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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.  

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. 

 

 

KLÍČOVÁ SLOVA 

minimální byt, úroveň bydlení, obytná plocha 
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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. 

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. 

 

 

KEYWORDS  

the minimum level of the apartment, housing, living area 
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3. ÚVOD 

 

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

pohody a úrovně životního prostředí.  

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 

cenzovních 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 [4] 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. 

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.     
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21. století je třeba zohlednit vývoj obytné plochy bytu, počtu místností, množství osob v bytě 

v souvislostech s vyvíjející se věkovou strukturou obyvatel, strukturou cenzových 

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 

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“ [6], 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), 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 [5]: „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 
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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.“ [5] 

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.  
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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. 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. 

 

6.1.   STATISTICKÉ METODY  

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). 

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. 
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6.2.  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, 

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. 

 

6.3.  NÁSTROJE 

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

Excel a Statistica 10.  
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7. VÝVOJ DOMOVNÍHO A BYTOVÉHO FONDU, VÝVOJ 

ÚROVŇOVÝCH UKAZATELŮ BYDLENÍ 

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. 

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. 

 

Tab. č. 1 Domovní a bytový fond na jeden byt [10] 

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 
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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 -  

 

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. 

 

Tab. č. 4 Složení bytů podle velikosti v letech 1970 – 2001 [2] 

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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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 cenzových 

domácností. 

 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 [2] 
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8. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DOKONČENÝCH BYTECH 

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. 

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. 

 

 

 



 
 

19 
 

Tab. č. 10  Základní údaje o dokončených bytech [9] 

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 

 

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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9. POROVNÁNÍ BYTŮ V BYTOVÝCH DOMECH A RODINNÝCH 
DOMECH 

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

Úkolem je porovnat standard bydlení v bytových a rodinných domech, který se jeví odlišný. 

V návaznosti na předchozí kapitolu 8. Základní údaje o dokončených bytech se nabízí 

obytnou ploch 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. 

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. 

 

Tab. č. 11 Obytná plocha dokončeného bytu [3] 

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.  
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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. 

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 [3]
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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 %).  

 

Tab. č. 13 Počet osob v bytech dle počtu místností [7] 

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. 

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. 

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. 
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Tab. č. 14 Průměrná úroveň bydlení podle druhu domu (2001) [7] 

ukazatel 

Byty v domech 

rodinných 

Byty v domech 

bytových 

Byty v domech 

ostatních 

obytná plocha na byt v m2
 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. 

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 [9] 

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 
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10.  PRŮMĚRNÁ ÚROVEŇ BYDLENÍ 

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. 

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 [8] 

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. 

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. 

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. 
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Tab. č. 18 Průměrný počet osob mezi lety 1961 – 2001 [8] 

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 

však zvyšující se životní úroveň stejně jako zvyšující se počet obytných místností na byt.  

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.  

 

Tab. č. 19 Průměrná obytná plocha na osobu v m
2 

mezi lety 1980 – 2001 [9] 

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 

 

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 %). 

 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. 

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. 

 

Tab. č. 20 Počet osob na obytnou místnost mezi lety 1980 – 2001 [9] 

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 

 

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 cenzové 

domácnosti v bytě. Podobný vývoj mělo i soužití dvou a více cenzových domácností v bytě, 

při sčítání v roce 2001 se však množství osob na obytnou místnost opět počal zvyšovat. 
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Tab. č. 21 Průměrná úroveň bydlení podle soužití domácnosti – průměrný počet osob na 
obytnou místnost v bytech [8] 

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. 

 

 
 

Graf. č. 13 Průměrná úroveň bydlení podle soužití domácnosti – průměrný počet osob 
na obytnou místnost v bytech [8] 

Z výsledků sčítání osob, domů a bytů v roce 2001 vyplývá, že v 90 %  bytů bydlí jedna 

cenzová 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 (house boat) nebo v USA (bydlení v karavanech – celé čtvrti vybavené karavany 

či v přemístitelných mobilních domech. 

V závislosti na zvyšování celkové obytné plochy bytů a snižování počtu osob na byt 

dochází ke zvyšování průměrné obytné plochy na osobu v bytech. 
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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 %. 

 

Tab. č. 22 Průměrná úroveň bydlení dle soužití domácností – průměrná obytná plocha 

na osobu v m
2
 v bytech [8] 

 

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 
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11.  POROVNÁNÍ BYTŮ NAVRŽENÝCH DLE DOPORUČENÍ 

PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK A NÁSLEDNÉ POROVNÁNÍ 
SE SKUTEČNÝM STAVEM BYDLENÍ 

 

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 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. 

 

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 m2

 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 m2
 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 
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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 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 m
2
 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 

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 
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 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 bytech. 

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. 

 

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. 

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). 

Při porovnání plošnosti normovaného a skutečného bytu docházíme dále k poznání, že 

plošnost bytu v bytovém domě nad normovaným bytem dosahuje u jednopokojového bytu 
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220 %, u pětipokojového 236 %. Nejvíce se přibližují hodnoty bytu třípokojového, kde 

skutečný byt tvoří 149 % normovaného. 

 

Tab. č. 35 Porovnání obytné plochy bytů podle počtu pokojů dle SLDB 2001 s obytnou 

plochou normovaných bytů 

 

 

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 (m
2
) [1] 

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 
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 (
P

U
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s
h
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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 9ti 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. 

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. 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. 

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. 
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Nejvyšší procenta podílu dokončených bytů dosahují kraje s největší hustotou 

osídlení.  

Obytná 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. 

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. 

Medializovaný trend stárnutí obyvatelstva potvrzují opět 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.  
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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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