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B / PARAMETRY PROJEKTU

»  Stanovení prostorových parametrů (vlastností 
výstavby) především bytů a domů sloužících k 
sociálnímu bydlení tak, aby odpovídaly požadavkům 
stavebníků, správců a uživatelů.

CÍL ČÁSTI



PRINCIPY ČÁSTI
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 měřítko MÍSTNOST

1.2 Prostorové souvislosti

Větší prostorový standard oproti normovým hodnotám dává místo 
pro další kus nábytku či aktivitu. Tvar, plocha a možnost efektivního 
zařízení místnosti jsou dále ovlivněny umístěním oken a dveří.

• Prostorové parametry místností ve stávajícím bytovém fondu

OBYTNÉ MÍSTNOSTI:

Obytné místnosti v nájemních domech kompaktního města jsou 
obvykle větší oproti místnostem v panelových domech, které často 
odpovídají minimálním normovým hodnotám (zejména v případě 
ložnic).

Nájemní domy:

Větší plošný standard a rozměry místností, které jsou často u všech 
obytných místností bytu obdobné – umožňují větší flexibilitu z hledis-
ka např. změny využití místností (přesunutí obývacího pokoje, změna 
využití místnosti pro další ložnici, rozdělení místnosti atd.), vyšší obsa-
zenosti ložnic či jednodušší adaptace na bezbariérové bydlení.

Vyšší plošný standard místností může snižovat hospodárnost celko-
vého dispozičního řešení, a zkomplikovat tak splnění prostorových 
kritérií pro zařazení bytu do systému SB.

Obr. Ukázka charakteru a velikostí obytných místností v nájemním domě

Možnosti využití vyššího plošného standardu bytu v nájemních do-
mech »  BYT – 1.3 (rekonstrukce)

Obr. Velikostní škála obývacích pokojů se stolováním

 » Příloha B.1.1_Modely místností

NOVOSTAVBY REKONSTRUKCE

1. Velikost místnosti

Stanovení nebo ověření velikostí místností v bytě

1.1 Předpisy

Výměrám a rozměrům místností bytu se věnuje technická norma ČSN 
73 4301 Obytné budovy. V části 5.2.2. Obytné místnosti jsou (mimo 
jiné) uvedena doporučení pro:

- minimální plochy obytných místností v závislosti na velikosti bytu
- minimální plochy kuchyní
- minimální šířky obytných místností

Požadavky na velikost a rozměry místností upravitelného bytu jsou 
uvedeny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických poža-
davcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (bod 8. přílohy č. 
3 k této vyhlášce). »  BYT – 5.1

Místnost je nejmenší prostorově a provozně autonomní část stavby. Povaha místností významným způsobem ovlivňuje charakter a kvalitu bydlení. V rámci 
bytových staveb jsou místnosti jednotky podřazené bytům (místnosti skládají byty). V bytech obvykle rozeznáváme tři základní typy místností: hlavní (event. 
nazývané obytné – plnící hlavní bytové aktivity – obytný pokoj, ložnice), vedlejší (plnící pomocné obytné aktivity – koupelny, WC, komory atd.) a komunikace 
vytvářející jejich vzájemnou vazbu. Z hlediska zadání místností je nutné stanovit účel, spojenou míru specifičnosti či univerzality především hlavních místností, 
event. přímo jejich prostorovou charakteristiku (výměru a základní rozměry). Mezi základní vlastnosti místností patří jejich velikost, zaříditelnost, konektivita 
(vzájemné propojení), obsazenost a vybavení. Z uživatelského hlediska jsou místnosti určeny buď všem členům domácnosti, nebo jejich specifickým skupinám 
(partnerské či sourozenecké páry).

