
Abstrakt 
 

Disertační práce se zabývá definováním a posléze uplatňováním ekologických 
aspektů při urbanistickém řešení obytných souborů. Ekologické principy pomáhají 
udržet kvalitu i kvantitu přírodních zdrojů a podílí se na udržitelném rozvoji. 
Disertační práce představuje základní principy navrhování ekologických souborů, 
přičemž třináct nejdůležitějších je ověřeno na příkladech ekologických obytných 
souborů a dotazníkovým šetřením.  
 
Abstract 
 

I define and deal with ecological aspects in urban planning at residential areas 
in my thesis. Ecological principles help to hold quality and  quantity of natural sources 
and participate at sustainable development. The thesis introduces basic principles   
of designing ecological developments. The thirteen most important aspects are 
verified at examples of ecological dwellings and questionnaire survey. 
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1   ÚVOD 
  

Současný trend snahy obracení se k přírodě je všeobecný. Nevztahuje se jen 
na architekturu, ale na všechno kolem nás. Lidé se snaží najít způsob, jak se vymanit 
z náročného komerčního běhu života a přiblížit se  přírodě.  

Nejde jen o přiblížení se přírodě, ale začít žít takovým způsobem,       
abychom omezili čerpání dalších a dalších přírodních zdrojů. Jde o snahu 
udržitelnosti dalšího rozvoje společnosti a omezení naší rozpínavosti.  

Tato práce se nezabývá úzkou skupinkou nadšenců, kteří jsou schopni 
opravdového návratu k přírodě se vším všudy.  

Disertační práce navrhuje a posléze ověřuje základní principy urbanistického 
návrhu obytného souboru. Při jejich uplatnění by sídliště mělo být příjemným místem 
pro své obyvatele při zachování či zvýšení stávajícího standardu bydlení. Zároveň by 
sídliště mělo být šetrné k přírodě a neohrozit kvalitu ani kvantitu přírodních zdrojů. 

Žijeme na sídlištích, v souborech rodinných domů i v samostatných vilách.   
Do svého domu chodíme denně, vnímáme jeho okolí a často tam trávíme i svůj volný 
čas. Děti se svými maminkami a staří občané jsou se svým bydlením spjatí ještě víc. 
V obytných souborech a kolem nich tráví většinu svého času. Jsou to místa přímo 
ovlivňující náš život. Měli bychom proto vytvářet kvalitní obytné prostředí zohledňující 
přírodní principy. 
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2   SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 
 

Díky vzrůstajícímu zájmu o ekologii a přírodní stavění vznikají nové publikace 
od autorů, jež se zabývají nízkoenergetickou a ekologickou architekturou podrobně 
již několik let. Z našich významných autorů jmenuji například Jana Tywoniaka, 
Eugena Nagyho, Mojmíra Hudce či Petra Suskeho. Ze zahraničních publikací 
považuji výjimečnou knihu  Duch a místo od Christophera Daye. 

Ekologickým bydlením se zabývají také mezinárodní konference a semináře. 
Mezi nejvýznamnější patří každoročně pořádané Pasivní domy (Centrum pasivního 
domu v Brně), Zdravé domy (FA VUT v Brně) nebo Central Europe towards 
Sustainable Building - Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě (ČVUT).           
Za zmínku k danému tématu stojí také webový portál Greenlab (ČVUT), zabývající 
se problematikou ekologické architektury i urbanismu. 

Dříve byla ekologická hospodárnost samozřejmostí. Lidé žili v souladu se 
svým okolím a šetřili přírodními zdroji. Dnešní uspěchaný život přináší pravý opak. Je 
nutné, aby se určité zásady navrhování ekologických obytných souborů staly             
v budoucnu součástí legislativy a byly realizovány.  

V České republice mnoho příkladů obytných souborů postavených                  
a fungujících na ekologických principech nenajdeme. Dává se přednost klasickému 
pojetí, kdy vzniká velmi zahuštěná výstavba bytových či rodinných domů bez 
jakýchkoliv náznaků zásad šetření s přírodními zdroji (žádné využívání dešťové vody, 
parkování pouze na povrchu, neomezený dojezd automobilem, málo zeleně a téměř 
žádné stezky pro cyklisty a kolečkové brusle, hodně hluku atd.). I kdybychom 
opominuli budoucí generace, měli bychom si uvědomit, že ekologické aspekty         
ve výstavbě, zjm. obytných souborů, ovlivňují naše zdraví. Přímo se promítají do 
zdraví obyvatel [1]. 

Také roste nespokojenost obyvatel na nových sídlištích. Dle výzkumu „Sídliště 
dobrá adresa?“, který proběhl v listopadu 2011 v Brně, jsou obyvatele nového 
obytného souboru Kamechy v Brně v Bystrci nespokojeni jak s domem, tak se 
sídlištěm jako celkem. Z celého výzkumu dopadlo nové sídliště Kamechy nejhůře co 
se týká vztahu k sídlišti. Zatímco v jiných sídlištích respondenti uváděli k sídlišti 
vesměs kladný či neutrální vztah, obyvatelé Kamech jsou výrazně negativní 
(podrobněji viz Urban centrum Brno, zadavatel průzkumu je statutární město Brno). 
Je zřejmé, že průzkum jen odráží to, jakým způsobem probíhá běžná výstavba 
obytných souborů. Byty jako takové obyvatelům vyhovují, ale mají problém si vytvořit 
pouto a vztah s neosobnímu okolí.  

V zahraničí se ekologickými aspekty obytného souboru zabývají jíž dlouhou 
dobu. Stále vznikají další nové obytné soubory realizované na principech 
udržitelného rozvoje a využívající nové technologie. Jejich velkou výhodou je 
možnost navázat na svoje zkušenosti a poučit se z nevyhovujících či zastaralých 
technologií i principů.  Na příkladech v zahraničí lze pozorovat, že lze skloubit návrh 
hodnotné architektury a přitom vytvořit kvalitní životní prostředí pro  obyvatele. 

Díky novému zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu   
(stavební zákon) se očekává širší uplatnění ekologických principů v územních 
plánech, urbanistických návrzích a posléze i v samotných realizacích. Také 
vzrůstající zájem investorů o alternativní zdroje energie apod. povede k postupnému 
vylepšování situace v České republice. Zákon mluví o principech trvale udržitelného 
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principu obecně. Je potřeba definovat konkrétní zásady návrhu a vytvořit kritéria pro 
architekty, které je nutno při návrhu obytných souborů dodržovat. 

 
3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

 

Cílem disertační práce je definovat zásadní principy urbanistického návrhu pro 
obytný soubor, který splňuje požadavky udržitelného rozvoje.  

 
 
Zásady – principy jsou definovány na základě znalostí, studia, sběru dat          

i analýz stávajících ekologických souborů. Jednotlivé principy jsou popsány a je 
vysvětleno jejich možné uplatnění. Dle provedených výzkumných šetření bylo 
řečeno, které zásady v navrhování jsou pouze doporučující a které by 
v urbanistickém řešení ekologického obytného souboru neměly chybět. 

Disertační práce se zabývá i jednotlivými aspekty udržitelného rozvoje,         
jež ovlivňují urbanistický návrh a z nichž vlastně principy vycházejí. Práce upozorňuje   
na fakt, že v České republice sice vznikají hodnotná architektonická díla splňující 
požadavky udržitelného rozvoje, ale jejich okolí a zasazení objektů do prostoru není 
řešeno na stejných principech jako budova samotná. Chybí většinou urbanistické 
řešení respektující životní prostředí a zároveň vytvářející kvalitní obytné prostředí 
jako celek. V katalogové části jsou uvedeny zdařilé příklady ze zahraničí,             
které potvrzují, že lze takového výsledku dosáhnout. 

  
 

4 POUŽITÉ VĚDECKÉ METODY ZKOUMÁNÍ 
 

Během práce bylo použito několik vědeckých metod.  
Prvním krokem bylo vymezení oblasti výzkumu a posléze vytyčení cílů.  

Následovalo shromáždění a studium dostupných podkladů, jež byly podrobeny 
hlubšímu teoretickému zkoumání. Na základě těchto poznatků byla vyslovena 
hypotéza. Šlo o stěžejní část dosavadního průběhu výzkumu. Ta se stala podkladem 
pro další teoretickou práci. Cílem bylo hypotézu potvrdit nebo falzifikovat. Verifikace 
hypotézy proběhla dvěma způsoby. První část byla podrobná analýza příkladů 
ekologických obytných souborů (celkem 28), na nichž byla hypotéza ověřena. Další 
verifikace tvrzení proběhla dle výsledků dotazníkového šetření, jež kombinovalo 
kvalitativní i kvantitativní výzkum.  

Na základě výsledků analýzy příkladů a dotazníkového šetření se hypotéza 
v plném znění nepotvrdila. V závěru práce byla formulována pozměněná hypotéza 
na základě získaných poznatků a jejich ověření [2]. 
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5   ZÁKLADNÍ ASPEKTY UDRŽITELNÉHO ROZVOJE  
           V URBANISTICKÉM NÁVRHU 
 

Pojem udržitelný rozvoj je klíčový pojem pro ekologické aspekty aplikované 
v urbanistickém návrhu. Když použijeme tento výraz, nejedná se pouze o ekologii, 
ale i o ekonomii a sociologii [3]. Všechny informace z těchto  vědních oborů by se 
měli navzájem doplňovat  a konečný výsledek uplatněný v urbanistickém návrhu by 
měl vyhovovat všem podmínkám v maximálně možné míře.  

Definice: 
udržitelný rozvoj 

Rozvoj, který současným i budoucím generacím zachová možnost 
uspokojovat jejich základní životní potřeby a současně nesnižuje rozmanitost přírody 
a zachovává přirozené funkce ekosystémů.  

Procesní def.: Taková symbióza lidské společnosti s životním prostředím,            
která neustále hledá a nalézá rovnováhu rozvoje lidské společnosti, umělých            
a přírodních ekosystémů.  

Systémová def.: Udržitelný rozvoj je podmíněn takovou změnou materiálových          
a energetických toků mezi lidskou společností, umělými a přirozenými ekosystémy, 
která povede k dynamické rovnováze bez katastrofických výkyvů a nevratných 
negativních změn v celém systému biosféry.  

PÁSKOVÁ, Martina a  Josef ZELENKA, Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde, 
2002. ISBN: 978-80-7201-880-2 

Koncepce udržitelného rozvoje vychází z definice Komise OSN pro životní 
prostředí a rozvoj z roku 1987. Její podoba prošla od té doby určitým vývojem           
a doznala jistých změn. Světový summit o udržitelném rozvoji v Johannesburgu 
(2002) zdůraznil, že cílem této koncepce je takový rozvoj, který zajistí rovnováhu 
mezi třemi základními rozměry – sociálním, ekonomickým a environmentálním; 
přičemž ústředním pojmem udržitelného rozvoje není životní prostředí ani 
ekonomický rozvoj, ale kvalita života. Základní otázkou pak je, jak udržet a rozvíjet 
kvalitu života a přitom nepřekračovat dané environmentální limity.  

BRŮNA, Miroslav et al. 2005. Veřejná správa v České republice [online dokument]   

Druhé rozšířené vydání. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2005. [cit. 2006-10-10].                                  
Dostupné z: <http://www.mvcr.cz/odbor/moderniz/vs_vcr.pdf. > 

  
 

Následující podkapitoly obsahují konkrétní aspekty ovlivňující udržitelný 
rozvoj. Je zde popsáno, jak s přírodními zdroji pracovat, jak je zahrnout do návrhu    
a čeho se naopak vyvarovat. V platném  zákoně č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu  (stavební zákon) se mluví o ochraně hlavních složek  
péče životního prostředí tj. vody, půdy  a ovzduší. 

 
5.1. Voda 
 
Význam vody pro životní prostředí je velmi dobře známý. Cílem je v maximální 

míře zachování nerušených průtokových systémů povrchových i podzemních vod, 
zlepšení kvality a ochrana kvantity vody, udržování a umožňování přirozeného 
vsakování [1]. 
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Abychom byli schopni splnit požadované cíle, musíme znát komplexní 
ekosystém povrchových a podzemních vod. Zachování toku a charakteru řek              
i potoků je stejně důležité jako navrácení původního stavu řek, které byly v minulosti, 
zejména ve městech, zakryty (např. říčka Ponávka v Brně a její odkrytí v parku         
v Lužánkách). Chránění vodních zdrojů před znečištěním musíme brát jako 
samozřejmost. Nábřeží a břehy vodních toků jsou i krásným místem pro rekreaci. 
Mělo by být snahou taková místa zachovat a začlenit je do obytných souborů či jeho 
částí. 

Součástí klidové zóny v obytném komplexu může být i biotop. Ať už jde             
o pomalu tekoucí vody, mokřady, prameniště či křoviny, jsou to místa zachovávající 
si původní charakter. Zachováním a utvářením biotopů chráníme nejen vodní zdroje, 
ale i rostliny a živočichy, jež jim dané místo poskytuje domov. Například v brněnském 
nově vzniklém sídlišti Medlánky tvoří biotop pomyslnou hranici sídliště.  Je součástí 
naučné stezky a je jedním z mála míst, kde není na první pohled patrný zásah 
člověka. I v neekologicky řešených sídlištích se setkáváme s přírodními prvky 
ekologických principů. 

V současné době se např. těšíme návratu veřejné studny s osazenou 
manuální pumpou. Jde o místo setkání, možného osvěžení a využití lokálního zdroje 
vody. V moderním pojetí je takový prvek vhodnou architektonickou dominantou. 

Voda je také výrazným výtvarným prvkem, který se dá využít k zesílení identity 
místa. Vodní prvek může také tvořit hlavní dominantu náměstíčka. 

Dalším důležitým bodem je hospodaření s dešťovou vodou. Dešťové vodě by 
nemělo být zabráněno vsakování. Narušení přirozeného hydrologického cyklu má 
významné důsledky. Existuje teorie o zvyšování průměrných teplot a narušení 
přirozeného sídelního klimatu  vlivem nedostatku odpařované vody a přehříváním 
zpevněných ploch. Navíc nashromážděná dešťová voda může být využívána mnoha 
způsoby – zalévání či zavlažování zahrad, parků, okrasná jezírka a nádrže. 
V současné době by i tento ekonomický přínos dešťové vody mohl podpořit 
ekologická řešení u obytných komplexů.  

Již v územním plánu či  urbanistickém návrhu můžeme snížit rozlohu ploch se 
zpevněným povrchem. Je potřeba, aby se škodlivé látky filtrovaly a nepronikaly       
do podzemních vod. Toto můžeme podpořit zelení, přes kterou voda bude procházet. 
Na míru vsakování a varianty řešení mají vliv i geologické a hydrogeologické 
podmínky místa. 

Díky neustálému tlaku vodohospodářů dnes platná vyhláška o obecných 
požadavcích na využívání území č. 501/2006 Sb. stanoví v § 20 odst. (5),                
že stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby na něm bylo vyřešeno vsakování 
dešťových vod (§ 21 odst. 3) nebo jejich zdržení na pozemku v kapacitě 20 mm 
denního úhrnu srážek před jejich svedením do vodního toku či do kanalizace         
pro veřejnou potřebu [4]. Výše citovaná vyhláška v následujícím § 21 odst. (3) mluví 
o tom, že vsakování dešťových vod na pozemcích staveb pro bydlení je splněno, 
jestliže poměr výměry části pozemku schopné vsakování dešťové vody k celkové 
výměře pozemku činí v případě samostatně stojícího rodinného domu a stavby       
pro rodinnou rekreaci nejméně 0,4, v případě řadového rodinného domu a bytového 
domu 0,3 [4]. 

V obytných komplexech jsou parkovací stání jedním z důležitých míst, kde 
můžeme princip vsakování uplatnit. Všechny velké betonové či čistě dlážděné plochy 
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nejsou vhodné. V létě se takové plochy rozpálí sluncem a přehřívají se.                   
Při přívalových deštích přeplňuje voda z takových ploch kanalizaci a přispívá 
k znečištění vodotečí. Většina dešťové kanalizace je v současné době již kapacitně 
plná. Další rozšiřování je finančně nemožné. Vhodné řešení je použití např. 
zatravňovacích dlaždic, přesunutí parkování do podzemí či minimalizovat 
automobilovou dopravu a podpořit jiné způsoby dopravy ( MHD, cyklistika, kolečkové 
brusle apod.) 

Další místo, kde se koncentruje velké množství dešťových srážek jsou střechy. 
Tady se nabízí řešení v podobě zelených střech, třeba i jen z části.  

Přirozené vsakování veškeré dešťové vody z obytných komplexů a její 
případné shromažďování v jezírcích ulehčí řekám, jež jsou v období silných               
a vytrvalých dešťů přeplněny a hrozí záplavy. Přirozená regulace koloběhu vody je 
jedním z nejúčelnějších řešení.   

Užitková voda se využívá i v objektech (WC, úklid, praní atd. – úspora pitné 
vody). Takto použitá voda v domácnosti se nazývá anglicky „grey water“. Vhodné je 
její použití i na zavlažování zahrad a zatravněných ploch. “Grey water“ je veškerá 
odpadní voda z domácnosti, kromě vody z toalet [5], voda z toalet je nazývána „black 
water“. Takovou vodu na zalévání a zavlažování získáme pokud má objekt svoji 
domovní čistírnu  odpadních vod nebo septik s filtrem. Při zavedení užitkové vody    
do objektu je potřeba oddělených domovních rozvodů, vedeme zvlášť vodu pitnou     
a vodu užitkovou. K přímému spojení nebo mísení těchto vod před koncovým 
využitím nesmí dojít.  

Užitkovou vodu na závlahu zeleně získáme například i akumulací dešťové 
vody ze střech a velkých zpevněných ploch. Nádrže na dešťovou vodu a rybníčky 
mohou vytvářet i ornamentální tvary. Jsou místem setkávání a odpočinku. Tyto vodní 
prvky mají pozitivní vliv na místní mikroklima díky zvyšující vlhkosti, která je oceněna 
zejména v letních měsících. Při návrhu jezírek a nádrží lze uplatnit různé přístupy. 
Upřednostníme řešení, kdy vodní prvky a nádrže nevyžadují velkou údržbu. Jeden 
možný přístup nabízí permakultura uplatňující principy přírodních ekosystémů. 

Splašková voda se nemusí pouštět do veřejné kanalizace, ale lze ji čistit 
kořenovou čističkou. Voda z kořenové čističky se kumuluje opět v nádrži – rybníčku   
a používá se na zavlažování či zalévání zeleně. Kořenových čističek je několik 
druhů: modulová, dvoulůžková vertikální čistírna, jednolůžková horizontální [6]. Tímto 
způsobem likvidace odpadních vod opět ulehčíme veřejné kanalizaci. 

  
5.2. Ovzduší a hluk 
  
Kvalita vzduchu a klimatické podmínky ovlivňují zdraví člověka. Jedním 

z největších znečišťovatelů ovzduší je průmyslová výroba a automobilová doprava. 
Oba faktory souvisí i s hlukem. Naše snaha by měla vést k minimalizaci znečištění 
vzduchu a snažit se udržet nízkou hladinu hluku, zvláště v oblastech bydlení             
a rekreace [1]. 

Problém hluku se dá řešit vhodným funkčním zónováním v návrhu obytného 
celku. Při zónování se nesmí zapomenout na pohodlné docházkové vzdálenosti. 
Docházková vzdálenost 150m je velmi příjemná, maximální vzdálenost pro pěší je 
kolem 300m, což by mělo odpovídat např. maximální vzdálenosti zastávek hromadné 
dopravy [6]. Dalším krokem je řešit a navrhovat obytné soubory a odpočinkové zóny 
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tak, aby narušení oblasti hlukem bylo minimalizované. Vhodné tvarování terénu        
a určité rozmístění obytných domů v rámci sídliště může velmi ovlivnit šíření hluku. 
Dnes se využívají i zeminové valy, někdy i osázené zelení. Valy zeminy vidíme dnes 
ve větší míře i v ČR. Zeleň samotná hluk příliš nevyřeší, její mocnost by musela být 
obrovská, aby hluk pohltila. Pomůže spíš zachytit prach, zvlhčí vzduch a zpříjemní 
pobyt v jejím okolí. U hlučných komunikací se staví protihlukové stěny, které svými 
parametry dokáží hluk odclonit. Problém potom zůstává estetický. Ekologická sídliště 
by u hlučných komunikací vůbec neměly  vznikat. 

Systém městské hromadné dopravy by měl být rychlou a pohodlnou 
alternativou automobilové dopravy. Při řešení územního plánu je důležité uvažovat 
se zavedením městské hromadné dopravy k nově vzniklým obytným souborům.  

Další alternativou je vyčlenění automobilové dopravy z obytného prostředí. 
Parkování by mělo být mimo dům pokud se jedná o soubory rodinných domů (tímto 
způsobem je např. řešen ekologický obytný soubor od rakouského architekta George 
W. Reinberga Kamillenweg/Pappelweg v Rakousku z roku 1991). Parkování          
pro obyvatele obytného komplexu může být řešeno v podzemí pod objekty                
a pro návštěvníky na povrchu. Příjezd k parkovacímu stání by neměl křížit hlavní 
pěší a cyklistické stezky. Když parkovací místa nejsou na povrchu, ale v podzemí, 
plocha u obytných domů se může využít ke stavbě  hřiště, zahrad či parku. Pokud je 
u souborů rodinných domů parkování řešeno hromadně na povrchu, je vhodné ho 
krýt pergolou nebo přístřeškem proti dešti a prudkému slunci. 

Dáváme přednost pěší dopravě, budujeme chodníky, stezky pro cyklisty         
a kolečkové brusle. Stezky musí být bezpečné a musí mít určitý systém, aby se daly 
prakticky využívat.   

Vhodným dopravním řešením lze velmi ovlivnit kvalitu ovzduší [1]. Pro lepší 
ovzduší je potřebné podél cest a komunikací navrhovat zelená pásma redukující 
hladinu emisí. Nejde jen o úzké pásy zeleně, ale o celé plochy vegetace,             
které zvlhčují vzduch, snižují obsah prachu v ovzduší a uvolňují kyslík. Bohužel 
během minulého století velmi rychle ubylo lesů a volné vegetace. Tyto informace je 
třeba mít při práci na urbanistickém plánu na paměti a snažit se vzrostlou vegetaci 
v maximální míře zachovat. V zelených pásech je vhodné umisťovat i odpočinkové 
zóny s lavičkami. 

Pomocí zelených střech můžeme ovlivnit kvalitu ovzduší. Substrát působí jako 
izolace - jak tepelná, tak může pohlcovat i hluk. Zeleň na střechách osvěžuje vzduch, 
zadržuje dešťovou vodu a působí příjemně. Aby byly zelené střechy nenáročné       
na údržbu, lze je osázet sukulentními rostlinami. Zelené střechy mohou být i pochůzí 
a v obytných komplexech mohou nahradit  obytné terasy a zahrady. 

 
5.3. Půda  
 
Půda je vzácným přírodním zdrojem, který je nutné chránit před nadměrným 

úbytkem v souvislosti s rozrůstáním obytných aglomerací obcí a měst, výstavbou 
průmyslových zón, těžební činnosti, nebo výstavbou dopravní infrastruktury. Tyto 
faktory se dají ovlivnit územním plánem.  

Čistotu půdy ovlivníme hospodařením s odpadní vodou, používáním 
přírodních hnojiv, umisťováním průmyslu atd. Pokud vypouštíme do vodního systému 
chemicky znečistěnou vodu, kontaminujeme tím i půdu. Při využívání zatravňovacích 



DISERTAČNÍ PRÁCE 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ 

 16 

dlažebních systémů pro parkování, dbáme na dostatečnou mocnost travnatého 
porostu a vycházíme z hydrogeologického průzkumu či map, zda je tento typ 
zpevnění plochy pro danou lokalitu vhodný. 

Urbanistickém řešení a osazení budov do terénu ovlivňuje zábor půdy. Výkopy  
a přesuny zeminy je třeba omezit na nejnutnější míru [1], aby nedocházelo k vodní    
a větrné erozi. Při přesunu půdy, např. zemní valy proti hluku, dbáme na zpevnění 
svahů. Obytný soubor, který se nachází ve svažitém terénu, by měl svah maximálně 
využít. Je možné navrhnout např. terasy a díky svažitosti dostat slunce do obytných 
místností i při hraničních odstupových vzdálenostech. Určité semknutí zástavby 
poskytuje i příjemné klima stínu v létě a může zlepšit povětrnostní podmínky 
v chladných měsících. Eroze bude potlačena i osázením volných ploch zelení. Zeleň 
udrží vláhu v zemi, nedochází k velkému vysoušení půdy. Podporuje zachování 
místní biodiverzity díky poskytnutí útočiště živočichům a místním rostlinám. 

Do této kapitoly spadají i ohrožení povodněmi, zemětřesením, sesuvy půdy, 
laviny a další rizika, jimž nejde sice zabránit, ale můžeme jejich dopady zmírnit. 
V našich zeměpisných podmínkách se obáváme zejména povodní. Dodržování 
pradávných zásad, např. o nezastavování povodňových oblastí, by mělo být 
samozřejmostí. Povodně jsou rostoucím problémem, bohužel nejenom v České 
republice. Pokud územní plán daný problém dostatečně neřeší, je na místě řešení 
v rámci urbanistického návrhu. Architektonicko-stavební návrh by měl odpovídat 
možnému ohrožení v dané lokalitě. Uspořádání domů a terénní úpravy v ohrožených 
oblastech by měly s případnou velkou vodou počítat. V takových situacích jsou 
projektanti omezeni i výběrem stavebního materiálu. Problém  „velké vody“ se začíná 
dotýkat i míst, které v minulosti voda neohrožovala. Tato část „o půdě“ se přímo 
prolíná s kapitolou o vodě, konkrétně o hospodaření s dešťovou vodou, které aspoň 
částečně řeší problém povodní.  

Také  těžba má negativní dopad na životní prostředí. Ať už jde o nově 
vznikající lomy nebo lomy stávající či zavřené. V určitých oblastech, např. Ostravsko, 
Tišnovsko, jsou lomy a těžební místa v bezprostřední blízkosti obytných souborů.   
Po zavření lomu je snaha krajinu uvést do původního stavu a je-li to možné, najít ji 
nové využití – park, lesopark. Je potřeba řešit negativní dopady těžby a dle 
zkušeností se je snažit eliminovat na minimální. I zde je nutno předejít erozi, 
opětnému propadání půdy a sesuvům. Navržené řešení musí být nejen ekologické   
a estetické, ale v první řadě bezpečné. 

Co se objeví v půdě je ovlivněno i odpadním hospodářstvím. Kompostování 
jakou součást odpadního hospodaření v rámci obytného celku nabízí opětovné 
navrácení živin do půdy. Kompostovaní, jež je dnes zcela běžné u staveb jako jsou 
rodinné domy, rekreační objekty apod., je možné realizovat i pro větší celek obytných 
domů.  
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5.4. Doprava 
 
Řešení dopravy je jedním z nejdůležitějších úkolů územního plánování. 

Problém dopravy je třeba řešit komplexně a to v regionálních a národních 
souvislostech. Důsledky automobilového provozu se promítají do místních poměrů. 

Doprava a mobilita úzce souvisí se znečištěným ovzduším a hlukem. Dá se 
říct, že jsou tyto faktory vzájemně propojeny. Podrobně je již o některých možných 
opatřeních a řešeních zmíněno v kapitole 5.2. 

Urbanisté by měli analyzovat současný stav dopravy a při návrhu nových 
obytných souborů řešit dopravu s ohledem na zajištění kvality životného prostředí. 
Základní zásada je upřednostnění městské hromadné dopravy před automobilovou  
a podpora pěší dopravy, cyklistické dopravy a dopravy na kolečkových bruslích.     
Do každého centra sídliště by měly vést z okrajových částí cyklistické stezky a silnice 
by měly být logicky uspořádány. Křížení silnic s pěším provozem by mělo být 
minimalizováno. Upřednostnění pěších by mohlo mít i podobu podjezdů                 
pro motorová vozidla, kdy v úrovni terénu zůstává člověk. Podchody pro chodce 
nenabízí dostatečný komfort. Zejména pro starší občany, kočárky, děti                      
a handicapované občany je takové řešení komplikací. Buď musí zněkolikanásobit 
délku trasy – rampa, nebo si musí poradit se schody a překonáním výškového 
rozdílu. V místních centrech by také měla být zastávka hromadné dopravy i možnost 
bezpečně odstavit bicykl. Pokud nebude možnost využívat cyklostezky a ekonomicky 
zvýhodněnou hromadnou dopravu, obyvatelé  dají přednost automobilům. Stezkám  
a chodníkům by neměly překážet žádné překážky ani ohraničení. Podél stezek          
i chodníků bychom měli najít odpočinkové zóny, lavičky, piknikové posezení…          
V zahraničí je trend i veřejných grilovacích míst, kde se schází rodiny a přátelé. 
Nabízené řešení může být právě součástí obytných souborů. Chodníky je vhodné 
zastínit a tvarově navrhnout tak, aby byly příjemně „obyvatelné“ jak v zimě tak         
za horkého léta.  

Hromadnou dopravu lze podpořit například tím, že bude mít přednostní pruhy. 
Aby městská hromadná doprava dobře fungovala, je potřeba splnit mnoho faktorů. 
Zastávky musí být dostupné  pro pěší ze všech částí obytných souborů, doprava 
musí jezdit v krátkých časových intervalech, musí mít určitý komfort a musí být 
navzájem logicky propojena [1]. V současné době nahrává městské hromadné 
dopravě problém parkování v centrech měst. Pokud budeme usilovat o výměnu aut 
za trolejbusy a tramvaje, je potřeba u dopravních uzlů či konečných zastávek 
nabídnout přijatelná parkovací stání. I toto parkování musí odpovídat ekologickým 
zásadám. Nabídneme parkovací plochy, které jsou aspoň částečně chráněny před 
sluncem – osázení vzrostlé zeleně, nebo částečně kryté – pergoly. Je také možné 
kombinovat zpevněný povrch se zatravňovacími tvárnicemi.  

Při navrhování obytných ulic dbáme na dostatek prostoru pro pěší,                
na zpomalovací prvky a dostatečnou kapacitu na parkování. Pomalý provoz na 
těchto komunikacích zajišťujeme i terénními a jinými překážkami, neměli bychom 
spoléhat pouze na dopravní značení. Také vymezení části pro chodce by mělo být 
samozřejmostí, ať už půjde o barevné rozlišení materiálů nebo částečné oddělení  
zelení. V rámci obytné ulice lze navrhnout zelenou odpočinkovou zónu, studnu nebo 
odpadové hospodářství pro danou lokalitu. Dopravní řešení by mělo v každém 
případě umožnit všem občanům, včetně tělesně postižených, kočárků a starších 
osob, přístup na všechna místa. 
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5.5. Energie 
 
V současné době je nadměrná spotřeba energie [8]. Velkým potencionálem je 

využívání alternativních zdrojů energie. Výhodou alternativních zdrojů energie je 
šetření zásob fosilních paliv, odpadá znečišťování životního prostředí oxidy síry         
a těžkými kovy, snížení skleníkového efektu, nulová bilance CO2, zplyňovací 
technologie snižují zátěž skládek odpadem, výroba bionafty umožňuje využití většího 
procenta zemědělské půdy k pěstování řepky [9]. Díky rostoucím cenám za tradiční 
energie se široká veřejnost již začala aktivně zajímat o alternativní možnosti.  

Mezi přírodní zdroje, které lze snadno využít, patří sluneční energie [10], vítr, 
energie vodních toků – řek, energie země a vzduch (rekuperace tepla).  

Větrné elektrárny jsou velmi rozšířené nejen v sousedním  Rakousku,           
ale i u nás jejich počet roste. Nalezneme je téměř po celém území České republiky. 
Neuvěřitelné množství větrných elektráren, celá pole, jsou např. v USA, Španělsku, 
Německu. Je to jedna z možností jak získat čistou ekologickou energii pro obytné 
komplexy. Jde o čistě obnovitelný zdroj energie s nulovou produkcí CO2. Energetická 
podpora obytných souborů samostatnou větrnou elektrárnu není častá. Vzhledem 
k prostorovým, klimatickým a technologickým požadavkům se větrné elektrárny 
nachází mimo obytnou zástavbu. Větrné elektrárny jsou zdrojem nežádoucího hluku,  
infrazvukového vlnění a také výrazně mění vzhled krajiny, na což je potřeba při jejich 
navrhování brát zřetel [11].  

Vodní elektrárny nejsou v České republice běžné, nemáme pro tento druh 
využívání energie vhodné podmínky, chybí potřebný spád a dostatečné množství 
vody. K využití potenciálu vodních toků v nás slouží kategorie tzv. malých vodních 
elektráren (zdroje elektrické energie s instalovaným výkonem do 10 MW). Většina 
těchto malých vodních elektráren slouží pouze jako sezónní zdroje [12]. 

V našich podmínkách je nejrozšířenější využití sluneční energie. Sluneční 
energii můžeme využívat jak aktivně - sluneční kolektory (solární systémy)                
a fotovoltaické články, tak i pasivně – správná orientace domu ke světovým stranám, 
akumulační zdi atd. Množství potřebné energie ovlivňuje i velikost ploch 
orientovaných na sever, otvory na sever, tvar objektu. Jednou z možností získání 
energie ze slunce je také návrh akumulační stěny, která během dne absorbuje teplo 
a po západu slunce ho předává dál. Využívá se i akumulace tepla do podlahy. 
Pasivní získávání energie je pro obyvatele objektů i ekonomické.  

