 a analýzy provedené ČSÚ v průběhu následujících let. Ačkoli bylo provedeno aktuální 

sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011, nebyly v době vypracování dizertační práce známy 

veškeré výsledky a nebylo tedy možné informace plnohodnotně využít. Pro představení 

vývoje sledovaných údajů jsou informace porovnány v dostupném časovém rozpětí, tedy 

porovnáním výsledků sčítání z dřívějších let (např. od roku 1950 v cca 10 letých intervalech 

do roku 2001). 

Eurostat – přináší detailní statistiky států Evropské unie a kandidátských států. Použitá 

data z Eurostatu jsou zde presentovány jako srovnatelná na úrovni mezistátního srovnání. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – MMR zveřejňuje statistiky týkající se údajů       

o bydlení, podklady ke koncepci státní bytové politiky a rozbory charakterizující stav a vývoj 

bydlení v ČR. 

Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. – výzkumným záměrem SOÚ AV ČR, v.v.i. je 

sociologická analýza dlouhodobých sociálních procesů v české společnosti v kontextu 

evropských integračních politik, rozvoje znalostní společnosti, lidského, sociálního                 

a kulturního kapitálu. 

České státní normy a vyhlášky ministerstev – blíže určují standard soudobého 

bydlení, vymezují pojmy.  

Výzkumné práce pracovišť zpracovávající grantová zadání – Stavební fakulta 

ČVUT Praha, Stavební fakulta VŠB-TU Ostrava, Vysoká škola ekonomická Praha, Palackého 

univerzita Olomouc a další.9 

                                                           
9 Jako prameny dizertační práce byly využity projekty/výzkumy: Regionální disparity v dostupnosti 

bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit (finančně 
podpořený výzkum MMR v rámci programu WD-Výzkum pro řešení regionálních disparit). Projekt byl 
realizován mezi lety 2007-2011. Na řešení se podílely tři instituce, konkrétně tým Socioekonomie bydlení 
Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Praha), Institut Regionálních informací, s.r.o. (Brno) a Katedra městského 
inženýrství fakulty stavební na VŠB-TU Ostrava (Ostrava). Výzkum proměn bydlení v České republice, 2005-
2007. Ostrava: Vysoká škola báňská – technická univerzita Ostrava. 
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11. VÝCHOZÍ TEZE 

Výchozí teze dizertační práce jsou rozdělené do devíti kapitol dle témat. Každé téma má 

vliv na konečný sledovaný ukazatel, tj. plošnost bytu. Jednotlivé kapitoly předkládají data 

v tabulkách, grafech doplněných popisnou statistikou. Shrnutí na závěr každé kapitoly 

rekapituluje východiska a přispívá k zpřehlednění výsledků práce. 

 

11.1. Vývoj domovního a bytového fondu, vývoj úrovňových ukazatelů bydlení 

11.2. Technický stav bytů, kategorie bytů 

11.3. Základní údaje o dokončených bytech 

11.4. Porovnání bytů v bytových domech a rodinných domech 

11.5. Mezikrajské srovnání výstavby a velikosti bytů 

11.6. Průměrná úroveň bydlení  

11.7. Porovnání vybraných zemí EU 

11.8. Věková skladba obyvatel 

11.9. Porovnání bytů navržených dle doporučení platných norem a vyhlášek a následné 

porovnání se skutečným staveb bydlení 
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11.1. VÝVOJ DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU, VÝVOJ 

ÚROVŇOVÝCH UKAZATELŮ BYDLENÍ 

 

11.1.1. ÚVOD 

Na základě sledovaných ukazatelů v časové řadě lze posoudit vývoj úrovně bydlení 

v České republice a usuzovat jeho předpokládaný vývoj do budoucna. 

V následujících kapitolách jsou posuzovány jednotlivé ukazatele a jejich závislosti. 

Ukazatele byly získány ze sčítání, která byla provedena cca v 10tiletých intervalech. 

 

11.1.2. DOMOVNÍ A BYTOVÝ FOND NA JEDEN BYT 

Na základě provedených korelací byly zjištěny lineární závislosti zájmových veličin. 

Obecně vzato, je-li výsledkem korelace hodnota 1, potvrzuje to lineární závislost mezi 

zvolenými veličinami. Záporná hodnota znamená růst jedné a klesání druhé korelace, kladná 

korelace znamená shodný trend obou veličin. 

Korelací provedenou na ukazatelích domovního a bytového fondu na jeden byt bylo 

potvrzeno, že v závislosti na snižování počtu bydlících osob v bytě se zvyšuje obytná plocha 

na osobu v m2. 

Byla potvrzena závislost mezi plochou bytu i obytnou plochou na osobu a počtem 

obytných místností (zvyšuje-li se obytná plocha, zvyšuje se i počet obytných místností). 

V průběhu sledovaných let, mezi lety 1950 – 2001 je patrné zvyšování počtu obytných 

místností na byt (z 2,27 na 2,72 místnosti) a zároveň roste obytná plocha bytu v m2 (z 39,4 na 

49,5 m2, tj. o 10 m2). Lineární závislost obou ukazatelů byla potvrzena korelací. Progresivitu 

růstu nám potvrdil koeficient růstu, který u obytných místností činí 1,04 a u obytné plochy 

bytu 1,05. V závislosti na růstu počtu obytných místností a plošnosti bytu nám klesá počet 

bydlících osob (závislost potvrzena korelací, pokles zjištěn koeficientem růstu 0,97). 

V závislosti na klesání počtu bydlících osob v bytě roste obytná plocha na osobu, růst obytné 

plochy opět potvrdil koeficient růstu, který je v tomto případě ze čtyř sledovaných ukazatelů 

v období mezi lety 1950 až 2001 nejvyšší a činí 1,07. 
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Tab. č. 1 Domovní a bytový fond na jeden byt [39] 

ukazatel (hodnoty na 1 byt) 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

koef. 

růstu 

obytných místností 2,27 1,80 2,10 2,41 2,66 2,72 1,04 

obytné plochy v m2
 39,40 35,30 39,10 42,70 45,90 49,50 1,05 

bydlících osob 3,02 3,35 3,15 2,92 2,76 2,64 0,97 

obytná plocha na osobu v m2
 13,10 10,50 12,40 14,60 16,60 18,60 1,07 

 
 
 

Tab. č. 2 Spearmanovy korelace  

 ukazatel 

počet 
obytných 
místností 

obytné plochy 
v m

2
 

bydlících 
osob 

obytná plocha 
na osobu v m

2
 

počet obytných místností -  1 -1 1 

obytné plochy v m
2
 1 -  -1 1 

bydlících osob -1 -1 -  -1 

obytná plocha na osobu v m
2
 1 1 -1 -  

 

Tab. č. 3 Spearmanovy korelace  

 

Počet Spearman 

obytných místností & obytných místností 
  

obytných místností & obytné plochy v m
2
 6 1,00000 

obytných místností & bydlících osob 6 -1,00000 

obytných místností & obytná plocha na osobu v m
2
 6 1,00000 

obytné plochy v m
2
 & obytných místností 6 1,00000 

obytné plochy v m
2
 & obytné plochy v m

2
 

  
obytné plochy v m

2
 & bydlících osob 6 -1,00000 

obytné plochy v m
2
 & obytná plocha na osobu v m

2
 6 1,00000 

bydlících osob & obytných místností 6 -1,00000 

bydlících osob & obytné plochy v m
2
 6 -1,00000 

bydlících osob & bydlících osob 
  

bydlících osob & obytná plocha na osobu v m
2
 6 -1,00000 

obytná plocha na osobu v m
2
 & obytných místností 6 1,00000 

obytná plocha na osobu v m
2
 & obytné plochy v m

2
 6 1,00000 

obytná plocha na osobu v m
2
 & bydlících osob 6 -1,00000 

obytná plocha na osobu v m
2
 & obytná plocha na osobu v m

2
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disertační práce – Ing. arch. Klára Frolíková Palánová 

MINIMÁLNÍ PROSTOROVÉ NÁROKY NA SOUČASNÉ BYDLENÍ 

48 

 

 
 

11.1.3. SLOŽENÍ BYTŮ PODLE POČTU OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ MEZI LETY 

1970-2001 

Při sledování bytů dle počtu obytných místností v časové řadě let 1970-1980 

dominovaly byty dvoupokojové, od roku 1991 dominují byty třípokojové. Vícepokojové byty 

vykazují nejnižší počty, avšak je patrný jejich postupný nárůst. Třípokojové byty vykazují 

nejvyšší nárůst, proti bytům jednopokojovým, kde je vidět výrazný pokles. Mírně kolísá 

obytná plocha na místnost. 

Celkový počet bytů ve sledované časové řadě vykazuje mírný nárůst (koeficient růstu 

1,07). Průměrný přírůstek v průběhu jedné dekády představuje 9,3 %. Zpomalující nárůst 

počtu bytů však potvrzuje klesající procento přírůstku v průběhu vývoje (1970-80 činí 18%; 

1980-91 činí 6%, 1991-2001 činí 4 %). 

Vzhledem k většímu nárůstu bytů se 3 a více obytnými místnostmi dochází ke 

zvyšování množství obytných místností na byt. Průměrný přírůstek činí 8,7 %. Avšak i u 

ukazatele obytné místnosti na byt se růst zpomaluje, v poslední dekádě významně (1970-80 

činí přírůstek 13%; 1980-91 činí 10%, 1991-2001 činí 3 %). 

Údaje tedy dle koeficientu růstu potvrzují nárůst úrovně bydlení, ovšem potvrzují také 

trend jeho zpomalování. 

Zeleně označené hodnoty označují nejvyšší položku v rámci sčítání v daném roce. 

Oranžová barva naopak vyznačuje nejnižší položku.  

 
Tab. č. 4 Složení bytů podle velikosti v letech 1970 – 2001 [6] 

Počet  obytných  místností 1970 1980 1991 2001 koef. růstu 

1 972 364 746 650 572 803 522 101 0,81 

2 1 183 761 1 245 447 1 171 027 1 171 440 1,00 

3 672 189 1 033 508 1 272 602 1 358 867 1,26 

4 260 527 308 750 427 053 456 935 1,21 

5 a více   160 491 262 196 282 879 1,21 

nezjištěno 

   

35 456 

 celkem 3 088 841 3 494 846 3 705 681 3 827 678 1,07 

obytné místnosti na byt 2,10 2,41 2,66 2,72 1,09 

obytné plochy na místnost 18,60 17,70 17,30 18,20 0,99 
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Vývoj podílu bytů dle počtu obytných místností v časové řadě let 1970-2001 vyplývá 

z následujícího grafu. Je patrné procentuální snížení podílu bytů s 1 obytnou místností            

a v menší míře i se dvěma obytnými místnostmi na naopak nárůst čtyř a pěti pokojových bytů. 

 

 
 

Graf. č. 1 Složení bytů podle velikosti v letech 1970 – 2001 [6] 

 

 

11.1.4. VELIKOST CENZOVNÍCH DOMÁCNOSTÍ V ČESKÉ REPUBLICE MEZI 
LETY 1970-2001 

Pro pochopení potřebné struktury bytů je vhodné sledovat vývoj a strukturu cenzových 

domácností. 

Ve sledovaném období, tedy mezi lety 1970 – 2001 lze sledovat nárůst jednočlenných 

cenzových domácností. Tento typ domácností má nejprogresivnější koeficient růstu 1,24. Je 

tak potvrzen trend nárůstu domácností tzv. „singles“ (stav jednočlenných domácností v roce 

2001 představuje 190 % stavu v roce 1970). Dvojčlenné domácnosti vykazují koeficient růstu 

1,09 a jsou tak druhým nejrychleji se rozvíjejícím typem domácnosti. Domácnosti s počtem 

členů 3-4 jsou relativně konstantní, vícečlenné domácnosti vykazují v letech 1970-2001 

výraznější pokles (pětičlenné domácnosti v roce 2001 představují 62 % stavu v roce 1970). 

Ve sledovaném časovém období dochází k rovnoměrnému nárůstu celkového počtu 

domácností. Průměrný přírůstek mezi sčítáním (cca za 10 let) je 256 000 cenzovních 

domácností. 
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Tab. č. 6 Velikost cenzovních domácností v České republice mezi lety 1970 – 2001 [6] 

počet členů CD 1970 1980 1991 2001 koef. růstu 

1 668 589 938 817 1 089 647 1 276 176 1,24 

2 975 619 1 056 463 1 125 547 1 251 359 1,09 

3 810 703 732 305 752 271 823 865 1,01 

4 701 556 842 817 827 182 733 095 1,01 

5 247 187 241 952 211 157 153 297 0,85 

6 66 559 47 159 36 716 24 987 0,72 

7 a více 32 505 16 168 9 063 7 938 0,63 

celkem CD 3 502 718 3 875 681 4 051 583 4 270 717 1,07 

průměrný počet osob v CD 2,78 2,64 2,53 2,38 0,95 

 

 Graf velikosti cenzovních domácností v České republice, ve sledovaném vývoji mezi 

lety 1970 – 2001 vykazuje souměrný rovnoměrný průběh s progresívním růstem jedno           

a dvoučlenných domácností a poklesem pěti a vícečlenných domácností. 

 
 

Graf. č. 2 Velikost cenzových domácností v České republice mezi lety 1970 – 2001 [6] 
   

 

11.1.5. SHRNUTÍ 

 

Při sledování bytů dle počtu obytných místností v časové řadě let 1970-1980 

dominovaly byty dvoupokojové, od roku 1991 dominují byty třípokojové. Vícepokojové byty 
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vykazují nejnižší počty, avšak je patrný jejich postupný nárůst. Třípokojové byty vykazují 

nejvyšší nárůst, proti bytům jednopokojovým, kde je vidět výrazný pokles. Mírně kolísá 

obytná plocha na místnost. 

 Dle sčítání osob, bytů a domů v roce 2001 byl zjištěn největší podíl osob žijících 

v bytech se třemi obytnými místnostmi, velký podíl osob obývá i dvoupokojové byty. 

Výrazně nižší je podíl osob v bytech s jednou místností a se čtyřmi či pěti obytnými 

místnostmi.  

Ve sledovaném období, tedy mezi lety 1970 – 2001 lze sledovat nárůst jednočlenných 

cenzovních domácností. Je tak potvrzen trend nárůstu domácností tzv. „singles“ (stav 

jednočlenných domácností v roce 2001 představuje 190 % stavu v roce 1970). Dvojčlenné 

domácnosti jsou druhým nejrychleji se rozvíjejícím typem domácnosti. Domácnosti s počtem 

členů 3-4 jsou relativně konstantní, vícečlenné domácnosti vykazují v letech 1970-2001 

výraznější pokles (pětičlenné domácnosti v roce 2001 představují 62 % stavu v roce 1970). 

Ve sledovaném časovém období dochází k rovnoměrnému nárůstu celkového počtu 

domácností. Průměrný přírůstek mezi sčítáním (cca za 10 let) je 256 000 cenzovních 

domácností. 
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11.2. TECHNICKÝ STAV BYTŮ, KATEGORIE BYTŮ 

11.2.1. ÚVOD 

Nejen plošnost bytů, ale i jejich technický stav je určujícím faktorem vývoje bytového 

fondu. 