B.4 Prostorové charakteristiky 
v jednotlivých měřítkách

2.1 2.2

12,96 m2 21,00 m2 26,35 m2

16 m2

26 m2 26 m221,7 m2 21,7 m2

16 m212,3 m2 12,3 m2

pro Rekonstrukce se neliší

• MĚŘÍTKOVÉ ÚROVNĚ  
- místnost
- byt
- dům
- město

• CHARAKTER PROJEKTU  
- novostavba
- rekonstrukce

• CHARAKTER PROSTŘEDÍ 
- modernistické 
- kompaktní



UVEDENÉ INFORMACE

• Související předpisy

• Doporučení

• Ukázky řešení
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Parametry projektu 
v měřítku místnosti



TÉMATA K ŘEŠENÍ V MĚŘÍTKU MÍSTNOSTI

1.  Velikost místnosti

2.  Zaříditelnost místnosti

3.  Obsazenost  v měřítku místnosti

4.  Vybavení místnosti



1. VELIKOST MÍSTNOSTÍ

1.1  Související předpisy

1.2  Prostorové souvislosti

Novostavba Rekonstrukce

»  Zhodnocení prostorového 
standardu místností v 
panelových / nájemních domech

12,96 m2 21,00 m2 26,35 m2

9.2

Plocha balkonu/lodžie 3,92 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 59,10 m2             64,83 %

Plocha místností příslušenství bytu 8,41 m2             9,23 %

Plocha komunikací bytu     15,77 m2             17,30 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 7,87 m2                      8,63 %

Celková plocha bytu dle NOZ 91,16 m2          100 %

Celková čistá plocha 83,29 m2                      91,37%

9.1

Plocha balkonu/lodžie 0 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 74,74 m2             67,27 %

Plocha místností příslušenství bytu 8,15 m2             7,34 %

Plocha komunikací bytu     19,45 m2             17,51 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 8,76 m2                      7,88 %

Celková plocha bytu dle NOZ 111,11 m2          100 %

Celková čistá plocha 102,35 m2                      92,12 %

9.1 9.2

OP 5.1 / 5.2 / 5.4 / 5.5

Plocha balkonu/lodžie 6,47 m2 

3 + 1

Plocha obytných místností bytu 52,11 m2             71,69%

Plocha místností příslušenství bytu 3,92 m2             5,39%

Plocha komunikací bytu        12,98 m2             17,86%

Celková plocha dělících kcí. + jader 3,68 m2                      5,06%

Celková plocha bytu dle NOZ 72,69 m2          100%

Celková čistá plocha 69,01  m2                      94,94%

Plocha obytných místností bytu 29,16 m2             61,54%

Plocha místností příslušenství bytu 7,30 m2       15,41%

Plocha komunikací bytu        8,17  m2             17,24%

Celková plocha dělících kcí. + jader 2,74 m2                      5,78%

Celková plocha bytu dle NOZ 47,38  m2          100%

Celková čistá plocha 44,63 m2                      94,22%

OP 5.3

2+kk



2. ZAŘÍDITELNOST

2.1  Související předpisy

2.2  Prostorový standard místnosti

Novostavba Rekonstrukce

»  Úpravy higienického bytového 
jádra v panelových / nájemních 
domech

17.217.110,64 m2

9,72 m2

3,5 m2

18,53 m2 22,89 m2

16,34 m2

3,63 m2

1,65 m21,65 m2

16,34 m2

18,53 m222,62 m2

3,63 m2

4,63 m23,5 m217.217.18,7 m2 8,42 m2

15,81 m2

18,53 m2 22,89 m2

16,34 m2

3,63 m2

1,65 m2 1,65 m2

1,21 m2

18,9 m2

18,53 m222,89 m2

17.1

Plocha balkonu/lodžie 0,00 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 73,56 m2            76,1 %

Plocha místností příslušenství bytu 5,28 m2             5,5 %

Plocha komunikací bytu        8,69 m2             8,99 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 9,16 m2                      9,5 %