Geotermální energii lze využít např. prostřednictvím tepelného čerpadla,    
které využívá tepelnou energii akumulovanou v zemině, v povrchové nebo podzemní 
vodě. Je to jeden z velmi rozšířených způsobů vytápění u nízkoenergetických           
a pasivních objektů. Podzemní architektura představuje netradiční alternativu 
běžných nadzemních domů, jež také využívá energii země - půdy jako tepelného 
izolantu. 

Další způsob vytápění využívající obnovitelné zdroje energie je kotel či 
dálková výtopna na biomasu  (hmota organického původu). Méně časté jsou kotle  
na bioplyn, jež vzniká při rozkladu organických látek (hnůj, zelené rostliny, kal           
z čističek) v uzavřených nádržích [13]. V České republice je rozšířené také používání 
uzavřených krbů nebo kamen s použitím pevného paliva (dřevo, dřevěné či pilinové 
brikety, dřevěné pelety).  
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Jedním ze současných trendů je výstavba pasivních a nízkoenergetických 
objektů. Stavba samotná je sice stejně energeticky náročná jako stavba běžná,       
ale během užívání se ušetří velké procento energie na vytápění oproti běžné 
výstavbě. Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění 
nepřesahující 15 kWh/(m2a). V zahraničí se setkáme i s tzv. nulovými domy. Nulový 
dům je stavba, jejíž spotřeba energie se blíží nule, maximálně 5kWh/m2 za rok. 
Objekt nemá žádný aktivní způsob vytápění. „Veškerou potřebnou tepelnou energii 
získává ze sluneční energie a energetickými zisky od obyvatel domu a elektrických 
přístrojů v domě, které vždy produkují určité množství ztrátového tepla. Dosáhnutí 
takových hodnot je podmíněno kombinací několika faktorů, zejména pak vhodnou 
klimatickou polohou stavby, vhodnou orientací stavby vzhledem ke světovým 
stranám a zejména jedinečnou technologií konstrukce [14].“  

Rezervy pro šetření energií jsou např. tepelnými ztrátami tepla při jeho 
transportu – dálkové vytápění. Urbanisté mohou ovlivnit spotřebu energie i například 
tím, že určí efektivní využití ploch, že budou podporovat nové technologie                 
a technické obnovení směřující ke snížení spotřeby tepla [1]. 

Vývoj technologií jde pořád dál. Při energeticky úsporném projektu využíváme 
moderní materiály a přístupy. Bereme ohled i na energetickou a ekologickou 
náročnost výroby daných materiálů.  

 
5.6. Odpad 
 
Dnešní problém se vznikajícím odpadem není zanedbatelný. Nadměrné 

produkování odpadu souvisí se současným životním stylem a všeobecným 
plýtváním. Ekologicky řešené obytné soubory vybízí k celkově jinému přístupu 
k přírodě včetně odpadového hospodářství. Odpad v plynné formě uniká do ovzduší. 
Přírodním koloběhem se vrací do půdy a vodních zdrojů. Největší objem i problém 
odpadů představují látky tuhé. I ty díky skládkám a spalováním nakonec produkují 
škodlivé plyny unikající do ovzduší. Ke spalování směsného odpadu dochází jen 
částečně, většina odpadu končí na skládkách.  

Problém s odpadovým hospodářstvím lze částečně řešit tříděním odpadu. 
Může začít každý u sebe např. kompostováním organického odpadu a důsledným 
tříděním odpadu v domácnosti. Urbanista by měl nabídnout místa, kde shromažďovat 
organický odpad. Na venkově je kompostování běžnou součástí života,                  
ale ve městech je to ojedinělé. Existují sice kompostovací stanice, ale denní 
odvážení biologického odpadu ze sídlišť je nereálné. I když je velkoplošné 
kompostování důležitá součást systému správy odpadu, měly bychom nabídnout 
lokální kompostovací místa v rámci obytných celků.  Důležité je zejména umístění 
těchto sběrných míst. Jde o organický odpad, který nevypadá pěkně a také hnilobné 
procesy mohou zapáchat. Architekt musí volit takové místo, aby převládající větry 
jdoucí od kompostu vanuly směrem od obydlí. Také se nesmí zapomenout              
na estetické zakomponování kompostu do zeleně.  

Pokud je docházková vzdálenost ke tříděnému odpadu velká, obyvatelé sídlišť 
nebudou odpad třídit. Ideální je, pokud se podaří sdružit místo sběrného odpadu - 
komunální odpad, tříděný- sklo, papír, plast a také místo pro kompost. Pokud to není 
možné, umisťujeme sběrná místa po cestě na zastávku městské hromadné dopravy 
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nebo po jiné významné přístupové komunikaci. Varianta sdruženého sběrného místa 
má výhodu, že může být v „hluchém“ místě sídliště, např. vedle parkovacích stání.  

Důležitý je také vzhled sběru komunálního odpadu. Místa sběru by měly 
vypadat kulturně a mohly by tvořit tzv. “ostrovy ekologie“ [1]. V navrhovaných 
obytných souborech objekty a další doplňkové stavby, jako je právě sběr odpadu, 
spojujeme architektonickými prvky. Stejné tvarosloví a použití stejných stavebních 
materiálů a prvků podporuje architektonickou ucelenost souboru. Zastínění               
a částečné skrytí odpadového hospodářství je namístě. Podél komunikací, u hřišť, 
odpočinkových zón a parkovacích stání navrhujeme odpadkové koše. Také               
ve stejném architektonickém duchu. Dostatkem míst pro sběr odpadů zajistíme 
čistotu v sídlišti a jeho okolí. 

Množství odpadu se redukuje i při použití přírodního a ekologického 
stavebního materiálu.  Dáváme přednost materiálu z obnovitelných surovin. Nabízí 
se použití např. dřeva, jež lze ošetřit i ekologickým způsobem, kamene, napálené 
hlíny, slámy. Je vhodné používat materiály, které se nachází v blízkosti stavby než 
dovážet suroviny z velkých vzdáleností. Tento krok je nejenom ekologický,             
ale i ekonomický. Takto využít můžeme např. lomový kámen, který je jednou 
z běžných přírodních surovin. Kámen můžeme s úspěchem použít i pro venkovní 
úpravy obytných souborů. 

Odpadní vody znečišťují toky řek, jezera, potoky. Proto se snažíme                  
o ekologické předčištění odpadní vody již v rámci sídlišť.  

 
5.7. Příroda a ekologie 
 
Základem životního prostředí je příroda a její části. Městská zeleň pro mnoho 

obyvatel představuje jedinou formu přírody, se kterou se denně setkávají. Je však 
přizpůsobena zahradnickým parkovým úpravám, větší různorodosti malých ploch,   
na rozdíl od velkých, zemědělsky obdělávaných rozloh venkova, lesů a luk [16]. 
Zeleň ve městech, ať už v parku nebo obytných souborech, také podléhá moderním 
trendům. V urbanistických návrzích ekologických obytných souborů bychom se měli 
orientovat na původní přírodní systémy. Samozřejmě lze využívat moderní přístupy  
a prvky, ale s použitím původní vegetace a místních zdrojů.  

Urbanistický návrh stanoví regulační zásady nové výstavby a novou výstavbu 
ohleduplně začleňuje do stávající stavební struktury. V rámci návrhu obytných 
souborů vymezujeme vyváženě plochy zastavěné a plochy volné. Funkční využití 
musí brát v úvahu vzájemné souvislosti mezi jednotlivými funkcemi a ekologickým 
působením. Polohu sídel je třeba situovat s ohledem na převládající směry větrů a   
na topografické a klimatickém podmínky. Nově vznikající obytné soubory by se měly 
vyhnout oblastem ohrožovaných silnými mrazy, s častými mlhami, s velmi větrnou    
a zvlášť exponovanou plochou [17].   

Při návrhu bychom se měli snažit orientovat na zachování nebo vytvoření 
ekosystému v osídlení. Jedná se například o velké zelené a vodní plochy. Ekosystém 
v obytných souborech může samostatně fungovat kolem jezírek, kořenových čističek, 
parků a zahrad. Zahrady a parky lze řešit alternativním způsobem, tj. osázením 
rostlin a stromů tak, aby nebyla nutná častá údržba, případně žádný zásah lidských 
rukou. Odvětví zabývající se udržitelným i obnovujícím se  prostředím a konkrétně     
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i zahradám se věnuje nauka permakultura [18]. Její zásady se dají uplatnit                 
i v urbanismu [1].   

V rámci územního plánu je zpracován lokální ÚSES, který by se měl ještě 
dopracovat a měl by zhodnotit ekologické hodnoty území a zvážit jejich zachování. 
To lze například provedením průzkumů a zaznamenáním údajů o významných 
přírodních prvcích v určité oblasti. Místa s důležitými přírodními elementy by se 
neměly stát místem rozvoje osídlení, ale měly by být chráněny. Může se to týkat  jak 
jednotlivých druhů živočichů (zejména ptactvo, žáby) a rostlin (vzrostlé stromy),      
tak o nerostného bohatství nebo celých systémů živých organismů.  

Dnešním způsobem navrhování zmenšujeme biodiverzitu ve volné přírodě. 
Biologická rozmanitost je důležitá. Měli bychom se snažit zachovat stávající vodní 
toky, morfologii terénu a v maximální míře vzrostlou vegetaci. Důležitá je podpora 
původních druhů vegetace, případně i částečně naturalizovaných druhů. Správná 
kombinace osázení rostlin, keřů  a stromů by měla zajistit, aby nedocházelo k šíření 
invazivních druhů jako jsou např. bolševník, křídlatka nebo laskavec.  

Biotopy se musí zachovávat v celém jejich rozsahu a je třeba je dostatečně 
chránit například ochrannými pásmy. Biotopy mohou být jakéhokoliv rozsahu i jezírka 
v obytných souborech. Místa u jezírek, podél potoků a podobně se můžou stát           
i součástí poznávacích a naučných stezek. V rámci těchto stezek je vhodné volit 
odpočinkové zóny s lavičkami, odpadkovými koši a hrací plochou pro děti. 

Platná právní norma v ČR pro ochranu životního prostředí je zákon č.17/1992 
Sb. Základní zásadou by měla být vždy snaha o zlepšení místního klima  a zabránit 
negativním účinkům sídel na klima a životní prostředí. Urbanistický návrh 
ekologického souboru musí vycházet ze zásad trvale udržitelného rozvoje,                
tj. zachovat možnost současným a budoucím generacím uspokojovat základní životní 
potřeby a přitom nesnižovat rozmanitost přírody a zachovat přirozenou funkci 
ekosystémů. 

 
5.8. Sociální rovnováha 
 
Sociální rovnováha a rozmanitost nesmí být v žádném případě podceňována. 

Sociální rozmanitost nevzniká v obytných souborech sama od sebe. Závisí              
na vybavenosti soukromých i veřejných služeb, na dopravním řešení, na kulturním      
i sportovním vybavení. Základem je zdravé, příjemné prostředí, v kterém se všichni 
obyvatelé cítí bezpečně. Pro bezpečnost na ulicích je důležité veřejné osvětlení – 
chodníků, stezek, společenských center i parkovacích míst. Co se týče vybavenosti, 
nejde jen o služby samé, ale i o jejich dostupnost a kvalitu. Jde i o kvalitu 
architektonickou, což bylo dokázáno v realizovaném projektu Solar City [6],             
na jehož architektuře se podíleli evropští významní architekti. Architektura obytných 
domů je stejně prioritní jako architektura vybavenosti a kulturních center. Kvalita 
architektonických prostorů souvisí i s orientací  a identitou [1].  

Asi nejdůležitějším faktorem pro sociální rovnováhu je široká a různorodá 
nabídka bytů v jednotlivých  obytných souborech. Nabídka by měla uspokojit 
poptávku po malých bytech či garsoniérách pro mladé rodiny, přes byty střední 
velikosti a kvality, až po luxusní velké byty.  Nemělo by se zapomínat ani                  
na bezbariérové řešení bytů či objektů. Pokud se podaří osídlit obytný komplex 
různými sociálními skupinami, vzniká zde velká šance, že místo bude žít a bude plné 
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spokojených obyvatel. Příliš velké obytné domy přispívají k anonymitě jejich obyvatel, 
kde se lidé žijící „pod jednou střechou“ i několik let neznají. Pro větší obytné 
komplexy lze navrhnout mateřskou školu či mateřské centrum jako součástí sídliště. 
Také dům pro seniory může být nedílnou součástí těchto souborů. Propojení 
generací pomáhá udržet přirozenou kontrolu nad pohybem a životem kolem domů.  

Pokud sociální rovnováha v sídlišti chybí, soubor může být postupně vybydlen 
a přestane fungovat (viz příklady panelových sídlišť v bývalém NDR a některá u nás). 

Sociální rovnováhu také podporují místa pro setkání obyvatel. Jezírka 
s dešťovou vodou s lavičkami, ať už pojatá moderně nebo přírodně, dětská hřiště 
situována v rušnějších částech sídliště, lavičky podél stezek a biotopů. Také využití 
např. krásných vyhlídek k relaxaci a odpočinku s možností posezení nabízí určitý 
způsob kontaktu mezi sousedy. Piknikové stoly či veřejná grilovací místa se využijí 
zejména u větších komplexů, ale i u malých sídlišť mají své opodstatnění. 

Služby typu kavárny, pekařství a restaurační zařízení, jež jsou součástí 
obytného souboru, napomáhají sblížení se obyvatel sídliště. V dnešní době jsou 
podobné služby považovány za nedílnou součást bydlení a zvyšují cenu nemovitosti 
v dané lokalitě. Venkovní části těchto zařízeních jsou nezřídka zdrojem hluku. 
Vhodné architektonické a urbanistické řešení může tyto problémy omezit  

Dětská hřiště se již celkem běžně stávají součástí obytných celků, ale nemělo 
by se zapomínat na hřiště pro mládež a na dospělé. V našem podnebném pásmu se 
nabízí např. volejbalová hřiště, hřiště na tenis a kopanou či veřejná street-
basketbalová hřiště. V zimě se využívají ke sportu a rekreaci např. zamrzlé vodní 
plochy. 

Místa zvýrazňující identitu pomáhají orientaci v obytných souborech. Děti 
jdoucí ze škol se lépe orientují v prostoru, návštěvníci mají nabídnuté místo setkání  
a sídliště je něčím specifické. Pokud se obyvatelé cítí na sídlišti dobře, mají tendenci 
se tam i více zdržovat.  

 
 
 
Aspektů udržitelného rozvoje, které souvisí s ekologickým urbanismem 

obytných souborů, je více než pouze ty zde zmíněné (voda, půda, ovzduší a hluk, 
doprava, energie, odpad, příroda a ekologie, sociální rovnováha). Mezi další patří 
např. nebezpečí, prevence, místní tradice a obnovování. Jak bylo naznačeno, 
aspekty se také navzájem ovlivňují a prolínají.  

Urbanistický návrh nelze řešit bez znalostí širšího okolí, jednotlivých vazeb     
a vzájemných závislostí. Ideální je propojit znalosti z výše uvedených oblastí             
a „architektonický“ cit a logiku. 
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6  HYPOTÉZA 
 
6.1 Východiska a principy hypotézy 
 
Tab. 1. Východiska a principy hypotézy 
 
 
Východiska 

 

 
Stavební zákon č. 183/2006 Sb. 
EVROPSKÁ RADA ÚZEMNÍCH PLÁNOVAČŮ,  
Zkus to takhle, Příručka evropské rady územních 
plánovačů,1998 

 

Studium příkladů ekologických obytných souborů 
a studium jednotlivých aspektů udržitelného rozvoje 

 
Principy  

 

Udržitelný rozvoj     
� ekologický aspekt 
� energetický aspekt 
� sociálně-ekonomický 

Rovnováha a soužití s přírodou 
 
Jedinečnost místa – Genius Loci 

Využití přírodního potenciálu 
 
Chránění přírodních zdrojů 
 

  

Kvalitní architektura 
 

 
Zde jsou uvedeny základní principy navrhování ekologických urbanistických 

celků - obytných souborů. Tyto principy uplatňujeme, aby byla v maximální míře 
zachována rovnováha v přírodě a dodrženy zásady udržitelného rozvoje. Zásady se 
vzájemně prolínají a doplňují.  
  
 
6.2 Zásady urbanistického návrhu vycházející z ekologického konceptu  
 
6.2.1 Obytný soubor rozvíjet jako harmonický, souvislý celek urbanizovaných a 
neurbanizovaných ploch s prioritním záměrem nepoškodit stávající Genius Loci 
 
6.2.2 Důsledně chránit přímou vazbu na přírodní a rekreační zázemí obytného 
souboru 
 
6.2.3 Prostorové uspořádání je vyjádřeno vzájemnými vztahy a vazbami území         
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a ploch zastavěných (i určených k zastavění) na straně jedné a území a ploch 
nezastavěných na straně druhé. 
 
 6.2.4 Území obytného souboru nebude zasahovat do volné krajiny 
 
 6.2.5  Uspořádání dopravního a komunikačního systému bude tvořit nedílný celek 
včetně navržených dopravních ploch, odstavných ploch a parkovišť pro osobní 
vozidla atd. 
 

• řešení komunikací zohledňuje handicapované  
• nekolizní provoz motorových vozidel a chodců 
• parkování řešit v rámci parkovacích přístřešků nebo pod zemí 
• návrhem podpořit využívání městské hromadné dopravy 
• napojení na cyklostezky a podpora dopravy na kole a kolečkových bruslích 
 

 
 6.2.6 Uplatnění ekologických principů: 
 

• vytváření místních územních systémů ekologické stability v osídlení 
• zachování nebo vytváření přírodních prvků 
• výstavbou nenarušovat biodiverzitu v přírodě 
• chránit vzrostlé stromy 
• navrhovat biotopy 
• zahrady a parky řešit na principech Permakultury 
• podpořit místní územní systém ekologické stability  

 
 

6.2.7   Energetický koncept 
 

• objekty orientovat tak, aby byly co největší pasivní zisky ze sluneční energie   
a co nejmenší tepelné ztráty 

• minimalizovat tepelné ztráty rozmístěním objektů 
• využívání alternativních zdrojů energie jako vítr, vzduch, sluneční energie 

 
6.2.8   Uplatnění ekonomického a sociálního aspektu 
 

• zajištění bezpečnosti navrhovaného obytného souboru 
• vytváření ploch pro hru dětí, mládeže i dospělých včetně herních prvků [17]  

 
 

Ve správně řešeném obytném souboru se uplatní všeobecné zásady 
navrhování včetně zásad funkčního a prostorového uspořádání území. Ekologicky 
řešený obytný soubor musí navíc splňovat základní kritéria udržitelného rozvoje.    
Ve vyslovené hypotéze se objeví principy, které se uplatňují i v obytných souborech 
obecně a nesouvisí pouze s ekologií. 
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6.3  Vyslovení hypotézy  
 
V dobře fungujícím ekologickém obytném souboru by měly být uplatněny tyto 
principy: 
 

01. řešení využití deš ťové vody v rámci obytného souboru 
02. využití slune ční energie díky urbanistickému konceptu 
03.  omezení automobilové dopravy v četně řešení parkování 
04. návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  
05. místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  
06. plnohodnotné odpadové hospodá řství nabízející t řídění odpadu 
07. omezení nepropustných ploch v ůči vod ě 
08. navržená p ůvodní zele ň nebo uplatn ění permakulturních prvk ů 
09. občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
10. energetická sob ěstačnost 
11. vytáp ění obnovitelnými zdroji 
12. využití p ůdy v rámci již zastav ěného území - rekonverze 
13. pracovní p říležitosti v bezprost ředním okolí souboru 

 
 
 
6.4  Způsoby ov ěřování hypotézy  
 

Ověření hypotézy bylo zkoumáno na 20 zahraničních příkladech ekologických 
obytných souborů. Bylo také ověřeno kolik principů z hypotézy je aplikováno            
na českých ekologických sídlištích, 8 příkladů.  

Proběhlo dotazníkové šetření odborné veřejnosti, kde byl zkoumán názor       
na jednotlivé principy a nutnost jejich uplatnění při návrhu ekologického obytného 
souboru. 

Posléze proběhlo vyhodnocení jak zahraničních tak českých příkladů, 
následovalo zpracování výsledků dotazníkového šetření a provedeno celkové 
hodnocení a ověření hypotézy.  
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7   EKOLOGICKÉ OBYTNÉ SOUBORY 
 
7.1  Zahrani ční ekologické obytné soubory 
 
7.1.1  Pravidla a výb ěr zahrani čních ekologických obytných soubor ů  

 
Při výběru obytných souborů byla snaha o co nejširší záběr. Cílem výběru byl 

seznam sídlišť ke zkoumání, na kterých mohlo proběhnout objektivní ověřování 
hypotézy, a při tom bylo možno dodržet určitá pravidla.  

Při sběru dat se objevily obytné soubory, které nebyly zařazeny do výzkumu, 
protože na svoji realizaci zatím ještě čekají. Jsou zde zmíněny proto, že se jedná       
o rozsáhlejší promyšlené návrhy, jež nesou základní ekologické principy jak 
v urbanistickém návrhu, tak v architektuře. Jedná se například o projekt Solární 
vesnice na Mallorce z roku 1994 od R. Rogerse. I když je jedním z komplexně 
řešeným projektem, bohužel nebyl realizován. Také projekt ekosídliště z roku 2008 
Montecorvo EcoCity ve Španělsku čeká na svoji výstavbu. Zajímavý je bezesporu 
také maximalistický projekt Solar Vertical Village v Dubai, který by měl být právě     
ve výstavbě. 

Dále byly vyřazeny projekty, kdy ekologické obytné soubory byly součástí 
sociálního systému, kdy bydlení v dané lokalitě přímo souviselo i s alternativním 
způsobem života. Jedná se zejména o různé komunity, sekty či „cohousing“. 
Cohousing sice nesouvisí se sektou či církví, ale je zde nutná určitá společná 
participace obyvatel jak na projektu, tak potom na různých aktivitách spojených 
s žitím v daném sídlišti. Zjednodušeně můžeme mluvit o komunitním bydlení. 
V České republice zatím funguje pouze jeden projekt - Těšíkovská bydlina                
a na několika dalších projektech se pracuje. Jiné myšlení a chování lidí, kteří se 
snaží žít podobným volným způsobem, většinou souvisí i se sbližováním se 
s přírodou. Proto až na výjimky jsou jejich stavby, včetně urbanistického konceptu, 
na principu udržitelného rozvoje. Najdeme zde například i prvky permakultury, snahu 
o samozásobování a celkové propojení s přírodou.  

Za zmínku stojí komplexně řešená Findhornvillage ve Skotsku,                  
nebo ekologicky navržené „cohousingové“ projekty - Takoma Village v DC v USA 
z roku 2000 a Eastern Village v Marylandu v USA z 2005. 

Většina architektů, kteří jednou navrhli fungující ekologický soubor, staví 
podobná sídliště či domy dál.  I když by se dle autorů našly další realizace, byla 
snaha se tomu vyhnout. Každý architekt si nese svůj rukopis a ten je                        
do urbanistického i architektonického návrhu vtisknut. Hodnocením opakovaných 
znaků by nebyla ověřena správnost vyslovené teze, pouze by byl obohacen seznam 
ekologických sídlišť. Jedním z významných ekologicky smýšlejícím architektem je 
např. Georg W. Reinberg z Rakouska, jehož ateliér pod jeho vedením stále 
produkuje nové ekologické obytné soubory. V této práci je zmíněno Reinbergovo 
ekosídliště Kamillenweg s plány z roku 1988, kdy o rok později následovala 
realizace. Jeho dalšími ekologickými sídlišti jsou např. salzburský Gneis Moos z roku 
2000, ostrovní svět Jois, sociální bydlení ve Vídni na Müllnermaisgasse a další.  

Právě zmíněný obytný soubor Kamillenweg je nejstarším obytným souborem 
uváděným v této práci. Nejnovějšími soubory jsou například holandské Město slunce-
Heerhugowaard a obytný komplex Eco Viikki z Finska, jež byly dokončeny v roce 
2012. Na uvedených příkladech můžeme pozorovat, jak technologie jdou dopředu, 
zjm. zaměříme-li se na aktivní využívání sluneční i další alternativní energie. 
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Základní pravidla výběru obytných souborů 
 

- urbanistický koncept obytného souboru musí být v duchu trvale 
udržitelného rozvoje 

- obytný soubor musí být realizovaný 
- obytný soubor musí obsahovat minimáln ě 15 bytových jednotek 

 
Ekologické soubory jsou vybrány tak, aby byly dostatečně různorodé. Jde        

o různé stáří souborů, rozdílnou velikost a místa realizace. Je analyzován současný 
stav ekologických obytných souborů. V práci jsou porovnávány obytné soubory         
u nás, které nově vznikají, s již fungujícími ekosídlišti v zahraničí. Jsou použity 
příklady ekosídlišť z odborné literatury, časopisů, internetu a architektonických 
exkurzí.  

 
7.1.2   Seznam vybraných zahrani čních obytných soubor ů 
 
Rakousko 
AT 1 Obytný komplex Solar City, Foster and partners    1998 
AT 2  Soubor rodinných domů Kamillenweg, Arge architekten& Reinberg   1988-1991 
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf, H.Deubner      1988 
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach, G.Zweier,Baumschlager+Berle  2000 
AT 5 Obytný soubor Sun Park, W.Schwarzenbacher –ARCHSOLAR   2004-2009 
AT 6  Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI, Erwin Kaltenegger   2002-2007 
AT 7 Obytný komplex Mühlweg,  

H. Kaufmann,H. Riess, Dietrich/Untetrifaller        2002-2006 
AT 8 Obytný komplex Lodenareal, Architekturwerkstatt din a4, team k2   2007-2010 
AT 9  Obytný soubor Kleinwört, Treberspurg and partners    2008 
 
Německo 
D 1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck, R. Fleck     1999-2003 
D 2 Obytný komplex Schlierberg, Rolf Dish       1994-2005 
D 3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu, natur Concept     1993-2006 
 
Holandsko  
NL 1  Město slunce-Heerhugowaard, Ashok Bhalotra      1993-2012 
NL 2  Obytný komplex GWL Terrein, K. Christiaanse Architects          1993-1998 
NL 3  Obytný komplex EVA Lanxmeer, Joachim Eble      2004-2009 
NL 4  Obytný komplex Nieuw Terbregge, Macanoo Architecten    1999-2002 
 
Anglie 
GB 1  Obytný soubor BedZED, Bill Dunster Architects     1990-2001 
GB 2  Obytný soubor One Brighton, Feilden Clegg Bredley Studios  2010 
 
Švédsko 
SW 1  Obytný soubor Bo01, 26 architektonických ateliérů    2001 
 
Finsko 
F 1 Obytný komplex Eco Viikki, Petri Laaksonen, Hunga Hunga Architects 1999-2012 
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7.2 České ekologické obytné soubory 
 
7.2.1  Pravidla a výb ěr českých obytných soubor ů, jež jsou v ur čitém ohledu 
šetrné k p řírodě  
 
 V České republice je obytných souborů respektující ekologické principy 
v urbanismu málo a nejsou dořešeny komplexně. I když jsou české příklady součástí 
katalogové části nazvané „Příklady ekologických obytných souborů“, nelze tvrdit,     
že by tato sídliště splňovaly kritéria ekologických obytných souborů srovnatelně se 
zahraničními příklady. Jde spíše o snahu takové sídliště vytvořit.  
 Neznalost všech souvislostí  a možností, v kombinaci s ekonomickým tlakem, 
neinformovanosti investorů a podobně, neumožnily projektantům vytvořit ekologický 
obytný soubor se všemi náležitostmi. 
 Tak jako v zahraničních příkladech i tady byla snaha vybrat obytné soubory, 
jež splňují alespoň některá kritéria a jsou různě velká, mají různé stáří a jsou dílem 
různých architektů.  
 
7.2.2   Seznam vybraných českých obytných soubor ů 
 
Česká republika 
CZ 1 Obytný soubor Holandské domy, Mecanoo Architecten Delft    1999-2000 
CZ 2  Obytný soubor Zelené domy, Pavel Martínek      2001-2011 
CZ 3 Obytný soubor Sluneční ulice, Aleš Brotánek       2006-2010 
CZ 4 Obytný soubor Arboreum, P. Suske, M. Havelka, J. Jakeš / SEA    2008 
CZ 5 Obytný soubor Zelené město, Causa s.r.o        2006-2009 
CZ 6  Obytný soubor Central Park Praha, Ateliér A69      2006-2009 
CZ 7 Obytný soubor Koberovy, Petr Morávek a Jan Tywoniak         2005-2007 
CZ 8 Obytný soubor Slezská Ostrava, Kamil Mrva Architects     2004-2008 
 
 
7.3  Způsob hodnocení obytných soubor ů 
 

Každý obytný soubor je analyzován ve třinácti bodech hypotézy. Jde               
o ekologické principy, jež jsou různými způsoby v ekologických 
souborech/komplexech uplatněny. 
 
V tabulce je nabídnuto toto hodnocení: 
 
Ano   - znamená, že princip je obsažen 
Ne   - ekologický princip není v souboru uplatněn ani řešen  
Částečně  - princip je řešen, ale jen částečně, jeho aplikace je kolem 50% 
Není známo - z dostupné  dokumentace nebo z místního šetření nevyplývá,   

zda je ekologický princip uplatněn či nikoliv. Vzhledem k tomu,  
že deficit informací nebyl velký, obytné soubory nebyly 
z výzkumu vyřazeny.  

 
 
 
 



DISERTAČNÍ PRÁCE 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ 

 29 

7.4  Vysvětlení a zp řesnění jednotlivých bod ů hypotézy  
 

Každý ekologický princip může mít více podob a může být ztvárněn různě. V této 
kapitole jsou naznačeny varianty, jakým způsobem může být princip v obytných 
souborech aplikován a co je pod jednotlivými aspekty myšleno.  
 
01. řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru 
  - využití dešťové vody k závlahám zelených ploch 
  - rybníčky, potůčky a nádrže shromažďující dešťovou vodou 
  - využití užitkové vody v domácnostech (grey water) 
  - dešťová voda řešena nezávisle na kanalizaci, např.trativod, infiltrace 
 
02. využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu 
  - správná orientace ke světovým stranám 
   - výškové uspořádání objektů využívající sluneční energii 
  - půdorysné uspořádání objektů, jež zamezí stínění si domům navzájem 
  - stavební struktura s ohledem na topografickou polohu  
             a směr převládajících  větrů 
 
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování 

- parkování mimo střed obytného souboru  
- vyhnutí se kolize automobilů s chodci a cyklisty 
- parkování v podzemních garážích či v jiné úrovni 
- součástí ekosídlišť jsou cyklostezky a stezky pro chodce 
- stojany na kola u domů nebo krytá stání pro kola 

 
04. návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  
  - městská hromadná doprava v docházkové vzdálenosti 
            (ve dne maximálně 500m) 
  - docházková dostupnost vlakového nádraží či vlakové zastávky 
 
05. místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  
  - lavičky a místa posezení u stezek  
  - náměstíčko nebo centrum sídliště 
  - společenský prostor otevřený nebo krytý 
  - prostory k pikniku, grilování, ohniště a podobně 
 
06. plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu 
  - možnost třídění odpadu na jednom místě- vše sdruženo 
  (smíšený odpad, papír, sklo, plast a případně biologický odpad-kompost) 
   - odpadové hospodářství v přijatelné docházkové vzdálenosti 
 
07. omezení nepropustných ploch vůči vodě 
 - kombinace různých povrchů a minimalizace nepropustných ploch vůči vodě 
 - použití zatravňovacích dlaždic, kačírku, kamenů nebo mulčovací kůry 
 - zelené střechy 
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08. navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků 
  - v souboru se nachází zeleň, jež odpovídá podnebním a místním podmínkám 

- zeleň původní – myšleno ta, která v místě rostla přirozeně před stavebním 
zásahem 

  - zeleň je navržena na principu permakultury 
  - zastoupení nízké, střední i vysoké zeleně 
   
09. občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
  - základní vybavenost v reálné docházkové vzdálenosti 
    
 
10. energetická soběstačnost 

- obytný soubor je energeticky soběstačný, tj. výroba elektrické energie 
pokryje celkové potřeby sídliště či čtvrtě 
- obytný soubor je plusový - pokryje svoji energetickou potřebu a ještě má 
nadbytek elektrické energie na prodej 

 
11. vytápění obnovitelnými zdroji 
  - vytápění kotlem na biomasu 
  - využití tepelných čerpadel 
  - vytápění teplovzdušným krbem (účinnost cca 80%) 
  - rekuperace (řízené větrání) 
  - využití vodní energie (vodní kola, turbíny) 
  - sluneční energie (solární technologie a pasivní využívání sluneční energie) 
 
12. využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze 

- obytný soubor je vystaven na původně využívaném území  
   (např. areály  bývalých  továren, výroben, tepláren… jež byly opuštěny) 
- optimální hospodaření se stavebními pozemky 
- minimalizování přesunu půdy a zamezení eroze 

 
 
13. pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 

- okolí nabízí pracovní příležitosti bez nutnosti použití auta k dopravě            
do pracovního místa  

- pracovní příležitost v docházkové vzdálenosti, tj. 500-850m 
- v rámci obytného souboru jsou komerční prostory k pronájmu  
  (mimo jiné i pro kanceláře) 
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PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  EEKKOOLLOOGGIICCKKÝÝCCHH  OOBBYYTTNNÝÝCCHH  SSOOUUBBOORRŮŮ  
 
KATALOGOVÁ ČÁST 
 
 
 

 
 
 
Každému obytnému souboru jsou věnovány dvě strany. Obytný 

soubor/komplex je označen mezinárodní zkratkou např. AT – Austria a označuje 
místo realizace díla. Dále je označen pořadovým číslem, které značí pořadí 
jednotlivých obytných souborů v dané zemi. Pořadová čísla jsou jen pro lepší 
orientaci. Pořadí souborů z dané země nemá další význam. Celý seznam příkladů 
ekologických souborů je na straně 27. Za zkratkou je název obytného souboru         
či komplexu. Pod názvem najdeme vždy autora nebo většinou autory díla. Pokud 
urbanistický koncept zpracovával jiný architekt než samotné objekty, je tento fakt 
uveden ve stručné identifikaci souborů. Nalezneme zde  informace o místě realizace, 
ploše souboru, stavebních nákladech. Dále se zmiňuje i počet objektů v komplexu, 
podlažnost, počet obyvatel a energetická náročnost. Pokud z dostupných zdrojů 
nebylo možné údaj zjistit, je údaj proškrtnut.  