Dle technického stavu jsou byty děleny do čtyř kategorií. Rozhodující je při tom podíl 

technického vybavení bytu. Sledovanými ukazateli je koupelna či sprchový kout v bytě, 

vodovod v bytě, plyn ze sítě a ústředí či etážové topení. 

Na podílu těchto ukazatelů v bytě závisí zařazení bytu do I. – IV. kategorie. 

Počet bytů dle kategorie je dále porovnáván mezi lety, aby bylo možné popsat vývoj 

bytového fondu z hlediska technického stavu. 

Byty je dále možné sledovat z hlediska podílu počtu osob bydlících v bytech dle 

kategorií celkem, či byty dělit na byty v bytovém a rodinném domě. 

Na základě výstupů z výše zmíněných ukazatelů a jejich porovnání či sledování v čase 

je patrný vývoj elementárního standardu bytu. Výsledky také přispívají k určení standardu 

minimálního bytu dvacátého prvního století. 

11.2.2. VYBAVENÍ TRVALE OBYDLENÝCH BYTŮ PODLE VÝSLEDKŮ SČÍTÁNÍ 

1961-2001  

Kategorie bytů jsou určovány technickou vybaveností bytů. Vývoj vybavení trvale 

obydlených bytů tak přímo úměrně ovlivňuje podíl zastoupení jednotlivých kategorií bytů na 

celkové struktuře trvale obydlených bytů.  

Sledovanými ukazateli pro určení kategorie bytu jsou vybavení bytu koupelnou, 

vodovodem, plynem ze sítě a ústředním či etážovým topením. Ukazatelé jsou porovnány ve 

sledovaném období mezi lety 1961 – 2001, po cca 10-ti letých intervalech dle výsledku sčítání 

lidu, domů a bytů. Sledován je podíl množství vybavení bytů v procentech na celkovém 

množství bytů. Současně je zjištěna progresivita růstu či poklesu rozvoje pomocí koeficientu 

růstu.  

Sledováním jednotlivých ukazatelů bylo zjištěno, že vybavení bytu koupelnou či 

sprchovým koutem se mezi lety 1961-2001 zvýšilo z jedné třetiny bytů na téměř 100 % 
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zastoupení (96,7 %). Podobného výsledku bylo dosaženo v případě vodovodu v bytě (v roce 

2001 na 98,5 %), ovšem v roce 1961 sledujeme již více než padesátiprocentní zastoupení. 

Pozvolnější nástup má vybavení bytu plynem, kdy v roce 1961 bylo zaznamenáno čtvrtinové 

vybavení bytů, v roce 2001 bylo dosaženo 63,8 % bytů. Největšího rozvoje dosáhla 

vybavenost bytu ústředním nebo etážovým topením (z 8,9 % na 81,7 %). 

Z hlediska koeficientu růstu dosáhlo nevětšího rozvoje vybavení bytu topením (1,74), 

ukazatel plynu ze sítě a koupelna v bytě mají téměř shodný koeficient (plyn 1,28, koupelna 

1,27). Nejmenší nárůst lze sledovat u vybavení bytu vodovodem. Vybavenost vodovodem 

však byla již v minulosti dost vysoká. 

 

Tab. č. 7 Vybavení trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání 1961 – 2001 [30] 

rok 

koupelna, 

sprchový kout (%) 
vodovod v bytě 

(%) plyn ze sítě (%) 

ústřední nebo 
etážové topení 

(%) 

1961 37,6 56,5 24,0 8,9 

1970 62,4 81,4 35,6 31,8 

1980 82,9 92,4 42,9 58,4 

1991 93,2 96,9 50,0 84,4 

2001 96,7 98,5 63,8 81,7 

koef. růstu 1,27 1,15 1,28 1,74 

Porovnáním vývoje jednotlivých ukazatelů mezi sčítáním (po dekádách mezi let y 1961 

- 2001) lze potvrdit rychlý nárůst ukazatele koupelna v bytě, vodovod a topení; v roce 1991 

dochází ke zpomalení rozvoje, u ukazatele topení k poklesu. Ukazatel plynu v bytě mezi lety 

1961-2001 vykazuje pozvolný nárůst se zrychlením od r. 1991. 

 

 

Graf. č. 3 Vybavení trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání 1961 – 2001 [30] 
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11.2.3. STRUKTURA TRVALE OBYDLENÝCH BYTŮ PODLE KATEGORIÍ  

Podíl bytů dle kategorií ve sledovaném období dle sčítání mezi lety 1961-2001 

zaznamenal značnou proměnu. 

V roce 1961 převažovala IV. kategorie bytů, která se na celkovém počtu podílela více 

než padesáti procenty. Nejmenší zastoupení měly byty I. kategorie. Tato situace se změnila 

při následném sčítání v roce 1970, kdy byty první kategorie zaujímaly již téměř jednu čtvrtinu 

celkové struktury trvale obydlených bytů a čtvrtá kategorie představovala třetinu celkové 

struktury. Velký nárůst zaznamenala druhá kategorie, která dosáhla nejvyššího podílu při 

sčítání v roce 1980 (představovala téměř jednu třetinu všech bytů). V témže roce byty I. 

kategorie dosahují téměř 50 %, zatímco byty III. a IV. kategorie se pohybují kolem 

desetiprocentního zastoupení a jejich podíl nadále výrazně klesá. Jak předznamenal dosavadní 

vývoj, v roce 2001 se podíl jednotlivých kategorií proti roku 1961 zcela mění. Největší 

zastoupení mají byty I. kategorie (88,5%), ostatní kategorie se na celkové struktuře podílejí 

minimálním zastoupením (byty 4. kat. pouze 1,3 procenty). 

Tab. č. 8 Struktura trvale obydlených bytů podle kategorií [30] 

Podíly v % dle kategorie 1961 1970 1980 1991 2001 

I. 8,4 24,0 47,0 69,9 88,5 

II. 18,9 28,5 29,8 21,4 7,4 

III. 16,6 13,8 9,1 3,7 2,0 

IV. 55,8 33,8 14,2 4,9 1,3 

nezjištěno 0,3 

   

0,8 

 V průběhu let 1961-2001 je patrný nárůst podílů vyšších kategorií. V sedmdesátých 

letech je v popředí II. kategorie, od 80. let kategorie první. Podíl bytů první kategorie se tak 

v rozmezí sledovaných let zvýšil 10 x. 

 
Graf. č. 4 Struktura trvale obydlených bytů podle kategorií [30] 
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11.2.4. POČET OSOB V BYTECH PODLE DRUHU DOMU (2001) 

V roce 2001 bylo v České republice sečteno celkem 10 101 302 obyvatel, z nichž 

4 670 854 žilo v rodinném domě, tj. 46 % a 5 341 975 v bytovém domě, tj. 54 %. Z nich 90 % 

obyvatel žilo v bytech I. kategorie. Větší procento těchto bytů bylo zaznamenáno v bytových 

domech (94,1 %) než v rodinných domech (85,6 %). Rozdíl tak činí 8,5 %. Ostatní kategorie 

jsou více zastoupené u rodinných domů. Podíl těchto kategorií je však již velmi nízký (v 

celkovém součtu činí II. kategorie 6,9 %, II. kategorie 1,5 % a IV. kategorie 0, 9%). 

 

Tab. č. 9 Počet osob v bytech podle druhu domu (2001) [30] 

ukazatel počet osob celkem v rodinném domě v bytovém domě 

byty celkem 10 101 302 4 670 854 5 341 975 

kategorie I. (%) 90,0 85,6 94,1 

kategorie II. (%) 6,9 9,6 4,6 

kategorie III. (%) 1,5 2,5 0,6 

kategorie IV. (%) 0,9 1,6 0,3 

 

V grafu jsou porovnané poměry jednotlivých kategorií v rodinném a bytovém domě.    

U bytů I. kategorie jsou hodnoty téměř vyrovnané. Od II. kategorie se zvyšuje podíl bytů 

v rodinném domě. Rostoucí trend je nejvyšší u bytů IV. kategorie.  

 

 

 

Graf. č. 5 Počet osob v bytech podle druhu domu (2001) [30] 
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11.2.5. SHRNUTÍ 

Kategorie bytů jsou určovány na základě technického vybavení bytů. Dle koeficientů 

růstu lze usoudit, že nejvíce narostl podíl vybavenosti ústředním nebo etážovým topením (z 

8,9 % na 81,7 %). Nejpomalejší růst je sledován u vybavení domácností vodovodem. Stupeň 

vybavení domácností vodovodem však byl již v roce 1961 na vysoké úrovni. 

V roce 1961 převládají byty IV. kategorie na celkové struktuře trvale obydlených bytů 

(přes 50 %). V roce 1970 je největší zastoupení bytů II. kategorie (28,5 %). Od 80. let již 

nadále převládá I. kategorie bytů. Ve sledovaných letech, mezi roky 1961 – 2001 došlo 

k výraznému nárůstu bytů I. kategorie, které v roce 2001 představují téměř většinu všech bytů 

(z původních 8,4 % na 88,5 %).  

V souvislosti s vývojem zastoupení bytů I. kategorie lze sledovat, že v roce 2001 žije 

90% obyvatel České republiky v bytech I. kategorie. Větší zastoupení bytů I. kategorie je 

v bytových domech. Kategorie II. až IV. je více zastoupena v bytech v rodinných domech. 

Do budoucna lze dle koeficientu růstu usuzovat téměř 100 % vybavení bytů koupelnou, 

vodovodem a topením. Nižší zastoupení bude mít plyn ze sítě. Na základě vysokých hodnot 

předchozích zastoupení ukazatelů lze předpokládat zvyšování podílu bytů první kategorie. 

Zastoupení bytů II. až IV. kategorie lze očekávat pouze minimální. 
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11.3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOKONČENÝCH BYTECH 

11.3.1. ÚVOD 

Po roce 1989 dochází k poklesu výstavby bytů v bytových domech.  Rychlý rozvoj je 

zaznamenán u individuální výstavby rodinných domů. Podíl dokončených bytů v rodinných 

domech na celkovém počtu dokončených bytů překročil v roce 2009 hranici 50 % (v roce 

2010 činí 55,2 %), v porovnání v roce 1989 byl tento podíl 24 %. 

Na počtu dokončených bytů lze sledovat vývoj úrovně bydlení v republice. Ukazatel je 

sledován v časové řadě, aby bylo možné vysledovat vývojový trend. Ukazatel představuje 

dokončené byty celkem, dokončené byty v rodinných domech a zvlášť v domech bytových. 

Úrovňovým ukazatelem standardu bydlení je ukazatel obytné plochy jednoho 

dokončeného bytu. Výsledek srovnání v časové řadě je významný pro zjištění soudobého 

standardu minimálního bytu. 

 

11.3.2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOKONČENÝCH BYTECH 

Intenzita bytové výstavby celkem, tedy v bytových a rodinných domech ve sledovaných 

letech kolísá. Tento ukazatel je závislý na dalších socioekonomických ukazatelích. Zatímco 

v roce 1989 bylo zaznamenáno 55 073 dokončených bytů, v roce 1995 je to 12 998, tj. 4x 

méně. Od roku 1995 dochází k pozvolnému nárůstu až na 36 442 dokončených bytů v roce 

2010. 

Jelikož hodnota ukazatele dokončených bytů v roce 2010 nedosahuje hodnoty v roce 

1989 a vývoj ve sledovaném období zaznamenal silný pokles (1995) nedosahuje koeficient 

růstu hodnoty 1, pouze hodnoty 0,92, znamená tedy pokles. Z hlediska řešeného tématu je 

zajímavá hodnota koeficientu růstu podílu bytů v rodinných domech, kdy koeficient přesahuje 

č. 1, činí 1,18. Z hlediska percentily byl podíl bytů v rodinných domech v roce 1989 pouhých 

24 %, kdežto v roce 2010 ukazatel překročil hranici 50 %. Z toho vyplývá, že více 

dokončených bytů je realizováno v rodinných domech na místo v bytových.  

Koeficient růstu obytné plochy jednoho dokončeného bytu je taktéž positivní a dosahuje 

hodnoty 1,08. 
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Tab. č. 10  Základní údaje o dokončených bytech [36] 

ukazatel 1989 1990 1995 2000 2005 2010 

koef. 

růstu 

dokončené byty celkem 55 073 44 594 12 998 25 207 32 863 36 442 0,92 

podíl bytů v RD v % 24,0 32,8 41,6 41,5 41,0 55,2 1,18 

obytná plocha 1 dokončeného bytu 52,5 56,0 60,3 68,2 70,3 76,8 1,08 

 

 Ve sloupkovém grafu je patrný nesouměrný výsledek porovnání počtu dokončených 

bytů v časové řadě. Po výrazném propadu v roce 1995 je jistě pozitivním výsledkem 

průběžné, i když zpomalující nárůst sledované hodnoty. 

 

 

 
 
 
 

 

Graf. č. 6 Dokončené byty celkem mezi lety 1989 – 2010 [36] 

 
Současně s nárůstem podílu bytů v rodinných domech je zaznamenán nárůst obytné 

plochy. V roce 1989 byla průměrná obytná plocha bytu 52,5 m2, v roce 2010 již 76,8 m2, tzn. 

nárůst o 46 % ve sledovaném časovém období. 
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Graf. č. 7 Obytná plocha 1 dokončeného bytu mezi lety 1989 – 2010 [36] 

 
 

11.3.3.  SHRNUTÍ 

 Po roce 1989 významně pokleslo množství dokončených bytů. Největší propad byl 

zaznamenán v roce 1995. Od té doby dochází k postupnému nárůstu dokončených bytů, dosud 

však hodnoty dokončených bytů nedosahují hodnoty v roce 1989. 

 Od roku 1989 vzrůstá podíl dokončených bytů v rodinných domech. V roce 2010 

překročil hranici padesáti procent.  

Vzrůstá obytná plocha bytu.  Ve sledovaném období od 1989 do roku 2010 tento nárůst 

znamená 46 %. 
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11.4. POROVNÁNÍ BYTŮ V BYTOVÝCH DOMECH A RODINNÝCH 

DOMECH 

11.4.1. ÚVOD 

Pracovní hypotéza vytyčená v úvodu této práce je blíže zpracována v kapitole 11.4. 

Porovnání bytů v bytových domech rodinných domech. Úkolem je porovnat standard bydlení 

v bytových a rodinných domech, který se jeví odlišný. 

V návaznosti na předchozí kapitolu 11.3.2. Základní údaje o dokončených bytech se 

nabízí obytnou plochu jednoho dokončeného bytu dále dělit na plochu bytu v rodinném            

a bytovém domě a zjistit případné rozdíly. 

Pro porovnání standardu bydlení v rodinném a bytovém domě bude použit ukazatel 

pokojovosti bytů a jejich četnost zastoupení v obou typech domů. 

V závislosti na podílu bytů podle počtu pokojů v České republice v bytových                 

a rodinných domech se odvíjí i množství osob v bytech dle počtu pokojů. 