Celková plocha bytu dle NOZ 96,69 m2          100 %

Celková čistá plocha 87,53 m2                      90,5 %

17.2

Plocha balkonu/lodžie 0,00 m2 

3+kk

Plocha obytných místností bytu 60,31 m2             78,0 %

Plocha místností příslušenství bytu 2,86 m2             3,7 %

Plocha komunikací bytu        8,42 m2             10,9 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 5,72 m2                      7,4 %

Celková plocha bytu dle NOZ 77,31 m2          100 %

Celková čistá plocha 71,59 m2                      92,6 %

15,2 m2 17,3 m210,0 m2 12,0 m2



3. OBSAZENOST V MĚŘÍTKU MÍSTNOSTI

3.1  Počet lůžek

3.2  Počet WC  a koupelen ve vztahu 
k obsazenosti

»  Kapacitní možnosti hygienického 
zázemí v panelových / 
nájemních domech

4,2 m2

16,7 m2

12,6 m2

13,9 m2

2,7 m2

16,7 m2

12,3 m28,0 m2

8,0 m2

10,0 m2

4,0 m2 4,2 m2

2,7 m2

2,9 m2

3,0 m2 3,0 m2

3,0 m2 3,0 m2

0,9 m2

T06B 2.1 T06B 2.4

T06B 2.2 T06B 2.3

4,2 m2

16,7 m2

6,5 m2

2,7 m2

1,1 m2

9,5 m2

12,6 m2

13,9 m2

2,7 m2

16,3 m2

9,1 m2

2,9 m2

0,8 m2

10,0 m2

2,8 m2

7,0 m2 4,2 m2

16,7 m2

4,0 m2

4,1 m2

11,7 m2



4. VYBAVENÍ MÍSTNOSTI

»  Kompetence klienta



Parametry projektu 
v měřítku bytu



TÉMATA K ŘEŠENÍ V MĚŘÍTKU BYTU

1.  Kapacity bytu

2.  Typologie bytu

3.  Flexibilita / univerzalita / adaptabilita bytu

4.  Efektivita půdorysu

5.  Bezbariérové bydlení



1. KAPACITY BYTU

1.1  Parametry pro stanovení kapacit  
bytu

1.2  Předpisy

1.3  Doporučený prostorový standard

1.4  Počet domácností v bytě a 
vícedomácnostní bydlení

Novostavba Rekonstrukce

»  Doporučený prostorový standard 
pro rekonstrukce

»  Úpravy bytu zvyšující kapacitu 
využití



1.3 TABULKA DOPORUČENÉ OBSAZENOSTI 
Čistá podlahová plocha bytu 23 – 37,9 m2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 1 1 2-3

m2 netto plochy/osobu 23,0 – 37,9 23,0 – 37,9 7,66 – 18,95

Čistá podlahová plocha bytu 38 – 51,9 m2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 2 3 4

m2 netto plochy/osobu 19,0 – 25,95 12,6 – 17,3 9,5 – 12,98

Čistá podlahová plocha bytu 52 – 67,9 m2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 3-4 4-5 5-6

m2 netto plochy/osobu 13 -22,63 10,4 – 16,98 8,66 – 13,58

Čistá podlahová plocha bytu 68 – 81,9 m2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 4-5 4-6 7-8

m2 netto plochy/osobu 13,6 – 20,47 11,33 – 20,47 8,5 – 11,7

Čistá podlahová plocha bytu 82 – 95,9 m2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 5-6 5-8 9-12