Vedle informačního sloupce je umístěna situace nebo její schéma. Autoři této 
výkresové dokumentace jsou vždy shodni s autory urbanistického plánu. 

Pod čarou nalezneme fotografie vybraného příkladu a jeho stručný popis.     
Na konci této části jsou také uvedeny zdroje čerpání informací. 

 
V závěru dvoustrany je uvedena tabulka, jež ověřuje aplikace ekologických 

principů v daném ekologickém souboru. Způsob hodnocení a vysvětlení jednotlivých 
principů je uvedeno na stranách  28-30. 
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ZZAAHHRRAANNIIČČNNÍÍ  PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  
 
 
 

 
 
Mapa Evropy a naznačení polohy jednotlivých příkladů ekologických obytných souborů 
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AT 1    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  SSOOLLAARR  CCIITTYY  
    
Thomas Herzog + Partner, Foster and Partners,  
R.Rogers Partnership 
 
 
Urbanistický koncept Roland Rainer 
Místo        Linz - Pichling, Rakousko 
Realizace   2001-2005 
Stavební náklady  - 
Plocha   325.000m2  
Počet objektů  - 
Podlažnost   3-5NP+ 1PP 
Počet obyvatel  12tis.-25tis.         Situace, autor R.Rainer 
Energetická náročnost     44 kWh/m2 

 
 

Obytný komplex Solar City, foto autor 
 

Solar City je satelitní sídliště o rozloze 32,5ha, včetně 20ha otevřené plochy, 
vzdálené 7km od centra Lince. Slunečné Město se stalo největším realizovaným 
sídlištěm vybudovaným na principech trvale udržitelného rozvoje. Sídliště je 
navrhované jako ekologické a nízkoenergetické s minimalizací zátěže na životní 
prostředí. Mottem je využití sluneční energie jak pasivním, tak aktivním způsobem.  

Architektonický výraz domů je velmi osobitý. Pestrá je nabídka nejen dispozičního 
uspořádání bytů, ale i materiálové řešení. Tím, že jednotlivé skupiny bytových domů 
mají odlišnou architekturu, se usnadní orientace v celém satelitu. Člověk se v něm 
neztrácí, naopak je mu na ulici, která má lidské měřítko, dobře. Součástí sídliště jsou 
i dětská hřiště, zelená zákoutí, centrum služeb i vodní plocha v zeleni. Výstavba 
sídliště je etapová. Důležitá byla i ekonomická stránka. Bytové domy byly značně 
dotované a svou cenou se staly přístupné i pro sociálně slabší rodiny.  

Sto šest bytů a místní škola je vybavena separátory na toaletách ke sběru 
odpadu, který je kompostován, moč je odváděna zvlášť. Použitá voda z koupelen, 
myček a praček je filtrována přes pískové lože – kořenovou čističku, vyčištěna           
a vypuštěna do místního vodního systému.  

Zmiňovaná větší vodní plocha leží v severním cípu. Cílem bylo vytvoření 
protizáplavového systému i místa pro rekreaci. Kolem jezera jsou travnaté pláže        
a cestičky. Malé jezero se stává místem pro oddech. Je určeno nejen k plavání,     
ale stává se součástí projektu Natura 2000 o záplavových oblastí kolem Dunaje. 
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Sídliště má dvě „uživatelské zóny“: zóna pro obyvatele a zóna ochrany životního 
prostředí, tj. soukromé zahrádky a hřiště, pásy veřejné zeleně až po vypracovaný 
plán cestiček v záplavové oblasti, kde se nelze pohybovat volně. Zelený pás kolem 
sídliště je protkán  otevřenými kanálky a drenáží. Voda se stačí při běžných bouřkách 
infiltrovat do půdy. Jen při velmi silných průtržích mračen se voda nestačí infiltrovat, 
ale uniká do místního vodního systému.  

V centru sídliště se vodní prvek nachází též a to v podobě moderní kašny 
s protékající vodou. Vody je zde využito jako architektonického prvku zesilující 
identitu místa. Všechny parkovací místa na ulicích jsou přirozeně odvodněny - 
zatravňovací dlaždice.  

V celém Solar City je dána přednost chodcům a cyklistům. Byla vytvořena 
dostatečná síť chodníků a cyklistických stezek. Cyklistické stezky nejsou využívány 
jen pro jízdu na kole, ale i pro kolečkové brusle. V každém bytovém domě se počítá 
se skladováním kol v přízemí s dostatečnou kapacitou pro jednotlivé byty. Snaha 
byla vytvořit takové docházkové vzdálenosti, aby bylo přijatelné se po sídlišti 
pohybovat jen pěšky, ať už se jedná o nákupy, návštěvu doktora či docházení         
do školy apod.  
 

 
Obytný komplex  Solar City , foto autor 
 
 
Tab. 2. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu Solar City 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  x    
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  x    
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti  x    
10.energetická soběstačnost        x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji  x    
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze  x    
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru  x          
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AT 2  SSOOUUBBOORR  RROODDIINNNNÝÝCCHH  DDOOMMŮŮ  KKAAMMIILLLLEENNWWEEGG 
 
Arge Architekten Reinberg, Treberspurg und Raith     
 
 
Místo        Vídeň- Stadlau, Rakousko 
Realizace   1988-1991 
Stavební náklady  - 
Plocha   5631 m2 

Počet objektů  19 RD 
Podlažnost   1-2NP 
Počet obyvatel  cca 75obyvatel 
Energetická náročnost       -          
                                Situace – G.W.Reinberg 
 
 

Soubor rodinných domů Kamillenweg, , foto autor 
 

Samotné nízkoenergetické domy jsou již překonané, jak novými znalostmi         
tak i technologiemi, ale soubor je výjimečně zdařilým fungujícím příkladem 
ekologického urbanismu. Po více než dvaceti letech od realizace má komplex 
obyvatelům stále co nabídnout. Centrum souboru tvoří společenská budova, která 
umožňuje setkávání lidí z bezprostředního okolí, ale také je místem k aktivnímu 
odpočinku a různých odpoledních činností. Vedle centra je jezírko zachytávající 
dešťovou vodu nejen ze střech domů. Jezírko je zde významným výtvarným prvkem. 
Vodu z biotopu lze využít i k zavlažování zahrad. Přes cestu najdeme také dřevěné 
dětské hřiště.  

Funkční využití území optimalizuje využívání volných a zastavěných ploch včetně 
uspořádání zeleně. Parkování je řešeno po obvodu komplexu. Domky jsou semknuty 
tak, aby docházkové vzdálenosti od parkovacích míst byly co nejmenší. Jako garáže 
slouží přístřešky s popínavou zelení. Parkovací plochy nejsou vybetonovány, ale jsou 
řešeny zatravňovacími dlaždicemi, aby se nezamezilo vsakování vody do půdy. Jeho 
přiměřené měřítko odpovídá požadavkům dnešní společnosti.  

Urbanistický koncept výstavby je založen na principu diferencovaného prostoru     
v zeleni - od veřejného, přes polosoukromý k soukromému. Deset nízkopodlažních 
řadových domů je orientováno proskleným průčelím se zimními zahradami přímo na 
jih. Dobrá orientace objektů s využitím solárně architektonických aspektů přináší 
vysoké úspory energie. Snahou je, aby termická kvalita budovy byla co nejvyšší       
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tj. aby její energetická náročnost byla co nejnižší. Domy jsou řešeny jako 
nízkoenergetické  (energetický index 70 kwh/m2/rok). Opatření zahrnující technologii 
stavby a zdravotní techniku, přinášejí další energetické úspory a ekonomickou 
návratnost vynaložených nákladů. Vytápění každé bytové jednotky je plynové 
etážové s automaticky regulovaným větráním místností, které zajišťuje příznivou 
kvalitu vzduchu a dobrou tepelnou pohodu vnitřních prostorů. V současné době by 
bylo vhodné nahradit centrální plynové vytápění kotlem na biomasu. Obvodové stěny 
domů jsou z dutých betonových tvárnic na vnější straně s tepelnou izolací, 
vzduchovou mezerou a dřevěným obkladem. 

Zimní zahrady zprostředkovávají citlivý kontakt mezi venkovním a vnitřním 
prostorem. Jsou porostlé popínavou zelení, která v létě stíní proti přehřívání              
a v zimě, kdy listí opadá, zajistí dostatek světla a slunečního svitu, pro získávání 
pasivních solárních zisků. 

K zlepšení ovzduší přispívají střešní trávníky, které zachytávají prašnost              
z ovzduší, zlepšují teplotní poměry v místnostech pod zelenou střechou, zvyšují 
tepelný odpor střechy  a tím snižují spotřebu energie. 

 
 

Soubor domů Kamillenweg, foto autor 
 
 
 
Tab. 3. Ověření aplikace ekologických principů v souborů domů Kamillenweg 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy         x  
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  x    
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti           x 
10.energetická soběstačnost   x   
11.vytápění obnovitelnými zdroji         x  
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x   
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru  x          
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AT 3  OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  GGÄÄNNSSEENNDDOORRFF 
 
Helmut J. Deubner 
 
 
Místo        Gänsendorf, Rakousko 
Realizace   1988 
Stavební náklady  4,2 mil.EUR 
Plocha   - 

Počet objektů  11 RD, 2 bytové domy 
Podlažnost   1-3NP 
Počet obyvatel  cca 100obyvatel 
Energetická náročnost       -          Situace – H.J.Deubner 
 
 

 
Obytný soubor Gänsendorf, foto autor 
 

V obytném souboru Gänsendorf žije asi 100 obyvatel v 11 rodinných domcích                   
a 2 bytových domech s celkem 30 byty. Koncept je založen na šetření energií 
urbanistickými prostředky, rozvíjením stavební struktury s ohledem na topografickou 
polohu, směr převládajících větrů, orientací vůči světovým stranám, tvarem, 
objemem a povrchem budov, vnitřním a vnějším dispozičním zónováním. 
Urbanistická struktura důsledně využívá jižních fasád domů pro pasivní sluneční 
energii. Objekty jsou výškově členěny tak, že na jižní straně jsou umístěny domy 
nejnižší a směrem k severu se jejich výška zvyšuje až ke třem a půl podlažím            
u bytových domů, které tak chrání vnitřní prostor sídliště před větrem. 

Funkční využití území optimalizuje využívání volných a zastavěných ploch včetně 
uspořádání zeleně. Minimalizace záboru ploch pro dopravu je dosažena vyloučením 
automobilové dopravy. Auta jsou garážována v přístřešcích s popínavou zelení mimo 
obytné objekty tak, aby prostor před domy umožňoval bezpečný pohyb dětem           
a starším občanům a nezatěžoval obyvatele sídliště hlukem a zápachem, a přitom 
umožnil pohotovostní příjezd požárním vozidlům. Některé rodinné domy slouží nejen 
pro bydlení, ale jsou i místem pro pracovní příležitost, např. projekční kancelář, 
stolařství, advokátní kancelář. Dispozice domů je  řešena podle individuálních 
požadavků stavebníků, ale stejné materiálové pojetí (cihla, dřevo) vytváří  jednotný 
celek.  
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Hlavní přístup vede vydlážděným veřejným prostorem s dětským hřištěm                   
a posezením, které plní především funkce estetické a psychosociální. Obyvatelé se 
mohou setkávat také v prostoru lesního palouku, který je součástí funkčního využití 
území. Zde je místo pro oslavy, táboráky, hry dětí  a rybníček.  Obyvatelé sídliště si 
mohou i  pěstovat zeleninu v místních pařeništích a sklenících. 

Nevelké obytné zahrady - atria (min.100m2) zajišťují intimitu jednotlivým rodinným 
domkům. Atria jsou umístěna před jižním průčelím opatřeným jedno                     
nebo dvoupodlažní zimní zahradou, na kterou navazuje obytný prostor domu. Přímý 
kontakt s venkovním prostředím má i každý byt v bytovém domě prostřednictvím 
střešních teras. Zimní zahrady jsou opatřeny izolačními dvojskly, která jsou schopna 
ušetřit 1/4  až 1/3 energie na vytápění pokud se při nočním provozu zevnitř cloní.  
Pro 50% až 70% potřeby teplé užitkové vody slouží sluneční kolektory umístěné      
ve střechách domů nebo na terasách. 
 
 
  

 
Obytný soubor Gänsendorf, foto autor 
 
 
 
Tab. 4. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Gänsendorf 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy         x  
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  x    
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti    x         
10.energetická soběstačnost   x   
11.vytápění obnovitelnými zdroji         x  
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x   
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru          x  
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AT 4    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  AAMM  LLOOHHBBAACCHH   
    
G.Zweier,Baumschlager+Eberle 
 
 
Urbanistický koncept G.Zweier,Baumschlager+Eberle 
Místo        Innsbruck, Rakousko 
Realizace   2000 
Stavební náklady  - 
Plocha   21.500m2 
Počet objektů  6, 298 bytových jednotek 
Podlažnost   5-7NP+ PP 
Počet obyvatel  1tis.. 
Energetická náročnost     -          Zdroj: www.nextroom.at 
 
 

 
Obytné domy am Lohbach, foto: E.Hueber zdroj: www.lowimpacthousing.com  
 
 

 Obytný komplex „am Lohbach“ navržený týmem architektů Zweier                       
a Bamschlager + Eberle sleduje současné ekologické tendence v nakládání 
s alternativními zdroji energie. Energetický koncept vychází z optimálního poměru 
půdorysných ploch a objemů realizovaných objektů a s tím souvisejících minimálních 
ztrát.  

 Urbanistickým záměrem byla snaha jasně definovat západní periferii Insbrucku. 
Pozemek vymezený městem je navrženým komplexem poměrně hustě zastavěn, 
přesto jsou všechny byty přímo osluněny. Obytný komplex „am Lohbach“  má rozlohu 
22150 m². Čtyři původně navrhované formy blokové zástavby byly redukovány         
na jediný, intenzivně propracovaný, typ. Centrální budova nabízí komfortní bydlení 
pro seniory – Dům s pečovatelskou službou včetně bezbariérových bytů. Ostatní 
bloky jsou určeny běžným klientům. Celkově je v obytném komplexu 298 bytů. 
V každém objektu je podzemní parkování. Bytové domy mají pět až sedm podlaží. 
Každý byt je maximálně otevřen přírodě. Velké balkony a velkorysé prosklení 
umožňují „komunikaci“ s vnějškem. 

Energetický koncept obytného souboru „am Lohbach“ je rozveden v několika 
úrovních. K radikálním úsporám energie přispívá sofistikovaný systém vytápění         
a ventilace, solární ohřev teplé vody a předehřívání dodávek čerstvého vzduchu.  
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Vytápění a ventilace: vzduch nasávaný v úrovni střechy je v zimě dohřívaný        
na teplotu prostřednictvím solárních jednotek napojených na solární panely, 
vzduchotechnická zařízení v jednotlivých bytech dohřívají čerstvý vzduch teplem 
získávaným z využitého vzduchu. V případě dostatku tepla je čerstvý vzduch 
distribuován  do místností bez předehřátí. Z kuchyní, koupelen a WC je využitý 
vzduch odčerpán sáním (podtlak). Kuchyňské výpary jsou čištěny uhlíkovými filtry. 
Využitý vzduch prochází zařízením pro zpětné získávání tepla  (rekuperační 
jednotka) a je vypouštěn opět v úrovni střechy. Solární ohřev teplé vody probíhá díky 
solárním kolektorům napojených na centrální solární jednotky umístěné 
v podzemních prostorách. Solární energie  je v zimě využita k předehřátí dodávek 
vzduchu. Využití dešťové vody je jeden ze základních ekologických principů 
v urbanismu. 5400m3 dešťové vody ročně zachycené na střešních plochách je 
využito ke splachování toalet (pokryje 55% spotřeby). 

 
ZWEIER, Bernard. Wohnen am Lohbach. [online dokument] Low impact houses, Rakousko [cit.2012-
10-5] Dostupné z:  
< http://www.lowimpacthousing.com/housing/action.lasso?-Response=search05.lasso&ID=1459 > 
 

Obytné domy am Lohbach, zdroje:  http://www.baumschlager-eberle.com/        www.neueheimattirol.at  
 
 
Tab. 5. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru am Lohbach 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti             x 
10.energetická soběstačnost         x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji  x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x   
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru                  x 



DISERTAČNÍ PRÁCE 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ 

 42 

AT 5    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  SSUUNN  PPAARRKK  
    
ARCHSOLAR-  
Wolfgang Schwarzenbacher a Oberholzer   
 
 
Místo        Salzburg, Rakousko 
Realizace   2004-2009 
Stavební náklady  - 
Plocha   5.856m² 
Počet objektů  12 objektů, 77 bytových jednotek 
Podlažnost   4NP+ 1PP 
Počet obyvatel  cca 250 
Energetická náročnost     22kWh/m2                                                                   Situace: Archsolar 

 
 

 
Obytný soubor Sun Park, foto: W. Schwarzenbacher, http://www.nextroom.at/building.php?id=33922 
 
 

Solární park vznikl na jedné z posledních  zelených částí na jižním okraji 
Salzburku. Nový obytný soubor navazuje na stávající výstavbu volně stojících 
rodinných domů směrem do zeleně. Cílem projektu bylo navrhnout a realizovat 
nadstandardní bydlení s vysokými ekologickými standardy. Na první pohled je patrný 
rozdíl velmi volné zástavby vilových domů v kontrastu se zahuštěnou 
zástavbou bytových domů. 

Podlažnost objektů stoupá směrem k volné ploše. Obyvatelům se naskýtá krásný 
výhled na hory kolem Untersbergu, na jejichž stranu jsou orientována velká okna, 
balkony, terasy i zahrady. I vycházková cesta Solar parku je orientována tímto 
směrem. 

Kolmo na příjezdovou cestu navazují přístupové chodníky k objektům. Domy jsou 
po dvojicích semknuty. Pět dvojic domů jsou téměř identické. Poslední dům má 
trochu odlišnou koncepci s átriem. Vedle něj je navržen v rámci obytného souboru 
malý park se zpevněnou plochou, zelení a lavičkami.  

Parkování nájemníků a vlastníků bytů je v podzemních garážích. Na povrchu se 
nachází pouze parkování pro návštěvy. U každé dvojice objektů je krytý přístřešek 
pro kola. Vedle něj je sdružené odpadové hospodářství. Zpevněné plochy jsou         
na minimu. Podél objektů jsou jen úzké chodníky a příjezdová cesta má nezbytnou 
šířku. Tato komunikace má i zpomalovací příčné prahy – chodníky jakoby „pokračují“ 
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do silnice. Podél všech komunikací byla vysázena vysoká zeleň. Zelené jsou              
i střechy domů. Vodní prvek- malý potok za zahradami lemuje jihozápadní hranice 
celého souboru. U potoka najdeme i dětské hřiště.  

Na ohřev teplé vody se využívají solární panely. Nejen díky pasivnímu využití 
sluneční energie je energetická ztráta domů jen  22kWh/m2 za rok. K vytápění se 
používá biomasa. 

V přízemí se nacházejí dvoupodlažní-mezonetové byty. Tyto byty mají velké 
zahrady a samostatné vstupy. Apartmány s galerií jsou v podkroví. Ostatní byty jsou 
velmi různorodé.  Je zde nabídka jak malých dvoupokojových bytů, tak velkých 
čtyřpokojových. V kombinaci s možností koupi bytu či pronájmu nabízí Sun park 
bohatou nabídku a tím umožňuje sociální rovnováhu v dané lokalitě. I vybavení 
kolem domů uspokojí jak seniory, tak rodiny s malými dětmi.  

Základním nosným stavebním prvkem je beton, který je zateplen. Fasády jsou 
obloženy modřínovými rošty. Velké terasy a balkony zvyšují komfort bydlení               
i propojení s přírodou. 

 
GROßSCHÄDL, Andrea. Initiative architektur Salzburg [online dokument] Rakousko, Nextroom, 
28.10.2010 [cit.2012-10-5] Dostupné z: < http://www.nextroom.at/building.php?id=33922>    
 

Obytný soubor Sun Park, autor: Wolfgang Schwarzenbacher 
 
 
Tab. 6. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Sun Park 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy                 x 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti    x   
10.energetická soběstačnost   x   
11.vytápění obnovitelnými zdroji  x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x   
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru    x                
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AT 6    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  TTAANNNNOO  MMEEEETTSS  GGEEMMIINNII  
    
Erwin Kaltenegger  
 
 
Místo        Weiz, Rakousko 
Realizace   2002-2011 
Stavební náklady  3,8mil EUR 
Plocha   2043 m2 
Počet objektů  8 
Podlažnost   2NP 
Počet obyvatel  cca 100 
Energetická náročnost     14,6 kWh/m2                                                       Situace- E.Kaltenegger 
 
 

 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINN, zdroj  www.dike.at  
 
 

Severně od rakouského města Graz najdeme městečko Weiz, jež se pyšní 
několika ekologickými projekty – Geminihaus, W.E.I.Z. , TANNO MEETS GEMINI      
a další. TANNO MEETS GEMINI byl původně projekt pouze jednoho bytového 
nízkopodlažního objektu s pasivním standardem. Po úspěchu a ohlasu projektu 
pokračovala výstavba šesti plusových bytových domů pod stejným názvem.  

Architektonický ráz je ve všech případech stejný. Jednoduché dřevěné kvádry 
s horizontálním obložením mají dřevěné terasy do zelené zahrady. Dřevostavby jsou 
díky svým vlastnostem a možností zateplení častým řešením pasivních objektů. 

Bytové domy využívají aktivně solární energie díky  fotovoltaickým článkům a jsou 
vytápěny s pomocí řízeného větrání s využitím zemního kolektoru. Tyto fotovoltaické 
panely jsou výrazným architektonickým prvkem. Předsazení panelů má i výhodu 
stínění v letních měsících. Díky dobré poloze fotovoltaických článků a správné 
orientaci bytových domů jsou objekty v celoroční energetické bilanci v plusu. 

Podélné bytové domy spojuje příjezdová cesta. U každého objektu je parkování 
s přístřeškem. Přístřešek chrání auta a kola před sněhem, deštěm i před sluncem. 
Pro návštěvy je k dispozici otevřené stání vedle přístřešku. K jednotlivým vstupům 
vede pouze chodník. Přístupová cesta tak zůstává bezpečná pro malé cyklisty, 
bruslaře i pro hraní dětí. Výfukové plyny zůstávají na hlavní silnici. Odpadové 
hospodářství je také součástí kryté části pro automobily. Díky umístění a začlenění 
odpadového hospodářství k parkování mizí problém delší docházkové vzdálenosti. 
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Pasivní využití solární energie je patrné i z lineárního uspořádání objektů. 
Směrem na sever je fasáda spíše uzavřená a otevírá se směrem k teplé straně. 
Místo pro setkání, rekreaci a hraní dětí je navrženo v centrální části sídliště. Místo je 
osázené vyšší zelení, jež postupně vytvoří příjemný stín a zákoutí. 

Záporem celého projektu je, že výstavba proběhla na „zelené louce“.                 
Ku prospěchu mluví jasná kompaktnost objektů. Jednotlivé bytové jednotky, kterých 
je v podélných bytových domech celkem 22, nejsou v úrovni zahrad téměř odděleny 
a navazují jeden na druhý. Díky dobrému urbanistickému konceptu jsou domy 
zasazeny citlivě. Ze západu jsou domy kryty vyšší zarostlou mezí.  

Zpráva výherce Studentské ceny ENVIROS 2004 [online dokument] Praha, Enviro, 2004 [cit.2012-10-
6] Dostupné z: <http://www.enviros.cz/udrzitelna_vystavba/  
nizkoenergeticka_a_nizkonakladova_vystavba/studentska_soutez/2005/ 
zprava_vyherce_rocniku_2004_Styrsko_Urban.html> 

 
FEYFERLIK, Wolfgang. Ökologisches Plusenergie-Doppelhaus [online dokument] Rakousko, 
Nextroom, 27.7.2005 [cit.2012-10-6] Dostupné z: < http://www.nextroom.at/building.php?id=18943> 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI, zdroj: www.cipra.org/competition-cc.alps/jitkanovakova/ 
 
 
Tab. 7. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru TANNO MEETS GEMINI 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x    
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x    
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování  x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy                 x 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru  x    

06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti    x   
10.energetická soběstačnost  x     
11.vytápění obnovitelnými zdroji  x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x   
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru    x                
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AT 7    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  MMÜÜHHLLWWEEGG  
    
Architekten Hermann Kaufmann  
Hubert Riess   
Dietrich/Untetrifaller   
 
Místo        Vídeň, Rakousko 
Realizace   2002-2006 
Stavební náklady  - 
Plocha   - 
Počet objektů  14 
Podlažnost   5NP a 1PP 
Počet obyvatel  252 bytových jednotek             Širší vztahy, zdroj: 
Energetická náročnost     -     www.hermann-kaufmann.at 
 
 

 
Obytný soubor Mühlweg, foto: 1,2 Bruno Klomfar        foto: 3 Miro Minca  
  
 

Ve Vídni, ve čtvrti Floridsdorf, vzniklo mezi ulicemi Mühlweg a Fritz-Kandl-
Gasse ekologické sídliště. Celková stavební plocha byla rozdělena na tři pozemky, 
jež byly zpracovány třemi týmy autorů. Investoři si slibovali různé urbanistické 
pohledy a různé rukopisy architektů při použití stejného materiálu. Základním 
materiálem bylo dřevo. Obytný soubor je tudíž svou velikostí a rozsahem jedinečný 
z pohledu použitého matriálu. Podzemní a přízemní  části objektů jsou z betonu. 

Část obytného souboru navrženého Johannesem a Hermannem Kaufmannem 
tvoří tři budovy. Dva celky sestávají ze tří semknutých hmot do bloku nabízející 
poloveřejný prostor mezi nimi. Prostor je přístupný i z okolních komunikací. Vnitřní 
dvůr je příjemným místem pro odpočinek. Třetí objekt  je pouze jedna „deska“ 
otevřená do všech stran. „Samotné objekty mají čtyři nadzemní a jedno podzemní 
podlaží. Suterén a první nadzemní podlaží jsou z masivní betonové konstrukce, 
zbývající tři nadzemní podlaží jsou navrženy jako dřevostavba. Fasáda rozdílné 
konstrukční řešení pater nereflektuje a je tvořená neupravovaným modřínovým 
obkladem v kombinaci s barevnými posuvnými okenicemi.  Bytové jednotky různých 
velikostí jsou v převážné míře orientovány jižním a západním směrem. Objekty se 
severo-jižní orientací jsou koncipovány jako pavlačové, objekty s východo-západní 
orientací jsou přístupné přes středovou chodbu. I přes rozdílné typologické řešení 
jednotlivých objektů se architektům podařilo docílit jednotného architektonického 
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výrazu, který vytváří příjemné obytné prostředí na hranici města a krajiny.“ HLAVÁČEK, 
Dalibor.  
 Autorem prostřední části sídliště je Hubert Riess. Architekt zvolil jiné 
architektonické i urbanistické tvarosloví. Vizuálně dřevo uplatňuje jen při olemování 
balkonů a u francouzských oknech, jinak materiál „popírá“. Jednoduché kvádry         
a kostky umožnily pravidelné předzahrádky u přízemních bytů, které spínají              
a uzavírají prostor mezi objekty. Průchod mezi nimi je místy skoro až stísněný. 
Poloveřejný prostor je zde uskrovněn na úkor prostoru soukromého. MINCA, Miro.  

Třetí část je dílem autorů Dietrich/Untetrifaller, kdy velmi čistou a jednoduchou 
formu vtiskly jak objektům tak i urbanistickému návrhu. Předzahrádky již nelemují 
celé přízemí, ale jsou jen tu a tam. Prostor mezi objekty je volnější  a nabízí místo 
pro rekreaci, odpočinek a setkání. Volně propustné plochy jsou navrženy jak pískové 
tak travnaté. Dřevěné lavičky, dřevěné masivní balkony a dřevěné ploty                     
u odpadového hospodářství jsou velmi příjemným prvkem. 
 
HLAVÁČEK, Dalibor. Obytný soubor Mühlweg. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 2010 [cit.2012-
10-6] Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/obytny-soubor-muehlweg/> 
 
MINCA, Miro. Obytný komplex. Stavební Fórum, Slovensko: 2009, č.10. 
 

Obytný soubor Mühlweg, foto: 1 Miro Minca, foto: 2,3 Bruno Klomfar     
 
 
Tab. 8. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Mühlweg 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru           x 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu         x  
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru         x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti              x 
10.energetická soběstačnost   x    
11.vytápění obnovitelnými zdroji                 x 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze            x 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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AT 8  OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  LLOODDEENNAARREEAALL 
 
Architekturwerkstatt din a4     
team k2 
 
Místo        Innsbruck,Rakousko 
Realizace   2007-2010 
Stavební náklady  46mil EUR 
Plocha   35.000 m2 

Počet objektů  6 
Podlažnost   6NP+ PP 
Počet obyvatel  354 bytových jednotek 
Energetická náročnost       15kWh/m2                              zdroj:http://www.neueheimattirol.at 
    
 
 

 
Obytný soubor Lodenareal, foto: Günther Richard Wett 
 

Obytný komplex Lodenfabrik je jedinečný ze dvou důvodů. Sídliště u nábřeží 
řeky Inn je vystavěno v pasivním standardu a v roce svého vzniku byl největším 
certifikovaným pasivním areálem v Evropě. Neméně důležitá je skutečnost, že tak  
velký obytný celek není vystavěn na zelené louce, ale v severní části Innsbrucké 
čtvrti Reichenau, kde původně byla továrna.  

„Základní urbanistický koncept vzešel z architektonické soutěže, kterou vyhrál 
atelier Architekturwerkstatt din a4. Tři obytné celky jsou tvořeny vždy dvěmi hmotami 
ve tvaru písmene „L“, které svou vzájemnou konfigurací definují vnitřní dvůr. Obytný 
areál tak nabízí různé typy venkovních prostor – od veřejných mezi jednotlivými celky 
po poloveřejné mezi jednotlivými bloky. Kvalitu těchto prostor umocňuje okolní 
horské panorama a přilehlé rekreační plochy podél nábřeží řeky Inn. 
   Každou část obytného areálu navrhl jiný architektonický ateliér - první část 
navrhl vítěz urbanistické soutěže Architekturwerkstatt din a4. Tato část obsahuje 
celkem 189 bytových jednotek, které jsou přístupné ze schodišťových prostor            
a až na výjimky jsou na celou hloubku dispozice. Každá obytná plocha bytů je 
rozšířena o soukromou předzahrádku nebo balkón. Projekt byl průběžně kontrolován 
a certifikován Passivhaus Institutem v Darmstadtu. 

Spotřeba energie této části (dle PHPP) činí 15kWh/m2a a je zde instalováno 
přes 1.050m2 fotovoltaických panelů (3m2/b.j.). Vytápění je omezeno pouze             
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na místnosti při obvodu objektu. Tato spotřeba energie se potvrdila po jednom roce 
užívání. 
   Řešení venkovních ploch je založeno na dvou ideových principech: „jeviště“ 
(okno do krajiny) a „čárový kód“ (červená, žlutá, modrá). „Jeviště“ je hlavní idea 
veřejného prostoru mezi jednotlivými celky. Je tvořeno zvýšenou zatravněnou 
platformou, která se stává prostředníkem mezi městem a okolní přírodou. „Čárový 
kód“ je princip, na kterém je založeno řešení vnitřních dvorů. Každý ze tří dvorů má 
svoje barevné schéma (červené, modré, zelené), které je podpořeno použitím 
materiálů a rostlin v příslušné barvě. Vnitřní dvory jsou doplněny nízkou i vzrostlou 
zelení, travnatými plochami, místy k sezení a hraní.“ HLAVÁČEK, Dalibor. 

V západním cípu sídliště je nová loděnice. V této části je také přítok ramene 
do řeky Inn, který je nově přemostěn a umožňuje tím lépe komunikaci mezi dvěma 
břehy.  
 
