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o projektu

• TAČR BETA 2 / TIRBMMR823 - Hledání nových metod pro 
podporu implementace principu univerzálního designu v 
investiční podpoře bydlení

• Dobra řešení projektu: 1.10.2019 – 31.3.2021

• Zpracovatelem metodiky: Výzkumný tým Fakulty 
architektury ČVUT v Praze

• Konečný uživatel výsledku: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR



výsledky

1 / Metodika uplatňování principů univerzálního designu a 
celoživotního bydlení v bytové výstavbě

2 / Typologie bydlení podle principů univerzálního designu a 
celoživotního bydlení

3 / Náměty na úpravu vyhlášek č. 398/2009 Sb. 

4 / Metodologie a typologie pro implementaci principu 
univerzálního designu v investiční podpoře bydlení



certifikovaná metodika

Cílem metodiky je vytvořit materiál, který poskytne podporu při:

• zpracování požadavků na bezbariérové užívání staveb v rámci 
normového a legislativního systému ČR, 

• nastavení a kontrole dotačních titulů subjektům veřejné 
správy, 

• orientaci v požadavcích na bydlení vymezených skupin osob 
při pořizování podporovaného bydlení obcemi, 

• navrhování bytů pro vymezené skupiny osob projektantům a 
architektům. 



certifikovaná metodika

Postup prací:

• Analytická a rešeršní část
(univerzální design, obsahová rešerše zahraniční legislativy)

• Průzkum potřeb
(kvalitativní výzkum, hloubkové individuální rozhovory)

• Vyhodnocení a návrhová část – vlastní metodika



hlavní myšlenka

• vnímání myšlenky univerzálního designu v bydlení 
nikoliv jako souhrn všech požadavků
implementovaných do jediného produktu, ale jako 
hledání míry uspokojení maximálního množství 
uživatelů za odpovídající cenu a tím zvýšení její 
přijatelnosti z hlediska efektivity a ekonomičnosti v 
kombinaci s vhodnou alternativou, která nebude 
diskriminační a bude stejně dostupná.



3 kategorie přístupnosti

Vytvoření 3 kategorií přístupnosti bydlení dle skutečných 
požadavků osob se zdravotním postižením:

• Univerzální standard S120
• Bezbariérový standard S150
• Specifický standard S180
• Souhrn požadavků pro osoby se zrakovým omezením

x
současné požadavky na byt zvláštního určení



3 kategorie přístupnosti
I. Univerzální standard S120 

• základní, nejnižší prostorové požadavky, uspokojí většinu 
obyvatel, včetně osob pohybujících se pomocí chodítka nebo 
zdatnějších osob s menším mechanickým vozíkem,

• definován manipulačním prostorem o velikosti kruhu o průměru 
1200 mm ve všech místnostech. 



3 kategorie přístupnosti
II. Bezbariérový standard S150

• blíží se požadavkům na dnešní byt zvláštního určení dle vyhlášky 
č. 398/2009 sb., předpokládá uspokojení osob využívajících 
různé typy mechanického i elektrického vozíku,

• definován manipulačním prostorem o velikosti kruhu o průměru 
1500 mm. 



3 kategorie přístupnosti
III. Specifický standard S180 

• definovaný požadavky na manipulační prostor o velikosti kruhu 
o průměru 1800 mm, který je však nutné naplnit pouze v 
některých místnostech bytu (např. Koupelna, ložnice/ pokoj). 

• např. Myopatie, svalová dystrofie, případně těžší forma DMO, 
většinu činností zajišťuje asistent, část bytu (typicky kuchyň) musí 
být upravena pro užívání osobami bez zdravotního postižení.



3 kategorie přístupnosti
IV. Požadavky pro osoby se zrakovým 
omezením 

• Přestože vyhláška č. 398/2009 sb. 
Slučuje požadavky na bydlení pro 
osoby se zrakovým omezením i s 
pohybovým omezením do jedné 
kategorie bytu, je zřejmé, že 
požadavky obou skupin osob se ve 
větší části nepřekrývají. V obecné 
rovině lze říci, že požadavky na bydlení 
pro osoby se zrakovým omezením lze 
aplikovat na všechny standardy bytů. 



typologie bydlení

Postup prací:

• Analytická a rešeršní část
• 47 příkladů konstrukčních soustav
• Typy bariérových vstupů do objektů

• Návrhová část
• Modely bezbariérové úpravy

- Úpravy 6 typů konstrukčních soustav
- Stanovení orientačních investičních nákladů



typologie bydlení
Analytická a rešeršní část

47 příkladů konstrukčních soustav



typologie bydlení

Návrhová část

Modely bezbariérových úprav 6 typů konstrukčních soustav:

• Larsen – Nielsen
• T06B
• T08B
• VVÚ – ETA
• B70
• OP1.11



typologie bydlení



typologie bydlení

Stanovení 
orientačních 
investičních 
nákladů



typologie bydlení

Průměrné ceny bezbariérových úprav na 1/m2 vč. DPH



19

B / typologie bydlení

Proveditelnost rekonstrukcí bytů v rámci typického podlaží



Děkuji za pozornost