m2 netto plochy/osobu 13,66 – 19,18 10,25 – 19,18 6,83 – 10,65

Počet obytných místností 1

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 1 1 2-3

Počet obytných místností 2

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 2 3 4

Počet obytných místností 3

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 3-4 4-5 5-6

Počet obytných místností 4

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 4-5 4-6 7-8

Počet obytných místností 5

obsazenost standardní obsazenost normová obsazenost maximální obsazenost*

počet osob 5-6 5-8 9-12

• pro novostavby
• jednodomácnostní byty

»  pro rekonstrukce x 1,15

»  pro upravitelné x 1,2



1.4 TABULKA DOPORUČENÉ OBSAZENOSTI 

• pro novostavby
• vícedomácnostní byty

»  pro rekonstrukce x 1,15

»  pro upravitelné x 1,2

Celková čistá podlahová plocha bytu 52 – 67,9 m2

Počet domácností v bytě 2 3 4 5

počet osob 3-4

m2 netto plochy/osobu 13 -22,63

Celková čistá podlahová plocha bytu 68 – 81,9 m2

Počet domácností v bytě 2 3 4 5

počet osob 5-7 4-6

m2 netto plochy/osobu 9,71 – 16,38 11,33 – 20,47

Celková čistá podlahová plocha bytu 82 – 95,9 m2

Počet domácností v bytě 2 3 4 5

počet osob 8-10 6-9 5-8

m2 netto plochy/osobu 8,2-11,98 9,11 – 15,98 10,25 – 19,18

Celková čistá podlahová plocha bytu 96 – 109,9 m2

Počet domácností v bytě 2 3 4 5

počet osob 9-12 9-12 7-11 6-10

m2 netto plochy/osobu 8,00 – 12,21 8,00 – 12,21 8,72 – 15,70 9,60 – 18,31

01

01

01

01

02

02
02 02

03

03

03 03

03

04

04 04

04
04

04

04

30660
98

40

28670

13
10

0

2NP

Plocha obytných místností bytu 190,05 m2           63,32 %

Plocha místností příslušenství bytu 29,28 m2             9,75 %

Plocha komunikací bytu 20,12 m2             6,70%

Struktura čistých ploch - patro celkově

Plocha balkonu/lodžie 65,01 m2       

Společné prostory 61,07 m2           20,34 %

Celková plocha dělících kcí. + jader   17,77 m2                         5,60 %

Celková plocha bytu dle NOZ 317,87 m2           100,00%

Celková čistá plocha           300,10 m2                       94,40 %

Plocha obytných místností bytu 41,54 m2           79,02 %

Plocha místností příslušenství bytu   5,66 m2           10,78 %

Plocha komunikací bytu   5,27 m2           10,01 %

BYT 2 - Struktura čistých ploch

č.         název m.         plocha

01        Zádveří          5,27 m2  

02        Koupelna            5,66 m2 

03        Obývací p. + kk 15,80 m2 

04        Pokoj 1         16,20 m2 

05        Pokoj 2                  9,54 m2      

Tabulka místností

Celková plocha dělících kcí. + jader    2,70 m2                        4,90 %

Celková plocha bytu dle NOZ  55,17 m2           100,00%

Celková čistá plocha            52,47 m2                      95,10 %

Plocha obytných místností bytu 42,05 m2           77,11 %

Plocha místností příslušenství bytu   6,28 m2           11,51 %

Plocha komunikací bytu   6,20 m2           11,38 %

BYT 3 - Struktura čistých ploch

Celková plocha dělících kcí. + jader    1,60 m2                        2,90 %

Celková plocha bytu dle NOZ  56,13 m2           100,00%

Celková čistá plocha            54,53 m2                      97,10 %

č.         název m.         plocha

01        Zádveří          6,20 m2  

02        Koupelna            6,28 m2 

03        Obývací p. + kk 28,95 m2 

04        Pokoj 1         13,10 m2 

Tabulka místností

Plocha obytných místností bytu 29,70 m2           75,09 %

Plocha místností příslušenství bytu   5,53 m2           13,98 %

Plocha komunikací bytu   4,32 m2           10,93 %

BYT 1- Struktura čistých ploch

č.         název m.         plocha

01        Zádveří          4,32 m2  

02        Koupelna            5,53 m2 