HLAVÁČEK, Dalibor. Obytný soubor Lodenareal. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 2010 
[cit.2012-10-6] Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/obytny-soubor-lodenareal//> 

 
 

Obytný soubor Lodenarewal, zdroj: IG Passivhaus Österreich,28.02.2010, [online dokument] 
Dostupné z: < http://www.neueheimattirol.at>  
 
 
Tab. 9. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Lodenareal 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost         x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x            
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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AT 9    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  KKLLEEIINNWWÖÖRRTT 
    
 Treberspurg a Partner Architekten  
 
 
Místo        Linz, Rakousko 
Realizace   2008 
Stavební náklady  6,5mil EUR 
Plocha   4.526m2 
Počet objektů  7 
Podlažnost   2-3NP+1PP 
Počet obyvatel  28 bytů a 25 řadových domů 
Energetická náročnost     16-23 kWh/m2                                                          Situace- Treberspurg 
 
 
 

Obytný soubor Kleinwört  [online dokument]  Dostupné z: < http://www.treberspurg.at> 
 

Na jižním cípu města Linz vznikl v roce 2008 nový obytný komplex na ulici 
Kleinwört. Místo je jedinečné svojí polohou, kdy je komplex zasazen jakoby             
do přírody a přitom je kousek od města Linz. Nedaleko je i vlakové nádraží. Má 
vynikající infrastrukturu jako připojení k dálkovému vytápění a dobré spojení veřejnou 
hromadnou dopravou. Severní část pozemku je ohraničena vodním kanálem Jauker 
Bach.  
 Cílem architektů bylo navrhnout rezidenční komplex jako skutečnou alternativu 
života na vesnici, což se podařilo. Pravděpodobně i díky tomu mohla být v roce 2010 
dokončena další etapa a sídliště se rozrostlo o dalších 4,8m2 . V první části výstavby 
vzniklo 28 bytů a 25 řadových domů, druhá etapa rozšířila nabídku o 53 bytových 
jednotek. Architektura i urbanistický koncept byl velmi podobný. Zástavba je středně 
zahuštěná. Objekty nejsou vyšší než tři podlaží a parkování je z ulic přesunuto         
do podzemí. Ulice jsou tudíž bezpečné pro chodce, cyklisty, bruslaře i malé děti        
a k autům je komfortní přístup „suchou nohou“.  
Na ulicích také nechybí dětská hřiště a zákoutí. Autoři vsadili na balkony, terasy        
a u přízemních bytů najdeme vlastní zahrady. Vše se otvírá směrem k jihu,               
u rodinných domů směrem na západ. Bohatá výsadba vysoké zeleně bude 
poskytovat v letních měsících dostatek stínu. 
 Urbanistický koncept bral v úvahu již stávající sídliště Kleinwört. Vzdálenosti    
a výšky objektů jsou voleny tak, aby výška koncového a prvního domu svírala úhel 
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23°, který poskytuje dostate čné oslunění i v prosinci. Postavení bytových domů je 
navrženo tak, aby jižní fasáda mohla využít potenciál sluneční energie, ze severu 
jsou vstupy a chodby, fasáda je „zavřená“. Směrem k jihu se podlažnost snižuje. 
Třípodlažní objekty ustupují dvoupodlažním řadovým vilkám. Směrem k řece je 
hliněný val do výšky téměř třetího nadzemního podlaží. Na řece, lemující severně 
obytný komplex je, elektrárna. 
 Obytný soubor byl plánován jako „sluneční vzor osídlení“ v nízkoenergetické 
výstavbě. V objektech se využívá sluneční energie nejen pasivně, ale i aktivně. 
Celkové tepelné ztráty se blíží standardu pasivního domu. Architekti nabídli volné, 
vzdušné bydlení s maximálním slunečním komfortem s minimálním dopadem  
na životní prostředí.  
 
TREBERSPURG a Partner Architekten [online dokument] Wohnhausanlage Linse-Linz, Linz-
Kleinwört, Rakousko [cit.2012-10-12] Dostupné z: <http://www.treberspurg.com/projekte/wohnen/ 

wohnhausanlagen/siedlung-linz-linse-linz-kleinwort-oo/> 

 
 

 
Obytný soubor Kleinwört  [online dokument]  Dostupné z: < http://www.treberspurg.at> 
 
 
Tab. 10. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Kleinwört 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru             x 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru         x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti               x 
10.energetická soběstačnost   x        
11.vytápění obnovitelnými zdroji                  x 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze              x 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru            x         
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D 1  OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMLLEEXX  FFLLIINNTTEENNBBRREEIITTEE--LLÜÜBBEECCKK 
 
 R. FLECK  
 
 
Místo        Lübeck,Německo 
Realizace   1999-2003 
Stavební náklady  - 
Plocha   35.000 m2 

Počet objektů  19 RD 
Podlažnost   1-2NP 
Počet obyvatel  3500 
Energetická náročnost       -      Situace- R. Fleck 
 
 

 
Obytný soubor Flintenbreite- Lübeck, Dostupné z: < http://www. flintenbreite.de>,  
Dostupné z: <http://oekosiedlungen.de/flintenbreite/steckbrief.htm> 
  

Ekosídliště Flintenbreite má rozlohu 3,5 ha. Stavební oblast se nachází 
v severní části hanzovního města Lübeck a je zasazena do zeleně. V sídlišti je 
omezený provoz aut a je blízko do centra města.  V docházkové vzdálenosti jsou 
obchody, mateřská škola, základní škola a místa pro kulturu.  V severní části je 
navrženo velké dětské hřiště navazující na široký pruh zeleně. 

Komplex je zastavěn převážně řadovými domy v radiálním uspořádání            
a nabízí zázemí pro 3500 obyvatel. Situování řadových obytných domů kolmo 
k centrální oválné zelené ploše sleduje výhodnou východozápadní orientaci. 
V návaznosti na řadové domy pokračuje skupina dvojdomků nabízející větší 
soukromí. V současné době je aktuální již třetí etapa výstavby.  

Charakteristický vzhled dodávají sídlišti zakřivené střechy a výrazné 
dvoupodlažní skleníky zimních zahrad. Centrální zelená plocha slouží jako rekreační 
prvek, zároveň je využívána   pro vsakování dešťové vody. Veškeré technické 
zázemí (zařízení na produkci bioplynu, topná centrála a energetika) je umístěno 
v suterénu společenského domu, které skýtá zázemí pro čtyři byty. V obytném 
souboru je aplikován udržitelný sanitární systém založený na oddělení toku 
jednotlivých typů odpadních vod a využití dešťové vody, která se získá vsakováním. 
Kanalizační systém je pak doplněn zařízením na produkci bioplynu. Odpadní voda je 
rozdělena do tří skupin – dešťová voda, voda z WC a voda z kuchyní, koupelen         
a spotřebičů. 
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Ekologický obytný soubor Flintenbreite v Lübecku je založen na šetrném 
hospodaření s vodními zdroji a aplikaci udržitelného kanalizačního systému. 
Jednotlivé typy odpadních vod jsou vedeny separátně a dále jsou odpovídajícím 
způsobem recyklovány. 

Odpadní voda z kuchyní je pročišťována na speciálně upravených vodních 
plochách porostlých rákosem. Kanalizační systém bez použití vody jako 
transportního média vede splašky do anaerobních sběrných nádrží, kde je smíchán 
s drceným biologickým odpadem. Výsledný substrát, sterilizovaný vysokými 
teplotami, je použitelný jako průmyslové hnojivo. Vlastní recyklaci odpadu doplňuje 
produkce bioplynu, který je posléze využit v místní energetické jednotce k ohřevu 
vody a k produkci elektřiny. Výsledkem aplikace zmíněného systému je výrazné 
snížení spotřeby čisté vody a zajištění soběstačnosti v produkci energie. Ekonomicky 
výhodné je jednotné vedení rozvodů související s plánovanou výstavbou. Třídění 
odpadu a kontrola zdrojů doplňuje uzavřený energetický cyklus. Výhody uplatnění 
sanitárního systému: zhodnocení látek využitelných v zemědělství, samostatně 
fungující sanitární systém nezatěžující životní prostředí, zpracování biologického 
odpadu, recyklace a čištění znečištěné vody v biologických nádržích. 

 
SCHÜTT, Friedrich. Flintenbreite. [online dokument] Lübeck, Rakousko, 2011 [cit.2012-10-12] 
Dostupné z: <http:// www. flintenbreite.de> 

 
 

 

Obytný soubor Flintenbreite- Lübeck, Dostupné z: <http:// www. flintenbreite.de> 
 
 
Tab. 11. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Flintenbreite v Lübecku 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy                x 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru         x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x         
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost   x         
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze      x          
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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D 2    OBYTNÝ SOUBOR SCHLIERBERG  
    
Rolf Dish 
 
 
Místo        Freiburg, Německo 
Realizace   1993-2006 
Stavební náklady  - 
Plocha   18.850m2  
Počet objektů  cca 15 
Podlažnost   4-5NP + 2-3NP 
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     + 10-20 kWh/m2          Situační schéma 

 
 

 
Obytný soubor Schlierberg [online dokument] Dostupné z: < http:// www.rolfdisch.de> 
 
 

Kombinací nejmodernějších zásad i techniky a citlivé interakce vznikl další 
moderní solárních komplex v Evropě. V obytném souboru Schlierberg se podařilo 
spojení komfortního bydlení, bohaté nabídky společenského života, nízké spotřeby 
energie a ekologického bydlení. Ekosídliště se stalo nedílnou součástí městské části, 
města i regionu. Získalo první cenu časopisu „Immobilien Manager“, na Öko 2000 
získalo ocenění a na výstavě World Exhibition 2000 bylo hlavním projektem 
solárního bydlení. Ekosídliště Schlierberg je součástí slunečného města Vauban. 
Leží na jeho okraji východního cípu a od centra čtvrtě ho dělí jedna z mála 
komunikací pro motorová vozidla. 

V solárním komplexu jsou podrobně řešeny jednotlivé prvky udržitelného 
rozvoje. Byl brán zřetel  na dopravu, kdy automobilová doprava ustupuje do pozadí 
na úkor podpoření veřejného systému dopravy. Přednost mají cyklisti a pěší doprava. 
Také hospodaření s vodou a energiemi je řešeno komplexně. Výběr použitých 
materiálů podléhal ekologickým zásadám. Díky aplikovaným ekologickým principům 
jsou náklady na bydlení nízké – nízká spotřeba energie. 
Urbanistická struktura je zaměřena na  orientaci ke slunci. Všechny obytné domy 
jsou orientovány na jih a vzdálenosti mezi řadami domů jsou navrženy tak,  aby  bylo 
garantováno oslunění i v zimě. Řadové domy jsou stavěny a koncipovány                
po dvojicích, nejen pro zjednodušení výstavby, ale i pro podpoření komunikace 
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obyvatel domů. Místní komunikace jsou široké a jsou vždy spojeny s jednou řadou 
domů orientované na jih a orientované na sever, „napřeskáčku“. Kombinace 
pasivního zisku sluneční energie, masivní zateplení, kvalitní okna s trojskly               
a rekuperace tepla staví domy kategorie pasivních objektů. „Plusovou bilanci 
dodávají fotovoltaické panely, které kompletně pokrývají celou střechu a tvoří             
i přesah střechy nad balkónem. Jsou tedy i určitým architektonickým prvkem, navíc   
v létě brání přesah střechy přehřívání obytných prostor.“ MATOUŠEK, Martin.  

Řadové domy jsou dvoupatrové, někde třípatrové. „Sonnenschiff“ je čtyř až 
pěti patrový, aby odstínil obytný komplex od dopravy na ulici Merzhauser Strasse.
 Solární komplex  Schlierberg spojuje velmi cenné biotopy do celkového 
konceptu. Například vodní příkop, který byl odkanalizován až v poslední době, byl 
uveden  do původního stavu a stal se zněj opět přírodní tok.  

Dešťová voda se shromažďuje a využívá se v rámci biotopu. Cílem bylo 
vytvořit efektivní systém zadržování a uchovávání vody. Tato voda je potom 
používána k zalévání zahrad a předzahrádek i ke splachování toalet. Dešťová voda 
je vedena na povrchu a podílí se na architektonickém působení. 
 
MATOUŠEK, Martin. 2008 Sluneční město. [online dokument] Hyperbydlení, 6.3.2008 [cit.2012-10-16]  
Dostupné z: <http://stavba.hyperbydleni.cz/projekty/555-slunecni-mesto/ > 
 
NĚMEC, R. Dřevo je naakumulovaná sluneční energie, Fórum architektury a stavitelství, 2003, č.3  

 
Obytný soubor Schlierberg [online dokument] Dostupné z: <  http:// www.rolfdisch.de> 
 
 
Tab. 12. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Schlierberg 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru          x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků        x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost   x         
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x            
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru            x         
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D 3    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  VVAAUUBBAANN  
    
natur Concept -  eRich Lutz 
 
 
Místo        Freiburg, Německo 
Realizace   1993-2006 
Stavební náklady  - 
Plocha   380.000m2  
Počet objektů  - 
Podlažnost   4-5NP + 2-3NP 
Počet obyvatel  5.300 
Energetická náročnost     15- kWh/m2                           Situace, zdroj:www.greenlab.cz  

 
 

 
Obytný soubor Schlierberg, zdroj:  http://sustainablecities.dk/en/city-projects/cases/, foto: „mpwyn“ 
 
 

Vauban je čtvrť v jihoněmeckém městě Freiburg nacházející se tři kilometry   
od centra města. Toto místo je ojedinělým realizovaným konceptem ekologického 
souboru, kdy na principech trvale udržitelného rozvoje vyrostl komplex o velikosti 
38ha. Snahou architektů, investorů i stavitelů bylo vytvořit ekologický obytný soubor 
v době rostoucího počtu obyvatel ve městě. Město Freiburg má ambice se stát 
zeleným hlavním městem Německa. Velké plus je výběr místa. Byl využit rozlehlý 
pozemek bývalých francouzských kasáren. 

Výjimečný je také urbanistický plán, který nepočítá s automobilovou dopravou 
mezi domy. Přednost mají cyklisti a pěší doprava. K parkování je určen parkovací 
dům na kraji souboru. „Silnice a cesty jsou dlážděné nebo vysypané štěrkem             
a vozidlům je povoleno pouze vyložit základní zboží. Život bez aut je pouze začátek 
toho, co bývá považováno za jeden z nejúspěšnějších evropských experimentů 
zeleného bydlení a projekt budoucnosti.“ KRIST,Jiří. 

Vzdálenosti občanské vybavenosti jsou přijatelné, obyvatelé chodí pěšky nebo 
jezdí na kolech. Dobrá dostupnost městské hromadné dopravy je zde nutností        
ke spojení s centrem a okolím. Jako i v jiných ekologicky smýšlejících komplexech     
i zde existuje autoklub o 1500 členech. Parkování u domů a na soukromých 
pozemcích je zakázané.  
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Ve Vaubau se podařilo vyvážit různé zastoupení sociálních skupin. Dosáhly 
tím pestrou nabídkou velikostí a standardy bytů, možností bytů soukromých               
i družstevních a také nabídkou škol. Také je zde velká nabídka kulturních aktivit        
a obyvatelé mohou využívat „sousedské centrum“ pro setkávání. V rámci této obytné 
čtvrti najdeme i pracovní příležitosti pro místní obyvatele. 

Ekologie se zde promítla v několika principech. Jeden z významných principů 
je již zmiňovaná potlačovaná  doprava, další je nakládaní s vodními zdroji. Využití 
dešťové vody není to jediné. „Byl zde zrealizován pilotní projekt stokové sítě,        
která transportuje splašky do bioplynové stanice, kde jsou společně s organickým 
odpadem z domácností přeměňovány na bioplyn – ten je následně využit na vaření. 
Zbývající odpadní vody (grey water) jsou čištěny prostřednictvím biofilmového 
reaktoru a navráceny do koloběhu.“ Hlaváček, Dalibor. 

 
KRIST,Jiří. Udržitelné prostředí měst. In: sborník konference 10let MA21 ve Vsetíně, Ekotoxa, 
12.12.2010 Dostupný také z: < http://www.cittyweb.net/cittyweb/content/ 
c%C3%ADle-udr%C5%BEiteln%C3%A9ho-rozvoje-ji%C5%99%C3%AD-krist>    
 
HLAVÁČEK, Dalibor.Obytný komplex Vauban. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 8.3.2010 
[cit.2012-10-16] Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/vauban-freiburg///> 
 
 

 
Obytný soubor Schlierberg, zdroj Wikipedia Commons 
 
 
Tab. 13. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Vauban 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků     x        
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost          x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x             
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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NL 1    MMĚĚSSTTOO  SSLLUUNNCCEE--  HHEEEERRHHUUGGOOWWAAAARRDD  
    
Ashok Bhalotra  
 
 
Místo        Heerhugowaard, Nizozemí 
Realizace   1993-2012 
Stavební náklady  140miliónů EUR 
Plocha   1.180.000m2   
Počet objektů  3000 
Podlažnost   nejčastěji 3NP 
Počet obyvatel  51253        Ptačí pohled na Heerhugowaard 

Energetická náročnost     -         foto: Kuiper Compagnon 

 
 

 
Obytný soubor Město slunce,  foto: Kuiper Compagnon 
 

Nizozemské Město slunce se nachází 40km severně od Amsterdamu. Leží    
na jižní straně města Heerhugowaard a přiléhá k městečkům Alkmaar a Langedijk. 
Je to samostatná čtvrť – sídliště. Od okolí jej dělí jezero. Město je postavené na 
ostrově, což projekt energetické nezávislosti na okolí podporuje. Před výstavbou bylo 
místo nevyužívané. Součástí obytného souboru je rozlehlá 30ha rekreační zóna- 
Luna Park, jež protíná celý ostrov. Vzrostlá zeleň nabízí příjemné mikroklima, voda 
koupání a louky procházky. Město slunce je samostatné i co do vybavenosti,          
kdy v něm najdeme školy, obchody, nemocnice, sportovní areály i služby.  
 Domy jsou většinou řadové nebo dvojdomky. Jejich orientace je sever-jih 
(80% všech objektů), aby pasivní a aktivní solární zisky byly maximální.                  
Ve Slunečním městě se využívá solárních fotovoltaických panelů na výrobu 
elektrické energie v plném rozsahu. Solární panely a tepelná čerpadla jsou součástí 
většiny domů. Aby tepelné ztráty byly omezeny na minimum, jsou domy výborně 
zaizolovány. Jednotlivé domácnosti jsou vybaveny filtrem na dešťovou vodu,      
kterou používají jako užitkovou – grey water v domácnosti. Dešťová voda je také 
využívána na závlahu zahrad a parků. Krajinu zde formují i tři větrné elektrárny.  
 I zde je provoz automobilové dopravy omezen. Některé ulice jsou pouze       
pro pěší a jednoznačně je upřednostněna cyklistická doprava před motorizovanou. 
Parkování se nabízí na vymezených místech, většina aut parkuje v podzemních 
garážích. Urbanistický plán splňuje akceptovatelné docházkové vzdálenosti             
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ke službám a vybavenosti. Díky lidskému měřítku se zde lidé jen nemíjí,                 
ale potkávají.  

Město slunce má velkou zásluhu i na čistotě jezera, jež bylo před výstavbou 
znečištěné. Díky kořenovým čističkám a přírodní filtraci se voda v okolí brzy vyčistila 
na tolik, aby mohla sloužit i k rekreaci. 

Z výstavbou se začalo v roce 1993 a v roce 2006 bylo část sídliště dokončeno. 
Poslední  etapa skončila v roce 2012. Za zmínku stojí ambice tohoto města. Do roku 
2030 chce dosáhnout nulové uhlíkové stopy – souhrn skleníkových plynů jako je 
CO2 a další. K tomu přispívá velká plocha zeleně a energetický koncept. Celý projekt 
financovala jak holandská vláda, provincie Severního Holandska, i Evropská komise. 
 
Focus On - May 2012- The City of the Sun lives up to its name.[online dokument] ManagEnergy, 2012 

[cit.2012-10-16] Dostupné z: < http://www.managenergy.net/focus_on_sun_city.html> 

Tagy. Sluneční město: Zde si z účtů za energie hlavu nedělají. [online dokument]  TopSrovnani, 
19.6.2012 [cit.2012-10-16] Dostupné z: < http://www.topsrovnani.cz/aktuality/                           
slunecni-mesto-zde-si-z-uctu-za-energie-hlavu-nedelaji> 

 

 Obytný soubor Město slunce, foto: Kuiper Compagnon 
 
 
 
Tab. 14. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Město slunce 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x             
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru         x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu            x 

07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků          x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost           x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze           x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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NL 2    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  GGWWLL  TTEERRRREEIINN 
    
Kees Christiaanse Architects & Planners  
 
 
Místo        Amsterdam, Nizozemí 
Realizace   1993-1998 
Stavební náklady  - 
Plocha   60.000m2   
Počet objektů  625 bytových jednotek 
Podlažnost   nejčastěji 5NP-8NP 
Počet obyvatel  1500 
Energetická náročnost     -    Axonometrie, autor: KCAP 

         

Obytný soubor GWL Terrein, foto: 1,2 Dalibor Hlaváček                                         foto: 3 KCAP  
 

 „GWL Terrein je obytný komplex nacházející se 3km od centra Amsterdamu, 
který vznikl na místě bývalé amsterdamské čističky odpadních vod. Součástí 
architektonického řešení komplexu bylo zachování a renovace části původních 
budov čističky včetně výrazného prvku vodojemu - to napomohlo k vytvoření silné 
identity místa. Hlavním cílem projektu bylo zajistit bydlení s minimalizací vlivů           
na životní prostředí a se zajištěním maximálního počtu zelených ploch v rámci 
areálu.“ HLAVÁČEK, Dalibor. 

„Ekologické sídliště je mimo jiné reakcí na referendum z roku 1992,            
které odsouhlasilo redukci automobilové dopravy v Amsterdamu. Zároveň bylo 
navržen  v souladu s nizozemskou politikou, která se snaží o vytváření smíšeného 
sociálního a tržního bydlení.“ Sociální rozmanitost je zajištěna i na pestrou nabídkou 
bytů, od velmi malých bytů až po velké byty se zahradou. 

 „Bytové jednotky jsou opatřené kogenerační jednotkou (CHP - combined heat 
and power unit) v kombinaci s výměníkem tepla - řešení, které umožňuje efektivní 
vytápění a dodávku levné elektrické energie. Dalšími prvky konceptu je druhotné 
využití dešťových vod pro splachování – grey water a pasivní využití solárního 
záření. Na některých objektech byla navržena vegetační střecha, pro zmírnění 
povrchového odtoku dešťových vod a pro zajištění příjemného mikroklimatu                 
v lokalitě. Také izolace zeminou je zde výhodou, kdy odcloní horko v létě a izoluje 
střechu v zimním období. Odpad je shromažďován v podzemních nádobách a tříděn. 
V rámci výstavby byl použit recyklovaný stavební materiál získaný demolicí 
původních budov, dřevěné konstrukce jsou ze dřeva z certifikovaných zdrojů.“  
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  Obytný komplex GWL Terrein je bez aut. „Vnitřní část areálu je přístupná 
pouze pro pohotovostní vozy, vstup je povolen pěším a cyklistům. Parkování je 
zajištěno pomocí 130 parkovacích míst na západní hraně komplexu. Lokalita je 
dobře dopravně obsloužena hromadnou dopravou - autobusem, tramvají, vlakem      
a cyklistickými stezkami.„ HLAVÁČEK, Dalibor. Schéma bez aut bylo možné aplikovat     
i díky semknutosti komplexu, kdy chůzí přejdeme blok asi za 5 minut.  
 Na první pohled je obytný soubor odlišný od svých sousedů. Je patrný rozdíl 
v poměru zeleně. Přilehlé zahrady k bytům jsou velkým komfortem zjm. v prašném 
velkoměstě. Zeleň také nabízí zákoutí pro odpočinek, hru a celkové příjemné 
mikroklima. Již zmíněné zelené střechy jsou z části i obytné. 
 Architekt Kees Christiaanse ve svém projektu uplatnil svoji filozofii 
urbanistického návrhu, která je zjednodušeně: „bez stylu“, ale vždy pěší docházková 
vzdálenost, všechny věkové kategorie pohromadě, různé velikosti, živé ulice… 
 
HLAVÁČEK, Dalibor.Obytný soubor GWL Terrein. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 29.12.2009 
[cit.2012-10-16] Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/gwl-terrein/> 
 
 

Obytný soubor GWL Terrein, foto: Dalibor Hlaváček     foto: Iinformation brochure of the Ecoplan 
Foundation Amsterdam 
 
 
Tab. 15. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru GWL Terrein 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x             
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x       
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků          x  

09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost          x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x             
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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NL 3    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  EEVVAA  LLAANNXXMMEEEERR 
    
Joachim Eble  
 
 
Místo        Amsterdam, Nizozemí 
Realizace   2004-2009 
Stavební náklady  - 
Plocha   400.000m2   
Počet objektů  250 domů 
Podlažnost   nejčastěji 3NP 
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     -                                                         Situace: Eble-architektur 
  
 
   

 
Obytný komplex Eva  Lanxmeer, foto: Gemeente    foto:  Marleen Kaptein 
                                                                                  
 

Obytný komplex Eva  Lanxmeer se nachází na okraji města Culemborg         
na bývalé zemědělské půdě obklopující chráněný koridor se zdrojem pitné vody. Eva 
Lanxmeer vznikla na základě spolupráce obce Culemborg a nadace EVA (EVA 
Foundation). Zásady návrhu vycházely právě ze stanov nadace jako jsou- využití 
Genius Loci, neporušení přírodních cyklů, optimální propojení krajinných prvků         
a architektury, vkládání udržitelného hospodaření s vodou a udržitelného zásobování 
energií do územního plánu a vytvořit místa pro setkání. Účelem výstavby bylo 
vytvoření komplexu s nízkými energetickými požadavky a v souladu s trvale 
udržitelným rozvojem. Plánování se aktivně účastnili i současní obyvatelé a vytvořili 
aktivní občanské sdružení..  

Součástí této zelené čtvrti jsou bytové a rodinné domy, kanceláře, obchody, 
informační centrum, wellness centrum, kongresové centrum, bary, restaurace           
a hotel. Také zde najdeme eko-farmu. Urbanistický návrh vycházel z reliéfu stávající 
krajiny. Vše je v docházkové vzdálenosti, včetně navazujícího vlakového nádraží.  

Urbanistický návrh nabízí různé typy soukromého, polosoukromého                  
i veřejného prostoru, který se otvírá směrem do přírody k ochrannému pásu. Cílem 
bylo vytvoření celkové rozmanitosti a odolnosti přirozených ekosystémů. Základem je 
permakultura, jež ovlivnila prostorovou strukturu sídliště zjm. její zelené části. 
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Permakultura se promítá jak do veřejné zeleně, tak i do soukromých zahrad. Některé 
střechy domů jsou také zelené. 

Pro stavbu domů se uplatnily v maximální míře  přírodní stavební materiály. 
Domy se vytápí pomocí bioplynu.  

Německý  architekt Joachim Eble řešil koloběh vody systematicky a citlivě. 
Dešťové srážky ze střech jsou odváděny prostřednictvím systému uzavřené 
kanalizace do čtyřech retenčních nádrží. Voda ze zpevněných ploch je svedena       
do širokých infiltračních zákopů. Díky obnově původních říčních koryt je kapacita    
pro pohlcení vody dostačující. Všechna pročištěná voda se navrací do centrálního 
rybníka. Voda z toalet je vedena samostatným kanalizačním systémem. Je v plánu 
vybudovat bioplynovou stanici, kde by se kanalizační odpad, zahradní a dřevní 
odpad zpracoval na bioplyn. 
  
Ecological Housing in the Netherlands [online dokument] Holland the ride way [cit.2012-10-16] 
Dostupné z : < http://www.hollandexploringtours.nl/holland-ecological-housing2.htm/>  
 
Eva  Lanxmeer [online dokument] Stiching EVA [cit.2012-10-16] Dostupné z : <http://www.eva-
lanxmeer.nl/> 
  

 
Obytný komplex Eva  Lanxmeer, foto: John Lewis Marshall 
 
 
Tab. 16. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu Eva  Lanxmeer 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x         
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x       
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x         
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x             
10.energetická soběstačnost              x 
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x             
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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NL 4    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  NNIIEEUUWW  TTEERRBBRREEGGGGEE  
    
Macanoo  Architecten 
 
Místo        Rotterdam, Nizozemí 
Realizace   1998-2002 
Stavební náklady  153.000 Liber 
Plocha   24.655m2  
Počet objektů  155 
Podlažnost   3-5NP+ 1PP 
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     - 

 
 

 
Obytný komplex  Nieuw Terbregge, Autor: CABE, [online dokument] Dostupné z: 
<http://www.mecanoo.nl/Default.aspx?tabid=116&DetailId=252&pcode=A209> 

       
Navrhování na základě trvale udržitelného rozvoje je pro nizozemského 

architekta Macana základním stavebním kamenem projektu. Architekt Macanoo 
zastává názor, že udržitelnost je naše sociální odpovědnost. „Udržitelnost přesahuje 
využití solárních kolektorů, tepelných čerpadel a zelené střechy . Budovy by měly být 
pečlivě integrovány do jejich urbanistickém kontextu. Budovy musí inspirovat své 
uživatele, musí být sociálně a ekologicky odpovědné. Tyto budovy by měly být            
i dostatečně flexibilní.“  

Obytný soubor Nieuw Terbregge se nachází na severním okraji Rotterdamu 
v blízkosti řeky Rotte. Jde o novou rezidenční čtvrt, ve které developer požadoval 
domy se zahradami a nejméně dvěma parkovacími místy na bytovou jednotku. Cílem 
architekta bylo splnit požadavek a přitom poskytnout obyvatelům komfort bydlení   
bez aut, kdy mají v blízkosti dětská hřiště, mají se kde setkat a posedět. Řešení 
nalezl v „podlažnosti“ a seskupování domů do „poloostrovů“. Byla vytvořena dřevěná 
paluba pod níž se nachází vozovky a parkování.  Ve stejné úrovni jako vozovky se 
nachází i odpadové hospodářství. Na horní palubě nalezneme zeleň, jež otvory          
v palubě proniká ze spodní části, dále se tam nachází kuchyně, hrací část pro děti     
a lavičky. Jednotlivé „poloostrovy“ jsou spojeny mosty, jež nabízí dětem určité 
dobrodružství. Filtrované světlo pronikající skrz dřevěnou palubu poskytuje denní 
osvětlení nižší úrovně. 
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Skupiny domů jsou pečlivě poskládány a mají všechny stejný sklon na jednu 
stranu. Všechny domy mají velkorysé převýšené obývací prostory,                           
jež předzahrádkou či balkonem navazují na vodní hladinu. 

V souboru lze pozorovat uplatnění rozmanitých povrchů s důrazem na detail. 
Architekt nabídl různorodá řešení z oblázků, kamenů, zatravněných prvků, dřevěných 
roštů a barevné dlažby. Samozřejmostí je hojné využití zeleně v obou patrech. 

Veřejné prostory jsou jak otevřené, tak kryté. Různorodé je i použití materiálů 
vloženého patra pro pěší. Některé lávky jsou dřevěné, působí „přírodně“, jiné části 
jsou více pragmaticky řešené s kovovými prvky. 

Zahrady jsou velmi pestré, celkově z nich dýchá „japonský styl“. Cílem byla            
i užitnost zahrady. Většina z nich navazuje na vodní hladinu a poskytuje výhledy      
na vodu. 
 

Mecanoo Housing at Nieuw Terbregge - Rotterdam, The Netherlands [online dokument] The National 
Archives, 1.1.2011 [cit.2012-10-17] Dostupné z: 
<http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110118095356/ 

http://www.cabe.org.uk/case-studies/mecanoo-housing?photos=true&viewing=2706> 
 

Obytný komplex  Nieuw Terbregge, Autor: CABE, [online dokument] Dostupné z: 
<http://www.mecanoo.nl/Default.aspx?tabid=116&DetailId=252&pcode=A209> 

 
 
Tab. 17. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu New Terbregge 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků           x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti             x  
10.energetická soběstačnost                 x 
11.vytápění obnovitelnými zdroji               x 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze      x          
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru            x         
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GB 1    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  BBEEDDZZEEDD  
    
Bill Dunster Architects  
 
 
Místo        Londýn-Sutton, Velká Británie 
Realizace   1996-2002 
Stavební náklady  11.750.000 Liber 
Plocha   17.000m2   
Počet objektů  8 objektů, 82 bytových jednotek 
Podlažnost   3NP 
Počet obyvatel  244 
Energetická náročnost     -                                              Situace, autor: B.Duster Architects 

       
 

 Obytný komplex  Bed ZED , foto: Jonathan Dawson       foto:  Terri Meyer Boake 
                                                                            

Obytný  soubor BedZED je součástí rušného Londýnského předměstí Sutton. 
Nachází se na místě bývalé čističky odpadních vod. Název BedZED znamená 
Beddingtonské pasivní sídliště – the Beddington Zero Energy Development.  

Projekt BedZED si kladl za cíl vytvoření vzorového eko-sídliště, jež splňuje 
zásady udržitelného rozvoje. Soustředí se na bydlení, práci a dopravu. Je to první     
a největší „uhlíkově neutrální“ obytný soubor ve Velké Británii. 

Sídliště tvoří osm semknutých bloků domu nasměrovaných k jihu,                
aby zachytily co nejvíce sluneční energie. Najdeme zde 82 bytů a 2500 m2 prostoru 
pro život či práci, společně s privátními zahradami a hřišti. Aby byla potřeba přesunu 
lidí minimalizovaná, je obytný soubor dobře vybaven. V rámci BedZED najdeme 
sportoviště s klubovnou, obchody, služby, jesle, zdravotní centrum a kancelářské 
prostory. Relaxovat se dá v místím baru, kavárně či posedět  na lavičce                  
„na náměstí“. 