V závěru kapitoly dojde k porovnání ukazatelů vyplývajících ze sčítání lidu, domů        

a bytů v roce 2001 opět z hlediska dvou úrovní -  rodinný dům a bytový dům. 

11.4.2. OBYTNÁ PLOCHA DOKONČENÉHO BYTU 

Obytná plocha dokončeného bytu je sledována mezi lety 1999-2009. Obytná plocha 

jednoho dokončeného bytu celkem v časové řadě má mírně kolísavý průběh. Nejnižší hodnota 

(68,2 m2) byla v roce 2000, nejvyšší pak v roce 2008, kdy dosáhla 76 m2. Přes kolísavý 

průběh lze vysledovat mírně rostoucí tendence. 

Obytná plocha jednoho dokončeného bytu v rodinném domě se udržuje v rozmezí 96,3 

do 98,1 m2, pouze v roce 2009 došlo k mírnému poklesu na 94,4 m2. Průměrná hodnota 

obytné plochy jednoho dokončeného bytu v rodinném domě ve sledovaném období tak činí 

96,8 m2. 

Obytná plocha jednoho dokončeného bytu v bytovém domě v m2 zaznamenala nejvyšší 

vývoj. Zatímco v roce 2000 dosahuje ukazatel hodnoty 45,2 m2, v roce 2008 je to 54,0 m2, 

což je o 10,3 m2 více. 
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Tab. č. 11 Obytná plocha dokončeného bytu [8] 

obytná plocha 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1 dokončeného bytu v m
2
 69,0 68,2 70,1 68,5 69,2 68,5 70,3 71,8 70,4 76,0 74,2 

1 dokončeného bytu v RD v m
2
 97,0 96,9 96,3 97,0 96,6 97,0 98,1 97,9 97,1 96,3 94,4 

1 dokončeného bytu v BD v m
2
 51,0 45,2 48,0 43,7 49,3 47,5 50,4 50,2 50,7 54,0 52,1 

 

 V roce 2009 zaznamenáváme průměrnou obytnou plochu jednoho dokončeného bytu 

v m2 v rodinném domě 94,4 m2, v bytovém domě 52,1 m2, tj. celkem v průměru 74,2 m2.  

11.4.3. PODÍL BYTŮ PODLE POČTU POKOJŮ 

V průběhu sledovaného období let 1999 – 2009 ubývalo garsoniér a jednopokojových 

bytů, dvoupokojové a třípokojové byty mají vzrůstající tendenci především v bytových 

domech, čtyřpokojové byty pak u bytů v rodinných domech (průměrný počet pokojů 

v rodinném domě je 4,31-4,40, v letech 2007-2008 je jejich podíl na celkovém počtu 

dokončených bytů více než 4/5). 

Ačkoli je ubývání garsoniér a jednopokojových bytů v rozporu k nárůstu jednočlenných 

domácností, nárůst dvoupokojových bytů, které tyto jednočlenné domácnosti statisticky 

preferují, tento propad vysvětlují. Průměrný počet pokojů v bytě v bytovém domě je 2,02-

2,28. 

Tab. č. 12 Podíl bytů dle počtu pokojů v ČR mezi lety 1999-2009 (%) 

Porovnání podílů v rodinných domech a bytových domech [8] 

počet pokojů 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

garsoniéry RD 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

garsoniéry BD 12,8 8,5 9,7 11,5 8,0 15,1 9,8 8,0 11,5 7,3 6,6 

jednopokojové RD 1,2 1,1 1,2 1,1 1,3 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 

jednopokojové BD 24,9 22,8 21,3 31,5 21,2 27,0 19,3 20,7 15,6 14,5 15,5 

dvoupokojové RD 5,3 5,4 5,4 5,4 4,6 4,6 5,3 4,4 3,6 3,0 3,3 

dvoupokojové BD 27,9 37,5 36,6 31,1 38,3 28,6 39,5 36,5 36,6 39,0 39,7 

třípokojové RD 17,0 17,0 17,4 15,9 16,0 15,8 15,2 15,3 15,2 14,0 15,4 

třípokojové BD 25,7 25,7 25,2 20,7 26,0 21,9 25,4 27,7 29,1 30,6 29,6 

čtyřpokojové RD 30,5 31,0 31,6 32,0 33,4 33,6 34,2 37,9 37,6 40,2 40,5 

čtyřpokojové BD 7,6 4,7 6,3 4,8 5,9 6,3 5,2 6,0 6,5 7,5 7,7 

pětipokojové a větší RD 45,3 45,1 43,9 45,3 44,2 44,8 44,1 41,5 42,5 41,8 39,7 

pětipokojové a větší BD 1,1 0,7 0,9 0,4 0,7 1,1 0,8 1,1 0,6 1,1 1,0 

RD = rodinný dům 

BD = bytový dům 
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I když od roku 2007 dochází k mírnému úbytku, zaznamenali jsme v roce 2009 

z hlediska percentily celkem 39,7 % pěti a vícepokojových variant řešení rodinného domu.    

O necelé procento je převyšují byty čtyřpokojové (40,5 %), které se vyskytují nejčastěji. 

Významě menší hodnoty dosahují byty v rodinných domech třípokojové a zcela výjimečně 

jsou zastoupeny garsoniéry a jednopokojové rodinné domy. 

U bytových domů dosahují nejvyšší hodnoty dvoupokojové byty (39,7 %), o téměř     

10 % méně vykazují byty třípokojové. Garsoniéry, jednopokojové byty mají malé zastoupení, 

stejně jako byty čtyřpokojové. Byty pěti a vícepokojové mají u bytových domů jen minimální 

zastoupení. 

 

 
Graf. č. 8 Podíl bytů podle počtu pokojů v % v ČR v roce 2009 v bytových a rodinných 

domech [8] 

 

 

11.4.4. POČET OSOB V BYTECH PODLE POČTU MÍSTNOSTÍ 

V roce 2001 byl zjištěn největší podíl osob žijících v bytech se 3 obytnými místnostmi 

(39,4 %).  Druhý  největší podíl je u bytů se dvěma obytnými místnostmi, který představuje ¼ 

všech bytů. Nejmenší počet osob žije v bytech s jednou obytnou místností (8,5 %).  
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Tab. č. 13 Počet osob v bytech dle počtu místností [31] 

obytné místnosti počet osob celkem (%) v rodinném domě  (%) v bytovém domě  (%) 

1 8,5 3,9 12,5 

2 26,4 18,2 33,7 

3 39,4 31,1 46,3 

4 14,9 24,4 6,9 

5 a více 10,8 22,4 0,6 

Celkem 100 100 100 

 

Počet osob v bytech do 3 obytných místností převažuje v domech bytových, byty o 4 a 

více místnostech jsou více obývány v domech rodinných. Tento trend je přehledně znázorněn 

v následujícím grafu. 

 

 

Graf. č. 9 Počet osob v bytech dle počtu místností [31] 

 

Statistické údaje potvrzují rozdílnou úroveň bydlení v rodinných a bytových. Obytná     

i užitková plocha na byt v bytovém domě dosahuje na 60 % obytné a užitkové plochy na byt 

v rodinném domě. Počet obytných místností na byt je u bytového domu téměř o jednu 

místnost nižší. V závislosti na vyšší hodnotě ukazatel osob na obytnou místnost v bytovém 

domě vychází obytná plocha na osobu nižší. 
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11.4.5. PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ BYDLENÍ DLE DRUHU DOMU A DRUHU 

CENZOVNÍ DOMÁCNOSTI 

Ukazatele vyplývají ze sčítání v roce 2001. 

V rodinném domě se častěji vyskytují 2 cenzové domácnosti v bytě (1,14 CD oproti 

0,08 v bytovém domě). S tím souvisí vyšší hodnota bydlících osob na byt v bytě v rodinném 

domě (2,86 oproti 2,47 v bytovém domě). 

Obytná plocha na byt je v rodinném domě 1,6 x vyšší než v bytovém domě. Celková 

obytná plocha nabyt vykazuje stejný poměr při srovnání. Podíl obytné plochy na ploše 

užitkové je u obou typů (bytového i rodinného domu) stejný a činí 65 %. 

V přímé úměře k plošnosti bytu vykazuje počet obytných místností na byt v rodinném 

domě vyšší hodnoty, a to 3,27 než v bytovém domě, kde činí 2,31 (tedy téměř o 1 místnost 

méně). Jelikož zároveň ukazatel počtu osob na obytnou místnost je u rodinného domu nižší 

než v bytovém domě, vychází pak obytná plocha na osobu 21,8 m2 u rodinných domů             

a 15,8 m2 u bytových domů. 

Tab. č. 14 Průměrná úroveň bydlení podle druhu domu (2001) [31] 

ukazatel 

Byty v domech 

rodinných 

Byty v domech 

bytových 

Byty v domech 

ostatních 

obytná plocha na byt v m
2
 63,00 39,40 49,50 

celková obytná plocha na byt v m
2
 96,70 61,10 74,70 

obytné místnosti 8+ m2
 na byt 3,27 2,31 2,38 

bydlící osoby na byt 2,86 2,47 2,54 

cenzové domácnosti na byt 1,14 1,08 1,11 

obytná plocha na osobu v m2
 21,80 15,80 18,50 

osob na obytnou místnost 8+m2
 0,89 1,08 1,12 

 

Průměrné ukazatele obytné plochy na osobu a počet osob na obytnou místnost lze dále 

sledovat dle počtu cenzových domácností v bytě a dle druhu cenzových domácností. 

Z výsledků vyplývá, že v rodinném domě dosahuje nejméně obytné plochy na osobu úplná 

rodina se čtyřmi a více dětmi s hodnotou 11,2 m2 (u bytových domů je to při stejném 

ukazateli pouhých 7 m2!), nejvyšší hodnoty pak vykazuje domácnost jednotlivce – 47,7 m2 

obytné plochy na osobu v rodinném domě, vy bytovém domě je to 30,5 m2. 
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Obytná plocha na osobu v bytě v rodinném domě při 1 cenzové domácnosti činí 

v průměru 23,5 m2, u bytového domu 16,5 m2 (dosahuje 70% hodnoty u rodinného domu). Při 

dvou cenzových domácnostech v bytě je to u rodinného domu 15,3 m2 obytné plochy na 

osobu, u bytového domu je to 11,3 % (tj. 73 % hodnoty rodinného domu). 

Tab. č. 15 Průměrná úroveň domácností [36] 

ukazatel 

obytná plocha 
na osobu v m

2
 

v RD 

osob na 

obytnou 

místnost v RD 

obytná plocha 
na osobu v m

2
 

v BD 

osob na 

obytnou 

místnost v BD 

1 CD 23,5 0,82 16,5 1,04 

v tom úplná rodina bez závislých dětí 24,0 0,79 17,2 0,98 

v tom úplná rodina se závislými dětmi 17,6 1,11 12,0 1,41 

 v tom s 1 dítětem 19,7 0,99 13,6 1,25 

v tom se 2 dětmi 17,2 1,14 11,4 1,47 

v tom se 3 dětmi 14,3 1,36 9,3 1,82 

v tom se 4+ dětmi 11,2 1,73 7,0 2,52 

v tom neúplná rodina bez závislých dětí 26,4 0,72 18,1 0,95 

v tom neúplná rodina se závislými dětmi 22,8 0,87 15,2 1,14 

v tom s 1 dítětem 25,8 0,77 17,0 1,02 

v tom se 2 dětmi 20,9 0,96 13,5 1,27 

v tom se 3+ dětmi 15,2 1,31 9,7 1,80 

v tom vícečlenná nerodinná domácnost 26,3 0,74 16,2 1,09 

v tom domácnost jednotlivce 47,7 0,41 30,5 0,58 

2+ CD v bytě 15,3 1,25 11,3 1,53 

úhrn 21,8 0,89 15,8 1,09 

 

11.4.6.  SHRNUTÍ 

 V bytových domech mají větší zastoupení byty dvoupokojové a třípokojové byty, 

v rodinných domech jsou to byty čtyřpokojové a pětipokojové. Zatímco v bytových domech 

se pětipokojové byty téměř nevyskytují, v rodinných domech mají minimální zastoupení 

garsoniéry a jednopokojové byty. 

V roce 2009 zaznamenáváme průměrnou obytnou plochu jednoho dokončeného bytu 

v m2 v rodinném domě 94,4 m2, v bytovém domě 52,1 m2, tj. celkem v průměru 74,2 m2. 

Trend vývoje obytné plochy je mírně vzrůstající. 

Počet osob v bytech do 3 obytných místností převažuje v domech bytových, byty o 4 a 

více místnostech jsou více obývány v domech rodinných. 
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Prohlubují se rozdíly v úrovni bydlení mezi byty v rodinném a bytovém domě. 

V rodinném domě je výrazně vyšší obytná (i užitková) plocha na byt i na osobu, tím i méně 

osob na obytnou místnost. 
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11.5. MEZIKRAJSKÉ SROVNÁNÍ VÝSTAVBY A VELIKOSTI BYTŮ 

11.5.1. ÚVOD 

Výstavba a velikost bytů, stejně jako další ukazatele, včetně věkového složení, se mezi 

kraji České republiky liší. 

Regionálními rozdíly v dostupnosti bydlení se v letech 2007-2011 zabýval projekt 

Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy 

opatření na snížení regionálních disparit [17], který byl podpořen Ministerstvem pro místí 

rozvoj (registrační číslo WD-05-07-3). 

Na řešení se podílely tři instituce, konkrétně tým Socioekonomie bydlení 

Sociologického ústavu AV ČR, v.v.i. (Praha), Institut Regionálních informací, s.r.o. (Brno)    

a Katedra městského inženýrství fakulty stavební na VŠB-TU Ostrava (Ostrava). 

„Hlavním předmětem projektu je dostupnost bydlení a regionální rozdíly (disparity) 

v dostupnosti bydlení, potenciální důsledky vývoje dostupnosti bydlení i vývoje těchto rozdílů 

a konkrétní opatření směřující ke zvýšení dostupnosti bydlení, snížení regionálních rozdílů 

v dostupnosti bydlení, a tím i snížení negativních socioekonomických důsledků nízké 

dostupnosti bydlení a/nebo vysokých regionálních rozdílů v dostupnosti bydlení.“ [17]  

 

11.5.2.  PODÍL KRAJŮ NA DOKONČENÝCH BYTECH V ČESKÉ REPUBLICE V %, 

OBYTNÁ PLOCHA JEDNOHO DOKONČENÉHO BYTU 

Největší procento dokončených bytů na celkovém podílu bytů dokončených v České 

republice představuje výstavba v hlavním městě Praha (16,5 %), nejnižší hodnoty dosahuje 

kraj Karlovarský s hodnotou 2,4 %, tedy téměř 7 krát méně než v Praze. Vysoké procento 

nové výstavby v hlavním městě Praha však představují především bytové domy, neboť 

podílem dokončených bytů v rodinných domech se Praha pohybuje na nižších procentních 

podílech výstavby v České republice. Největší podíl výstavby bytů v nových rodinných 

domech zaznamenává Středočeský kraj a nejnižší podíl opět zaujímá kraj Karlovarský.  
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Graf. č. 10 Dokončené byty – podíl na dokončených bytech v České republice v % [36] 

 

Srovnání podílu nové výstavby mezi kraji je nerovnoměrné v závislosti na hustotě 

obyvatel na km2. Vyšší hodnoty jsou patrné u kraje Hl. město Praha, Středočeského, 

Jihomoravského i Moravskoslezského v závislosti na vysoké hustotě obyvatel České 

republiky. 