03        Obývací p. + kk 16,20 m2 

04        Pokoj 1         13,50 m2 

Tabulka místností

Celková plocha dělících kcí. + jader    2,20 m2                        5,27 %

Celková plocha bytu dle NOZ  41,75 m2           100,00%

Celková čistá plocha            39,55 m2                      94,73 %

1

2

3

SKUPINOVÝ

Skupinový byt v bytovém domě 50+

Haerle Hubacher

2009 - 2010
DEU, Winterthur-Seen, Kanzleistrasse

47.486421, 8.765787

Schodišťový dům



2. TYPOLOGIE BYTU

2.1  Vliv typologie bytu na fungování 
domácnosti

2.2  Dispoziční typy

2.3  Typologie bytu vs. cílová skupina

Novostavba Rekonstrukce

»  Porovnání typologie bytů v 
panelových / nájemních domech

»  Úprava bytu pro seniory

9.2

Plocha balkonu/lodžie 3,92 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 59,10 m2             64,83 %

Plocha místností příslušenství bytu 8,41 m2             9,23 %

Plocha komunikací bytu     15,77 m2             17,30 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 7,87 m2                      8,63 %

Celková plocha bytu dle NOZ 91,16 m2          100 %

Celková čistá plocha 83,29 m2                      91,37%

9.1

Plocha balkonu/lodžie 0 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 74,74 m2             67,27 %

Plocha místností příslušenství bytu 8,15 m2             7,34 %

Plocha komunikací bytu     19,45 m2             17,51 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 8,76 m2                      7,88 %

Celková plocha bytu dle NOZ 111,11 m2          100 %

Celková čistá plocha 102,35 m2                      92,12 %

9.1 9.2

OP 5.1 / 5.2 / 5.4 / 5.5

Plocha balkonu/lodžie 6,47 m2 

3 + 1

Plocha obytných místností bytu 52,11 m2             71,69%

Plocha místností příslušenství bytu 3,92 m2             5,39%

Plocha komunikací bytu        12,98 m2             17,86%

Celková plocha dělících kcí. + jader 3,68 m2                      5,06%

Celková plocha bytu dle NOZ 72,69 m2          100%

Celková čistá plocha 69,01  m2                      94,94%

Plocha obytných místností bytu 29,16 m2             61,54%

Plocha místností příslušenství bytu 7,30 m2       15,41%

Plocha komunikací bytu        8,17  m2             17,24%

Celková plocha dělících kcí. + jader 2,74 m2                      5,78%

Celková plocha bytu dle NOZ 47,38  m2          100%

Celková čistá plocha 44,63 m2                      94,22%

OP 5.3

2+kk



2. TYPOLOGIE BYTU - pokračování

2.4  Vícedomácnostní byty

2.5  Venkovní prostory bytu

Novostavba Rekonstrukce

»  Úprava bytu na vícedomácnostní 
bydlení

»  Možnosti doplnění / rozšíření 
venkovních prostor bytu

Plocha obytných místností bytu 79,65 m2             66,56%

Plocha místností příslušenství bytu 12,07 m2             10,09%

Plocha komunikací bytu        16,74 m2             14,00%

Celková plocha dělících kcí. + jader 11,12 m2                        9,36%

Celková plocha bytu dle NOZ 119,66 m2             100%

Celková čistá plocha 108,46 m2                      90,64%

6.1/6.2

4kk

18,0 m2

17,5 m2 14,2 m2

4,7 m2
0,7 m2

1,0 m2

2,2 m2

16,7 m2

3,4 m2

30,0 m2
18,0 m2

17,5 m214,2 m2

4,7 m2
0,7 m2

1,0 m2

2,2 m2

16,7 m2

3,4 m2

30,0 m2

6.26.1

13,7 m2

17,5 m211,32 m2

3,04 m2

2,2 m2

2,69 m2

3,52 m2

2,01 m2

14,68 m2

15,56 m2

13,49 m2

1,76 m2

1,42 m2

2,89 m2

1,47 m2

D1

D2 D3

6.3



3. FLEXIBILITA / UNIVERZALITA / ADAPTABILITA

3.1  Obecné principy

3.2 Flexibilní dispozice bytu

Novostavba Rekonstrukce

»  Zhodnocení flexibility bytů v 
panelových / nájemních domech



4. EFEKTIVITA PŮDORYSU

»  Význam efektivity půdorysu

Novostavba Rekonstrukce

»  Úpravy bytů v panelových / 
nájemních domech z pohledu 
lepšího využití komunikací v bytě