Sídliště je jedna „obytná ulice“ bez aut. Tentokrát není parkování pod zemí, 
ale snahou bylo omezit používání motorových vozidel celkově. Parkování-venkovní 
stání je na okraji obytné zóny a je počítáno 0,8 aut na domácnost. V rámci BedZED 
existuje auto-klub, který má zajistit každé rodině v případě potřeby možnost auto 
využít. 

„Součástí konceptu BedZED je maximální pasivní využití solární energie, 
osazení fotovoltaických panelů, nadstandardní tepelná izolace, kogenerační jednotka 
pro výrobu tepla a elektřiny z biomasy nebo systémy na úsporu pitné vody.                
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V projektu jsou přednostně použity materiály s nízkou svázanou primární energií 
(PEI) včetně materiálů přírodních nebo recyklovaných, u všech použitých materiálů je 
brán ohled na jejich vliv na kvalitu vnitřního prostředí. Rekuperační „větrné komíny“, 
obnovují cca 70% tepla z odpadního vzduchu a zároveň slouží jako charekteristický 
architektonický prvek celého souboru.“ DUNSTER, Bill. 

Hospodaření s dešťovou vodou též odpovídá ekologickým standardům. 
Většina střech je zelená. Zpevněné plochy jsou omezené. Parkování je řešeno          
na zatravňovací podštěrkované dlažbě. Dešťová voda z rýn, ze zahrad i chodníků je 
svedena do otevřeného příkopu a je koncipována jako vodní prvek lákající volně žijící 
živočichy.  

 
DUNSTER, Bill. BedZED. [online dokument] Velux [cit.2012-10-17]  

Dostupné z:< http://reference.evelux.cz/detail/bedzed-beddington-zero-energy-developmen> 

DAWSON, Jonathan, Jak se liší BedZED a Findhorn [online dokument] Ekovesničky, 19.3.2008 
[cit.2012-10-17] Dostupné z: <http://www.ekovesnicky.cz/view.php?nazevclanku=jak-se-lisi-bedzed-a-
findhorn-1-cast&cisloclanku=2008030013> 

 

 
Obytný komplex  Bed ZED,  foto:  Terri Meyer Boake                        
 
 
Tab. 18. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu Bed ZED 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků         x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x          
10.energetická soběstačnost           x  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x            
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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GB 2    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  OONNEE  BBRRIIGGHHTTOONN  
    
Feilden Clegg Bredley Studios,  Crest Nicholson 
 
 
Místo        Brighton- East Sussex, Velká Británie 
Realizace   2008-2010 
Stavební náklady  - 
Plocha   -   
Počet objektů  3 objekty, 172 bytových jednotek 
Podlažnost   5NP-10NP 
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     - 

         
                                                                        Širší vztahy, autor: F.C.Bredley Studios 
 
 

 
Obytný soubor One Brighton, foto: F.C.Bredley Studios      
 

Obytný soubor One Brighton najdeme v přímořském městě Brighton 
v jihovýchodní Anglii. V komplexu se nachází jak bytové tak nebytové prostory. 
Soubor se leží v blízkosti hlavního nádraží téměř v centru města. Za projektem stojí 
ekologické hnutí One Planet Community.  

Cílem projektu bylo ukázat, že ekologické principy aplikované na sídlišti 
můžou fungovat v běžné bytové výstavbě. Nelze pominout i snahu o výrazné snížení 
uhlíkové stopy a kvalitní design. One Planet má svoji celkovou koncepci o několika 
bodech týkající se ekologického bydlení, která i v projektu One Brighton je uplatněna. 
Stavba začala v roce 2008 a první obyvatelé se nastěhovali v roce 2009 . Realizace 
byla dokončena v závěru roku 2010.  

Přírodní materiály jsou jedním ze základů ekologické výstavby. Autoři měli 
snahu použít materiály, jež se nemusí dovážet a výroba nezatěžuje životní prostředí. 
K výstavbě byl z části použit recyklát, přírodní jíl i dřevovláknitá izolace. Vytápění 
zajišťuje kotel na biomasu a využívají se i fotovoltaické články na získání 
„zelené“energie.  

Snahou konceptu sídliště bylo i omezení automobilové dopravy. Jednoznačně 
je zde dána přednost cyklistům. Kryté dřevěné  přístřešky pro kola jsou u vstupů      
do domů. Parkování pro automobily je zde velmi omezené. Počítá se pouze              
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s parkováním handicapovaných obyvatel a parkování aut z autoklubu, který zde 
funguje jako i v jiných eko-souborech. Soubor navazuje i na veřejnou hromadnou 
dopravu, díky blízké železnici lze výhodně využívat i vlak.  

V souboru One Brighton je pamatováno i na třídění odpadů včetně 
kompostéru. Ten se využívá i na odpad z bio zeleniny a ovoce, jež si obyvatelé 
pěstují v „boxech“ na střechách domů. I když je soubor integrovaný téměř v centru 
města,  snaha o částečnou soběstačnost obyvatel v pěstování zeleniny se naplnila. 
V sídlišti je zajištěn i pravidelný dovoz bio-bedýnek. Správce objektu má na starosti 
společné střešní „zahrady“, kompostér, kotel na biomasu a zajišťuje celkový chod 
všeho vybavení.  

Zelená část - park je koncipován městským způsobem - kultivovaná původní 
zeleň v kombinaci s travnatými povrchy.  

V rámci obytného souboru je několik potkávacích míst, lavičky a zeleň. Obytný 
soubor One Brighton má svůj osobitý moderní výraz, kdy použití dřeva dává pocit 
přiblížení se přírodě. 

 
BRE, LZ Carbon Profile [online dokument] Zero Carbon Hub,  February 2009 [cit.2012-10-27] 
Dostupné z: <http://www.zerocarbonhub.org/downloads/Profile003-OneBrighton.pdf> 
 

 
Obytný soubor One Brighton, foto: Jason Rogers 
 
 
Tab. 19. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu One Brighton 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru           x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků           x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x          
10.energetická soběstačnost            x       
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze            x 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                 
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SW 1    OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  BBoo0011  
    
26 architektonických ateliér ů  
 
 
Místo        Malmö, Švédsko 
Realizace   2001 
Stavební náklady  11.750.000 Liber 
Plocha   17.000m2   
Počet objektů  8 objektů,82 bytových jednotek                          Ptačí pohled,  
Podlažnost   3NP                    autor: N.Takemoto 
Počet obyvatel  1000                                                
Energetická náročnost     -       

 
 

Obytný soubor Bo01, zdroj: Free Range Jace      
 

Obytná čtvrť  Bo01 leží v západním přístavu švédského města Malmö. Vznikla 
jako mezinárodní výstava bydlení v roce 2001. Na jejím konceptu se podílelo 26 
architektonických týmů. Jde o ojedinělý projekt, jehož cílem bylo realizovat 
energeticky soběstačné domy s ideálně nulovou uhlíkovou stopou. Využily se 
nejmodernější technologie a způsoby řešení, které by se posléze mohly aplikovat    
ve větším měřítku. Urbanistický koncept komplexu byl též založen na trvale 
udržitelném principu- ekologický, energetický a sociálně-ekonomický aspekt.  

Důležitý krok byl meliorace půdy, kdy bylo využito brownfieldu a byla nutná 
dekontaminace půdy před zahájením výstavby. Celá čtvrť je energeticky soběstačná 
a to díky několika systémům. Velkou část potřeby energie získávají z velkého 
podzemního kolektoru (tepelné čerpadlo) s kombinací se solárními teplovodními 
kolektory. Výrobu elektrické energie pokrývá také větrná elektrárna vzdálená tři 
kilometry, fotovoltaické články a bioplyn z odpadu a z odpadní vody. 

Velmi příjemným prvkem jsou meandrovitě se vinoucí chodníky a lemující 
zeleň vytvářející překvapivá zákoutí. Vše má lidské měřítko a nádech „historických 
evropských center“ s kavárnami a restauracemi. Jednoznačně je dána přednost pěší 
a cyklistické dopravě. Autobusová doprava je podporována. Auta jsou vytlačovány     
i nedostatkem parkovacích míst. Výrazným nedostatkem zůstává horší dostupnost 
vůči centru města. 
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Architekti použili materiály schopné následné recyklace. Použitím vegetačních 
střech a stěn je zajištěna určitá biodiverzita, rozmanitost přírodních druhů. Sociální 
pestrost složení obyvatel by měla být díky široké nabídce bytů. Dle Neila Takemoty 
se tento záměr neuskutečnil. Dle jeho názoru jsou byty drahé, dvojnásobek průměru 
ve Švédsku, a tím je daná pouze jedna bohatší vrstva obyvatel, jež si byty 
v ekologickém sídlišti pořídila.  

Cílem návrhu bylo také zachovat přirozený koloběh vody. Vodu potkáme 
téměř na každém kroku. Otevřené kanály a malá jezírka vymezují komunikace pro 
pěší. Zahrady zaplňují velkou plochu sídliště. Rychle rostoucí vrby poskytují 
romantické zákoutí a v budoucnu budou použity pro vytápění. 
 
 
HLAVÁČEK, Dalibor.BO01 MALMO. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 21.2.2010 [cit.2012-12-1] 
Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/bo01-malmo/> 

TAKEMOTO, Neil. So close to being a great neighborhood, yet so far. [online dokument] Cool town 
studios, 2.10.2005 [cit.2012-12-1] Dostupné z: <http://www.cooltownstudios.com/2005/09/02/so-close-
to-being-a-great-neighborhood-yet-so-far> 

 
 

 
Obytný soubor Bo01, foto: Marek Dudák 
 
 
Tab. 20. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Bo01 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x    
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x    
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x    
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x          
10.energetická soběstačnost   x          
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x    
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru           x         
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F 1    OOBBYYTTNNÝÝ  KKOOMMPPLLEEXX  EECCOO  VVIIIIKKKKII 
    
Petri Laassonen 
Hunga Hunga Architects  
 
Místo        Helsinky, Finsko 
Realizace   1999-2012 
Stavební náklady  - 
Plocha   230.000m2   
Počet objektů  2000 
Podlažnost   - 
Počet obyvatel  13.000                         Situace, zdroj: Helsinki City Planning Dept. 
Energetická náročnost     45 kWh/m2/rok       

 
 

 
 
 
 

Obytný soubor Bo01, zdroj: Helsinki City Planning Dept.      
 

Projekt Viikki lze považovat za reakci na dohodu Kioto z konference o změně 
klimatu. Eco Viikki mělo podporu vládního programu pro ekologii a udržitelný rozvoj. 
Za cíl si vzali celkové snižování spotřeby energie a uvedení dlouhodobého výzkumu 
ohledně ekologických zásad do praxe. Současně jde o první ekologickou čtvrť 
postavenou ve Finsku, která má být vzorem a inspirací pro další podobné projekty. 
V rámci obytného komplexu bylo použito několik technických inovací. I proto je 
projekt stále monitorován a probíhají výzkumy a měření během přirozeného chodu.  

Viikki se nachází sedm kilometrů severovýchodně od centra Helsinek. 
Rezidenční oblast doplňují společenské a mateřské centrum, zdravotní středisko, 
klubovny, školy i obchody. Vedle obytné části najdeme Science Park- vědecké 
centrum, jež je součástí Helsinské Univerzity sousedící s Viikki. Obytná čtvrť má 
poskytnout domov pro 13tis. obyvatel, 6tis. pracovních míst a 6tis. míst na Univerzitě. 
První část čtvrtě byla dokončena v roce 2004, ale rozvoj a rozrůstání čtvrti se plánuje 
do konce roku 2012. 

Základní koncept Eco Viikki je založen na tzv. PIMWAG metodě, která si klade 
za cíl zhodnotit stavební projekt  pěti hlavními kritérii: stupeň znečištění, spotřeba 
přírodních zdrojů, zdravotní nezávadnost, udržení biologické rozmanitosti 
(biodiverzita) a možnost pěstovat vlastní plodiny. Na základě tohoto hodnocení byly 
vybrány v soutěži projekty na realizaci tohoto obytného komplexu. Vítězný 
urbanistický návrh má strukturu, kde se střídají podélné objekty se zeleným 
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otevřeným prostranstvím. Takové rozvržení umožňuje maximální využití solární 
energie, sběr povrchové vody a její využití, kompostování a rozdělení pozemků        
na pěstování zeleniny. 

Na základě vyhodnocení sbíraných dat se v sídlišti Viikki podařilo snížit 
produkci oxidu uhličitého o 20% ve srovnání s tradičními budovami. Stejné procento 
je uváděno u snížení spotřeby pitné vody (40-50l/den a osobu). Díky třídění odpadů 
a kompostování se množství směsného komunálního odpadu v sídlišti snížilo také     
o 20% než je obvyklé (max. 160l/osobu). Použití neobnovitelných fosilních paliv        
a emisí skleníkových plynů je zabráněno snížením spotřeby energie využitím 
nízkoteplotních soustav. Využívá se též  geotermální energie a energie solární,       
jež pokryjí 15% celkové spotřeby tepla. Sociálně ekonomický princip je uplatněn 
například díky společným saunám. Projektu je vytýkáno, že se nachází příliš daleko 
od stávajících služeb a používání automobilů je tímto nepřímo podporováno.  
 
HLAVÁČEK, Dalibor.ECO VIIKKI. [online dokument] Greenlab, FA ČVUT, 21.2.2010 [cit.2012-12-1] 
Dostupné z: < http://www.greenlab.cz/cs/projekty/eco-viikki/> 
 
SIISKONEN, Markku. Viiki. [online dokument] City of Helsinky, 2010 [cit.2012-12-1] Dostupné z: 
<http:// www.hel2.fi/ksv/julkaisut/esitteet/esite_2010-8_en.pdf> 
 

 
Obytný soubor Bo01, foto: Marek Dudák  
 
 
Tab. 21. Ověření aplikace ekologických principů v obytném komplexu Eco Viikki 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x           
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x         
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování          x  
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x         
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x    
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x          
10.energetická soběstačnost   x                
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x         
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   x          
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                 
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ČČEESSKKÉÉ  PPŘŘÍÍKKLLAADDYY  

 
 
 

 
 
 

Mapa České republiky a naznačení polohy jednotlivých příkladů ekologických obytných souborů 
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CZ 1  OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  HHOOLLAANNDDSSKKÉÉ  DDOOMMYY  
    
Mecanoo Architecten Delft 
 
 
Místo        Svitavy, Česká republika 
Realizace   1999-2000 
Stavební náklady  - 
Plocha   - 
Počet objektů  10  
Podlažnost   2NP  
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     -        Ptačí pohled na sídliště 
 
 

Obytný soubor Holandské domy ve Svitavách, léto 2008, foto autor 
        

Jedním z projektů nízkoenergetického bydlení u nás jsou Holandské domy     
ve Svitavách. V roce 1999 bylo městu Svitavy nabídnuto podílet se v rámci 
holandsko-českého mezivládního programu "Building a Bridge" na výstavbě 
experimentálních nízkoenergetických rodinných domků. Smyslem tohoto projektu 
bylo ukázat pokročilou moderní technologii využívající alternativní zdroje energie,     
v tomto případě sluneční, a prezentovat vyspělou holandskou technologii. 
Architektonické řešení domků má současně poskytnout představu o holandském 
stylu a kultuře bydlení, které velmi efektivně využívají malý prostor, přírodní materiály 
a zeleň. Projekt byl zpracován významným nizozemským architektem Mecanoo Delft.  
  Soubor rodinných domů se nachází v jižní části města mezi ulicemi Jana 
Wericha  a Vladimíra Holana. Díky odlišné architektuře je sídliště domků dobře 
identifikovatelné. Jednoduché geometrické tvary v kombinaci ploché a sedlové 
střechy vyznívají moderním duchem v porovnání se sousedícími domy, jež si nesou 
tradiční pojetí novostaveb u nás. Výrazným kladným prvkem jsou zelené střechy 
garáží, které jsou i po deseti letech fungování „výtvarným prvkem“ zachycujícím 
dešťovou vodu.  

Klíčovou roly v návrhu zdánlivě hraje ekologie. Nízkoenergetické domky jsou 
částečně „doplněny“ i ekologicky řešeným okolím. Je škoda, že doprava je řešena 
tradičním způsobem. Velké zpevněné plochy nezachycují dešťovou vodu, 
automobilová doprava není omezena, vjezdy do garáží jsou předimenzované.         
Na některých komunikacích nejsou vymezeny dokonce ani chodníky pro pěší.  
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Procházet se mezi příjemnými domy se tak může stát nebezpečné. V ulicích také 
chybí zeleň a nepočítá se s ní ani do budoucna. Přes tyto výtky je pozitivní,             
že obyvatelé souboru využívají kola jako dopravního prostředku v rámci města. 

V místě souborů domů nebo v jeho blízkém okolí chybí místo pro setkání 
obyvatel, ať už máme na mysli dětské hříště, jezírko nebo park. Nenajdeme zde 
žádné zákoutí ani lavičky. Problém odcizení sousedů není ojedinělý. V příměstských 
satelitech hojně vznikajících kolem větších měst chybí místo pro setkáváni lidí.  

Holandské domy od významného architekta Mecanoo je projekt 
nízkoenergetických  domů, kde se nepodařilo zrealizovat celkový  urbanistický 
koncept s ekologickým řešením. Je škoda, že stavebníci neřeší území či lokalitu jako 
celek a nemají pochopení pro ekologické principy osvědčené v zahraničí. Společné 
komunikace a pozemky jsou pro ně podružné. Tento projekt je výjimečný v tom,       
že kdyby investor zrealizoval všechny architektovy myšlenky, mohli jsme mít dobrý 
příklad ekologického souboru v České republice.  
 
KRATOCHVÍL, Jan. Nízkoenergetické domy. [online dokument] Archiweb, Brno, 28.07.09  
[cit.2012-12-1] Dostupné z: < http://www.archiweb.cz/buildings.php?type=19&action=show&id=170> 

 
 

Obytný soubor Holandské domy ve Svitavách, léto 2008, , foto autor, zdroj: 2 www.svitavy.cz/cs/m-
362-projekt-holandske-domky/ 
 
 
Tab. 22. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Holandské domy 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru          x         
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování    x        
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy     x             
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru     x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu     x   
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě           x  
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků    x   
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti          x       
10.energetická soběstačnost    x              
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x                
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru            x         
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CZ 2     OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  ZZEELLEENNÉÉ  DDOOMMYY   
    
Pavel Martínek 
 
Místo        Chlum u Zlína  
Realizace   2001-2011 
Stavební náklady  - 
Plocha   - 
Počet objektů  5 
Podlažnost   2NP  
Počet obyvatel  -                                        
Energetická náročnost     -                                           Situace, autor: Pavel Martínek 
      
 

Obytný soubor Zelené domy, I. etapa výstavby, léto 2008, foto autor 
        

Ekosídliště Zelené domy je dílem občanského sdružení Zelené bydlení. 
Projektanti této lokality spolupracují s několika odborníky ze západní Evropy                
i Ameriky. Proč se nepoučit z chyb a nezačínat tam, kde „západ“ začínal před dvaceti 
lety. Bohužel inspirace proběhla pouze v rovině ideí a projekční připravenosti,        
ale vlastní realizace proběhla formou řady ústupků a změn, dle přání investora.    
Také je nutno si uvědomit, že ne všechny zásady realizované v USA lze úspěšně 
uplatnit v našich podmínkách.  

Jižní Chlum je stavební lokalita v obci Lhotka u Zlína. Ekosídliště  se sice 
nachází 4 km severozápadně od centra Zlína, ale v rámci vesnice je umístění sídliště 
nevhodné. Je od původní zástavby úplně izolováno. Když pomineme velké 
docházkové vzdálenosti k občanskému vybavení dochází zde i k izolaci sociální. 

 Výstavba byla rozdělena na etapy. V I. etapě byly postaveny čtyři samostatně 
stojící rodinné domy a pátý rodinný dům byl vystaven posléze. Všechny domy jsou 
nízkoenergetické – jsou  kryté zemí. Zelené střechy jsou porostlé vegetací, zadní 
stěny domu splývají s okolním terénem, zatímco jižní a východní fasády jsou 
otevřeny slunci a výhledům do okolí. II. etapa je velkorysá. Jsou navrženy tři 
terasové domy o zastavěné ploše  téměř 500m2. Infrastruktura celého ekosídliště má 
rezervy i pro další plánovanou výstavbu. Předpokládá se napojení až 10-ti domů. 
Kořenová čistička odpadních vod vybudovaná v roce 2001 umožňuje zpětné využití 
přečištěné vody k zalévání a dalším technickým účelům.   
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Řešení terasových domů, využití terénu a snaha v maximální míře využít 
sluneční energie je v pořádku. Bohužel nadšení jednotlivců sdružení nepřineslo 
celkovou koncepci ekologického bydlení. Na svých webových stránkách prohlašují: 
„Zástavba v lokalitě je koncipována jako vzorové řešení individuálního bydlení          
na přechodu městské aglomerace v otevřenou krajinu,“ a nazývají Zelené domy 
v Jižním Chlumci ekosídlištěm. Co dělá soubor nízkoenergetických domů 
ekosídlištěm? Nestačí jen navrhnout kořenovou čističku. V lokalitě chybí společné 
veřejné prostory, dětská hřiště a využívání dešťových vod.  

Budeme-li předpokládat, že se do ekosídliště nastěhují ekologicky smýšlející 
lidé, budou se chtít setkávat. Mělo by jim být nabídnuto místo společného odpočinku 
a relaxace. Samostatně stojící domky jsou opakem toho, co bychom tady očekávali. 
Navíc celá lokalita je předělena zbytečně širokou komunikací a zahrady vil krytých 
zemí se začínají oplocovat. Dle současného stavu sídliště to vypadá, že se investoři 
soustředili jen na dílčí problémy lokality, zejména na objekty samotné.  

 
Jižní Chlum [online dokument] Občanské sdružení Zelené bydlení, Zlín, 2011 [cit.2012-10-3] 
Dostupné z: < http://www.zelenebydleni.eu> 
 

  
Obytný soubor Zelené domy, autor: Pavel Martínek, 
zdroj: 2 www.zelenebydleni.eu/soucasna-etapa-vystavby.html 
 
 
Tab. 23. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Zelené domy 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru          x         
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování    x        
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy     x             
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru     x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu             x 
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě   x    
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  x     
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti    x             
10.energetická soběstačnost          x       
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x                
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru     x                
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CZ 3   OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  SSLLUUNNEEČČNNÍÍ  UULLIICCEE  
    
Aleš Brotánek  
 
 
Místo        Hradčany  
Realizace   2006-2010 
Stavební náklady  - 
Plocha   - 
Počet objektů  9 
Podlažnost   2NP  
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     -                                Situace, autor: Aleš Brotánek 
 

 

Příjezd a jezírko ve Sluneční ulici, jaro 2008, foto autor    
 

Projekt Sluneční ulice je dílem stavební firmy Rigi, která si dala za cíl vytvořit 
jedinečný projekt ekologického bydlení. Obec Hradčany se nachází v blízkosti města 
Tišnov, cca 20km od brněnské metropole. Jedná se o malou moravskou vesnici      
bez občanského vybavení. Architekt Aleš Brotánek pojednal území pro 36 rodinných 
domů ve dvou samostatně komunikačně přístupných lokalitách.  

V návrhu jsou všechny pozemky přibližně stejně velké a mají logický tvar. 
Páteřní komunikace vede přes oba obytné celky a končí kruhovými objezdy.            
Je navrženo jak podzemní parkování, tak parkování na povrchu. Součástí lokality 
jsou řešeny prostory pro společné setkávání obyvatel, park a přírodní jezírko. 
V původním projektu byly navrženy také vhodné lokality pro odpadové hospodářství.  

Tento urbanistický návrh neuspěl, protože se nenašlo dostatek zájemců          
o bydlení. Velkým  problémem území je vysoká hladina spodní vody,                    
která komplikuje zakládání staveb a prodražuje výstavbu.  

Firma Rigi změnila celý developerský záměr a rozhodla se zainvestovat pouze 
část území. Urbanisticko-architektonický koncept ztratil myšlenku. V původním 
návrhu bylo na tomto území navrženo 17 rodinných domů, nový návrh je řešen pro 9 
rodinných domů na velkých pozemcích. Problémy se spodní vodou jsou řešeny       
na jednotlivých pozemcích pomocí přírodních jezírek - biotopů. Projektanti, inženýři    
a architekti se věnují pouze jednotlivým objektům, které jsou navrženy                   
jako nízkoenergetické a pasivní. V tomto směru udělala firma RIGI  mnoho záslužné 
práce. V rámci lokality vybudovala referenční příklad pasivní stavby rodinného 



DISERTAČNÍ PRÁCE 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ 

 81 

domku z přírodních materiálů (dřevo, sláma, hlína) a pořádá workshopy se 
zahraničními zkušenými lektory, kde probíhají ukázky technologií stavění 
z přírodních materiálů. 

Bohužel urbanismus byl řešen nadšenci, kterým chybí vzdělání v oboru. 
V situaci jsou rodinné domy nevhodně umístěny. Osazením domů do centrálních 
částí jednotlivých pozemků vzniká mnoho komunikací a pěší docházková vzdálenost 
do domu je příliš dlouhá. Také zasíťování pozemků bude vyžadovat velké finanční 
náklady. Lokalita je podobně odcizena od vesnice jako Zelené domy u Zlína. Sociální 
vazby na původní zástavbu byly porušeny.  

Tvůrci projektu poukazují na kladný sociální aspekt, který se snaží vytvořit. 
„Cílem projektu Sluneční ulice je vytvořit místo, které má svého ducha                       
a nezaměnitelnou tvář. Kde se lidé budou cítit šťastně a sousedy budou vnímat jako 
své nejlepší přátele. Aby tomu tak skutečně bylo je potřeba vytvořit nejen optimální 
prostředí, ale i dát dohromady obyvatele, kteří chtějí přispět k vytvoření přátelské 
atmosféry,“ říkají Navrátilovi. Když se podíváme na samostatně stojící vily, je nám 
jasné, že záměr se posunul již někam jinam. Zůstala jen hesla, ale ztvárnění 
myšlenky zaniklo. 

 
NAVRÁTIL, Michal. Projekt Sluneční ulice.[online dokument] Rigy stavební společnost, Hradčany, 
2008 [cit.2008-06-03] Dostupné z: <http://www.rigi.cz/ekologicka-sekce/projekt-slunecni-ulice/> 
 

 Obytný soubor Sluneční ulice,  podzim 2012, foto autor 
 

 
Tab. 24. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Sluneční ulice 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  x                
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování    x        
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy     x             
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru           x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu     x   
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě           x  
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  x     
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti    x             
10.energetická soběstačnost    x             
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x                
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru     x                
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CZ 4     OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  AARRBBOORREEUUMM  
    
Petr Suske, Michal Havelka, Ji ří Jakeš / SEA  
 
 
Místo        Košíře, Praha 5 
Realizace   2008 
Stavební náklady  - 
Plocha   cca 2,5ha 
Počet objektů  152 bytových jednotek 
Podlažnost   2-7NP  
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     -                                    Situační schéma Arborea 

 
 

 Obytný soubor Arboreum, podzim 2012, foto autor 
        

Moderní obytný soubor Arboreum se nachází v Praze 5 ve čtvrti Košíře,          
na ulicích Linhartova a Lukavského. Lokalita nabízí jižní svažitý terén ústící do parku. 
Autory úspěšného projektu jsou Ing. arch Petr Suske a Skupina ekologické 
architektury, která sleduje nejnovější architektonické a ekologické trendy. 

Architektura i urbanismus Arborea má snahu být v souladu s přírodou. Cílem 
sídliště bylo bydlení v zeleni a správné začlenění domů do terénu. Je nutno 
podotknout, že toto se projektantům povedlo a souznění s krajinou je parné na první 
pohled. Architekti z kompozičních důvodů nevyužili maximální výšku objektů,           
jež nabízel územní plán. Na druhou stranu je možná škoda, že sídliště vzniklo          
na území parku se vzrostlou zelení.  

Jižní svahy nabídly maximální využití sluneční energie pasivním způsobem. 
Domy působí jako terasově uspořádané. Střešní nádstavby - „dřevěné kostky“ jsou 
řešeny jako lofty. Bonusem pro obyvatele je potom krásný výhled na Prahu. Snahou 
o navázání kontaktu s přírodou byly navrženy zahrady nebo terasy téměř pro každý 
byt.  

Zajímavá je rezidenční lokalita, kdy okolí sídliště působí klidně, bezpečně        
a čistě. Od centra města je Arboreum vzdáleno asi 5 kilometrů. Co se týká 
dostupnosti služeb je odpověď rozpolcená. V bezprostřední vzdálenosti se nachází 
školka a základní škola, ale do obchodu nebo za službami pěšky asi nedojdeme.      
Ve prospěch je návaznost na městskou hromadnou dopravu, která navazuje           
na systém metra. V rámci toho sídliště chybí komerční plochy, které by mohly 
nabídnout služby nebo obchody. 
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Parkování je řešeno kombinovaným způsobem. Stání jsou jak garážové 
v suterénu, tak i venkovní nekryté a venkovní kryté. Neobvyklé, nebezpečné              
i neatraktivní jsou parkovací místa ve výklencích po boku u vstupních dveří             
do objektů. V případě, kdy nejsou místa obsazené, vstup působí svěže a jednoduše, 
ale vcházet do domu, který je obklopen automobily z obou stran, není vhodné řešení. 
Celá příjezdová ulice je v kontrastu se zelenou a prosluněnou jižní stranou svahu 
velmi smutná a studená. Mezi chodníkem a komunikací není žádná zeleň a rychlost 
vozidel není téměř ničím omezena. 

Příjemné je napojení stezek v okolí sídliště na stávající park. V místě 
začínající vycházky narazíte na nekryté místo s kontejnery na tříděný odpad. 
Popelnice jsou sice součástí obytného souboru, ale otázkou zůstává jejich umístění. 
Docházková vzdálenost od většiny vstupů je celkem velká a kontejnery působí 
nevzhledně.  

Celkově je soubor příjemným místem pro bydlení. A to díky kvalitní 
architektuře, použitím přírodních materiálů a výběru krásné lokality.                      
Pokud prohlásíme Arboreum za ekosídliště, tak bych očekávala více od urbanistické 
koncepce – řešení parkování i dopravy, využití dešťové vody. 

 
Autorská zpráva.[online dokument] Bydlení IQ, Praha, 14.10.2010 [cit.2012-11-23] Dostupné z:  
<http://www.bydleni-iq.cz/architektura…bydleni/obytny-soubor-arboreum/>  
 

Obytný soubor Arboreum, podzim 2012, foto autor 
 
 
Tab. 25. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Arboreum 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru         x         
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování     x        
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x               
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru           x  
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu           x  
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x          
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků          x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti          x       
10.energetická soběstačnost    x             
11.vytápění obnovitelnými zdroji                  x 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x            
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CZ 5   OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  ZZEELLEENNÉÉ  MMĚĚSSTTOO  
    
Causa s.r.o.  
 
 
Místo        Jarov, Praha 3 
Realizace   2006-2009 
Stavební náklady  - 
Plocha   - 
Počet objektů  19 objektů 
Podlažnost   6NP-11NP +2PP 
Počet obyvatel  - 
Energetická náročnost     -                  Širší vztahy, autor: Causa s.r.o.      
 
 

Obytný soubor Zelené město, podzim 2012, foto autor 
 
Východně od centra našeho hlavního města, na Jarově, vyrostlo nové 

nadstandardní sídliště s devatenácti samostatnými bytovými domy. Celý obytný 
soubor je umístěn v mírném svahu parku Třešňovka. Nepůsobí tak uzavřeně             
a kompaktně jako například soubor Arborum, ale je více otevřený. Dojem může 
způsobit i zatím ne moc vzrostlá vysoká zeleň, jež bude za pár let sahat do dalších 
pater. Jeden z autorů popisuje sídliště takto: “Charakteristické pro lokalitu je, že okolí 
objektů je řešeno terasově, s terasami na rostlém terénu i nad střechami garáží,        
a tyto terasy budou sloužit pro obyvatele bytů jako privátní okrasné zahrady           
bez pohledového kontaktu s veřejnými uličními prostory, pro tichý a klidný život okolo 
domu. Bodový systém objektů umožní vsazení objektů do zeleně a prorůstání zeleně 
ze středové plochy koncipované jako přírodní zeleň vzhůru do svahů k okraji 
zástavby, kde se prolne se zelení okrajovou. Návrh je tedy experimentem kombinace 
kapacitního využití území městským způsobem při řešení odstavu vozidel pod zem      
a za ponechání maxima zeleně a vytvoření intimity na privátních zahradách kolem 
domů. Prostor je součástí města v blízkosti nadřazeného komunikačního uzlu            
a přesto bude konfigurací terénu a koncepcí zastavění (odcloněn za budoucí 
komerční zónou) izolován do skrytého údolí přecházejícího do ploch zeleně              
a extenzivně zastavěné krajiny. Stavby obytných domů jsou navrženy vzdušné, 
prosklené, s železobetonovým podzemím i nosnou konstrukcí.“ MYŠKA 
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Nové sídliště má velmi výhodnou polohu v klidné části Prahy. Je ve městě, 
blízko centra a zároveň v zeleni na „volné louce“, bez hluku a ruchu velkoměsta. 
Téměř jeho součástí je nově postavený supermarket s nabídkou služeb. Dostupnost 
MHD a další vybavenosti jsou v docházkové vzdálenosti. Součástí sídliště je i nové 
dětské hřiště. Není navrženo mezi domy, ale ve spodní části údolí. Delší docházka 
ze vzdálenějších domů je vyvážena přehledností místa. Do spodní části sídliště vede 
i bezbariérová rampa mezi domy. 