 

11.5.3. OBYTNÁ PLOCHA JEDNOHO DOKONČENÉHO BYTU DLE KRAJŮ  

Největší obytnou plochu jednoho dokončeného bytu dosahuje Středočeský kraj. 

Výsledek lze předpokládat vzhledem k četnosti výstavby bytů v rodinných domech, kdy 

statisticky byty v rodinných domech mají výrazně větší obytnou i užitkovou plochu proti 

bytům v bytových domech. V závislosti na údaji o podílu výstavby rodinných domů na 

celkové výstavbě v kraji je tedy i údaj o plošnosti tímto ovlivněn. Nejnižší obytnou plochu 

jednoho dokončeného bytu celkem představuje hlavní město Praha, která má však zároveň 

největší obytnou plochu dokončeného bytu v rodinném domě. Středočeský kraj je na druhém 

místě, na posledním – s nejnižší hodnotou obytné plochy bytu – je Moravskoslezský kraj. 
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Při mezi krajském srovnání obytné plochy dokončeného bytu celkem sledujeme 

poměrně vyrovnané hodnoty, výkyvy nacházíme u hlavního města Praha a Středočeského 

kraje. 

 

Tab. č. 16 Bytová výstavba podle krajů – úhrn let 1989-2008 [36] 

Kraj 

Dokončené byty - 
podíl na ČR (%) 

z toho v nových 
rodinných domech - 

podíl na ČR (%) 

Obytná plocha 1 
dokončeného bytu 

celkem v m
2
 

Obytná plocha 1 
dokončeného bytu v 

RD v m
2
 

Hl. m. Praha 16,5 5,3 59,1 105,1 

Středočeský 13,7 20,6 76,9 96,1 

Jihočeský 7,0 7,8 65,6 87,3 

Plzeňský 6,0 6,3 63,5 87,5 

Karlovarský 2,4 1,9 62,6 94,6 

Ústecký 4,2 3,5 61,8 93,0 

Liberecký 3,8 3,6 62,2 90,5 

Královéhradecký 5,1 5,3 63,9 87,3 

Pardubický 5,1 5,3 64,5 87,4 

Vysočina 5,2 6,4 67,5 86,5 

Jihomoravský 11,6 12,3 67,7 91,6 

Olomoucký 5,3 5,5 64,9 87,4 

Zlínský 5,6 6,8 68,2 89,2 

Moravskoslezský 8,4 9,2 65,3 85,2 

 

11.5.4. SHRNUTÍ 

 Nejvyšší procenta podílu dokončených bytů dosahují kraje s největší hustotou 

osídlení.  

Obytná plocha dokončeného bytu je mezi kraji vyrovnaná, kromě kraje hl. město Praha 

a Středočeského kraje. V kraji Hl. město Praha je zaznamenána nejnižší obytná plocha 

dokončeného bytu celkem, ovšem nejvyšší hodnota obytné plochy dokončeného bytu 

v rodinném domě. 
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11.6. PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ BYDLENÍ 

11.6.1. ÚVOD 

Následující kapitola se věnuje porovnání ukazatelů průměrné úrovně bydlení v České 

republice. Data byla získána ze sčítání lidu, domů a bytů mezi lety 1961 – 2001. Pro 

představu o průměrné úrovni bydlení a jeho dalšímu vývoji byla použita data průměrná 

obytná plocha, průměrný počet osob v bytě. 

Mezi lety 1980-2001 jsou pozorované údaje průměrné obytné plochy a počtu osob na 

obytnou místnost na osobu dle druhu cenzových domácností. 

V časové řadě sčítání v roce 1970-2001 je sledován průměrný počet osob na obytnou 

místnost celkem, na 1 cenzovou domácnost v bytě, na dvě cenzové domácnosti v bytě. 

11.6.2. PRŮMĚRNÁ OBYTNÁ PLOCHA V LETECH 1961-2001 

Průměrná obytná plocha na byt se mezi lety 1961 – 2001 zvětšila o 15,2 m2 (z 35,3 na 

49,5 m2). Obytná plocha na obytnou místnost měla kolísavý průběh. Koeficient růstu potvrdil 

klesající trend. Nejprogresivnější růst potvrdil koeficient růstu (1,15) u ukazatele průměrné m2 

na osobu).  

 

Tab. č. 17 Průměrná obytná plocha v letech 1961 – 2001 [35] 

Průměrná obytná plocha 1961 1970 1980 1991 2001 koef. růstu 

na byt 35,3 39,1 42,7 45,9 49,5 1,09 

na obytnou místnost 19,6 18,6 17,7 17,2 18,2 0,98 

na 1 osobu 10,5 12,4 14,6 16,6 18,6 1,15 

 

Zjištěné koeficienty růstu potvrzuje graf. Růst (tedy překročení hodnoty 1) potvrzuje 

ukazatel průměrné obytné plochy na byt a na 1 osobu, naopak klesání s mírnou změnou v roce 

1991 směrem k růstu se potvrdilo u ukazatele průměrné obytné plochy na obytnou místnost. 
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Graf. č. 11 Průměrná obytná plocha v letech 1961 – 2001 [35] 

 

Mezi lety 1961 – 2001 je patrný nárůst počtu obytných místností na byt, což 

koresponduje s nárůstem počtu bytů s více místnostmi a dále klesá počet osob na obytnou 

místnost, čímž se zvyšuje průměrná obytná plocha na osobu. 

 

11.6.3. PRŮMĚRNÝ POČET OSOB MEZI LETY 1961-2001 

Průměrný počet osob na byt se mezi sledovanými lety snížil o více než pětinu (22 %). 

Průměrný počet osob na obytnou místnost se snížil z necelé dvě osoby (1,86) na méně než 

jednu osobu (0,98). Počet obytných místností na byt se naopak zvýšil o téměř 1 místnost (z 

1,8 na 2,72). 

 Lze potvrdit trend obývání bytů méně početnými rodinami a zároveň je potvrzen 

nárůst domácností jednotlivců. 

Tab. č. 18 Průměrný počet osob mezi lety 1961 – 2001 [35] 

Průměrný počet osob 1961 1970 1980 1991 2001 koef. růstu 

na byt 3,36 3,15 2,92 2,76 2,64 0,94 

na obytnou místnost 1,86 1,50 1,21 1,04 0,98 0,85 

Počet obytných místností na byt 1,80 2,10 2,41 2,66 2,72 1,11 

 

Sledované trendy potvrdil koeficient růst, který u ukazatele průměrného počtu osob na 

byt a na obytnou místnost nedosahuje hodnoty 1, znamená tedy pokles hodnot.  Znamená to 
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však zvyšující se životní úroveň stejně jako zvyšující se počet obytných místností na byt. 

Zjištěné koeficienty růstu potvrzuje následující graf. 

 

 

Graf. č. 12 Průměrný počet osob mezi lety 1961 – 2001 [35] 

 

11.6.4. PRŮMĚRNÁ OBYTNÁ PLOCHA NA OSOBU DLE TYPU CENZOVNÍ 

DOMÁCNOSTI 

Úroveň bydlení ovlivňuje právní způsob užívání bytů, samostatné či společné bydlení 

více domácností. 

Přestože lze sledovat nárůst obytné plochy na osobu u všech typů cenzových 

domácností, zvyšují se rozdíly mezi byty se samostatně a společně bydlícími cenzovými 

domácnostmi. Vývoj obytné plochy na byt společně bydlících cenzových domácností 

(koeficient růstu 1,06) zaznamenal pomalejší růst než vývoj obytné plochy bytu jedné 

cenzové domácnosti (koeficient růstu 1,14). V roce 2001 připadalo na osobu v bytech 

samostatně bydlících domácností o polovinu více obytné plochy než v bytech společně 

bydlících domácností.  

Stejnou rychlost růstu zaznamenávají jednotlivé typy samostatně bydlících cenzových 

domácností (koeficient 1,11), rychlejší růst je u domácností jednotlivců (1,12), pomalejší       

u vícečlenných nerodinných domácností (1,01) Rozdíly mezi obytnou plochou na osobu 

v jednotlivých typech samostatně bydlících cenzových domácností je výrazný. Nejvyšší 
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obytné plochy na osobu (rok 2001) představuje domácnost jednotlivce (37 m2), nejnižší 

hodnoty pak úplná rodina se závislými dětmi (14,5 %). 

 

Tab. č. 19 Průměrná obytná plocha na osobu v m
2 

mezi lety 1980 – 2001 [36] 

ukazatel 1980 1991 2001 koef. růstu 

1 CD v bytě 15,1 17,1 19,5 1,14 

v tom úplná rodina bez závislých dětí 16,6 19,6 20,5 1,11 

v tom úplná rodina se závislými dětmi 11,7 13,2 14,5 1,11 

v tom neúplná rodina bez závisl. dětí 17,5 20,1 21,4 1,11 

v tom neúplná rodina se závisl. dětmi  13,5 15,6 17,2 1,13 

v tom vícečlenná nerod. domácnost 19,2 20,3 19,5 1,01 

v tom domácnost jednotlivce 29,3 32,7 37,0 1,12 

2 + CD v bytě 12,3 13,6 13,7 1,06 

úhrn 14,6 16,6 18,6 1,13 

 

 Zvyšující se průměrná obytná plocha na osobu dle typu domácností potvrzuje 

zvyšující se životní úroveň. Rozdílnost hodnot u jednotlivých typů domácností je přesto 

výrazný a zvyšující se tempo růstu u domácností jednotlivců podporuje již nyní výrazné 

hodnoty průměrné obytné plochy na osobu na rozdíl od ukazatele obytné plochy na osobu      

u domácnosti úplné se závislými dětmi. 

11.6.5. POČET OSOB NA OBYTNOU MÍSTNOST MEZI LETY 1980-2001 

V závislosti na zvyšování se obytné plochy na osobu se přímo úměrně snižuje počet 

osob na obytnou místnost. Největší pokles je u domácností jednotlivce, nejnižší                      

u vícečlenných nerodinných domácností a u úplných rodin se závislými dětmi. Pokles 

ukazatele počtu osob na obytnou místnost opět potvrzuje zvyšující životní úroveň. 

Nižší je ovšem životní úroveň vícečlenných domácností (úplných rodin s dětmi). Vyšší 

životní úroveň vykazuje úplná rodina se závislými dětmi, neúplná rodina bez závislých dětí, 

Nejvyšší životní úroveň vykazuje domácnost jednotlivce. 
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Tab. č. 20 Počet osob na obytnou místnost mezi lety 1980 – 2001 [36] 

ukazatel 1980 1991 2001 koef. růstu 

1 CD v bytě 1,17 1,01 0,93 0,89 

v tom úplná rodina bez závislých dětí 1,08 0,89 0,88 0,90 

v tom úplná rodina se závislými dětmi 1,46 1,27 1,26 0,93 

v tom neúplná rodina bez závisl. dětí 1,04 0,88 0,85 0,90 

v tom neúplná rodina se závisl. dětmi  1,30 1,09 1,05 0,90 

v tom vícečlenná nerod. domácnost 0,98 0,91 0,94 0,98 

v tom domácnost jednotlivce 0,64 0,55 0,50 0,88 

2 + CD v bytě 1,48 1,30 1,35 0,96 

úhrn 1,21 1,04 0,98 0,90 

 

 

11.6.6. PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ BYDLENÍ PODLE SOUŽITÍ DOMÁCNOSTÍ – 

PRŮMĚRNÝ POČET OSOB NA OBYTNOU MÍSTNOST V BYTECH 

Trend snižování průměrného počtu osob na obytnou místnost v bytech se potvrzuje 

v průběhu let 1970-2001 u sledování celkového počtu cenzovních domácností, i u 1 cenzovní 

domácnosti v bytě. Podobný vývoj mělo i soužití dvou a více cenzovních domácností v bytě, 

při sčítání v roce 2001 se však množství osob na obytnou místnost opět počal zvyšovat. 

 

Tab. č. 21 Průměrná úroveň bydlení podle soužití domácnosti – průměrný počet osob na 
obytnou místnost v bytech [35] 

rok celkem  s 1 CD se 2+ CD 

1970 1,50 1,45 1,80 

1980 1,21 1,17 1,48 

1991 1,04 1,01 1,30 

2001 0,98 0,93 1,35 

 

 Graf zaznamenává vývoj průměrného počtu osob na obytnou místnost v bytech 

celkem, v bytě s 1 CD a se dvěma CD. Pokles křivky znamená zvyšující se životní úroveň. 
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Graf. č. 13 Průměrná úroveň bydlení podle soužití domácnosti – průměrný počet osob 
na obytnou místnost v bytech [35] 

 

Z výsledků sčítání osob, domů a bytů v roce 2001 vyplývá, že v 90 %  bytů bydlí jedna 

domácnost. 

Při sčítání osob, domů a bytů v roce 2001 bylo sečteno více než 3 000 osob 

v nouzových stavbách. Narůstá také počet lidí v mobilním zařízení (222 osob). Za mobilní 

zařízení je považováno ubytovací zařízení, které může být přepravováno nebo se může 

pohybovat (maringotka, obytná loď, karavan). Tento typ bydlení je více patrný např. 

v Holandsku (houseboaty) nebo v USA (bydlení v karavanech – celé čtvrti vybavené 

karavany či v přemístitelných mobilních domech). 

 

11.6.7. PRŮMĚRNÁ OBYTNÁ PLOCHA NA OSOBU V M
2
 V BYTECH 

 

V závislosti na zvyšování celkové obytné plochy bytů a snižování počtu osob na byt 

dochází ke zvyšování průměrné obytné plochy na osobu v bytech. 

Jelikož vykazují byty se dvěma cenzovými domácnostmi větší počet osob na byt, lze 

sledovat menší průměrnou obytnou plochu na osobu v bytech.

Prokázaná rychlost růstu se postupně zpomaluje, i když tento trend není nijak výrazný 

(za uvedené dekády jednotlivých sčítání činí nárůst 15, 13, 11 %). Průměrný nárůst je 13 %. 
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Tab. č. 22 Průměrná úroveň bydlení dle soužití domácností – průměrná obytná plocha 
na osobu v m

2
 v bytech [35] 

 

rok celkem s 1 CD se 2+ CD 

1970 12,40 12,80 10,60 

1980 14,60 15,10 12,20 

1991 16,60 17,10 13,60 

2001 18,60 19,50 13,70 

 

 

11.6.8. SHRNUTÍ 

Průměrná obytná plocha na byt se mezi lety 1961 – 2001 zvětšila o 15,2 m2 (z 35,3 na 

49,5 m2). 

Průměrná obytná plocha na osobu se téměř zdvojnásobila (mezi lety 1961-2001 z 10,5 

na 18,6 m2). 

Obytná plocha na obytnou místnost činila v roce 2001 18,2 m2. 