OP 4.1

Plocha balkonu/lodžie   4,50 m2 

3 + 1

Plocha obytných místností bytu   61,03 m2             74,39%

Plocha místností příslušenství bytu   3,92 m2             4,78%

Plocha komunikací bytu          13,03 m2             15,88%

Celková plocha dělících kcí. + jader   4,06 m2                      4,95%

Celková plocha bytu dle NOZ   82,04 m2          100%

Celková čistá plocha   77,98  m2                      95,05%

OP 4.2

Plocha balkonu/lodžie   4,50 m2 

3 + 1

Plocha obytných místností bytu   59,80 m2             73,94%

Plocha místností příslušenství bytu   3,92 m2             4,85%

Plocha komunikací bytu          13,27 m2             16,41%

Celková plocha dělících kcí. + jader   3,89 m2                      4,81%

Celková plocha bytu dle NOZ   80,88 m2          100%

Celková čistá plocha   76,99  m2                      95,19%

OP 4.3

Plocha balkonu/lodžie   4,50 m2 

3 + 1

Plocha obytných místností bytu   62,00 m2             75,57%

Plocha místností příslušenství bytu   3,92 m2             4,78%

Plocha komunikací bytu          12,76 m2             15,55%

Celková plocha dělících kcí. + jader   3,36 m2                      4,10%

Celková plocha bytu dle NOZ   82,04 m2          100%

Celková čistá plocha   78,68 m2                      95,90%

16,6 m2 21,3 m2

13,4 m2

2,9 m2

3,9 m2

9,2 m2

8,4 m2

2,9 m2

0,9 m2

6,0 m2

11,5 m2

6,9 m2

19,0 m2

17,9 m2

12,7 m2
10,9 m2

12,8 m2

2,9 m2

13,4 m2

19,4 m2

18,2 m2

0,9 m2

0,9 m2

OP 4.1

OP 4.2

OP 4.3

4,5 m2

4,5 m2

4,5 m2

16,6 m2 21,3 m2

13,4 m2

11,5 m2

23,2 m2

8,7 m2

12,7 m2

13,4 m2

19,4 m2

OP 4.1 OP 4.2 OP 4.3

4,5 m2

4,5 m2

4,5 m2

4,6 m2

3,0 m2

2,3 m2

8,7 m2

1,6 m2

2,8 m2 2,6 m23,5 m2

4,0 m2

5,7 m2

12,0 m2

3,1 m2

0,9 m2

10,9 m2

11,9 m2

4,5 m2

18,2 m2



5. BEZBARIÉROVÉ BYDLENÍ

5.1  Související předpisy

5.2  Stupně upravitelnosti

Novostavba Rekonstrukce

»  Úpravy bytů v panelových 
/ nájemních domech na 
bezbariérové bydlení

28,52 m2

18,86 m2

7,03 m2

5,03 m2

3,75 m2

10,68 m2

2.1

18,1 m2

2.1/2.2

Plocha balkonu/lodžie 3,75 m2 

4+kk

Plocha obytných místností bytu 75,68 m2             76,3 %

Plocha místností příslušenství bytu 8,59 m2             4,5 %

Plocha komunikací bytu        11,46 m2             11,6 %

Celková plocha dělících kcí. + jader 7,23 m2                      7,6 %

Celková plocha bytu dle NOZ 99,19 m2          100 %

Celková čistá plocha 91,63 m2                      92,4 %

2.1 2.2

30,4 m2
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