Jak zmiňuje autor projektu, parkování je řešeno v podzemích garážích,         
co dává prostor ulicím. Podél pěších komunikací je parkování pouze pro návštěvníky 
souboru a komunikace je opatřena zpomalujícími retardéry. Velmi vhodným prvkem 
je městský mobiliář umístěný podél chodníků. U parkovacích stání nalezneme 
kontejnery na tříděný odpad. Zasloužily by krytý přístřešek. 

Výstavba v okolí obytného souboru pokračuje. Další etapou by mělo být 
navazující sídliště v severní části svahu o 16 objektech. 

 
MYŠKA, Autor dokumentace ÚR - UAS s.r.o. [online dokument] CASUA, Praha, 2010 [cit.2012-11-23] 
Dostupné z:< http://www.casua.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=35:obytny-soubor-
zelene-msto&catid=8:obytne-stavby&Itemid=54&lang=cs>  
 

 

Obytný soubor Zelené město, podzim 2012, foto autor 
 

 
Tab. 26. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Zelené město 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru                 x 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x     
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x               
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x         
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x         
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x        
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků           x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x               
10.energetická soběstačnost    x             
11.vytápění obnovitelnými zdroji     x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze             x 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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CZ 6     OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  CCEENNTTRRAALL  PPAARRKK  PPRRAAHHAA 
    
Ateliér A69  
 
 
Místo        Žižkov, Praha 3 
Realizace   2006-2009 
Stavební náklady  4,5miliardKč 
Plocha   12000 m2 
Počet objektů  10 objektů (547bytů) 
Podlažnost   15NP -2PP 
Počet obyvatel  cca 600 
Energetická náročnost     -                             Situační schéma, autor:- ateliér A69 
 
 

 
Obytný soubor Central park Praha, podzim 2012, foto autor 
 

Obytný soubor Central Park Praha nalezneme v Praze na Žižkově. Komplex  
navazuje na park Parukářka. Pozemek, kde dnes obytný soubor stojí, byl původně 
dle územního plánu určen pro výstavbu sportovišť, konkrétně fotbalového stadionu. 

Central park je uzavřený rezidenční komplex. Obytný soubor tvoří půdorysně 
podkovu, jejíž základnou jsou trojpodlažní terasovité řadové domy. Ze základny 
vyrůstají prosklené výškové budovy.  Terasovité domy jsou celé pokryté zelení- jako 
vegetační střecha. Vnitřní část bloku je soukromý park. Právě za tento počin, 
vytvoření soukromého parku a uzavření se před veřejností, je projekt kritizován. Park 
je řešen jednoduše, ale účelně. V parku se nachází jezírka a vodní prvky, dětské 
hřiště, městský mobiliář a plochy pro sport a relaxaci. Návrh zeleně odpovídá 
místním klimatickým podmínkám a je příjemným místem i v zimě. Je škoda,               
že z ekonomického hlediska pro provozovatele bylo nevýhodné využívat pro všechny 
vodní prvky dešťovou vodu z retenční nádrže, jež je umístěna v parku. V parku 
nalezneme několik materiálových kombinací povrchů, nepropustné materiály jsou 
omezeny. Díky zeleným střechám na řadových domech nepůsobí „věže“ tak 
monstrózně, i když jsou výškové objekty dominantou okolí.  

Urbanistické řešení kolem Central Parku zaručí bezpečný pohyb pro pěší. 
Automobilová doprava je svedena několika vjezdy do podzemních garáží                   
a parkování na ulici je odděleno zelení. Jednotlivé výškové budovy a řadové domy 
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mají samostatné vstupy. Některé jsou bezbariérové a některé ne. Řešení vstupů je 
proměnlivé a kreativní.  

Central Park Praha navazuje přímo na MHD. V rámci objektu jsou nabídnuty 
některé služby a obchody. Poloha kondominia -uzavřený rezidenční komplex nabízí 
dostupnost občanské vybavenosti bez výrazné docházkové vzdálenosti.  

Odpadové hospodářství není na první pohled viditelné. Kontejnery na tříděný 
odpad se nachází na rohu ulice.  

Obytnému souboru chybí způsob vytápění šetrný k přírodě. Vytápí se párou 
z nedaleké teplárny. Velké tepelné ztráty jsou díky velkorysým skleněným výplním, 
jež  nemají nadstandardní tepelně technické vlastnosti. 

  
WERTIG, Jaroslav. Slovo architekta. [online dokument] Central Park Praha, Praha, 2009 [cit.2012-11-
23] Dostupné z: < http://www.centralparkpraha.com/o-projektu/slovo-architekta>  
 
Central Park Praha. In: Wikipedie: otevřená encyklopedie [online] St. Petersburg (Florida), 15.11.2012 
[cit.2012-11-23] Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Central_Park_Praha> 

 
 
 

Obytný soubor Central park Praha, podzim 2012, foto autor 
 

 
Tab. 27. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Central park Praha 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   x               
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   x          
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x              
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x     
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   x     
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x          
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x     
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x               
10.energetická soběstačnost    x             
11.vytápění obnovitelnými zdroji     x               
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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CZ 7     OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  KKOOBBEERROOVVYY 
   
Petr Morávek a Jan Tywoniak                                              
 
 
Místo        Koberovy- Český ráj  
Realizace   2005-2007 
Stavební náklady  2.205.000,-Kč/dům 
Plocha   cca 13.000 m2 
Počet objektů  13 objektů 
Podlažnost   2NP  
Počet obyvatel  - 

Energetická náročnost     15 kWh/m2                        Situace, autor: Jan Tywoniak 

 

Obytný soubor Koberovy, zdroj: < http://domy.atrea.cz/cz/realizace-obytneho-souboru-12-ti-pasivnich-
rodinnych-domu-a-skoliciho-strediska-koberovy-cesky-raj> 
 
 Obec Koberovy se nachází v Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Český ráj 
nedaleko Jablonce nad Nisou. Soubor dvanácti pasivních domů společně se školícím 
střediskem nalezneme v mírně svažitém terénu v centru obce. Projekt je unikátní      
ve svém prvenství, kdy je hromadně realizovaná experimentální výstavba                   
s dodržením parametrů energeticky pasivních objektů v ČR. 
 Soubor domů je rozdělen do dvou celků, vždy jde o samostatně stojící bodové 
domy navazující na příjezdovou komunikaci. První skupina deseti domů má u vjezdu 
do sídliště odstavné parkoviště pro cca 8 automobilů, zřejmě pro návštěvníky. Další 
tři domy jsou severně od  větší skupiny domů. Orientace vůči světovým stranám je     
u všech objektů stejná. U pasivního domu se využívá pasivní sluneční energie 
v maximální míře, podélné průčelí je orientovaného k jihu až k jihozápadu. Přesahy 
střech jsou větší díky přistínění v létě a omezení případného přehřátí interiéru. 

Autoři projektu komentovali charakter sídliště takto: „Koncepce výstavby 
respektuje stávající tradiční charakter vesnické zástavby jak charakterem,               
tak i typologickou formou, kam je kompozičně začleněna jednoduchými sedlovými 
střechami v jednotném sklonu, výškou hřebenů, charakterem štítů a přesahy střech. 
Architektonické řešení vychází z tradiční klasické koncepce vesnického stavení         
s přímým výškovým napojením přízemí na okolní terén.“ MORÁVEK, Petr a Jan 
TYWONIAK 
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Je nutno podotknou, že bytný soubor ze vzdálenějšího pohledu zapadá        
do krajiny a téměř splývá s okolní zástavbou. Příjemné jsou různé materiály            
na fasádách- částečné či celoplošné obložení sibiřským modřínem. Projektanti        
na střechy domů použili šedočernou skládanou krytinu, která je pro danou lokalitu 
typická. Garáže mají dva tvary, buď pultovou střechu nebo plochou vegetační. 

Základní občanskou vybavenost najdeme v obci, i mateřská a základní škola 
včetně knihovny se v Koberovech nachází. Za prací většina obyvatel dojíždí            
do nedalekých měst.  

Je škoda, že projekt je hlavně zaměřen na energetickou úsporu a urbanismus 
i architektura nejsou upřednostňovány.   

 
MORÁVEK, Petr a Jan TYWONIAK. Moderní koncepce výstavby pasivních rodinných domů 
v podmínkách ČR. Alternativní energie.2006, č.3. 
 

MORÁVEK, Petr a Jan TYWONIAK. Třináct pasivních rodinných domů Český ráj – Koberovy.  

[online dokument]  Stavba WEB, Praha, 29.10.2008 [cit.2012-11-23] Dostupné z: 
<http://www.stavbaweb.cz/Rodinne-domy-a-vily/Trinact-pasivnich-rodinnych-domu-Cesky-raj-
Koberovy.html> 

 

Obytný soubor Koberovy, zdroj: http://domy.atrea.cz/cz/realizace-obytneho-souboru-12-ti-pasivnich-
rodinnych-domu-a-skoliciho-strediska-koberovy-cesky-raj 
 

 
Tab. 28. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Koberovy 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru                 x 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  x          
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování    x        
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x               
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   x         
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu               x    
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    x        
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   x     
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x          
10.energetická soběstačnost          x       
11.vytápění obnovitelnými zdroji   x                
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru     x                
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CZ 8     OOBBYYTTNNÝÝ  SSOOUUBBOORR  SSLLEEZZSSKKÁÁ  OOSSTTRRAAVVAA 
   
Kamil Mrva Architects   
 
 
Místo        Ostrava  
Realizace   2004-2008 
Stavební náklady  - 
Plocha   17.660 m² 
Počet objektů  33 objektů 
Podlažnost   2NP  
Počet obyvatel  - 

Energetická náročnost     -                                       Situace, autor: Architects 2012 

 
 

Obytný soubor Slezská Ostrava, podzim 2012, foto autor 
 
 Obytný soubor Slezská Ostrava leží na kopci mezi ulicemi Koněvova              
a Na Korunce. Sídliště se nachází nedaleko centra města a při tom navazuje přímo 
na lesík, klidovou zónu. Soubor je obklopen z větší části rozptýlenou zástavbou, 
nedaleko je škola a známá ostravská zoologická zahrada. Občanská vybavenost je 
v docházkové vzdálenosti. Soubor je obsluhován MHD a do centra města je to jen 
několik minut. Město Ostrava má síť cyklostezek, jež jedna z nich vede na hranici 
pozemku tohoto obytného souboru. 
 Dvoupodlažní domy tvoří řadové zástavby. I když si mírně svažitý terén vynutil 
částečné zářezy a násypy, řada domů je vždy v jedné úrovni. Jednotlivé sestavy 
domů již nikoliv. Tvarosloví se opakuje - jednoduché, až funkcionalistické tvary 
reflektující čistotu a průmyslovou Ostravu, včetně plochých střech. Dvě barevná 
pojetí objektů – bílá a žlutá souzní se svým ztvárněním. Třicet tři domů je seskupeno 
do šesti různě velkých bloků – od seskupení po dvou až po řadu osmi domů. Každý 
objekt má přiměřeně velkou zahradu  a jedno až dvě kryté parkovací stání se 
skladem. „Jednotlivé bloky jsou od sebe navzájem odděleny zelení a komunikacemi. 
Urbanistické řešení celého souboru bylo ovlivněno tvarem a výškovými poměry 
pozemku a je založeno na pravoúhlém systému komunikací a objektů na Koněvově 
ulici. Území je využito tak, aby byl zachován poměr zastavěné plochy k zeleným 
plochám s ohledem na odstupy od sousedních pozemků.Výškové členění zástavby 
je navrženo jako konstantní - dvě nadzemní podlaží. Doplňkové objekty - krytá 
parkovací stání se sklady a technické zázemí - jsou řešeny jako jednopodlažní.“ 
MRVA, Kamil Architects  
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 Příjemné je celkové propojení všech bloků pěší komunikací. Také vstupy       
do objektů působí bezpečně díky odkloněnému parkování na druhé straně pozemku.  
Co trochu kazí dojem jsou popelnice, které stojí u většiny vstupních dveří. Chybí zde 
krytý přístřešek jak na komunální, tak na tříděný odpad. Kontejnery jsou součástí 
nového sídliště, ale stojí osamoceně na zpevněné části u vjezdu do souboru. 

V současné době, kdy ještě není dostatečně vzrostlá zeleň působí obytný 
soubor trochu studeně. Otázkou zůstává, zda je to opravdu pouze zelení              
nebo celkovým řešením. Ploché střechy by si zasloužily extenzivní zeleň.  

Sídliště nemá nikde umístěný mobiliář ani vymezenou část pro hraní dětí       
či mládeže. Na druhou stranu divoký porost „lesa“ zasahuje téměř až k obydlí            
a nabízí dětem i dospělým dobrodružství.  

 
 

MRVA, Kamil.Obytný soubor ve Slezské Ostravě.[online dokument] Kamil Mrva Architects, Ostrava, 
2012 [cit.2012-11-23] Dostupné z: <http://www.mrva.net/stavby/slezskaostrava.html#> 
  
Autorská zpráva.Obytný soubor, Slezská Ostrava.[online dokument] Archiweb, Brno, 24.06.09 
[cit.2012-11-23] Dostupné z: <http://www.archiweb.cz/buildings.php?action=show&id=2092&type=> 
 
 

 
Obytný soubor Slezská Ostrava, podzim 2012, foto autor 
 

 
Tab. 29. Ověření aplikace ekologických principů v obytném souboru Slezská Ostrava 
 
Ekologické principy - hypotéza ano ne částečně není  známo 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru                 x 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu          x  
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování          x  
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   x               
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru     x        
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu            x   
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě           x  
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků           x  
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   x               
10.energetická soběstačnost    x             
11.vytápění obnovitelnými zdroji                   x 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze     x         
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   x                  
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8  DOSAŽENÉ VÝSLEDKY – OVĚŘENÍ HYPOTÉZY 
 
8.1   Ověření hypotézy na zkoumaných zahrani čních p říkladech ekologických 
obytných soubor ů  

 
Jednotlivé ekologické principy byly zkoumány v rámci příkladů ekologicky 

řešených obytných souborů v zahraničí. V následující kapitole jsou rozebrány 
jednotlivé ekologické principy a jejich hodnocení v rámci vybraných sídlišť. 

Zde se nachází přehledná tabulka obsahující výsledky všech šetření. 
 

Tab. 30. Ověření aplikace ekologických principů ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Sloupce-  Ekologické principy 
Řádky -    Mezinárodní zkratka a po řadové číslo p říkladů ekologických obytných soubor ů 

    v  zahrani čí 
 

    
 01 

   
02 

  
03 

 
04 

  
05 

 
06 

   
07 

   
08 

   
09 

   
10 

  
11 

  
12 

   
13 

AT 1 ano 
 

ano ano ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

ano ne čás-
tečně 

AT 2 ano 
 

ano ano čás-
tečně 

ano ano ano ano není 
známo 

ne čás-
tečně 

ne ano 

AT 3 ano 
 

ano ano čás-
tečně  

ano ano ano ano ne ne čás-
tečně 

ne čás-
tečně 

AT 4 ano 
 

ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

není 
známo 

čás-
tečně 

ano ne není 
známo 

AT 5 
 

ano ano ano není  
známo 

ano ano ano čás-
tečně 

ne ne ano ne ne 

AT 6 
 

ano ano ano není  
známo 

ano ano ano čás-
tečně 

ne ano ano ne ne 

AT 7 není 
známo 

čás-
tečně 

ano ano čás-
tečně 

ano ano čás-
tečně 

není 
známo 

ne není 
známo 

není 
známo 

ano 

AT 8 ano ano 
 

ano ano ano ano ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano ano ano 

AT 9 není 
známo 

ano ano ano čás-
tečně 

ano ano čás-
tečně 

není 
známo 

ne není 
známo 

není 
známo 

čás-
tečně 

D 1 
 

ano ano ano není  
známo 

čás-
tečně 

ano ano ano ano ano ano ne ano 

D 2 ano ano ano ano čás-
tečně  

ano ano čás-
tečně 

ano ano ano ano čás-
tečně 

D 3 ano 
 

ano ano ano ano ano ano ne ano čás-
tečně 

ano ano ano 

NL 1 
 

ano ano ano ano čás-
tečně 

není  
známo 

ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano 

NL 2 ano 
 

ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano ano ano 

NL 3 ano 
 

ano ano ano ano ano ano ano ano není 
známo 

ano ne ano 

NL 4 ano 
 

ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

není 
známo 

není 
známo 

není 
známo 

ne čás-
tečně 

GB 
1 

ano 
 

ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano ano ano 

GB 
2 

ano 
 

ano ano ano čás-
tečně 

ano ano čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

ano není 
známo 

ano 

SW 
1 

ano 
 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano čás-
tečně 

F1 ano 
 

ano čás- 
tečně 

ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano 

 
Seznam jednotlivých ekologických principů číslovaných 01-13 viz strana 25 
Seznam  jednotlivých příkladů obytných souborů v zahraničí AT1-F1 viz strana 27 
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Celkové výsledky ověřování hypotézy 
 

Kladné odpovědi ANO jsme se dočkali ve 181 případech z celkového počtu 
260 otázek. Odpověď NE byla pouze ve 20 případech, tak jako odpověď NENÍ 
ZNÁMO, což je 7,5%. ČÁSTEČNĚ bylo ekologických principů uplatněno u 39 
odpovědí, tj. v 15% případů. 
 

73%

7%
14%

6%

ano
ne
částečně
není známo

 
Graf 1. Vyhodnocení z pohledu všech ekologických principů 
 

Pět ekologických principů bylo ohodnoceno ANO ve více než v 90%. Jsou to 
tyto ekologické aspekty:  

01. řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru  
02. využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu  
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování 
06. plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu  
07. omezení nepropustných ploch vůči vodě 
 
Dokonce princip 07.omezení nepropustných ploch vůči vodě dosáhnul 100% 

ve svém uplatnění, kdy byl nalezen ve všech zahraničních případech. 
Nejvíce záporných odpovědí nalezneme u principu 12. využití půdy v rámci    

již zastavěného území- rekonverze. Odpovědí NE bylo v tomto případě devět. 
 
 
Vyhodnocení z pohledu ekologických obytných souborů 
 

 Pokud budeme brát jednotlivé ekologické principy za jakési měřítko 
ekologičnosti, pak dle provedeného výzkumu nejvíce ekologické obytné soubory jsou 
SW1 Obytný soubor Bo01a F1  Obytný komplex Eco Viikky. Oba dva obytné soubory 
mají odpověď ano v 95%. Mají jednou odpověď ČÁSTEČNĚ, což znamená,            
že princip je zde uplatněn, ale ne v celém rozsahu.  

 
 
 

V následující části je vyhodnocení z pohledu jednotlivých ekologických principů: 
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01. ŘEŠENÍ VYUŽITÍ DEŠŤOVÉ VODY V RÁMCI OBYTNÝCH SOUBORŮ 
 

Výsledek: 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 2. Využití dešťové vody ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Z výsledku je jednoznačně patrné, že využívání dešťové vody je v obytných 
souborech uplatňováno. Ať jsou hnací silou rychle se zvyšující náklady na pitnou 
vodu nebo ekologické myšlení, dešťová voda je využívána maximálním způsobem. 

Ve většině uváděných obytných souborech byla voda sváděna ze střech        
do jezírek, případně do nádrží jež se využívají k závlahám zeleně. Okrasná jezírka 
se tak stala součástí centrálního prostoru a posilují identitu místa. Bohatá vegetace 
retenčních nádrží napomáhá čištění vody stékající z komunikace. Zadržená voda 
zlepšuje mikroklima daného prostoru. Voda je do jezírek vedena buď otevřeným 
způsobem nebo kanalizačním systémem pod zemí.  

 

Jezírko v obytném souboru v Grazu, kamenná strouha podél obytných cest a svod dešťové vody, foto 
autor 
 

Dešťovou vodu lze také využívat jako vodu užitkovou ke splachování toalet, 
praní a podobně. Tento způsob využití dešťové vody není tak častý, ale u několika 
obytných souborů je s vodou tímto způsobem zacházeno, např. soubor Am Lohbach, 
Schlierberg, Eco Viikki nebo Město slunce Heerhugowaard. 

V neposlední řadě jde o ulehčení vodním tokům v době vydatných                  
či přívalových dešťů, kdy se odlehčí dešťové kanalizaci. V době častých záplav je 
přirozená regulace jedním z nejúčelnějších řešení.  
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Tento ekologický princip lze jednoduchým způsobem uplatnit a nevyžaduje 
složité technologie ani know-how. Fungující povrchové vodní plochy mají               
pro ekosystémy obrovský význam. 

 
Tab. 31.  Ověření aplikace ekologického principu 01 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 
Řešení využití deš ťové vody v rámci obytného souboru ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x    
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x    
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg           x 
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört          x 
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x    
D2 Obytný komplex Schlierberg   x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard  x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 

Jak dokládají příklady, lze se na základě ekologicky orientovaného plánování           
do značné míry přiblížit rovnováze přirozené cirkulace vody a zároveň udržet náklady         
na výstavbu a údržbu zařízení na odvodňování sídelních útvarů na velmi nízké 
úrovni. Platí to především tehdy, jestliže se kromě pořizovacích nákladů příslušného 
zařízení vezmou v úvahu i následné náklady, které tímto obec i jednotliví uživatelé 
ušetří.  

                  

Odtokový kanál a schéma využití dešťové vody, foto autor, schéma Herzog,T. Solar Energy in 
Architecture and Urban Planning, Germany, Presel London, 1998 
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02.  VYUŽITÍ SLUNEČNÍ ENERGIE DÍKY URBANISTICKÉMU KONCEPTU 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 3. Využití sluneční energie ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

 Využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu je základním 
kamenem všech návrhů. Využití sluneční energie nezvyšuje náklady na stavbu         
a přitom její získaný nemalý potenciál šetří energii obyvatelům po celou dobu 
existence objektu. Jednotlivá zobrazená schémata a výsledky při ověřování 
vyslovené hypotézy vypovídají o tom, že architekti tento princip využívali v maximální 
míře.  
 S pasivním využitím sluneční energie souvisí i podnebné podmínky.                 
I když jsou všechny příklady obytných souborů z Evropy, jednotlivé lokality jsou 
charakterizovány různými podmínkami. Obytný soubor ve Finsku musí počítat 
s omezenými možnostmi v tomto směru, zatímco například jižněji položený obytný 
soubor  ve Weizu má v rámci mírného podnebného pásma slunce dostatek.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schémata k obytnému komplexu Solar City, Autor řezů a půdorysů: Herzog,T. Solar Energy in 
Architecture and Urban Planning, Germany, Presel London, 1998 
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V létě se musí počítat i s možností přehřívání určité části  objektu. 
Architektonickými prvky v rámci fasády je dobré zamezit vniknutí nadbytku sluneční, 
tj. i tepelné, energie dovnitř objektu v nejteplejších měsících. V některých případech 
může být problém s vysokou energetickou náročností ochlazování přehřátých 
místností ve vrcholu léta. Clonící prvky by měli být součástí vnějšího pláště objektu     
a ani vysoká zeleň by v tomto případě neměla být zanedbávána. Vzrostlé stromy 
jsou schopny vylepšit mikroklimatické podmínky a zastínit potřebné. 

Optimální hospodaření se stavebními pozemky v rámci urbanistického 
konceptu přispívá k úsporám ploch a energií. Lze toho dosáhnout účelným 
soustředěním zástavby a dispozičním řešením objektů. Je nezbytné urbanistickým 
návrhem minimalizovat přesuny půd a zamezit erozi.  

Šetření energií a pasivní získávání sluneční energie souvisí také s objemem    
a povrchem budov, vnitřním a vnějším zónováním i s uspořádáním zeleně a návrhem 
volných a zastavěných ploch. S celkovým urbanistickým návrhem souvisí i úsporné 
zacházení s přírodními zdroji.  
 
Tab. 32.  Ověření aplikace ekologického principu 02 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Využití slune ční energie díky urbanistickému konceptu ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x    
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x    
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg         x  
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört x          
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x    
D2 Obytný komplex Schlierberg   x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard  x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 
 O využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu nelze polemizovat. 
Jednoznačně je to základ urbanistického návrhu nejen pro ekologické obytné 
soubory. Pro jeho správnou aplikaci je nutné znát přesně orientaci světových stran, 
tak jako topografickou polohu, směr převládajících větrů a podnebné podmínky 
lokality určené k zastavění.  
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03.  OMEZENÍ AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY V ČETNĚ ŘEŠENÍ PARKOVÁNÍ  
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 4. Využití sluneční energie ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Automobilová doprava je součástí života téměř každé rodiny v Evropě.  
Z provedeného průzkumu vyplývá, že i tato skutečnost, nás nemusí obtěžovat 
v rámci našeho bydlení. Obytný prostor by měl být místem, kde se cítíme bezpečně. 
Urbanistickým návrhem lze minimalizovat zábor ploch pro dopravu, například 
vyloučením automobilové obslužné dopravy po obvodu obytného souboru. Auta lze 
garážovat v přístřešcích s popínavou zelení mimo objety tak, aby prostor před domy 
umožňoval bezpečný pohyb dětem a starším občanům. Omezíme tím i hluk, 
prašnost i zápach, jež má automobilová doprava na svědomí. Přístup pro vozidla 
požární ochrany musí být splněn vždy.  

V uvedených příkladech obytných souborů nalezneme několik řešení omezení 
automobilové dopravy. Jeden systém je již zmíněné parkování po  obvodu sídliště, 
kdy do souboru mají přístup pouze pohotovostní vozidla záchranné služby.            
Toto řešení nalezneme například u souborů GWL Terrein, Kamillenweg, BedZed      
a Vauban. Někdy se cíleně omezuje počet i parkovacích míst, od čehož si autoři 
slibují omezení vlastnictví vozidel. Je to jeden z důvodů, proč v rámci ekologických 
obytných souborů, vznikají auto kluby, kde vlastníci sdílejí automobily.  

Další varianta je, kdy sběrných parkovacích míst je víc, vždy pro jeden blok 
nebo objekt, a přístup k domu je potom už po přímé cestě.  Takové „hřebínkové“ 
uspořádání parkování nalezneme v souborech Sun Park a TANNO MEETS GEMINI. 
Časté je i podzemní parkování, např. v souborech Sun City, Am LochBach                
a Mühlweg. V těchto sídlištích je parkování na ulici pouze pro hosty a je omezeno. 

 

Parkování v obytném souboru Sun City, foto autor, schéma zdroj: Herzog,T. Solar Energy in 
Architecture and Urban Planning, Germany, Presel London, 1998 
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               Neobvyklé ale fungující řešení automobilové dopravy nalezneme v obytném 
souboru New Terbregge v Nizozemí, kdy pěší jsou vyzvednuti do patra a úroveň 
vozovky je určena pro pohyb pouze automobilů a jejich parkování. 
 
Tab. 33. Ověření aplikace ekologického principu 03 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Upřednostn ění neautomobilové dopravy 
 včetně řešení parkování 

ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x    
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x    
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg  x        
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört x          
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x    
D2 Obytný komplex Schlierberg   x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard  x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki           x  

 
Závěr 
 
 Dání přednosti pěším a cyklistům před automobily by dnes měl být základní 
předpodpoklad všech urbanistických návrhů obytných souborů. Téměř 100% kladný 
výsledek v tomto šetření na vybraných příkladech je dokladem tohoto tvrzení. 
 I při upřednostnění pěší dopravy je nutno pomatovat na parkování automobilů 
a kol. Vhodné je řešení, kdy parkovací místa neruší ráz souboru a jsou alespoň 
částečně krytá. 
 
   

Přístřešky na parkování v souborech Kamillenweg, Gänsendorf a One Brighton, foto autor 
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04. NÁVAZNOST NA INTEGROVANÝ SYSTÉM HROMADNÉ DOPRAVY 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 5. Návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 
 Dání přednost pěším a cyklistům před automobily souvisí s dalším 
ekologickým principem – návazností na integrovaný systém hromadné dopravy. 
Pokud budeme chtít, aby obyvatelé sídlišť omezili jak používání, tak vlastnictví 
automobilů, musíme jim nabídnout rychlou a efektivní alternativu. Jako nejvhodnější 
se nabízí systém hromadné dopravy. Ve městech je to nejčastěji metro, trolejbus 
nebo tramvaj, případně méně ekologický autobus. 
 Aby systém dopravy fungoval, musí být dostatečná četnost linek. Interval mezi 
jednotlivými spoji by neměl přesáhnout cca 10minut. Také docházková vzdálenost 
k zastávce a doba dojezdnosti do centra ovlivní komfort užívání tohoto systému. 
Pokud nebude městská doprava dostatečně pohodlná pro uživatele, pravděpodobně 
upřednostní individuální dopravu. Například zastávky by měly být  kryté a chránit 
čekající cestující před nepříznivým počasím. Cena za jízdné musí být přiměřená,    
což se díky všeobecné podpoře hromadné dopravy očekává. 
 Ve většině zkoumaných případů sídliště přímo navazuje na systém hromadné 
dopravy a splňují výše uvedená kritéria a doporučení. U souborů Kamillenweg          
a Gänsendorf je návaznost na systém hromadné dopravy zkomplikován výraznou 
vzdáleností zastávky od souboru.  
 Městská hromadná doprava má i pozitiva pro socializaci obyvatel v rámci 
jednoho souboru. Pokud předpokládáme, že je dobré, když se lidé z jednoho sídliště 
znají,  používáním tohoto typu dopravy se denně potkávají a mají možnost navazovat 
kontakty. S klesající anonymitou potom roste bezpečnost sídliště.  

Často je obtížné a nákladné parkovat v centru měst. Fungující systém 
hromadné dopravy nabízí, jak se tomuto problému vyhnout. 

Solar City  a městská hromadná doprava, foto autor       
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Plnohodnotnou a spolehlivou alternativou k tramvaji či metru je vlak.               
U několika zkoumaných obytných souborů je nedaleko vlaková zastávka, jež nabízí 
další možnosti dopravy nejen po nejbližším okolí. 
 
Tab. 34. Ověření aplikace ekologického principu 04 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg        x  
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf        x  
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park           x 
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI            x 
AT 7 Obytný komplex Mühlweg  x         
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört x          
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck            x 
D2 Obytný komplex Schlierberg   x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard  x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 
 Pokud upřednostníme chodce a cyklisty před automobily, musíme nabídnout 
komfortní a spolehlivou alternativu dopravy. Návaznost sídlišť na systém hromadné 
dopravy je dalším úkolem projektantů, na něž nesmí zapomenout. 
 

Zastávka metra v Eco Viikki, zdroj: Eco Viikki - Aims, Implementation, Results  
a zastávka MHD u souboru GWL Terrein, autor: Dalibor Hlaváček 
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05. MÍSTNÍ CENTRUM POTKÁVÁNÍ A SOCIALIZACE OBYVATEL SOUBORU 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 6. Místní centrum potkávání a socializace obyvatel ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 
 Jak ověření principu ukázalo místní centrum potkávání a socializace obyvatel 
domu je určitým způsobem začleněno ve všech zkoumaných příkladech. Je logické  
a přirozené, že lidé vyhledají kontakty a využívají rádi místa k odpočinku, jež zároveň 
slouží i jako místa socializace obyvatel. 
 Některé obytné soubory například Kamillewg a BedZED mají obytný prostor 
určený k setkávání místní komunity. Může sloužit jako jednací místnost pro místní 
občany, jako klubovna pro děti a mládež nebo místnost pro aktivity se zájmovou 
činností všech věkových skupin.  
 Často jsou místem setkání dětská hřiště nebo vodní prvek- dešťová nádrž     
na vodu. Nezbytnými prvky jsou lavičky a stínící prostředky, nejčastěji zeleň. Dětská 
hřiště by měla nabízet širší škálu herních prvků. Základem příjemného posezení je 
kvalitní mobiliář. Dřevěné lavičky s opěradlem jsou jednou ze základních                   
a ověřených variant. 

Některé větší obytné komplexy mají své náměstí - centrum a potom  rekreační 
oblast plnou zeleně a zelených zákoutí. Diferenciované prostory nabízí širší škálu 
míst k odpočinku a setkání a tím je podporována i socializace obyvatel. V souboru se 
budou cítit dobře jak mladší, tak starší občané, protože každý si najde v rámci svého 
domova oblíbené zákoutí. Sídliště s takovým potenciálem jsou například Solar City, 
Sun Park, Vauban, Město slunce-Heerhugwaard i Eva Lanxmeer i Eco Viikki. 

Místo pro setkání může být i méně obvyklé. Ať už půjde o petangové hřiště, 
místo ke grilování nebo otevřené ohniště, obyvatelé sídliště je rádi občas využijí.  

 

Obytný soubor Gänsendorf (foto autor) a Sun Parku v Salzburku, autor: Wolfgang Schwarzenbacher 
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Je třeba věnovat pozornost i ztvárnění těchto prostor. Prostory by měli být 
přiměřené velikosti, aby působily dostatečně útulně a měli lidské měřítko. Na druhou 
stranu je žádoucí, aby bylo umožněno obyvatelům se sejít ve větším počtu. Zeleň     
a dobré vybavení je základem.  