Došlo k nárůstu počtu obytných místností na jeden byt (mezi lety 1961-2001 z 1,8 na 

2,72). 

Klesá počet osob na obytnou místnost (mezi lety 1961-2001 z 1,86 na 0,98). 

Zvyšuje se průměrná obytná plocha na osobu. 

Zvyšují se rozdíly mezi byty se samostatně a společně bydlících cenzových domácností. 

Nejvyšší obytné plochy na osobu se vyskytují v domácnostech jednotlivce (37 m2), 

nejnižší pak u úplných rodin se závislými dětmi (14,5 m2). 

Vývoj sledovaných ukazatelů potvrdil zvyšující se životní úroveň, která však není u 

všech typu cenzových domácností shodná. 

 

 

 

 

 

11.7. POROVNÁNÍ VYBRANÝCH ZEMÍ EU 
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11.7.1. ÚVOD 

Pro srovnání České republiky se státy Evropské unie byly vybrány státy, které sousedí 

s Českou republikou (Polsko), mají společnou historickou souvislost (Slovensko, Rakousko), 

jde o státy postkomunistické (Rumunsko) či státy ekonomicky vyspělé Západní Evropy 

(Rakousko, Nizozemí). Švýcarsko bylo vybráno pro srovnání bydlení dle právního užívání 

bytu, neboť představuje stát s nejvyšší mírou nájemného bydlení. 

11.7.2. POČET DOKONČENÝCH BYTŮ, POČET BYTŮ NA 1000 OBYVATEL, 

POČET ČLENŮ V DOMÁCNOSTI, POČET OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ NA 

OSOBU, PRŮMĚRNÁ OBYTNÁ PLOCHA NA OSOBU 

Nejvíce bytů bylo postaveno v Polsku, nejméně na Slovensku. Největší počet obyvatel 

z porovnávaných států má Polsko, nejméně Slovensko.  

Rakousko má nejvíce bytů na obyvatele (401 bytů/1000 obyvatel), kdežto Polsko 

nejméně (304 bytů/1000 obyvatel), ačkoliv má největší počet bytů úhrnem. Na druhém místě 

je Česká republika s 373 byty na 1000 obyvatel.  

Průměrný počet členů v domácnosti má Česká republika shodný počet s Rakouskem, 

tedy 2,4 osob na domácnost, v Polsku je to 2,8 a v Rumunsku 2,9 osob na domácnost. 

Průměrný počet místností na osobu má nejvíce Rakousko (1,6), dále Česká republika 

(1,2), Polsko a Slovensko (1,0), nejméně pak Rumunsko 0,9 místností na osobu. 

Výrazné rozdíly jsou patrné u ukazatele průměrné obytné plochy na osobu, kde nejvyšší 

hodnoty dosahuje opět Rakousko s hodnotou 50 m2 na osobu. Druhé nejvyšší hodnoty 

dosahuje Polsko s 21 m2 obytné plochy na osobu, za ním je Česká republika s 19 m2, téměř 

srovnatelných hodnot dosahuje Slovensko a Rumunsko (17,6 a 17,1 m2 obytné plochy na 

osobu). 

Zjištěné statistické údaje potvrzují vyšší životní úroveň bydlení v České republice, která 

nedosahuje úrovně vyspělých států Západní Evropy, ovšem v rámci srovnání vybraných zemí 

Česká republika v průměru dosahuje nejvyšších hodnot z vybraných porovnávaných zemí, 

kromě Rakouska. 
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Tab. č. 23 Porovnání vybraných zemí EU [24, 25, 26] 

ukazatel 

Česká 
Republika Polsko Rakousko Slovensko Rumunsko 

počet bytů celkem 3 827 678 11 632 692 3 315 347 1 650 540 7 165 792 

počet obyvatel 10 251 079 38 157 055 8 254 298 5 389 180 21 610 213 

byty na 1000 obyvatel 373,39 304,86 401,65 306,27 331,59 

 1 CD (%) v tom úplné rodiny s 

dětmi 34,30 40,80 31,10 

 

40,50 

 1 CD (%) v tom úplné rodiny 
bez dětí 19,40 15,90 21,80 

 

22,30 

 1 CD (%) v tom neúplné rodiny 12,90 12,60 9,70 

 

9,30 

2+ CD (%) 1,30 4,60 1,70 

 

7,30 

 1 CD (%) v tom domácnosti 
jednotlivců (%) 30,30 24,80 33,50 

 

18,90 

 1 CD (%) v tom vícečlenné 
nerodinné domácnosti (%) 2,00 1,60 2,20 

 

1,80 

průměrný počet členů v 
domácnosti 2,40 2,80 2,40 

 

2,90 

průměrný počet místností na 
osobu (rok 2007) 1,20 1,00 1,60 1,00 0,90 

průměrná obytná plocha v m
2
 

na obyvatele (rok 2001) 19,00 21,30 50,37 17,60 17,10 

CD = cenzovní domácnost 

Pozn.: porovnávaná data za rok 2006, mimo označená data jiným rokem 

 

 

11.7.3. POROVNÁNÍ ZEMÍ Z HLEDISKA PRÁVNÍHO UŽÍVÁNÍ BYTŮ  

Podíl nájemního bydlení je další hledisko úrovně bydlení. Čím ekonomicky vyspělejší 

země, tím vyšší míra nájemného bydlení. 

Z hlediska právního užívání bytů při porovnání vybraných států je patrný výrazný 

podíl osob v bytech vlastních v Rumunsku (89,5 %) a na Slovensku (73,4 %), vyšší hodnoty 

dosahuje i Polsko s 62,2 procenty. Přes 50 procent dosahuje i Nizozemí. Nejnižší objem bytů 

v bytech vlastních je ve Švýcarsku (37,8 %). Česká republika má o 10 % větší podíl vlastních 

bytů než Švýcarsko. 

Docent Oplatek J. str. 63 z [21] o nájemném bydlení ve Švýcarsku píše: ,Omezená 

reprodukovatelnost a konečná rozloha země i půdy, ke stavění vymezené, velmi ovlivnila 

situaci s nemovitostmi ve Švýcarsku. Topografie země a hustá zalidněnost urbánních center, 

žene ceny pozemků často do nedostupných výšek. Snahou politických sil je zajistit střechu nad 

hlavou všem občanům za dostupné peníze. Proto je Švýcarsko považováno za zemi nájemníků, 

která v procentuálním počtu vlastníků rodinných domů figuruje na jednom z posledních míst 

v Evropě´.  
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Tab. č. 24 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení (%) 

obyvatelstvo podle 

způsobu bydlení 
Česká 

republika Polsko Nizozemí Švýcarsko Slovensko Rumunsko 

osoby v bytech vlastních 49,50 62,20 58,20 37,80 73,40 89,50 

osoby v bytech nájemních 26,40 25,20 38,60 54,40 7,50 4,30 

osoby v bytech ostatních 22,90 11,40 0,00 1,60 17,50 4,60 

osoby v zařízeních 0,70 1,10 1,30 5,90 0,80 1,50 

ostatní způsoby bydlení 0,60 0,00 1,90 0,30 0,80 0,10 

 

 Podíly vlastnického a nájemného bydlení jsou dobře patrné z grafu. Výrazný je 

vysoký podíl vlastního bydlení v Rumunsku a vysoký podíl nájemného bydlení ve Švýcarsku. 

V České republice je vysoký podíl osob v bytech ostatních, kam patří byty družstevní, což je 

prvek zcela typický pro Českou republiku a Slovensko, minimálně se vyskytuje v ostatních 

státech a v některých se vůbec nevyskytuje. 

 

Graf. č. 14 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení (%) 

V provedené shlukové analýze jsou země seřazené do shluků – skupin dle podobných 

či případně shodných charakteristik. Shluk označený červenou barvou (shluk č. 1) sdružuje 

země s podobnými hodnotami ukazatelů osob v bytech vlastních (země srovnatelné), 

nájemních a v zařízeních. Jedná se o Českou republiku, Polsko a Nizozemí. Při zprůměrování 

hodnot získáváme průměrné hodnoty charakteristické pro shluk červený, tedy pro Českou 

republiku, Polsko, Nizozemí. V průměru u shluku 1 je 56,6 procent osob v bytech vlastních, 

30,1 % osob v bytech. Shluk č. 2 – zelený je určen pro Švýcarsko, které svým přístupem 

k podpoře  nájemného bydlení zaujímá zcela ojedinělou charakteristiku. U zeleného shluku je 

osob v bytech vlastních 37,8 %, v bytech nájemních 54,4 %. Modrý shluk č. 3 představuje 
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země Slovensko a Rumunsko, kde počet osob v bytech vlastních dosahuje průměrné hodnoty 

81,5 % a v bytech nájemních pouhých 5,9 % (tj. 9x méně než ve Švýcarsku). 

Tab. č. 25 Shluková analýza – země z hlediska právního užívání bytů, vytvoření shluků 
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Česká republika 49,5 26,4 0,7 2 1   

Polsko 62,2 25,2 1,1 3 1   

Nizozemí 58,2 38,6 1,3 4 1   

Švýcarsko 37,8 54,4 5,9 5 2   

Slovensko 73,4 7,5 0,8 6 3   

Rumunsko 89,5 4,3 1,5 7 3   

 

Tab. č. 26 Shluková analýza – země z hlediska právního užívání bytů, průměrné 
hodnoty shluků 

shluk 1 56,6 30,1 1,0 3,0 

shluk 2 37,8 54,4 5,9 5,0 

shluk 3 81,5 5,9 1,2 6,5 

 

 

11.7. 4. SHRNUTÍ 

 

Zjištěné statistické údaje potvrzují vyšší životní úroveň bydlení v České republice, která 

nedosahuje úrovně vyspělých států Západní Evropy, ovšem v rámci srovnání vybraných zemí 

dosahuje nejvyšších hodnot z vybraných porovnávaných zemí, kromě Rakouska. 

Z hlediska právního užívání potvrdila shluková analýza srovnatelnost České republiky 

s Polskem a Nizozemím. Vysoký podíl nájemného bydlení představuje Švýcarsko, vysoký 

podíl bytů v osobním vlastnictví Slovensko a Rumunsko. 
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11.8. VĚKOVÁ SKLADBA OBYVATEL 

 

11.8.1. ÚVOD 

Jedno z hledisek ovlivňující plošnost bytu je věková skladba obyvatel a s tím související 

představa o struktuře domácností v České republice. 

11.8.2. PRŮMĚRNÝ VĚK OBYVATEL 

Průměrný věk obyvatel České republiky má vzrůstající tendenci stejně jako v ostatních 

ekonomicky vyspělých státech Evropy. Hodnota průměrného věku je nejvyšší v dosavadní 

historii. Dosažený průměrný věk je nejvyšší, který byl dosud zaznamenán a každým rokem se 

dále zvyšuje. 

Tab. č. 27 Syntetické ukazatele věkové struktury obyvatelstva ČR (sčítání lidu 2001) [40] 

ukazatel muži ženy úhrn 

průměrný věk 37,1 40,3 38,8 

věkový medián 35,0 38,6 36,6 

 

 Průměrný věk ženy se dlouhodobě udržuje na vyšší hodnotě než průměrný věk muže. 

Věkový medián představuje věk, kterého dosáhla polovina žen, mužů či obyvatel České 

republiky. 

 

11.8.3. STRUKTURA OBYVATELSTVA PODLE VĚKOVÝCH SKUPIN 

Z výsledků sčítání lidu v roce 2001 (údaje aktualizované ČSÚ dne 31. 1. 2012) je 

patrný klesající podíl dětí do 14 let, snižující se podíl 15-19 ti letých a naopak vzrůstající 

skupina obyvatel ve věku 40-64 a 65 a více let. 

 Dlouhodobý úbytek dětí a přírůstek osob 65 a víceletých je patrný především při 

porovnání výsledků sčítání od roku 1950 (dle desetiletých intervalů jednotlivých sčítání lidí, 

domů a bytů). 
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Tab. č. 28  Struktura obyvatelstva České republiky podle vybraných věkových skupin 
v letech 1950-2001 [40] 

Věková struktura 1950 1961 1970 1980 1991 2001 

0-14 24,1 25,4 21,2 23,5 21,0 16,2 

15-19 7,1 7,7 8,5 6,7 8,4 6,7 

20-34 21 19,4 22,0 23,2 19,9 23,4 

35-64 39,5 38,0 36,2 33,2 38,0 39,8 

65 a více 8,3 9,5 12,1 13,4 12,6 13,8 

celkem 100 100 100 100 100 100 

  

Červená čísla v tabulce představují nejvyšší hodnoty v dané kategorii. Nejvyšší hodnoty 

u dětí do 14 let bylo dosaženo při sčítání lidu v roce 1961, u kategorie 15-19 let v roce 1970. 

Od té doby byl vývoj těchto kategorií kolísavý a posléze s převládající tendencí poklesu. 

Naopak nejvyšších hodnot bylo u ostatních kategorií dosáhnuto při sčítání lidu v roce 

2001. Výrazný růst je patrný především u věku 65 a více. 

Tempo stárnutí obyvatel České republiky představuje následující graf, kde jsou 

porovnány syntetické ukazatele věkové struktury obyvatelstva od roku 1900 do roku 2001. 

Z hodnot vyplývá, že obyvatelstvo bylo na poč. 21. století o 10 let starší než před sto lety na 

počátku 20. století. Patrný je také dlouhodobý přetrvávající trend nižšího průměrného věku 

mužů. 

Graf. č. 15 Vývoj syntetických ukazatelů věkové struktury obyvatelstva podle výsledků 
sčítání v letech 1900 – 2001 [40] 
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Počínaje rokem 2006 v České republice početně převažují osoby starší 65 let nad dětmi 

ve věku 0-14 let. Poměr těchto dvou složek populace, tzv. index stáří, i nadále výrazně 

poroste. V polovině 20. let 21. století překročí hranici 150 seniorů na 100 dětí, na sklonku 30. 

let hranici 200 [37]. 

 

11.8.4. PROJEKCE OBYVATELSTVA 

Předpokládaný vývoj věkového složení obyvatelstva České republiky a tím i očekávané 

stárnutí obyvatelstva vyjadřuje následující tabulka. Zrychlující trend stárnutí lze usuzovat 

z porovnání vývoje věkového složení za posledních 100, kdy obyvatelstvo zestárlo v průměru 

o 10 let, kdežto dle prognózy charakteristiky věkového složení do roku 2060 této hodnoty 

dosáhneme v průběhu cca 50-60 -ti let. 

Tab. č. 29 Charakteristiky věkového složení [23] 

rok průměrný věk 

2008 40,3 

2009 40,5 

2010 40,6 

2020 42,7 

2030 45,2 

2040 47,0 

2050 47,9 

2060 49,0 

 

Dle prognózy obyvatelstva publikované Českým statistickým úřadem lze předpokládat, 

že do roku 2066 bude 1/3 osob starší 65 let. Počet osob nad 85 let se podle střední varianty do 

roku 2066 zvýší na 7,5 násobek. Tento trend nezmění ani masivnější imigrace. 
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Graf č. 16 Projekce obyvatelstva [23] 

Z grafu je patrný pokles věkové skupiny od 15 do 64 let a dětí do 14 let a naopak 

výrazný růst věkové skupiny nad 65 let a nad 80 let. 