 
Tab. 35. Ověření aplikace ekologického principu 05 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x         
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x         
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x           
AT 7 Obytný komplex Mühlweg         x  
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört        x        
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck        x          
D2 Obytný komplex Schlierberg          x  
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x         
NL1 Město slunce-Heerhugowaard         x             
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton          x  
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 Místní centrum potkávání a socializace obyvatel nalezneme v určité podobě 
v každém zkoumaném ekologickém obytném souboru. Setkávání místních obyvatel 
je přirozený proces, jež by měl být podporován architektonickými a urbanistickými 
prostředky. 
 

Zelené zákoutí v souboru EVA Lanxmeer, autor: Gemeente         Společenské prostory v Kamillenweg 
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06.  PLNOHODNOTNÉ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ NABÍZEJÍCÍ TŘÍDĚNÍ 
ODPADU 

 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 7. Plnohodnotné odpadové hospodářství ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 
 Odpadové hospodářství a třídění odpadu je velmi aktuální téma.                    
Při současném vzrůstu množství odpadů je nutné se odpadovým hospodářstvím 
zabývat hlouběji. Na první pohled se může zdát, že nezáleží na umístění popelnic     
a kontejnerů, ale naopak. Pokud umístíme přístřešky s popelnicemi na špatné místo, 
nebudou obyvatelé odpad třídit dle požadavků.  

Základem je sdružení všech druhů odpadů do jednoho prostoru. Je nereálné 
odnášet odpadky na různá místa. Jediné, co není nutné mít sdružené, je kompost. 
Kompostér pro třídění biologického odpadu bývá často součástí zelené zahrady, 
záhonků a podobně. Zpětné využití rostlinného odpadu je u obytných souborů          
ve městech velkým přínosem, i když se jedná více měně o ojedinělá sídliště, 
například One Brighton.  
 Všechny zkoumané obytné soubory mají odpadové hospodářství řešeno 
přijatelným způsobem. Diskutabilní může být pouze vzhled přístřešků, kdy ne 
v každém případě se podařilo začlenit kontejnery do souboru, například v sídlišti 
BedZed – viz obrázek.  
 Jak lze vysledovat v ekologických souborech, je vhodné zřídit krytý přístřešek 
pro kontejnery, sdružit ho s parkováním automobilů či kol. V některých případech je 
na místě ho ozelenit.  

Třídění odpadu a kontrola zdrojů v souboru ekosídlišti Flintenbreite doplňuje 
uzavřený energetický cyklus, kdy se biologický odpad zpracovává.  

Samozřejmě eliminace vzniku odpadů a jejich recyklace je nejúčinnější přístup 
k úspornému zacházení  přírodními zdroji. 

                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Odpadové hospodářství souborů Gänsendorf(foto autor)  a BedZED- zdroj:  www.greenroofs.com 
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Tab. 36. Ověření aplikace ekologického principu 06 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Plnohodnotné odpadové hospodá řství nabízející t řídění 
odpadu 

ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x         
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x         
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x           
AT 7 Obytný komplex Mühlweg  x         
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört x               
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg   x         
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x         
NL1 Město slunce-Heerhugowaard                       x 
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x         
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
 
  Závěr 
 

Odpadové hospodářství je nutné navrhnout tak, aby se odpad mohl třídit          
a aby kontejnery a popelnice byly sdruženy i vhodně začleněny do souboru. 
Kompostování rostlinných produktů v rámci obytného komplexu je žádoucí                
a na projektantovi je výběr správného místa pro uzavíratelný kompostér, jež zamezí 
šíření případného zápachu.  
 Třídění odpadů není doménou jen ekologických sídlišť, jež všechny podmínky 
splnily, ale stává se nedílnou součástí každého domu či jejich souborů. 
 

Odpadové hospodářství souboru Sun Park, autor: Schwarzenbacher W.,  a  Solar City(foto autor) 
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07.  OMEZENÍ NEPROPUSTNÝCH PLOCH VŮČI VODĚ 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 8. Omezení nepropustných ploch vůči vodě ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

V ekologickém principu omezení nepropustných ploch byl jednoznačný 
výsledek. Ve všech obytných souborech se architekti zabývali otázkou minimalizace 
zpevněných ploch. Jak je patrno na obrázcích, s různými povrchy bylo nakládáno 
různě. Ať už jde o ornamentální a organické vzory nebo použití oblázků                      
a zatravňovacích dlaždic. 

Princip omezení nepropustných ploch má dva aspekty: podpora přirozeného 
koloběhu vody - vsakování a aspekt estetický, kdy eliminujeme velké asfaltové           
a vydlážděné plochy. Kombinace použití přírodních materiálů působí přirozeně         
a také splňuje ekologické požadavky jako je například použití místních materiálů       
a recyklace materiálu. Jako vhodné materiály se nabízí různé velikosti oblázků, 
štěrků, mulčovací kůra, volně ložené kameny v trávě, zatravňovací dlažba a písek.  

Nezpevněnými plochami se mohou stát dětská hřiště, parkoviště, odstavné 
plochy, příjezdové cesty, veřejné prostranství atd. 

I střechy objektů jsou nezanedbatelnou plochou. Vegetace na střechách domů 
má několik pozitivních aspektů: v závislosti na typu zelené střechy zadržuje vegetace 
30-90% srážkové vody, přičemž postupné vypařování v létě zvlhčuje suchý vzduch, 
vegetace zadržuje prach a eliminuje teplotní výkyvy, tlumení hluku, estetická funkce,  
možnost využití střechy pro relaxaci a odpočinkové aktivity. Celkově lze prohlásit,      
že vegetační střechy podporují zdravé klima objektu i jeho okolí. 
 
 
 

 
Propustný povrch vůči vodě v souborech Solar city a Kamillenweg, foto autor 
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Tab. 37. Ověření aplikace ekologického principu 07 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Omezení nepropustných ploch ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x         
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x         
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x    
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x           
AT 7 Obytný komplex Mühlweg  x         
AT 8 Obytný komplex Lodenareal   x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört x               
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg   x         
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu x         
NL1 Město slunce-Heerhugowaard  x                      
NL2 Obytný komplex GWL Terrein  x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge x    
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x         
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
 
Závěr 

Cílem a úkolem projektantů je navrhovat obytné soubory tak, aby v maximální 
míře převládaly propustné povrchy, atˇ už na zemi či na střechách. S minimálními 
prostředky lze dosáhnout maximálních výsledků, kdy dovolíme zachovat  přirozený 
koloběh vody. 

Práce s propustnými plochami se může stát estetickým a výrazovým 
prostředkem posilující identitu místa. 

 
 

Zelená terasa v souboru BedZED                                  Zelená střecha v souboru EVA Lanxmeer        
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08.  NAVRŽENÁ PŮVODNÍ ZELEŇ  
NEBO UPLATNĚNÍ PERMAKULTURNÍCH PRVK Ů 

 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 9. Navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků ve zkoumaných zahraničních 
příkladech 
 
Analýza 
 

Dalším principem, jež byl 100% zastoupen, je navržení původní zeleně. 
Zásadou urbanistického řešení je celková ochrana a vývoj ploch zeleně, především 
v závislosti na jejich krajinné a sídelně estetické funkci. Snaha zachovat stávající 
vzrostlou zeleň, jež plní funkce nejen estetické, ale i zlepšuje celkové mikroklima 
svého okolí.  

Při výsadbě nové zeleně by se měly uplatnit druhy kvetoucích listnatých 
stromů a keřů typických pro daný region. Celkově lze prohlásit, že použitím principů 
permakultury zachováme rovnováhu živé přírody. Permakultura vychází z principů 
přírodních ekosystémů a uplatňuje tradiční praktiky různých kultur i poznatky vědy. 
Cílem permakultury aplikované v obytných souborech je vytváření stabilních              
a produktivních systémů. Tyto systémy se stávají harmonickou součástí krajiny [17].   

Problémem nové výsadby se může jevit nutnost respektovat ochranná pásma 
podzemních i nadzemních inženýrských sítí.  

Ve většině zmíněných obytných souborů lze vypozorovat i zdařilé propojení 
obytného prostoru s krajinou. Téměř všechny přízemní byty zkoumaných příkladů 
mají svoje zahrady. Velké prosklené plochy orientované do zeleně nabízejí výhledy 
do zahrad či volné krajiny. Architekti podporovali také živé ploty s víceřadou              
a vícevrstvou strukturou místo zahradních plotů a zdí.  

V rámci ekologických obytných souborů je podpora soběstačnosti místních 
obyvatel v produkci vlastní zeleniny, případně ovoce. Tyto podmínky nelze vždy 
splnit v plné míře, ale v několika sídlištích je snaha na první pohled zřetelná. 

Zeleň v duchu permakultury v obytném souboru EVA Lanxmeer 
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Například v souboru One Brighton se pěstuje zelenina a ovoce na střechách           
ve dřevěných kontejnerech, v sídlišti Eco Viikki, BedZED a dalších jsou součástí 
sídliště záhonky a pařeniště [17].    

 
Tab. 38. Ověření aplikace ekologického principu 08 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Navržena p ůvodní zele ň nebo  
uplatn ění permakulturních prvk ů 

ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x         
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf x         
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach    x  
AT 5 Obytný soubor Sun Park   x  
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI    x         
AT 7 Obytný komplex Mühlweg    x  
AT 8 Obytný komplex Lodenareal     x  
AT 9 Obytný soubor Kleinwört   x        
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg          x  
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu        x  
NL1 Město slunce-Heerhugowaard         x  
NL2 Obytný komplex GWL Terrein         x  
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge        x  
GB1 Obytný soubor BedZED         x  
GB2  Obytný soubor One Brighton          x  
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
 
Závěr 
 
 Navržení původní zeleně je principem, jež je uplatňován ve všech 
ekologických obytných souborech a neměl by být podceněn pro svoji ekologickou      
i estetickou funkci. 
 

 
 

Zeleň v obytných souborech GWL Terrein, autor: D.Hlaváček a Bo0,1 autor: Marek Dudák 
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09.  OBČANSKÁ VYBAVENOST V DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 10. Občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Na základě dostupnosti občanské vybavenosti je možné hodnotit kvalitu 
obytného souboru. Mezi základní občanskou vybavenost řadíme například základní   
a mateřské školy, ordinace praktického lékaře, polikliniky, knihovny, pošty a jednou 
z nejdůležitějších jsou obchody a služby.  

Ve zkoumaných obytných souborech jsou v docházkové vzdálenosti většinou 
obchody a služby. V komplexech o velikosti celé čtvrti se potom nachází i další 
občanská vybavenost.  

V rámci ekologických souborů je snaha o soběstačnost jejich obyvatel 
v pěstování základních zemědělských plodin - sezónního ovoce a zeleniny. Dnešní 
trend je péct i domácí pečivo. I přes tuto snahu je důležité mít obchod s potravinami 
v docházkové vzdálenosti. Pokud popřeme tento princip docházkové vzdálenosti, 
nutíme obyvatele, aby se chovali nešetrným způsobem k přírodě tj. používali            
ve velké míře automobilovou dopravu. V této situaci lze říct, že ekologicky řešený 
soubor ztrácí na svém principu. Z toho pohledu je také patrné, jak se jednotlivé 
aspekty vzájemně ovlivňují a souvisejí jeden s druhým.  

Obytné soubory se nacházejí v různých vzdálenostech od center měst. 
Sídliště začleněná do městské struktury mají mnohem širší nabídku občanské 
vybavenosti. Například sídliště One Brighton, Lodenareal nebo GWL Terrein jsou 
úplnou součástí města a jeho fungování. Naopak soubory TANNO MEETS GEMINY 
či Sun Park jsou sice nedaleko měst, ale jsou vystavěny na úplném okraji zástavby, 
kde jsou obklopeny pouze zelenou loukou. Obyvatelé dojíždí jak za prací tak do škol, 
obchodů, restaurací, kaváren.  

 

Občanská vybavenost v obytném komplexu Solar City, foto autor 
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Tab. 39.  Ověření aplikace ekologického principu 09 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg         x 
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf  x        
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach            x 
AT 5 Obytný soubor Sun Park   x   
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI    x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg            x 
AT 8 Obytný komplex Lodenareal     x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört           x 
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg      x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu    x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard     x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein     x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x    
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge           x 
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Projektanti ekologických souborů si jsou vědomi potřeby občanské 

vybavenosti, tudíž v rámci možností se dle zkoumání příkladů snaží vnést do sídlišť 
život prostřednictvím kaváren, restaurací i obchodů.  
 
Závěr 
 

Dostupnost občanské vybavenosti je jedním z faktorů, které jsou podmínkou 
kvalitního bydlení. Občanská vybavenost je vše, co potřebujeme v místě svého 
bydliště bez ohledu na ekologický či neekologický kontext sídliště. 

 
 
 

Obytná čtvrť  Bo01 a GWL Terrein, zdroj: www.gwl-terrein.nl 
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10.  ENERGETICKÁ SOBĚSTAČNOST 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 11. Energetická soběstačnost ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Energetickou soběstačností se myslí nezávislost obce, obytného souboru      
či čtvrti na rozvodné síti elektrické energie. Z obytných souborů s nulovou či plusovou 
bilancí, kdy případný nadbytek elektrické energie lze odprodávat do rozvodné sítě, 
jmenujme například  Bo01, Eco Viikki, Tanno Meets Gemini a Schlierberg. 

Energetickou soběstačnost získávají sídliště kombinací několika faktorů. Jsou 
to nízké energetické nároky na vytápění objektů (pasivní, nulové i plusové domy), 
vytápění obnovitelnými zdroji (např. biomasa) a na samotnou výrobu elektrické 
energie v rámci sídliště či čtvrti se využívá většinou aktivně sluneční energie 
(fotovoltaické články), případně větrné energie (větrné elektrárny) nebo vodní energie 
(vodní elektrárny). Nulové a plusové domy nejsou domy, které potřebují minimum 
energie nebo snad nepotřebují energii vůbec, ale jsou to domy jejichž celková roční 
bilance energií je u nulových domů maximálně 5 kWh energie na 1 m2 podlahové 
plochy za rok. Tyto domy i ty plusové vyžadují instalaci takových zařízení, které jsou 
schopny vyrobit stejné nebo dokonce větší množství energie než tyto domy 
spotřebují. Analogicky potom mluvíme i o energeticky soběstačném sídlišti [19]. 

Fotovoltaické články se díky svému velkému objemu ve většině obytných 
souborů stávají výrazným architektonickým prvkem. Nalezneme je na střechách 
domů orientovaných na jih a jihozápad, na střechách vstupních přístřešků, 
parkovacích přístřešcích i samostatně upevněných. Nezřídka fotovoltaické články 
tvoří i stínící prvek na fasádách domů, což je aktuální vždy v letních měsících.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obytný soubor Eco Viikki , autor: Anna Johansson 
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Tab. 40.  Ověření aplikace ekologického principu 10 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Energetická sob ěstačnost ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City          x  
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg  x        
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf  x        
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach    x         
AT 5 Obytný soubor Sun Park  x   
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI x           
AT 7 Obytný komplex Mühlweg   x   
AT 8 Obytný komplex Lodenareal           x  
AT 9 Obytný soubor Kleinwört  x   
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg      x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu         x  
NL1 Město slunce-Heerhugowaard          x  
NL2 Obytný komplex GWL Terrein           x  
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer           x 
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge           x 
GB1 Obytný soubor BedZED        x  
GB2  Obytný soubor One Brighton         x  
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 

Pro stát i obyvatele je energetická otázka velmi důležitá. V dnešní době 
neustále se zvyšujících cen paliv a energií nastupují i jiné problémy než finance jako 
například závislost na dodávkách paliv ze zahraničí. Vhodným řešením situace se 
jeví postupný nebo alespoň částečný přechod obytných souborů, obcí i regionů 
k energetické soběstačnosti. Jak některé příklady ukazují, lze toho dosáhnout [20].    
 
 
 
 
 

 
Fotovoltaické články v obytných souborech v Rakousku, foto autor 
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11.  VYTÁPĚNÍ OBNOVITELNÝMI ZDROJI 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 12. Vytápění obnovitelnými zdroji ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Energetika je jednou z velkých hrozeb pro světové klima.                                
Za nejproblematičtější se pokládá spalování fosilních paliv (uhlí, ropa, zemní plyn), 
které znečišťují vzduch, zvyšují skleníkový efekt a přispívají ke globálním změnám 
klimatu. Ekologicky řešená sídliště mají minimálně z části vyřešený a k přírodě šetrný 
způsob vytápění. Z možností obnovitelných zdrojů jsou častá termální čerpadla           
a kotle na biomasu. Ohřev teplé vody je nejčastěji řešen přes solární panely.  

Zatímco energetická soběstačnost obytných souborů  je celkem novou 
záležitostí, díky technickému pokroku, vytápění obnovitelnými zdroji nalezneme          
i u starých objektů a obytných souborů. [20]  
 

Schémata solárních panelů v komplexu Solar city, zdroj: Herzog,T. Solar Energy in Architecture and 
Urban Planning, Germany, Presel London, 1998 
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 Tab. 41.  Ověření aplikace ekologického principu 11 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Vytáp ění obnovitelnými zdroji ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City    x    
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg        x  
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf        x  
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach  x           
AT 5 Obytný soubor Sun Park x    
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI  x           
AT 7 Obytný komplex Mühlweg           x 
AT 8 Obytný komplex Lodenareal      x    
AT 9 Obytný soubor Kleinwört          x 
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg      x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu    x    
NL1 Město slunce-Heerhugowaard     x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein     x    
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x          
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge           x 
GB1 Obytný soubor BedZED  x    
GB2  Obytný soubor One Brighton   x    
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
 
Závěr 
 

Vytápění obnovitelnými nefosilními přírodními zdroji je jedním z předpokladů 
ekologického bydlení. Díky dnešnímu technickému pokroku můžeme s větší 
účinností využívat přírodní energie, jejichž využití nezatěžuje životní prostředí 
v takové míře.  

 
 
 

Schéma vytápění biomasou 
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12.  VYUŽITÍ PŮDY V RÁMCI JIŽ ZASTAV ĚNÉHO ÚZEMÍ – REKONVERZE 
  
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
Graf 13. Využití půdy v rámci již zastavěného území ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Princip využití půdy již původně zastavěného území nabízí několik bonusů. 
Taková sídliště jsou většinou více v centru měst - na dosah systému hromadné 
dopravy, občanskou vybavenost mají bez problémů v docházkové vzdálenosti,        
tak jako pracovní příležitosti a navíc nezabírají zemědělsky využívanou půdu       
nebo zelenou louku. Také ve prospěch mluví znovuoživení stávajícího „mrtvého“ 
místa a výrazné zkvalitnění architektonického prostoru. 

Na druhou stranu se vyžaduje vyčištění - dekontaminace a meliorace půdy 
před začátkem výstavby. Z velké části jde původně o průmyslově či komerčně 
využívané pozemky, jež byly opuštěny a jsou nevyužívány - tzv. brownfields. 
Vyznačují se často obrovskými rozměry, negativními sociálními jevy (bezdomovectví, 
krádeže kovů) a ekologickou zátěží. V některých případech můžeme najít 
v opuštěných areálech technicky a kulturně cenné budovy včetně technologického 
vybavení. Ideálním řešením je využití těchto cenných objektů v rámci nové výstavby 
a uplatnění technologického vybavení na výstavě či v muzeu [21].    

Obytný soubor GWL Terrein byl vystavěn na místě, kde stála čistička 
odpadních vod. Jak je patrné z obrázků, některé původní objekty byly zachovány       
a znovu využity včetně bílého vodojemu. Jeden z původních objektů se například 
používá pro kulturní a komerční účely v přízemí a v podkroví jsou byty. 

 
 

GWL Terrein 
 
 
 
 
 
  

 » 

 
 
 
 
 

Původní vodárna a nový obytný soubor,  
zdroj: www.gwl-terrein.nl/files/factsheets/engels%20factsheet%202%20origins.pdf 
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Podobnou historii má i britský BedZED stojící na pozemku bývalé čističky 
odpadních vod. Ekologické sídliště v Innsbrucku Lodenareal je vybudováno na místě 
bývalé továrny. Dalším příkladem splňujícím tento princip je sídliště Vauban, které se 
nachází v místech bývalých francouzských kasáren. 
 
Tab. 42. Ověření aplikace ekologického principu 12 ve všech ekologický souborech- shrnutí 

 
Využití p ůdy v rámci již zastav ěného území - rekonverze ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City     x   
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg  x        
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf  x        
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach   x          
AT 5 Obytný soubor Sun Park  x   
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI     x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg           x 
AT 8 Obytný komplex Lodenareal      x        
AT 9 Obytný soubor Kleinwört             x 
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck  x                
D2 Obytný komplex Schlierberg      x    
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu    x        
NL1 Město slunce-Heerhugowaard           x  
NL2 Obytný komplex GWL Terrein     x        
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer  x          
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge  x          
GB1 Obytný soubor BedZED  x        
GB2  Obytný soubor One Brighton                 x 
SW1  Obytný soubor Bo01   x    
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 
 Upřednostnění bytové výstavby na pozemku brownfields z hlediska 
udržitelného rozvoje před výstavbou na zelené louce je jednoznačné, ale ne vždy 
možné.  
 
 Lodenaraeal  

 
 
 

  » 
 
 
 
 
 

Místo původní továrny a nový obytný soubor,  
zdroj:ww.neueheimattirol.at/material/assets/pdf/Lodenareal Folder.pdf  autor- Neue Heimat Tirol 
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13. PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ SOUBORU 
 
Výsledek: 
 
 
 
 
 
 
 
Graf 14. Pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru ve zkoumaných zahraničních příkladech 
 
Analýza 
 

Pokud je to možné, v rámci obytného souboru nebo v jeho bezprostřední 
blízkosti navrhujeme i komerční plochy zabezpečující pracovní příležitosti. 
Ekologický obytný soubor by měl fungovat na principech trvale udržitelného rozvoje 
jako celek. Pokud jeho umístění vyžaduje denní používání auta, vytrácí se smysl 
ekologického sídliště šetřit přírodu a žít v jejím souladu.  

V některých obytných souborech, např. BedZED, Gänsendorf, nalezneme 
kancelářské prostory. V dnešní době masivního využívání informačních technologií 
se nabízí možnost komunikace, potažmo práce, aniž bychom opustili prostor domova 
nebo naší kanceláře v rámci sídliště. To lze samozřejmě využít. V dalších souborech, 
jež nejsou pouze monotematické, nalezneme kavárny, obchůdky nebo restaurace, 
kde mohou obyvatelé nalézt uplatnění. V rámci obytných souborů se většinou nabízí 
pozice správce nebo údržba zeleně, jež může být nabídnuta místním obyvatelům.  

Pokud se sídliště nachází na okraji města, navrhujeme přímou vazbu na jeho 
centrum zabezpečenou hromadnou dopravou. To znamená výhodně zabezpečená 
dostupnost pracovních příležitostí takřka v průběhu celého dne. Stejným způsobem 
je zabezpečená dojížďka dětí a mládeže za vzděláním. Další potřeby týkající se 
pravidelné i nepravidelné návštěvy zdravotnického zařízení a dojížďka za dalšími 
službami. Z řečeného vyplývá, že analyzovaný princip souvisí i s dalšími již 
zmíněnými aspekty - návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy, 
upřednostnění neautomobilové dopravy a občanská vybavenost v docházkové 
vzdálenosti. 

Pracovní příležitosti v BedZED, autor: Chris Twinn, a v komplexu Solar city, fot autor 
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Tab. 43.  Ověření aplikace ekologického principu 13 ve všech ekologický souborech- shrnutí 
 

Pracovní p říležitosti v bezprost ředním okolí souboru ano ne částečně není známo 

AT 1      Obytný komplex Solar City           x  
AT 2 Soubor rodinných domů Kamillenweg x         
AT 3 Obytný soubor Gänsendorf        x  
AT 4 Obytný komplex Am Lohbach            x 
AT 5 Obytný soubor Sun Park  x   
AT 6 Obytný soubor TANNO MEETS GEMINI    x          
AT 7 Obytný komplex Mühlweg  x    
AT 8 Obytný komplex Lodenareal      x        
AT 9 Obytný soubor Kleinwört      x  
D1 Obytný komplex Flintenbreite-Lübeck x                 
D2 Obytný komplex Schlierberg              x  
D3 Obytný komplex Vauban ve Feiburgu    x        
NL1 Město slunce-Heerhugowaard     x    
NL2 Obytný komplex GWL Terrein     x        
NL3 Obytný komplex EVA Lanxmeer x           
NL4 Obytný komplex Nieuw Terbregge        x         
GB1 Obytný soubor BedZED  x        
GB2  Obytný soubor One Brighton   x               
SW1  Obytný soubor Bo01     x  
F1 Obytný komplex Eco Viikki  x    

 
Závěr 
 

Komplexně řešený ekologický obytný soubor nabízí svým obyvatelům  
pracovní příležitosti v dosahu sídliště bez nutnosti denního dojíždění autem za prací. 
Přímě spojení s městem či obcí je zajištěno integrovaným systémem hromadné 
dopravy. Kancelářské a další komerční plochy by měly být součástí každého 
obytného celku.  
 

Obytný soubor Gänsendorf - architektonicý ateliér a komerční prostory v Solar city, foto autor 
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Závěr  
 
- zahraniční příklady ekologicky řešených souborů = ověření hypotézy 
 
 Po prozkoumání a analýze zahraničních příkladů lez konstatovat, že principy 
zásadní  pro urbanistický návrh obytného souboru, řešeného šetrným způsobem 
k přírodě, jsou: 
 
01. řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru 
02. využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu 
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování 
04. návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy 
05. místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru 
06. plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu 
07. omezení nepropustných ploch vůči vodě 
11. vytápění obnovitelnými zdroji 

Částečně zásadní  se jeví princip: 

08. navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků 
 
Z pohledu zahraničních příkladů lze v hypotéze zpochybnit  tyto principy: 
 
09. občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
10. energetická soběstačnost 
12. využití půdy v rámci již zastavěného území - rekonverze 
13. pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 
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8.2  Zpracování výsledk ů českých p říkladů obytných soubor ů  
 

Je velmi těžké srovnávat „ekologické“ obytné soubory u nás s ekologickými 
soubory v zahraničí. Již na první pohled jsou naši sousedé o několik kroků            
před námi. V pravém slova smyslu bohužel ještě nemáme komplexně řešený 
ekologický obytný soubor. Většinou jsou projektanti donuceni soustředit se pouze    
na samotné ekologické řešení objektů.  

Pokud se podařilo navrhnout urbanistické řešení založené na ekologických 
principech, nedošlo následně k jejich realizaci (např. Holandské domy ve Svitavách  
a Sluneční ulice v Hradčanech u Tišnova). 

V této práci jsou kriticky posuzovány stejné principy na obytných souborech    
u nás, tak jako byly posuzovány na zahraničních příkladech. 

 
Tab. 44. Ověření aplikace ekologických principů v obytných souborech v ČR- shrnutí 

 
Sloupce-  Ekologické principy 
Řádky -    Mezinárodní zkratka a po řadové číslo p říkladů ekologických obytných soubor ů 

    v České republice 
 

    
 01 

   
02 

  
03 

 
04 

  
05 

 
06 

   
07 

   
08 

   
09 

   
10 

  
11 

  
12 

   
13 

CZ 1 čás-
tečně  

ano ne ne ne ne čás-
tečně 

ne čás-
tečně 

ne ano ne čás-
tečně 

CZ 2 čás-
tečně 

ano ne ne ne není 
znám
o 

ano ano ne čás-
tečně 

ano ne ne 

CZ 3 ano 
 

ano ne ne čás-
tečně 

ne čás-
tečně 

ano ne ne ano ne ne 

CZ 4 čás-
tečně  

ano ano ano čás-
tečně 

čás-
tečně 

ano čás-
tečně 

čás-
tečně 

ne není 
známo 

ne čás-
tečně 

CZ 5 
 

není  
známo 

ano ano ano ano ano ne čás-
tečně 

ano ne ne není 
známo 

ano 

CZ 6 
 

ne ano ano ano ano ano ano ano ano ne ne ne ano 

CZ 7 není 
známo 

ano ano ano ano není  
znám
o 

ano ano ano čás-
tečně 

ano ne ne 

CZ 8 není  
známo 

čás-
tečně  

ano ano ne čás-
tečně 

čás-
tečně 

čás-
tečně 

ano ne není 
známo 

ne ano 

 
 
Seznam jednotlivých ekologických principů číslovaných 01-13 viz strana 25 
Seznam  jednotlivých příkladů obytných souborů v České republice CZ 1-8  
viz strana 28 
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Závěr  
 
- české příklady „ekologicky“ řešených souborů  
 
Z výsledků průzkumu českých sídlišť vyplývá, že tento princip je pro návrh zásadní: 
 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu 
 
Částečně se uplatnily tyto principy: 
 
01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru 
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu 
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě 
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků 
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
11.vytápění obnovitelnými zdroji 
 
V českých příkladech jsou velmi omezeně dodržovány tyto principy:  
 
03.omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování 
04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru 
10.energetická soběstačnost 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území - rekonverze 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 
 
 
 
 Průzkum českých obytných soubor ů prokázal, že soubory nespl ňují 
základní požadavky návrhu šetrného k p řírodě. Celkov ě lze hodnocené české 
příklady prohlásit za neekologické.  

Definované zásady návrhu ekologických obytných soubor ů v této práci 
lze považovat za návod k projektování ekologických sídliš ť v České republice.  
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37,0%

63,0%

muž

žena

8.3  Zpracování dotazníkového šet ření 
 
 

a) Cíle výzkumu 
 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjištění názoru odborné veřejnosti               
na jednotlivé principy týkající se urbanistického návrhu ekologicky řešených sídlišť.  

Vedlejším cílem bylo zjištění, kolik odborné veřejnosti již sídliště šetrné 
k přírodě navštívilo a zda by měli respondenti zájem v ekologicky řešeném obytném 
souboru bydlet.  

 
b) Strategie výzkumu a výzkumný vzorek 

 
Výzkum proběhl formou předložení dotazníku respondentům buď v tištěné 

nebo v elektronické podobě. Obě formy dotazníku jsou identické.  
Tvorba samotného dotazníku proběhla v září 2012, sběr dat byl potom 

proveden v říjnu a listopadu téhož roku. 
Protože šlo o otázky značně odborné, nebyla oslovena široká veřejnost,        

ale pouze veřejnost odborná. Byla snaha oslovovat projektanty i environmentalisty, 
jež se přinejmenším částečně zajímají o ekologii. Respondenty můžeme rozdělit      
do několika skupin:  

 
- studenti a učitelé Masarykovy Univerzity - FSS – Katedra environmentálních studií 
- studenti a učitelé VUT v Brně - FA – Ústav navrhování V 
- architekti a stavební inženýři zajímající se o  ekologické řešení v navrhování staveb 
 

Dotazníkové šetření bylo anonymní. Celkový počet vyhodnocených dotazníků 
je 73 kusů, z celkového počtu 120, jež bylo rozesláno a předloženo. Dotazníkového 
šetření se účastnilo 27 mužů a 46 žen. Věková struktura respondentů se pohybuje     
v rozmezí od 18 let bez omezení horní hranice. Nejsilněji je zastoupena věková 
kategorie do 30 let – 61 respondentů, nejméně respondentů bylo z vyšší věkové 
kategorie 51 a víc let, v této kategorii byly vyplněny pouze 3 dotazníky. 

 
 
Graf 15. Zastoupení respondentů podle pohlaví  Graf 16. Zastoupení respondentů podle věku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dotazník obsahoval 

83,5%

12,3%
4,2%

věk do 30 let

věk 31-50let

věk nad 51 a více

83,5%

12,3%
4,2%

věk do 30 let

věk 31-50 let

věk 51 a více
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celkem 8 kvantitativně i kvalitativně laděných otázek. Všechny z nich měly podobu 
uzavřených otázek s možností výběru z konkrétních položek, které zajišťovaly jasný 
a pro respondenty časově nenáročný způsob odpovědi. Jednalo se o otázky 
identifikační a demografické (otázky č. 6-8), názorové (otázka č. 5) a vztahové 
k ekologickému tématu a tématu bydlení obecně (otázky č. 1-4). 

 
c) Výsledky šetření 

 
Vyhodnocení dotazníkového šetření bylo provedeno na základě všech 

vyplněných dotazníků. V první fázi vyhodnocení dotazníkového šetření došlo              
k utřídění výsledných dat, která byla následně opatřena příslušnými komentáři.          
V druhé fázi vyhodnocení dotazníkového šetření byly hledány již konkrétní vazby 
mezi výslednými daty, přičemž následně byly interpretovány. 

 
Otázka č. 1: 
Žijete v rodinném domě, bytovém domě nebo jinde? 
 
 V rodinném domě žije 59% respondentům, 39,7% dotazovaných žije 
v bytovém domě a pouze jeden respondent žije jinde. Z výsledků je patrný zajímavý 
postřeh, architekti žijí v rodinném domě dvakrát častěji než environmentalisté.  
 
Tab. 45. Odpovědi respondentů na otázku, zda žijí v rodinném domě, bytovém domě či jinde 
 
  Počet respondent ů (abs.) Po čet respondent ů (%) 

RD              43                          59 
Bytový dům              29                        39,6 
jinde              1                         1,4 
celkem               73                         100 

 
 
Otázka č. 2: 
Navštívil/-a  jste nějaký ekologicky řešený obytný soubor? 
 