V roce 2010 představovala věková kategorie 0-14 let 13,7 % z celé populace České 

republiky, věková skupina 15-64 let (dlouhodobě nejvíce zastoupená skupina) 68,2 %, 

kategorie nad 65 let 14,7 % a kategorie nad 80 let 3,4 %. V roce 2060 dle dlouhodobých 

prognóz dosáhne toto procentuální zastoupení výrazné změny. Děti do 14 let budou 

zastoupeny 11,9 % (o 1,8 % méně), věková skupina si podrží nejvyšší podíl, tedy 46,8 % (což 

je však o 21,4 % méně!), věková skupina nad 65 let 28,9 % (o 14,2 % více) a nad 80 let 12,5 

% (tj. o 9,1% více). Počet osob nad 65 let se zvětší 2,2 krát, nad 80 let 4,1 krát. 

Tab. č. 30  Struktura obyvatelstva České republiky podle vybraných věkových skupin 
v letech 2010-2060 [23] 

věk 2010 2015 2020 2030 2040 2050 2060 

0-14 1 492 263 1 611 202 1 682 797 1 509 161 1 398 991 1 500 915 1 460 710 

15-64 7 412 465 7 170 789 6 948 298 6 882 301 6 560 685 5 965 878 5 761 223 

65+ 1 598 680 1 886 008 2 166 389 2 516 957 2 913 984 3 375 527 3 554 579 

80+ 372 278 421 822 457 613 773 975 1 013 151 1 118 858 1 541 411 

celkem 10 875 686 11 089 821 11 255 097 11 682 394 11 886 811 11 961 178 12 317 923 

 

Zvyšováním počtu osob v poproduktivním věku společně se zvyšováním počtu 

jednočlenných domácností („singles“) a neúplných rodin lze předpokládat zvyšující se 

poptávku po bytech s menší výměrou a množství pokojů.
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11.8.5. STÁRNUTÍ OBYVATELSTVA - BYDLENÍ SENIORŮ 

Bydlením zaměřeným na seniory se blíže zabývá práce M. Kadlecové, H. Vařejkové 

[13]. Upozorňují na finanční i fyzické dostupnosti bydlení v rámci regionů i dle typu 

domácností. Nejohroženější skupinou domácností z hlediska míry zatížení tržním nájemným 

jsou vnímány domácnosti, které nemají vlastní příjmy a jsou zcela nebo zčásti závislé na 

sociální pomoci státu. Rizikovou skupinou se jeví obyvatelé dlouhodobě nezaměstnaní, 

starobní důchodci, samoživitelé. Nejzávažnější je tento jev v Praze a Jihomoravském kraji. 

Nárůst poměru seniorů na celkovém obyvatelstvu je výrazným jevem celé Evropy. Na 

příkladech ze zahraničí ukazují možnosti řešení ubytování seniorů. Z uvedených příkladů 

vyplývá několik typů řešení bydlení pro seniory. 

 Přestavba stávajícího bytu (Velká Británie) 

 Bytové domy pro seniory s celodenní péčí, ale i volností a svobodou (Dánsko) 

 Cohousingová společenství – dvě domácnosti v jednom bytě se společnými aktivitami; 

více generační soužití nebo čistě seniorské soužití (Dánsko) 

 Místo specializovaných zařízení pro seniory výstavba běžných bezbariérových jednotek, 

které by vyhovovali jak seniorům tak ostatním; vzhledem k tomu, že se předpokládá 

v roce 2020 až 1/5 obyvatel Finska důchodového věku, v České republice pak téměř ¼ 

obyvatel (Finsko). Takto projektované bydlení je vhodné nejen pro seniory, ale i pro 

rodiny s dětmi do 3 let a pro další osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace, 

čímž se tento podíl ještě zvýší. 

 „stárnutí doma“ (Turecko) 

Společně s nárůstem osob důchodového věku narůstá i podíl jednočlenných domácností. 

Vzniká tak požadavek zajistit bydlení „v přiměřeném bytě za přiměřené náklady“ [13], je 

třeba zajistit „rovnováhu mezi příjmy a výdaji pro zachování lidsky důstojného způsobu 

života“ [13]. 

Cílem by tak mělo být zvýšení nabídky počtu menších bytů, snížení ceny bydlení pro 

seniory, zachování bydlení seniorů ve stávající lokalitě, zlepšení kvality stávajícího bytového 

fondu (dosavadní tempo renovací stávajícího bytového fondu je hodnoceno jako 

nedostatečné). Jako motto si autorky zvolily zachování optimální kvality bydlení. 
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Autorky nabízí zvýšit variabilitu bytových jednotek cestou „dělení bytů“ jako „dílčí 

možnost řešení pro alespoň určitou množinu případů“ [13]. Dělení je možno provést jako 

vratné stavební úpravy stávajících velkých bytů, tím by došlo k jejich rekonstrukci. Jako 

vedlejší efekt lze dosáhnout zlepšení stávajícího bytového fondu, zachování sousedských 

vtahů a takovéto úpravy vnímají jako ekonomicky i časově méně náročné než novostavby 

nových objektů. 

 

11.8.6. SHRNUTÍ 

Je patrný klesající podíl dětí do 14 let, snižující se podíl 15-19 ti letých a naopak 

vzrůstající skupina obyvatel ve věku 40-64 a 65 a více let. Výrazný růst je patrný především   

u věku 65 a více. 

Dosažený průměrný věk je nejvyšší, který byl dosud zaznamenán a každým rokem se 

dále zvyšuje.  

Obyvatelstvo bylo na poč. 21. století o 10 let starší než před sto lety na počátku          

20. století.  

Patrný je dlouhodobý přetrvávající trend nižšího průměrného věku mužů. 

Zvyšováním počtu osob v poproduktivním věku společně se zvyšováním počtu 

jednočlenných domácností („singles“) a neúplných rodin lze předpokládat zvyšující se 

poptávku po bytech s menší výměrou a množství pokojů a poptávku po bytech se speciálními 

požadavky. 
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11.9. POROVNÁNÍ BYTŮ NAVRŽENÝCH DLE DOPORUČENÍ 

PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK A NÁSLEDNÉ POROVNÁNÍ 

SE SKUTEČNÝM STAVEM BYDLENÍ 

 

11.9.1. ÚVOD 

Bylo navrženo 17 typů bytů dle počtu místností určených pro bytové domy. Typy 

vznikly kombinací místností dle funkce a minimální velikosti doporučené českou státní 

normou ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

Při návrzích dispozic bytů byly aplikovány doporučené rozměry dané normami              

a vyhláškami. Především byla užita norma ČSN 73 4301 Obytné budovy a norma             

ČSN 73 4305 Zařiditelnost bytů.  

U vstupu do bytů byl zajištěn dostatečný úložný prostor (dle velikosti bytu byla zvolena 

šatní skříň či šatna).  

Velikost vstupní chodby či haly byla poměrně zvětšována dle zvyšování pokojovosti 

bytu.  

Bylo dbáno především na zjištění plošnosti bytu, nikoli na konkrétní návrh stavební 

technologie. 

Byty byly navrženy s ohledem na typické typologické formy bytových domů. 

Především byl uvažován chodbový typ, tedy byty řazené lineárně podél společné komunikace 

jednostranně nebo oboustranně. Druhá uvažovaná typologická forma bytového domu byl dům 

schodišťový. Na schodiště by v každém podlaží navazovaly 2-4 byty v závislosti na jejich 

velikosti. 

Jelikož jde o ideové návrhy bytů, nebylo prioritou orientovat tyto byty vůči vhodným 

světovým stranám, bylo však dbáno, aby vhodná orientace byla možná. 

Při určování velikostí jednotlivých místností a zkombinování sedmnácti základních typů 

bytů byla použita tabulka „Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na 

velikosti bytu“ uvedená v normě ČSN 73 4301 Obytné budovy na straně 13. Pro úplnost 
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vstupních informací k návrhu dispozic je uvedená i v této kapitole. V návrzích nebyly použity 

nejmenší plochy místnosti pro těžce pohybové postižené osoby. 

Tab. č. 31 Doporučené nejmenší plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu 

[3]. 

funkční využití obytné místnosti nejmenší plocha místnosti v 
m

2
 

u bytů s počtem obytných 
místností 

obývací pokoj bez stolování 16 1-2 místnosti 

  18 3-4 místnosti 

  20 více než 4 místnosti 

obývací pokoj se stolováním 16 1-2 místnosti 

  21 3-4 místnosti 

  24 více než 4 místnosti 

obývací pokoj bez stolování s 1 lůžkem 16 1-2 místnosti 

  20 3 místnosti 

obývací pokoj se stolováním s 1 lůžkem 18 1-2 místnosti 

ložnice s 1 lůžkem 8   

ložnice se 2 lůžky 12   

 

V návrzích jsou v jednotlivých kombinacích střídány jednotlivé typy kuchyní, které jsou 

dle funkcí děleny na 

 pracovní kuchyň (určena pouze k vaření, včetně doprovodných funkcí) 

 kuchyně s příležitostným stolováním (pracovní kuchyně s prostorem pro příležitostné 

stolování) 

 kuchyně se stolováním – stolování všech členů domácnosti 

 kuchyně obytná – kuchyně se stolováním plnící některé funkce obývacího pokoje [3]. 

 

Velikost kuchyní dle typů doporučuje norma Obytné budovy. V návrzích nejsou 

uvažovány nejmenší plochy místnosti (kuchyně) pro těžce pohybově postižené. 
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Tab. č. 32 Doporučené nejmenší plochy kuchyní [3]. 

druh kuchyně 

nejmenší plocha 
místnosti (m2

) 

u bytů s počtem obytných 
místností 

pracovní kuchyně 5 1-3 místnosti 

  6 4 místnosti 

  8 více než 4 místnosti 

kuchyně se stolováním 6 1-2 místnosti 

  10 3 místnosti 

  12 4 místnosti 

  15 více než 4 místnosti 

obytná kuchyně nahrazující obývací 
pokoj 16 1 místnost 

  18 2 místnosti 

obytná kuchyně s 1 lůžkem, nahrazující 
obývací pokoj 16 1 místnost 

 

Byly užity doporučené šířky místností a manipulačních prostorů příslušenství bytu [3]: 

 obývacího pokoj 3 300 mm 

 dvoulůžková ložnice 2 400 mm 

 jednolůžková ložnice 1 950 mm 

 obytná kuchyně v bytech do dvou obytných místností 3 300 mm 

 volný průchod vstupní chodbou 1 100 mm 

 prostor před kuchyňskou linkou 1 100 mm 

 prostor před kuchyňskou linkou při dvouřadém uspořádání 1 000 mm 

 šířka toalety 900 mm. 

Byl aplikován doporučený manipulační prostor u zařizovacích předmětů a jejich 

odstupů od dveřních křídel. Dispozice umožňují ustavení doporučené skladby a množství 

nábytku dle funkčního určení jednotlivých místností, splňují doporučenou délku kuchyňských 

sestav. 

Navržené dispozice 17-ti bytů jsou k dispozici k nahlédnutí v kapitole 21. Přílohy. 

 

11.9.2. 17 TYPŮ NORMOVANÝCH BYTŮ VČETNĚ CHARAKTERISTIKY 

U sedmnácti navržených normovaných bytů byl sledován ukazatel počet obytných 

místností, počet osob v bytě, obytná a užitková plocha bytu a podíl obytné ploše na celkové 

ploše bytu a obytná plocha na osobu. 

Typy bytů vznikly kombinací místností, jež pro jednotlivé kategorie bytů (dle množství 

pokojů) doporučuje norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. 
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Tab. č. 33 - 17 typů normovaných bytů a jejich charakteristika 

typ bytu 

počet 
obytných 
místností 

počet 
osob 

trvale v 

bytě 

obytná 
plocha 

bytu (PO) 

užitková 
plocha 

bytu (PU) 

podíl PO 

na PU 

(%) 

obytná 
plocha 

na osobu 

Obytná kuchyň s 1 lůžkem 

 16 m
2
 1 1 16 23 70 16 

Kuchyň se stolováním 6m2
, 

obývací pokoj bez stolování s 
lůžkem 16 m2

 1 1 16 29 55 16 

Pracovní kuchyň 5 m2, obývací 
pokoj se stolováním a 1 lůžkem 
18 m

2
 1 1 18 34 53 18 

Kuchyň 12 m2, obývací pokoj 
bez stolování s 1 lůžkem 16 m2

 2 1 28 37 76 28 

Obytná kuchyň nahazující 
obývací pokoj 18 m2, ložnice 
12 m

2
 2 2 30 44 68 15 

Pracovní kuchyň 5 m2, obývací 
pokoj se stolováním 16 m2

, 

ložnice 12 m2
 2 2 28 46 60 14 

Kuchyň se stolováním 6m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
16 m

2, ložnice 12 m2
 2 2 28 52 54 14 

Kuchyň se stolováním 12 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
18 m

2
, ložnice 12 m2

 3 2 42 59 71 21 

Pracovní kuchyň 5 m2, obývací 
pokoj se stolováním 21 m2

,  

2x ložnice 8 a 12 m2
 3 3 41 61 67 13,5 

Pracovní kuchyň 5 m2, obývací 
pokoj se stolováním 21 m2

,  

2x ložnice 12 a 12 m2
 3 4 45 67 67 11,25 

Kuchyň se stolováním 10 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
18 m

2, ložnice 8 a 12 m2
 3 3 48 61 79 16 
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typ bytu 

počet 
obytných 
místností 

počet 
osob 

trvale v 

bytě 

obytná 
plocha 

bytu (PO) 

užitková 
plocha 

bytu (PU) 

podíl PO 

na PU 

(%) 

obytná 
plocha 

na osobu 

Kuchyň se stolováním 10 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
18 m

2, 2x ložnice po 12 m2
 3 4 42 67 63 10,5 

Kuchyň se stolováním 12 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
18 m

2, ložnice 8 a 12 m2
 4 3 50 79 63 16,5 

Kuchyň se stolováním 12 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
18 m

2, 2x ložnice po 12 m2
 4 4 54 79 68 13,5 

Pracovní kuchyň 6 m2, obývací 
pokoj se stolováním 21 m2

, 

ložnice 8, 12, 12 m2
 4 5 53 82 65 10,6 

Kuchyň se stolováním 15 m2
, 

obývací pokoj bez stolování  
20 m

2, ložnice 8, 8, 12 m2
 5 4 63 88 72 15,75 

Pracovní kuchyň 8 m2, obývací 
pokoj se stolováním 24 m2

,  

3x ložnice po 12 m2
, pracovna 

8 m
2
 5 6 68 103 66 10,5 

 

 Nejvíce obytné plochy na osobu je v bytech s kuchyní, jež má vlastnosti obytné 

místnosti a je tedy do celkového součtu obytné plochy započítána. Je to kuchyň o min. 12 m2, 

osvětlená, osluněná. U těchto bytů je také vyšší podíl obytné plochy na celkové (užitkové 

ploše). 

U bytů jež nemají kuchyň s vlastností obytné místnosti je nižší obytná plocha na 

osobu. Obytná plocha klesá se zvyšujícím se množstvím obytných místností v bytě. 

Podíl obytné plochy na ploše celkové (užitkové) se pohybuje v rozmezí 53-79 % 

v průměru však 65,7 %. Hodnota odpovídá stejnému ukazateli u bytů skutečných. 
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11.9.3. PRŮMĚRNÉ HODNOTY DLE POKOJOVOSTI U NORMOVANÝCH BYTŮ 

 

Tab. č. 34 Průměrné hodnoty dle pokojovosti u normovaných bytů 

byty dle počtu 
obytných 
místností 

průměrná obytná 
plocha na osobu 

průměrná obytná 
plocha bytu (PO) 

průměrná 
užitková plocha 

bytu (PU) podíl PO na PU  (%) 

1 17 17 29 59 

2 18 29 45 65 

3 15 44 63 70 

4 14 52 80 65 

5 13 66 96 68 

 

 Z tabulky je patrný trend klesání průměrné obytné plochy na osobu v závislosti na 

zvyšování počtu obytných místností (tedy i počtu osob v domácnosti). 

 V tabulce jsou uvedeny průměrné obytné a užitkové plochy bytu dle počtu pokojů. 

Podíl obytné plochy na užitkové vychází nejlépe u bytů se třemi pokoji, nejméně výhodně      

u bytu o jedné obytné místnosti. 

 

11.9.4. POROVNÁNÍ OBYTNÉ PLOCHY BYTŮ PODLE POČTU POKOJŮ DLE 

SLDB 2001 S OBYTNOU PLOCHOU NORMOVANÝCH BYTŮ 

 

V následující kapitole jsou srovnány normované byty s byty sečtenými při SLDB 

2001. 

Byty s normovanou plošností činí 42-67 % plochy ze skutečné plošnosti nově 

dokončených bytů (2010). Např. dnešní 3 pokojový byt vyhovuje 5 pokojovému 

normovanému bytu (označen modře) a dnešní 2 pokojový byt vyhovuje 3 pokojovému 

normovanému bytu (označeno oranžově). Koeficient růstu plošnosti dle počtu pokojů je         

u normovaných bytů i u skutečných bytů stejný, tzn. nárůst plošnosti s nárůstem počtu pokojů 

je v obou případech stejný. Zeleně je označena nejvíce naddimenzovaná plošnost bytů (1+1    

a 5+1). 
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Tab. č. 35 Porovnání obytné plochy bytů podle počtu pokojů dle SLDB 2001 s obytnou 

plochou normovaných bytů 

 

Při porovnání plošnosti normovaného a skutečného bytu docházíme dále k poznání, že 

plošnost bytu v bytovém domě nad normovaným bytem dosahuje u jednopokojového bytu 

220 %, u pětipokojového 236 %. Nejvíce se přibližují hodnoty bytu třípokojového, kde 

skutečný byt tvoří 149 % normovaného. 

 

11.9.5. SHLUKOVÁ ANALÝZA  

 

V provedené shlukové analýze byly normované byty rozděleny do 5ti shluků dle 

podobnosti hodnot sledovaných charakteristik.  

Samostatný v červeném shluku je byt o 1 obytné místnosti, která je zároveň obytnou 

kuchyní. Tento byt představuje úplné minimum pro 1 osobu. Průměrná obytná plocha je 16 

m2, užitková 23 m2. 

druh stavby 

Obytná plocha na byt dle počtu pokojů (m2
) [5] 

celkový 
průměr 

koeficient 

růstu 1 pokoj 2 pokoje 3 pokoje 4 pokoje 

5 pokojů 
a více 

rodinný dům 39,38 54,27 70,48 87,96 115,19 95,20 1,31 

bytový dům 37,42 47,66 65,61 87,81 156,05 55,04 1,43 

celkem ČR 35,92 48,33 67,90 87,91 115,72 76,82 1,34 

  normované plošnosti bytů   

průměrná obytná 
plocha na osobu 17 18 15 14 13 

  

0,94 

průměrná obytná 
plocha bytu (PO) 17 29 44 52 66 1,40 

průměrná užitková 
plocha bytu (PU) 29 45 63 80 96 1,35 

podíl PO na PU  (%) 59 65 70 65 68 1,04 

plošnost bytu v 
bytovém domě nad 
normovaným 
bytem (%) 220 164 149 169 236 

  

plošnost 
normovaného bytu 
oproti skutečné 
plošnosti bytů (%) 45 61 67 59 42 
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Tab. č. 36 Shluková analýza – normované byty 

ty
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y
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 (
P

U
) 

s
h
lu
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b
a
rv

a
 

Obytná kuchyň s 1 lůžkem 16 m
2
 1 1 16 23 1   

Kuchyň se stolováním 6m
2
, obývací pokoj 

bez stolování s lůžkem 16 m
2
 

1 1 16 29 2 
  

Pracovní kuchyň 5 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním a 1 lůžkem 18 m
2
 

1 1 18 34 2 
  

Kuchyň 12 m
2
, obývací pokoj bez stolování 

s 1 lůžkem 16 m
2
 

2 1 28 37 2 
  

Obytná kuchyň nahazující obývací pokoj 
18 m

2
, ložnice 12 m

2
 

2 2 30 44 2 
  

Pracovní kuchyň 5 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním 16 m
2
, ložnice 12 m

2
 

2 2 28 46 2 
  

Kuchyň se stolováním 6m
2
, obývací pokoj 

bez stolování 16 m
2
, ložnice 12 m

2
 

2 2 28 52 3 
  

Kuchyň se stolováním 12 m
2
, obývací 

pokoj bez stolování 18 m
2
, ložnice 12 m

2
 

3 2 42 59 3 
  

Pracovní kuchyň 5 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním 21 m
2
, 2x ložnice 8 a 12 m

2
 

3 3 41 61 3 
  

Pracovní kuchyň 5 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním 21 m
2
, 2x ložnice 12 a 12 m

2
 

3 4 45 67 3 
  

Kuchyň se stolováním 10 m
2
, obývací 

pokoj bez stolování 18 m
2
, ložnice  

8 a 12 m
2
 

3 3 48 61 3 
  

Kuchyň se stolováním 10 m
2
, obývací 

pokoj bez stolováním 18 m
2
, 2x ložnice po 

12 m
2
 

3 4 42 67 3 
  

Kuchyň se stolováním 12 m
2
, obývací 

pokoj bez stolování 18 m
2
, ložnice  

8 a 12 m
2
 

4 3 50 79 3 
  

Kuchyň se stolováním 12 m
2
, obývací 

pokoj bez stolování 18 m
2
, 2x ložnice  

po 12 m
2
 

4 4 54 79 3 
  

Pracovní kuchyň 6 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním 21 m
2
, ložnice 8, 12, 12 m

2
 

4 5 53 82 3 
  

Kuchyň se stolováním 15 m
2
, obývací 

pokoj bez stolovánín 20 m
2
, ložnice  

8, 8, 12 m
2
 

5 4 63 88 4 
  

Pracovní kuchyň 8 m
2
, obývací pokoj se 

stolováním 24 m
2
, 3x ložnice po 12 m

2
, 

pracovna 8 m
2
 

5 6 68 103 5 
  

 

Tab. č. 37 Průměrné hodnoty jednotlivých shluků 

shluk 1 1,0 1,0 16,0 23,0 

shluk 2 1,6 1,4 24,0 38,0 

shluk 3 3,2 3,3 44,8 67,4 

shluk 4 5,0 4,0 63,0 88,0 

shluk 5 5,0 6,0 68,0 103,0 
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V zeleném shluku se sešlo 5 typů bytů, především jde o byty jedno a dvoupokojové. 

Průměrné hodnoty obytné plochy činí 24 m2 a užitkové 38 m2. 

Nejpočetnější skupinu představuje modrý shluk s devíti položkami. Průměrná obytná 

plocha činí 45 m2 a celková 67,4 m2. Jedná se o byty 3 a čtyřpokojové, ale i jeden (největší) 

byt dvoupokojový. 

Dva největší byty – pětipokojové, vykazují natolik rozdílné hodnoty, že každý z nich 

tvoří samostatný shluk. Průměrné hodnoty činí 63, resp. 68 m2 obytné plochy a 88, resp.    

103 m2 celkové (užitkové) plochy. 

 

11.9.6. POČET OSOB V BYTĚ DLE POČTU MÍSTNOSTÍ - 2001  

 Dle sčítání osob, bytů a domů v roce 2001 byl zjištěn největší podíl osob žijících 

v bytech se třemi obytnými místnostmi, velký podíl osob obývá i dvoupokojové byty. 

Výrazně nižší je podíl osob v bytech s jednou místností a se čtyřmi či pěti obytnými 

místnostmi.  

Byty dle pokojovosti obývají různé počty lidí, nikoli pouze počet určený pro danou 

kategorii. V bytech s jednou obytnou místností žije nejvíce domácností jednočlenných, ale 

najdeme zastoupení i 6ti členných domácností (0,7 %). Byty dvoupokojové obývají nejvíce 

dvoučlenné domácnosti, ovšem již u třípokojových bytů se setkáváme se skutečností, že byt 

obývá více dvoučlenných domácností než tříčlenných. Byty čtyř a pěti pokojové obývá 

nejvíce 4členných rodin. Ovšem i v bytě o 5ti obytných místnostech žijí jednočlenné 

domácnosti (sedmi procentní zastoupení). 

V tabulce jsou nejvyšší hodnoty označené tmavě zelené, nejnižší hodnoty tmavě 

červeně. 

Tab. č. 5 Počet osob v bytě dle počtu místností – 2001 [SLDB 2001] 

počet 
místností 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osob 6 osob 

celkem 

domácností 

1 313 162 128 845 45 763 24 038 6 488 3 805 522 101 

2 358 647 405 101 205 810 151 230 35 228 15 424 1 171 440 

3 196 852 369 578 330 400 346 229 83 636 32 172 1 358 867 

4 47 862 97 279 102 497 134 650 49 094 25 553 456 935 

5 19 844 42 476 55 551 87 396 43 532 34 080 282 879 
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Při porovnání skutečného počtu osob v bytech dle množství obytných místností 

koresponduje s normovanými požadavky. 

 

11.9.7. SHRNUTÍ 

 

Bylo navrženo 17 typů dle počtu místností určených pro bytové domy. Typy vznikly 

kombinací místností, jež pro jednotlivé kategorie bytů doporučuje česká státní norma        

ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

Nejvíce obytné plochy na osobu je v bytech s obytnou kuchyní. Obytná plocha na 

osobu klesá se zvyšujícím se počtem obytných pokojů v bytě.  

Podíl obytné plochy na celkové (užitkové) ploše je v průměru 65,7 %. 

Byty s normovanou plošností činí 42-67 % plochy ze skutečné plošnosti nově 

dokončených bytů (2010). 

Koeficient růstu plošnosti dle počtu pokojů je u normovaných bytů i u skutečných 

bytů stejný. 

Nejvíce naddimenzovaná je plošnost bytů jednopokojových a pětipokojových. 

Při porovnání skutečného počtu osob v bytech dle množství obytných místností 

koresponduje s normovanými požadavky. 
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12. VÝSLEDKY DISERTAČNÍ PRÁCE 

Pojem minimální bydlení byl často užíván ve 20.-30. letech 20. století. Minimální byt je 

chápán jako standard zajišťující biologické, sociální a kulturní potřeby. Přesto minimální byt 

chápaný a realizovaný v prvorepublikovém Československu nelze přenést do dnešní doby.  

Statistikou podložený vývoj bydlení sleduje linii vývoje bydlení. Část práce je tomuto 

tématu věnována pro pochopení požadovaného standardu současného bydlení. 

Z hlediska pokojovosti do roku 1980 dominovaly dvoupokojové byty, poté třípokojové, 

jejichž počet nadále vykazuje nárůst. Ubývají garsoniéry a jednopokojové byty. Vícepokojové 

byty vykazují nejnižší počty s postupným nárůstem. 

Nejvíce osob žije v bytech třípokojových, druhý nejvyšší počet obydlených bytů jsou 

byty jednopokojové. Nejnižší podíl osob je v bytech jednopokojových a čtyř a pěti 

pokojových. 

Nejvyšší nárůst od roku 1970 vykazují jednočlenné domácnosti, druhým nejrychleji se 

rozvíjejícím typem jsou dvojčlenné domácnosti. Tří a čtyřčlenné domácnosti jsou relativně 

konstantní, vícečlenné domácnosti jsou na ústupu. 

Dochází k rovnoměrnému nárůstu počtu cenzových domácností (v průměru 256 000 za 

10 let). 

V bytových domech mají větší zastoupení byty dvoupokojové a třípokojové byty, 

v rodinných domech jsou to byty čtyřpokojové a pětipokojové. Zatímco v bytových domech 

se pětipokojové byty téměř nevyskytují, v rodinných domech mají minimální zastoupení 

garsoniéry a jednopokojové byty. 

V roce 2009 zaznamenáváme průměrnou obytnou plochu jednoho dokončeného bytu 

v m2 v rodinném domě 94,4 m2, v bytovém domě 52,1 m2, tj. celkem v průměru 74,2 m2. 

Trend vývoje obytné plochy je mírně vzrůstající. 

Počet osob v bytech do 3 obytných místností převažuje v domech bytových, byty o 4 a 

více místnostech jsou více obývány v domech rodinných. 
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Prohlubují se rozdíly v úrovni bydlení mezi byty v rodinném a bytovém domě. 

V rodinném domě je výrazně vyšší obytná (i užitková) plocha na byt i na osobu, tím i méně 

osob na obytnou místnost. 

Rozdíly jsou patrné nejen mezi bydlením v rodinném a bytovém domě, ale i mezi 

úrovní bydlení mezi kraji. 

Nejvyšší procenta podílu dokončených bytů dosahují kraje s největší hustotou osídlení.  

Obytná plocha dokončeného bytu je mezi kraji vyrovnaná, kromě kraje hl. město Praha            

a Středočeského kraje. V kraji Hl. město Praha je zaznamenána nejnižší obytná plocha 

dokončeného bytu celkem, ovšem nejvyšší hodnota obytné plochy dokončeného bytu 

v rodinném domě. 

Z hlediska celorepublikových průměrů při sledování vývoje úrovně bydlení je patrný 

její nárůst, který se však postupně zpomaluje. Statistická zjištění však potvrzují, že úroveň 

bydlení je rozdílná u bytů v rodinných domech a bytových domech, dále mezi kraji                 

a v neposlední řadě u jednotlivých typů cenzových domácností. Na druhou stranu se zrychluje 

stárnutí obyvatel České republiky, které má za následek změnu struktury bydlení. 

Zvyšující se úroveň potvrzují následné ukazatele. 

Průměrná obytná plocha na byt i na osobu se v průběhu sledovaných let zvyšuje. 

Kolísavý průběh s převažující klesající tendencí má obytná plocha na obytnou místnost v m2.  

Vzhledem k rostoucímu počtu obytných místností na jeden byt, klesá počet osob na 

obytnou místnost a zvyšuje se v průměru obytná plocha na osobu.  

Nejvyšší hodnoty obytné plochy na osobu vykazují domácnosti jednotlivců (37 m2), 

nejnižší pak domácnosti úplných rodin se závislými dětmi (14,5 m2). 

Zvyšující úroveň bydlení se nabízí porovnat s ostatními státy Evropské unie. Z výsledků 

lze taktéž odečíst kvalitu a kvantitu struktury bydlení v České republice. 

Zjištěné statistické údaje potvrzují vyšší životní úroveň bydlení v České republice, která 

nedosahuje úrovně vyspělých států Západní Evropy, ovšem v rámci srovnání vybraných zemí 

dosahuje nejvyšších hodnot z vybraných porovnávaných zemí, kromě Rakouska. 
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Z hlediska právního užívání potvrdila shluková analýza srovnatelnost České republiky 

s Polskem a Nizozemím. Vysoký podíl nájemného bydlení představuje Švýcarsko, vysoký 

podíl bytů v osobním vlastnictví Slovensko a Rumunsko. 

Trend stárnutí obyvatelstva potvrzují statistická zjištění včetně prognózy obyvatelstva 

(předpokládaný vývoj do roku 2060). Opodstatněný je vliv změny struktury bydlení na 

základě měnící se věkového složení obyvatelstva. 

Je patrný klesající podíl dětí do 14 let, snižující se podíl 15-19 ti letých a naopak 

vzrůstající skupina obyvatel ve věku 40-64 a 65 a více let.  

Dosažený průměrný věk je nejvyšší, který byl dosud zaznamenán a každým rokem se 

stále zvětšuje (před 100 lety bylo obyvatelstvo o 10 let mladší, ovšem za dalších 50-60 let dle 

prognóz bude obyvatelstvo v průměru starší o dalších 10 let). 

Soudobý minimální standard bydlení dnes určují české státní normy zohledněné v této 

práci. Dle norem a vyhlášek bylo navrženo 17 typů bytů dle počtu místností určených pro 

bytové domy. Typy vznikly kombinací místností, jež pro jednotlivé kategorie bytů doporučuje 

česká státní norma ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

Nejvíce obytné plochy na osobu je v bytech s obytnou kuchyní. Obytná plocha na 

osobu klesá se zvyšujícím se počtem obytných pokojů v bytě.  

Podíl obytné plochy na celkové (užitkové) ploše je v průměru 65,7 %, což odpovídá 

podílu obytné plochy na celkové u skutečných bytů. 

Navržené normované byty byly následně porovnány s průměrnými hodnotami 

skutečných bytů v České republice. 

Porovnáním bylo zjištěno, že byty s normovanou plošností činí 42-67 % plochy ze 

skutečné plošnosti nově dokončených bytů (2010). 

Koeficient růstu plošnosti dle počtu pokojů je u normovaných bytů i u skutečných 

bytů stejný. 

Nejvíce naddimenzovaná je plošnost bytů jednopokojových a pětipokojových.  

Při porovnání skutečného počtu osob v bytech dle množství obytných místností 

koresponduje s normovanými požadavky. 
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13. KONKRÉTNÍ ZÁVĚRY PRO REALIZACI V PRAXI NEBO PRO 

DALŠÍ ROZVOJ VĚDNÍHO OBORU 

Z hlediska celorepublikových průměrů při sledování vývoje úrovně bydlení je patrný 

její nárůst, který se však postupně zpomaluje.  

Statistická zjištění potvrzují, že úroveň bydlení je rozdílná u bytů v rodinných domech 

a bytových domech, dále mezi kraji a v neposlední řadě u jednotlivých typů cenzových 

domácností. Na druhou stranu se zrychluje stárnutí obyvatel České republiky, které má za 

následek změnu struktury bydlení. 

Taktéž u normovaných bytů bylo zjištěno klesání úrovně se zvyšujícím se počtem 

osob v bytě. Z ukazatele obytné plochy na osobu v bytě bylo zjištěno, že společně se 

zvyšujícím se množstvím obytných místností v bytě klesá obytná plocha na osobu.  

Dochází k rovnoměrnému nárůstu počtu cenzových domácností (v průměru 256 000 

za 10 let). 

Plošnost normovaných bytů dosahuje v průměru 54,5 % průměrných hodnot 

skutečných bytů v České republice (nejmenší podíl mají byty pětipokojové, kde normovaný 

byt tvoří 42 % bytu skutečného, nejvíce se skutečnosti přibližuje normovaný byt třípodlažní 

hodnotou 67 %). Nejvíce jsou předimenzovány byty jednopokojové a pětipokojové, kdy 

současné průměrné jednopokojové byty představují 220 % bytu normovaného a pětipokojové 

byty 236 % bytu normovaného. 

Dnešní třípokojový byt odpovídá pětipokojovému bytu normovanému a dnešní 

dvoupokojový byt vyhovuje třípokojovému bytu normovanému. 

Podíl obytné plochy na celkové (užitkové) ploše je v průměru 65,7 %, což odpovídá 

podílu obytné plochy na celkové u skutečných bytů. 

Počet osob v bytech dle množství obytných pokojů odpovídá doporučení normy   

(ČSN 73 4301). Dle plošnosti je dle normy možné v průměru každý byt obsadit 1 osobou 

navíc.  
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14. ZÁVĚR – VÝSLEDKY VÝZKUMU, OSOBNÍ PŘÍNOSY 

Na základě porovnání statistických ukazatelů charakterizujících úroveň bydlení v čase, 

v rámci krajů i s vybranými zeměmi Evropské unie, byla zjištěna zvyšující se úroveň bydlení 

v České republice se snižujícím se tempem růstu. 

Potvrzením vývoje úrovně bydlení a porovnáním stávající situace bytů v České 

republice s byty normovanými je patrná potřeba vývoje normy Obytné budovy (ČSN 73 

4301), konkrétně úprava doporučení na výměry pokojů a množství pokojů dle kategorie bytu 

(kterážto data byla v dizertační práci porovnávána). Stejně tak současné akcentující postavení 

kuchyně v obytném prostoru u bytů s 3 a více pokoji nekoresponduje s doporučením normy. 

Výše zmíněná norma představuje současné minimum potřebné k zajištění základních 

biologických potřeb člověka. Vzhledem k tomu, že normované byty tvoří 54 % bytů 

současných, lze usuzovat, že normované byty nemohou zároveň zajistit potřeby kulturní         

a sociální.  

Značný rozdíl v plošnosti bytů a počtu místností na byt mezi rodinným domem            

a bytovým domem vyvozuje potřebu vyvíjet byty v bytových domech různorodé (případně 

variabilní a flexibilní) s důrazem na měnící se strukturu cenzových domácností. Zpomalující 

se tempo růstu úrovně bydlení s naopak rychle se vyvíjejícím trendem stárnutí obyvatelstva     

a zvyšujícího se podílu jednočlenných domácností, lze usuzovat na zvyšující se nespokojenost 

s bydlením spolu s následnými vlivy a důsledky. 

Současný městský typ člověka, kterým dnešní obyvatelstvo České republiky beze 

sporu je, tíhne nejen k bydlení v rodinném domu za městem, nýbrž i k bydlení v bytě 

v bytovém domě, který však v tomto případě musí nabízet byty s různým množstvím pokojů   

a plošností, stejně jako balkon či terasu a další náležitosti, které budou schopné konkurovat 

představě vlastního rodinného domu či nebudou podmiňovat kvalitu bydlení nutností volit 

pouze jeden stavební typ. 

Výsledky výzkumu se předpokládají využít dále pro navazující vědecko-výzkumnou 

činnost v oblasti zjišťování současného optima plošnosti a pokojnosti bytu s ohledem na 

budoucí vývoj populace a jejích potřeb. 
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15. ZÁVĚR – VÝSLEDKY VÝZKUMU, OSOBNÍ PŘÍNOSY 

V ANGLICKÉM JAZYCE 

On the basis of a comparison of statistical indicators that characterise the level of 

housing in time, within the counties and with selected countries of the European Union, has 

been found to increasing the level of housing in the Czech Republic with decreasing growth 

rates. 

Confirmation of the development level of housing and apartments in examining the 

current situation in the Czech Republic with the apparent need for apartments is normativ the 

development of standards of residential buildings (ČSN 73 4301), in particular the 

recommendation on a minimum adjustment and quantity of rooms according to room category 

apartment (which the data has been in the dissertation work compared). As well as the current 

position of the akcent in the kitchen with the living space of apartments with 3 rooms and 

more do not correspond with the recommendations of the standards. 

The above mentioned standard represents the current minimum needed to meet the 

basic human needs of the biological. Whereas that constitute 54% of the normed flats 

apartments present, it may be concluded that the standardised as possible while ensuring the 

needs of apartments are not cultural and social. 

The significant difference in the number of flats and rooms plošnosti apartment 
between the family house and it is the need to develop the housing House flats in blocks of 

flats a diverse (or variable and flexible) with an emphasis on the changing structure of 

households. Slowing the rate of growth the level of housing with contrast, quickly evolving 

trend of the ageing population and the increasing share of individuals, it may be concluded on 

the increasing dissatisfaction with the dwelling together with subsequent impacts and 

consequences. 

The current urban type of person, which is today the population of the Czech Republic 

without a dispute, is not only to housing tended the family house in the city, but also to live in 

an apartment in the residential house, but in this case it must offer apartments with different 

quantity of rooms and space, as well as a balcony or terrace and the other details, which will 

be able to compete with the idea of his own family home or will not be subject to the quality 

of housing need only choose one building type. 

The results of the research are used for connecting scientific and research activities in 

the field of survey of the current optima of apartment with a view on the future development 

of the population and its needs. 
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3. Vybavení trvale obydlených bytů podle výsledků sčítání 1961-2001 

4. Struktura trvale obydlených bytů podle kategorií 

5. Počet osob v bytech podle druhu domu (2001) 

6. Dokončené byty celkem mezi lety 1989-2010 

7. Obytná plocha 1 dokončeného bytu mezi lety 1989-2010 

8. Podíl bytů podle počtu pokojů v % v ČR v roce 2009 v bytových a rodinných domech 

9. Počet osob v bytech dle počtu místností 

10. Dokončené byty – podíl na dokončených bytech v České republice v % 

11. Průměrná obytná plocha v letech 1961-2001 

12. Průměrný počet osob mezi lety 1961-2001 

13. Průměrná úroveň bydlení podle způsobu domu a soužití domácnosti – průměrný počet 

osob na obytnou místnost v bytech 

14. Obyvatelstvo podle způsobu bydlení 

15. Vývoj syntetických ukazatelů věkové struktury obyvatelstva podle výsledků sčítání 

v letech 1900-2001 

16. Projekce obyvatelstva 
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21. CURRICULUM VITAE 

 

Základní údaje 

Datum a místo narození 25. 3.1977 v Pelhřimově 

Bydliště   Ostrava – Krásné Pole 

Stav   vdaná  
Děti   syn Vojtěch (*05/2005), Antonín (*01/2009) 
 

Studium 

Střední škola   Obchodní akademie v Pelhřimově               1991-1996 

  Státní zkouška z anglického jazyka a z psaní na stroji  

Vysoká škola  VUT v Brně, Fakulta architektury                1996-2003 

  diplomová práce: Vysoká škola universitního směru v Jihlavě 

Doktorské studium VŠB-TUO, Fakulta stavební, forma externí, studijní obor městské 
inženýrství a stavitelství  od roku 2005 

 

Praxe 

1997  PROCK und PARTNER, architektonická a projekční kancelář, 
Essenbach/Landshut, Německo– dřevostavby rodinných domů 

 

2000 Ing. arch. Jiří Adam - Architektonická a projekční kancelář, Brno  
 

1999 - 2002   OK PLAN architekt, architektonická a projekční kancelář, Humpolec  
(např. autorská spolupráce na sportovně-relaxačním objektu v Praze 9 – 

Letňany Health Club Blue Orange, Nízkoenergetický a nízkonákladový 
bytový dům v Humpolci) 

 

2003 do 2005   TECHINVEST OSTRAVA, a.s. – architektonická, projekční a realizační 
firma (např. autorská spolupráce na rekonstrukci vily v Hlučíně - původní 
objekt z roku 1929) 

 

od 2005  mateřská dovolená a samostatná praxe 

  (Vlastní rodinný dům Ostrava – Krásné Pole – realizace 2005 

   Rodinný dům ve Vendryni – realizace 2007-2008 

   Rodinný dům ve svahu – Krásné Pole – realizace 2007-2008) 

 

od 2006    externí pedagog na VŠB-TUO, FAST, Katedra architektury 

 

od 2007    asistent na VŠB-TUO, FAST, Katedra architektury 
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22. PŘÍLOHY 

 

SEZNAM KARET 

 

01. 1 OBYTNÁ MÍSTNOST – obytná kuchyň s lůžkem 16 m2 

02. 1 OBYTNÁ MÍSTNOST – kuchyň se stolováním 6 m2, obývací pokoj bez stolování 

s lůžkem 16 m2 

03. 1 OBYTNÁ MÍSTNOST -  pracovní kuchyň 5 m2, obývací pokoj se stolováním a 

s lůžkem 18 m2 

04. 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – obytná kuchyň 12 m2, obývací pokoj bez stolování s lůžkem 

16 m2 

05. 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – obytná kuchyň nahrazující obývací pokoj 18 m2, ložnice  

12 m2 

06. 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – pracovní kuchyň 5 m2, obývací pokoj se stolováním 16 m2, 

ložnice 12 m2 

07. 2 OBYTNÉ MÍSTNOSTI -  kuchyň se stolováním 6 m2, obývací pokoj bez stolování  

16 m2, ložnice 12 m2 

08. 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – kuchyň se stolováním 12 m2, obývací pokoj bez stolování  

18 m2, ložnice 12 m2 

09. 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – pracovní kuchyň 5 m2, obývací pokoj se stolováním 21 m2, 

ložnice 8 a 12 m2 

10. 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – pracovní kuchyň 5 m2, obývací pokoj se stolováním 21 m2, 

2x ložnice po 12 m2 

11. 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – kuchyň se stolováním 10 m2, obývací pokoj bez stolování  

18 m2, ložnice 8 a 12 m2 

12. 3 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – kuchyň se stolováním 10 m2, obývací pokoj bez stolování  

18 m2, 2x ložnice po 12 m2 

13. 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – kuchyň se stolováním 12 m2, obývací pokoj bez stolování  

18 m2, ložnice 8 a 12 m2 

14. 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – kuchyň se stolováním 12 m2, obývací pokoj bez stolování  

18 m2, 2x ložnice po 12 m2 

15. 4 OBYTNÉ MÍSTNOSTI – pracovní kuchyň 6 m2, obývací pokoj se stolováním 21 m2, 

ložnice 8, 12 a 12 m2 
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16. 5 OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ – kuchyň se stolováním 15 m2, obývací pokoj bez stolování 

20 m2, ložnice 8, 8, a 12 m2 

17. 5 OBYTNÝCH MÍSTNOSTÍ – pracovní kuchyň 8 m2, obývací pokoj se stolováním  

24 m2, 3x ložnice po 12 m2, pracovna 8 m2 

 