 Kladná odpověď je v 52% překvapivá a svědčí o zvýšeném zájmu o bydlení, 
jež je šetrné k přírodě. Vzhledem k tomu, že většina ekologických souborů je 
v zahraničí, respondenti se pravděpodobně zúčastnili exkurze po ekologických 
obytných souborech, jež jsou pravidelně pořádány např. fakultou architektury. 
Záporná odpověď „ne“ byla u 48% respondentů. 
 Při osobním zadávání dotazníku se enviromentalisté ptali, co je myšleno      
pod pojmem „obytný soubor“. V dotazníku bylo podceněno vysvětlení tohoto pojmu, 
avšak díky tomu, že dotazníky již byly v oběhu, nebylo vhodné je stahovat. Nakonec 
byla otázka zodpovězena všemi respondenty. 
 
Tab. 46. Odpovědi respondentů na otázku, zda navštívili  nějaký ekologicky řešený obytný soubor 
 
  Počet respondent ů (abs.) Po čet respondent ů (%) 

ano              38                          52 
ne              35                          48 
celkem               73                         100 
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Otázka č. 3: 
Zajímáte se o nízkoenergetickou architekturu a ekologii? 
 
 Většina respondentů 49% odpověděla ano a tím projevila zájem o ekologii. 
Téměř stejně velká skupina 45,5% se o ekologii zajímá pouze částečně. Dané téma 
nezajímá pouze 5,5% dotazovaných, což byl záměr. Pro názorové odpovědi v otázce 
č.5 je potřeba znát terminologii a všeobecné zásady návrhu obytných souborů. 
Předpokládají se také alespoň základní znalosti udržitelného rozvoje, ekologie            
i enviromentalismu. Zájem o téma je bezesporu výhodou a předností při vyplňování 
dotazníku. Z tohoto pohledu je podmínka pro vyplnění klíčové otázky č.5 splněna. 
Zápornou odpověď ne si vybrali pouze 4 studenti architektury. 
 Pojem „nízkoenergetická architektura“ je použit pro jeho všeobecné rozšíření 
a známost, i když taková architektura nemusí být vždy svázána s ekologií a šetrností 
k přírodě. V obecném kontextu je „nízkoenergetická architektura“ s ekologickými 
principy spojována. Pořád jde o určitý nadstandard, i když je v poslední době 
rozšířený.  
 Nízkoenergetickou architekturou jsou myšleny stavby, jejichž tepelná roční 
náročnost je menší než 50kWh/m2.  
 
Tab. 47. Odpovědi respondentů na otázku, zda se zajímají o nízkoenergetickou architekturu a ekologii 
 
  Počet respondent ů (abs.) Po čet respondent ů (%) 

ano              36                          49 
ne              4                          5,5 
částečně              33                         45,5 
celkem               73                         100 

 
 
Otázka č. 4: 
Upřednostnil/-a  byste bydlení v ekologicky laděném obytném souboru před běžným 
sídlištěm? 
 
 Respondenti měli možnost odpovědět ano, ne, záleží na okolnostech a nevím.  
Odpověď ano zazněla v 72,6% odpovědích. 22,0% respondentů by se rozhodlo dle 
okolností. Odpověď nevím zazněla pouze u 3 dotazovaných. Pouze jeden 
respondent si byl jistý, že by v ekologicky laděném sídlišti bydlet nechtěl.  

Výsledek potvrzuje, že směřování výstavby k trvale udržitelnému rozvoji je 
správné.  
 
Tab. 48. Odpovědi respondentů na otázku, zda by upřednostnili bydlení v ekologicky laděném 
obytném souboru před běžným sídlištěm 
 
  Počet respondent ů (abs.) Počet respondent ů (%) 

ano              53                          72,5 
ne              1                          1,4 
záleží na okolnostech              16                          22 
nevím              3                          4,1 
celkem               73                         100 
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Otázka č. 5: 
Zmíněné ekologické principy jsou zásadní v urbanistickém návrhu pro ekologicky 
řešený obytný soubor? 
 
Tab. 49. Odpovědi respondentů na otázku, zda jsou zmíněné ekologické principy zásadní 
v urbanistickém návrhu pro ekologicky řešený obytný soubor 
 
Ekologické principy   ano ne částečně Bez 

odpov ědi 
01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   71,2  6,8    20,5    1,4 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   87,7   1,4     1,4    1,4 
03.omezení automobilové dopravy včetně  
      řešení parkování 

  50,7   15,1     31,5    4,1 

04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   64,4   6,8     26,0    2,7 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   30,0  32,9     32,9    4,1 
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   80,8   1,4     15,1    2,7 
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    31,5 12,3     49,3    6,8 
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků   49,3   5,5     41,1    4,1 
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   46,6  13,7     35,6    4,1 
10.energetická soběstačnost   63,0   8,2     27,4    1,4  
11.vytápění obnovitelnými zdroji   65,8 4,1     28,8    1,4     
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   47,9   9,6 37,0    5,5    
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   19,2  24,7     52,0    4,1   

 
Výsledky jsou znázorněny v relativních údajích. Zeleně jsou podbarveny odpovědi ano  nad 

50% respondentů. Červeně jsou podbarveny odpovědi ne ve výrazném procentuelním zastoupení. 
Modře jsou označeny odpovědi částečně nad 50%. 

Ve sloupku „bez odpovědi“ jsou zaznamenány procentuelně nevyplněná políčka jinak 
vyplněných dotazníků. 
 
 Otázka ohledně ekologických principů, jež jsou či nejsou zásadní 
v urbanistickém návrhu pro ekologicky řešený obytný soubor, je v rámci výzkumu 
nejvýznamnější.  Nejvíce odpovědí ano  získaly tyto principy (řazeno do nejvíce 
kladně hodnocených principů): 
 
02. využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu                 64 respondentů 
06. plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   59 respondentů 
01. řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru      52 respondentů 
11. vytápění obnovitelnými zdroji          48 respondentů 
04. návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy      47 respondentů 
10. energetická soběstačnost          46 respondentů 
03. omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování      37 respondentů 
 
 Principy, jež nejsou dle respondentů při návrhu zásadní, jsou (řazeno do 
nejvíce záporně hodnocených principů): 
 
05. místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   24 respondentů 
13. pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru    18 respondentů 
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Graf 16. Celkový souhrn odpovědí k otázce č.5, údaje „bez odpovědi“ byly zanedbány 
 
Sloupce-  Ekologické principy 
Řádky -    Vyjád ření odpov ědí v procentech 
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Jak bylo řečeno, zápornými odpověďmi „ne“ v této otázce nešetřili 

environmentalisté. Z celkového počtu 73 vyplněných dotazníků bylo 10 
enironmentálně vzdělaných respondentů. Za nezásadní označily tyto čtyři principy: 
 
13.  pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru    6 respondentů  
05.  místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   4 respondenti 
03.  omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování   4 respondenti 
09.  občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti                         4 respondenti 
10.  energetická soběstačnost        3 respondenti 
 

U principu č.13. pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru“ někteří 
respondenti uvedli poznámku: “Existuje práce i z domu“. Souhlasím s tím, že díky 
internetu se zjednodušuje spojení se světem a tudíž vazba na dojíždění do případné 
kanceláře není tak silná. Přesto se domnívám, že velká většina do práce dojíždí.  

V roce 2009 provedla Iva Palásková [22] výzkum o motivaci k výběru 
nízkoenergetického bydlení. V rámci otázek se dostalo i na negativa bydlení            
ve Sluneční ulici v Hradčanech u Tišnova a souboru pasivních domů Koberovech          
v Čechách. Z provedeného výzkumu vyplynulo: „Největším negativem je pro obě 
lokality jednoznačně dopravní obslužnost obcí a tedy nutnost dojíždět                      
do zaměstnání, za vzděláním a kulturou na delší vzdálenosti než dříve [22].“     
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Obyvatelé se ve výzkumu zmiňují i o vysokých nákladech na dopravu             
a také ze strachu, že automobilová doprava je nebezpečná [22]. S odsunem 
obytných souborů za město a mimo centra vesnic musíme počítat se zvýšením 
dopravy. Souvisí to i s docházkovou vzdáleností občanské vybavenosti. Dnešní trend 
nezávislosti a soběstačnosti nezajistí potřebu obyvatel nedojíždět například              
za vzděláním. Na Tišnovsku najdeme potravinově soběstačné rodiny, jež učí děti 
doma, ale jsou to ojedinělé případy, na celý region dle dostupných informací učí děti 
doma pouze 4 rodiny.  

Místní centrum potkávání a socializace obyvatel jako za nezásadní označilo 
20 architektů a 4 environmentalisté. Návrh místa pro setkání obyvatel většinou 
vzniká přirozeně a v souborech se nakonec objeví. Jde o princip, jež byl nejvíce 
respondenty označen jako „ne“ zásadní a p řitom se objevuje ve zkoumaných 
obytných souborech na 100%, z toho ve 30% částečně. Je přirozené, že děti touží   
po kontaktu ostatních vrstevníků a že lidé vyhledávají společnost. Lavičky a plochy 
pro hru dětí i mládeže jsou bezesporu jednoznačně příjemným  místem, ale dle 
výzkumu ne zásadním pro návrh ekologického sídliště. 

Princip č.03  „omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování“ je také 
označován ekology jako „ne“ zásadní. P řitom pokud budeme chtít „šetřit přírodu“       
a žít v souladu s ní, u čeho jiného bychom společně s tříděním odpadů měli začít?   
Je bohužel nevyvratitelné jaké problémy automobilová doprava způsobuje.             
Při hodnocení českých obytných souborů dopadl dobře Central Park v Praze. Jeho 
nevýhodu ale obyvatelé centra Prahy spatřují v hluku z dopravy a přítomnosti 
černého prachu, jež automobilová doprava přináší. Být závislí na automobilové 
dopravě díky odloučení od obcí je i ekonomická zátěž pro obyvatele.  

Při zpracovávání příkladů ze zahraničí nebylo k přehlédnutí, že se v obytných 
souborech snažilo automobilovou dopravu omezit a vyloučit. V některých sídlištích 
bylo i omezené parkování a počítalo se s tím, že vzniknou autokluby a ne každá 
rodina bude mít auto.  
 U již zmíněného principu č.13 řešícího pracovní příležitosti, bylo v celkovém 
hodnocení nejvíce odpovědí „částečně“- 37 respondentů si vybralo tuto odpověď. 
Další princip, u kterého najdeme téměř 50% odpovědí „částečně“ je č.07 „omezení 
nepropustných ploch vůči vodě“.  Z průzkumu lze vyčíst, že za zásadní je považován 
princip pouze z části. 
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Další otázky mají identifikační a demografický charakter. 
 
Otázka č. 6: 
Pohlaví:                              muž   žena 
 
Tab. 50. Odpovědi respondentů na otázku pohlaví 
 
Pohlaví   Počet respondent ů (abs.) Po čet  respondent ů (%) 

muž              27                           37 
žena              46                           63 
celkem               73                         100 

 
 Jak již bylo zmíněno, většina respondentů byly ženy – 63%.  
 
Otázka č. 7: 
Věk:            do  30 let           31 – 50  let 51  a  více let 
 
Tab. 51. Odpovědi respondentů na věk 
 
Věk  Počet respondent ů (abs.) Po čet respondent ů (%) 

Do 30 let               57                         78,1 
31-50 let              13                         17,7 
Více než 51let               3                         4,2 

 
 
Otázka č. 8: 
Vzdělání:                            Stavební            O 

    Architekt.      O 
Environment.     O 
Jiné       O  
 

Oslovena byla pouze odborná veřejnost s předpokladem znalosti odborné 
terminologie a problematiky ohledně životního prostředí. Vzhledem k tomu,             
že dotazníky byly vyplňovány jak na fakultě architektury i katedry environmentálních 
studií, za vzdělání „jiné“ se považují studenti, jež se ještě necítí být zařazeni             
do kategorie architekt či environment.  

Dotazníkové šetření nebylo omezeno pouze na projektanty. Zahrnutí 
environmentalistů do dotazníkového šetření znamená jiný pohled. Po vyhodnocení 
dotazníku a porovnání odpovědí environmentalistů s architekty je patrný podobný 
názor na většinu odpovědí. Asi největším rozdílem byl počet záporných odpovědí 
„ne“ u názorové otázky č.5. Zatímco architekti a stavebně vzdělaní respondenti tuto 
variantu odpovědi vesměs míjeli – využívali varianty „ano “ nebo „částečně“, 
environmentalisté používali „ne“ čtyřikrát častěji. 
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Tab. 52. Odpovědi respondentů na vzdělání 
 

Vzdělání  Počet respondent ů (ABS.) Relativní podíl respondent ů (%) 

stavební              6                         8,2 
architekt              46                         63 
enviroment              8                         11 
jiné              13                         17,8 

 
 

d) Závěr dotazníkového šetření   
 

Po zpracování údajů získaných dotazníkovým šetřením lze konstatovat, 
že dle názoru respondentů se zásadními  principy jeví: 
 
- řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru 
- využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu 
- omezení automobilové dopravy včetně řešení parkování 
- návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy 
- plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu 
- navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků 
- občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
- energetická soběstačnost 
- vytápění obnovitelnými zdroji 
- využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze 
 
Za částečně zásadní  se považuje princip: 
 
- omezení nepropustných ploch vůči vodě 
 
V dotazníkovém šetření  byly označeny tyto principy jako nejméně důležité : 
 
- místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru 
- pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 
 
 
 Dotazníkové šet ření celkov ě hypotézu nevyvrací. Pr ůzkum ukázal,          
že odborná ve řejnost necítí pot řebu sociálního setkávání a zárove ň se 
domnívá, že nabídka pracovních p říležitostí v blízkosti obytného souboru není 
důležitá.  
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8.4   Celkové hodnocení a ov ěření hypotézy  
 
 Do celkového hodnocení hypotézy byly zahrnuty pouze výsledky analýz 
zahraničních příkladů ekologických obytných souborů a částečně i dotazníkové 
šetření. Vzhledem k tomu, že české příklady se nepotvrdily jako ekologické, nebyly 
pro ověřování hypotézy použity. Pro celkový přehled a porovnání jsou i výsledky 
českých sídlišť zařazeny do tabulky. 
 
Tab. 53. Tabulka vyhodnocující posouzení ekologických souborů v zahraničí i v ČR a dle 
dotazníkového šetření 
Ekologické principy  zahrani ční 

příklady 
české 
příklady 

dotazník 

01.řešení využití dešťové vody v rámci obytného souboru   ano částečně     ano 
02.využití sluneční energie díky urbanistickému konceptu   ano    ano     ano 
03.omezení automobilové dopravy včetně  
      řešení parkování 

  ano     ne     ano 

04.návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy   ano     ne     ano 
05.místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru   ano     ne      ne 
06.plnohodnotné odpadové hospodářství nabízející třídění odpadu   ano   částečně     ano 
07.omezení nepropustných ploch vůči vodě    ano  částečně částečně 
08.navržená původní zeleň nebo uplatnění permakulturních prvků  částečně   částečně     ano 
09.občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti   ne   částečně     ano 
10.energetická soběstačnost   ne     ne     ano 
11.vytápění obnovitelnými zdroji   ano částečně     ano 
12.využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze   ne     ne     ano 
13.pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru   ne     ne      ne 

 
Po celkovém porovnání všech výsledků včetně konzultací s architekty v praxi 

se hypotéza v původním znění nepotvrdila. Všechny principy jsou dle výzkumu 
důležité, ale některé byly klasifikovány pouze jako doplňující – doporučující a ne jako 
zásadní. Na základě zhodnocení výsledku analýz lze hypotézu pozměnit a to v tomto 
znění: 

 
Dobře fungující ekologický obytný soubor by měl obsahovat tyto zásadní principy  : 
 

01. řešení využití deš ťové vody v rámci obytného souboru 
02. využití slune ční energie díky urbanistickému konceptu 
03.  omezení automobilové dopravy v četně řešení parkování 
04. návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  
05. místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru 
06. plnohodnotné odpadové hospodá řství nabízející t řídění odpadu 
07. omezení nepropustných ploch v ůči vod ě 
08. navržená p ůvodní zele ň nebo uplatn ění permakulturních prvk ů 
11. vytáp ění obnovitelnými zdroji 

 
Za dopl ňující principy , jež je vhodné v návrhu uplatnit, jsou považovány: 
 

09 občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
10. energetická soběstačnost 
12. využití půdy v rámci již zastavěného území - rekonverze 
13. pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 
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8.5  Publikování díl čích výsledk ů diserta ční práce  
 
 
Publikace: 
 
 URBÁŠKOVÁ, Hana a Veronika JILČÍKOVÁ. Ekologické aspekty obytného 

území. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008.  
ISBN 978-809214-3691-6 
 

Písemné příspěvky na konferencích a v časopisech: 
 
 ŠUSTROVÁ, Veronika.  Ekologie v urbanizmu – solární vesnice na Mallorce,  

In: sborník z IX.Vědecké konference doktorandů. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta architektury, 2005. s. 152-157. ISBN 80-214-2949-6 

  
 ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologické principy v urbanistickém návrhu - Obytné 

soubory, In: sborník z X.Vědecké konference doktorandů. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta architektury, 2006. s. 53-55.ISBN 80-214-3492-X 

 
ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologické řešení v urbanismu. In: sborník 
z mezinárodního vědeckého semináře Zdravé domy - Healthy houses. Brno: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2005. s. 35-38. ISBN 80-
214-3040-0 

 
ŠUSTROVÁ,Veronika. Aplikace ekologických aspektů v obytných souborech 
v České republice. In: sborník z mezinárodní konference Zdravé domy- 
Healthy houses. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 
2006. s. 41-44. ISBN 80-214-3146-6 

 
 ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologické aspekty v obytných souborech - příklady. 
In: sborník z XI.Vědecké konference doktorandů. Brno: Vysoké učení 
technické v Brně, Fakulta architektury, 2007. s. 60-64. ISBN 80-218-3147-5 

 
ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologické principy v urbanistickém návrhu - Obytné 
soubory, In: sborník z XII.Vědecké konference doktorandů. Brno: Vysoké 
učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2008. s. 116-121. ISBN 978-
80214-3656-5 

 
BIDLOVÁ,Jitka a Veronika ŠUSTROVÁ. Solar City, ERA 21. 2006, č.03,  
s.58-60  

 
Přednášky : 
 

ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologické principy v urbanistickém návrhu - Obytné 
soubory, In:  X.Vědecká konference doktorandů, FA VUT v Brně, 2006.  
 
 ŠUSTROVÁ,Veronika. Ekologie v urbanizmu - Solární vesnice na Mallorce, 
In: Zásady navrhování ekologických staveb, volitelný předmět - I.stupeň, IV. 
ročník, FA VUT v Brně, zimní semestr 2005 
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9   SLOVNÍK POJMŮ 
 
analýza 

- je pojem z fyziky a chemie, obecně se používá k označení myšlenkového 
nebo faktického rozkládání celku na části. Navazující syntéza pak opětně spojuje tyto 
části v celek. A rozlišuje jednotlivé části a zkoumá jejich funkce a vazby v celku. 
Analyzovat lze strukturu určitého systému i dějů (procesů), které v něm probíhají.     
V aplikaci na přípravu a realizaci projektu spojených s výstavbou je analýza              
a navazující syntéza spojována nejčastěji s hledáním optimální varianty struktury 
projektem realizovaného díla (např. stavby) i optimální varianty postupu jeho 
realizace …  
MATĚJKA, Vladimír a Jan MOKRÝ. Slovník pojmů ve výstavbě. Doporučený standard. Metodická 
řada DOS M 01.01. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 2000. ISBN: 80-86364-08-9 

 

architektura 
- anglicky architecture;  Všechna stavební umění, která formují zdivo nebo 

jinak vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu), dále 
podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.  
PÁSKOVÁ, Martina a  Josef ZELENKA, Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde, 2002. 
ISBN: 978-80-7201-880-2 

 

aspekt 
 - z latinského aspectus, pohled, náhled 
-hledisko, stanovisko, úhel pohledu (zorný úhel) na nějakou skutečnost  
-vzhled, podoba, stránka nějaké věci 
LINHART, Jiří et al. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2004. ISBN: 8085843617 

 
biotop 

- biotop je soubor veškerých neživých a živých činitelů, které ve vzájemném 
působení vytvářejí životní prostředí určitého jedince, druhu, populace, společenstva. 
Biotop je takové místní prostředí, které splňuje nároky charakteristické pro druhy 
rostlin a živočichů.  
ČESKO. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 
 

ekologie  
- Z řeckého oikos (dům), logos (věda, rozprava). Vědní disciplína z oblasti věd 

o životě (v užším slova smyslu a původně biologická disciplína) o vztazích mezi 
organismy navzájem (jedinci), mezi skupinami organismů (populacemi                       
a společenstvy) a mezi organismy a jejich abiotickým neboli anorganickým 
prostředím (fyzikálněchemickými faktory).Příklady definic: Ekologie je věda 
zabývající se studiem vztahů mezi organismy a prostředím a mezi organismy 
navzájem (Haeckel,1869); Ekologie je vědecké studium rozmístění a početnosti 
organismů (Andrewartha, 1961); Ekologie je vědní disciplína studující vztahy,      
které určují početnost a rozmístění organismů (Krebs,1972); Ekologie je věda           
o životním prostředí nebo biologie prostředí (Odum,1977). V přeneseném významu 
(často nevhodně) je ekologie pokládána za studium ochrany životního prostředí.   
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Jako ekolog je pak označován jak odborník, tak i aktivista zajímající se o ochranou 
životního prostředí. Podobně adjektivum ekologický je považováno za synonymum 
pro příznivý životnímu prostředí. V odborném (technickém textu) se doporučuje 
odlišovat, pokud to jde, adj. ekologický od environmentální, případně ekologie          
od nauky o životním prostředí, či od ochrany životního prostředí.  
BRANIŠ, Martin et al.: Výkladový slovník vybraných termínů z oblasti ochrany životního prostředí a 
ekologie. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 1999. ISBN: 80-7184-758-5  

  

  - Ekologie je věda zabývající se studiem vztahu mezi organismy a prostředím 
a mezi organismy navzájem. V přeneseném významu je ekologie považována         
za studium ochrany životního prostředí.  
MATĚJKA, Vladimír a Jan MOKRÝ. Slovník pojmů ve výstavbě. Doporučený standard. Metodická 
řada DOS M 01.01. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 2000. ISBN: 80-86364-08-9 
 

- Nauka o vztazích mezi organismy a prostředím, v němž žijí, a vztazích 
organismů k sobě navzájem.  
KNOPP, Alfred et al. Zásady a pravidla územního plánování. Brno: VÚVA, URBION, 1983. 

 
energie  

- schopnost dané fyzikální soustavy konat práci (en = v; ergon = práce). Práci 
nelze zajistit bez dodávky energie. K udržování lidské civilizace a ekosystému je 
třeba neustálého přísunu energie. V praxi se rozlišuje energie potenciální (voda        
v přehradě), energie kinetická (energie větru), energie tepelná, chemická                  
(v biomase), energie elektrická. Základní jednotkou energie je Joule (J), starší 
jednotkou cal (= 4,184 J). Hlavním zdrojem energie na Zemi je sluneční záření.  
MATĚJKA, Vladimír a Jan MOKRÝ. Slovník pojmů ve výstavbě. Doporučený standard. Metodická 
řada DOS M 01.01. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 2000. ISBN: 80-86364-08-9 

 

environmentalismus 
- filozofický směr se vztahem k životnímu prostředí  
- je směr, který sjednocuje myšlenka, že život člověka lze pochopit jen            

v souvislostech se světem přírody – tu nelze pokládat jen za ekonomický zdroj 
určený ke spotřebě. Jeho počátky spadají asi do poloviny 19. století a byly sociální 
reakcí na rychlou industrializaci a vykořenění části rolníků z prostředí venkova. 
Prudce se začal rozvíjet v 70. a 80. letech minulého století, kdy se poprvé zřetelně 
projevily problémy spojené s devastací přírody, jako byla ozónová díra či kyselé 
deště. Tehdy také vznikla většina dnes známých eko-aktivistických nátlakových 
skupin. 
Do environmentalismu lze zařadit i velmi konzervativní a reakční hnutí, která mají 
romantickou a nostalgickou touhu po venkovském způsobu života ohroženého 
růstem měst. Tyto skupiny nepředpokládají budování post-industriální společnosti 
založené na principech spolupráce, ale přejí si návrat k před-industriální společnosti 
či její ochranu. Touží po návratu k feudální minulosti, kdy půda byla rukou malé 
skupiny „osvícených“ a neuvědomělá masa byla kontrolována shora. 
[online dokument] 2008 [cit.2008-5-5] Dostupné z: < http://www.revprirody.cz/data/0605/ekologie.htm> 

 



DISERTAČNÍ PRÁCE 
EKOLOGICKÉ ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ 

 135 

hypotéza 
- z řeckého hypothesi = domněnka  
- podmíněně pravdivý výrok o vztahu mezi dvěma jevy, o příčinách, existenci, 

změněn apod. nějakého objektu. Hodnověrnost h. je podmíněna získáním dalších 
důkazů, faktů, argumentů, potvrzení pravdivosti. Má-li být h. potvrzena, musí 
souhlasit se všemi fakty, kterých se týká. Jako součást procesu věd. poznání má 
význam relativní pravdy, jež předpokládá neustálé prověřování. Ve vědě h. vychází 
ze shrnutí a zhodnocení předcházejících poznatků. Vytyčuje orientaci další 
výzkumné práce, resp. formuluje konkrétní výzkumný úkol. V.Filkorn rozlišuje 
hypotézy prvotní (implicitní), spontánně vzniklé, a hypotézy vědecké, které musí být 
formulovány tak, aby byly ověřitelné – verifikace, nebo vyvratitelné – falzifikace.      
Za věd. hypotézu nelze pokládat jakoukoliv domněnku.  
MAŘÍKOVÁ,H., M.PETRUSEK a A.VODÁKOVÁ. Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996. 
ISBN 80-7184-310-5 

 
obytný soubor  

- Cílevědomě navržená, územně vymezená, v určeném čase realizovaná, 
komplexně vybavená ucelená část obytné zóny, jejíž výstavba je financována v rámci 
komplexní bytové výstavby.  
KNOPP, Alfred et al. Zásady a pravidla územního plánování. Brno: VÚVA, URBION, 1983. 

 
- Kompozičně uspořádaný soubor obytné a občanské výstavby.  

OBERSTEIN, Ivo a Jan Cach. Názvosloví urbanismu a územního plánování. Praha: FA ČVUT, 2001. 
Materiál z výzkumného úkolu MSM 210000026 „Proměny urbanismu“. 

 
permakultura  

- anglicky Permaculture, je koncepce přístupu k zemědělství, přírodě                
a životnímu prostředí obecně tak, aby bylo na hranici nebo ještě lépe za hranicí 
trvalé udržitelnosti   
NAGY, Eugen. Manuál ekologickej výstavby. Permakultúra (CS), 2007. ISBN: 80-967972-0-4 

  
- Jde o myšlenkovou koncepci a soubor praktických návodů, sloužící               

k vytváření a realizaci udržitelného designu. Ten se může týkat lidských sídel a jejich 
okolí, zahrad, zemědělských systémů, měst i celých regionů, ale také utváření 
lidských společenství.  
KVAPIL, Marek. 2012, Co je permakultura. [online dokument] Brno: Permakultura(CS), 24.11.2012 
[cit. 2012-12-7] Dostupné z: <http://www.permakulturacs.cz/ 
index.php?option=com_content&view=article&id=78&Itemid=162> 
 

princip 
- základní myšlenka, obecná zákonitost 
- výchozí zásada, pravidlo 

LINHART, Jiří et al. Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2004. ISBN: 8085843617 
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trvale udržitelný rozvoj 
- je rozvoj, který zabezpečuje uspokojení současných potřeb, aniž by ohrozil 

uspokojení potřeb generací budoucích. 
BRUNDTLANDOVÁ, Gro Harlem et al. Naše společná budoucnost. In: zpráva z Valného shromáždění 
OSN, vypracovala Světová komise pro životní prostředí, 1987. 

 
- anglicky sustainable development. Rozvoj lidské společnosti (civilizace), 

který dokáže naplnit potřeby současné generace, aniž by ohrozil uspokojení potřeb 
generací následujících nebo se uskutečňoval na úkor jiných národů,                
přičemž neohrožuje přirozené funkce ekosystémů, nesnižuje biologickou rozmanitost 
přírody, neohrožuje podstatu přirozených zdrojů přírody a nepřekračuje asimilační 
(samočistící) kapacitu přírodního prostředí (definice Světové komise pro životní 
prostředí a zdraví). Primární význam pro trvale udržitelný rozvoj má zřejmě 
nepřetěžování ekologického potenciálu planety (samočištění, recyklace, tvorba 
obnovitelných zdrojů). Pro charakteristiku trvale udržitelného rozvoje je vypracována 
řada indikátorů (ukazatelů) trvale udržitelného rozvoje. Mnohé z těchto ukazatelů 
jsou srovnatelné s tzv. indikátory kvality životního prostředí (viz environmentální 
indikátory). Termínu se užívá též ve spojení trvale udržitelný život, trvale udržitelná 
společnost, trvale udržitelná budoucnost, trvale udržitelné vzorce spotřeby apod.  
MATĚJKA, Vladimír a Jan MOKRÝ. Slovník pojmů ve výstavbě. Doporučený standard. Metodická 
řada DOS M 01.01. Praha: Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, 2000. ISBN: 80-86364-08-9 

 
urbanismus  

- vědní obor a současně praktická činnost, které mají úzké vazby k oboru 
architektury, ze kterého se urbanismus rozvinul a specifikoval k praktické územně 
plánovací činnosti. Jako vědní obor urbanismus zkoumá teoretické i praktické 
problémy tvorby a přetváření osídlení, sídelních útvarů a jejich struktur, odhaluje 
tendence a zákonitosti jejich vývoje a formuluje zásady pro jejich řešení;             
přitom vychází z obecných zákonitostí rozvoje společnosti a její ekonomiky 
v konkrétních podmínkách.                                              
KNOPP, Alfred et al. Zásady a pravidla územního plánování. Brno: VÚVA, URBION, 1983. 
 

- nauka o stavbě měst a jiných sídel  
 BRADNOVÁ, Hana et al. Encyklopedický slovník. Praha: ODEON, 1993. ISBN 80-207-0438-8 
 
území  

-je část zemského povrchu, ale procesy v území zahrnují i to, co se nachází 
pod jeho povrchem a nad ním. Území tedy lze považovat za dvou až třídimenzionální 
entitu. Ve vztahu k prostředí tvoří území jeho fyzickou součást, zejména pak terén, 
plochy pro činnost, stavby a infrastruktury na něm, v něm a nad ním. Pojem území je 
mnohovrstevnatý: v nejvyšší úrovni zahrnuje celý zemský povrch, v nižších 
hierarchických úrovních hovoříme o území kontinentů, zemí regionů, sídelních 
aglomerací, jednotlivých měst a vesnic, jejich částí (zón), pozemků (parcel).              
V ekologickém pohledu je území vyčerpatelný, poškoditelný a neobnovitelný zdroj, 
protože disponibilní území na Zemi nelze prakticky rozšiřovat. Z hlediska užití        
pro potřebu lidí je však území potenciálem, jehož využitelnou část lze do určité míry 
zvětšovat či zmenšovat v závislosti na řadě organizačních, technických, ekologických 
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a sociálně - ekonomických faktorů. Zvětšování disponibilního území pro nějaké užití 
bývá spojeno s náklady, které člověk vydává v očekávání budoucích výnosů (výhod, 
renty, zisku atd.). Užívání území může mít dvojí podstatu: . buď využíváme 
především jeho přírodní potenciál k hospodářskému účelu, zpravidla pro primární 
ekonomické činnosti (zemědělství, lesnictví, těžba); toto využívání je typické          
pro krajinu nebo spočívá hlavní užitečnost území v tom, že do něj umísťujeme nějaké 
činnosti (funkce), které na přírodní hospodářský potenciál nemají přímou návaznost 
(bydlení, výroba, služby, doprava), i když jsou přírodními podmínkami místa zajisté 
ovlivněny. Užitek z území můžeme do určité míry zvyšovat. Buď můžeme pro nějaké 
užití zabrat větší území - pak se jedná o extenzivní rozvoj. Nebo můžeme na stejném 
rozsahu území jako dosud užití intenzifikovat, tedy například jednopodlažní domy 
nahradit vícepodlažními. Oba způsoby zvyšování užitku jsou vždy spojeny                 
s nějakými náklady a oba mají své meze ekologické i ekonomické. Procesy v území 
probíhají v čase. Můžeme je strukturovat do skupin podle rychlosti průběhu 
(dlouhodobé, krátkodobé), intensity průběhu a vratnosti (cykličnosti) či nevratnosti. 
Důsledky procesů v přírodě mohou být změny: cyklické - např. roční rytmus 
klimatických změn, střídání dne a noci, ekonomické cykly, životní cyklus organismů      
i staveb, nevratné - dlouhodobé - např. relativně nevratné změny vznikající činností 
řek - usazování sedimentů, zanášení řečišť - krátkodobé - např. přírodní katastrofy 
(činnost sopek, povodeň) nebo odumření lesů v důsledku kyselého deště.               
Ze zkušenosti víme, že v území zpravidla převládají změny cyklické, popřípadě 
nevratné dlouhodobé. V dlouhém časovém horizontu lze totiž zpravidla změny,    
které vnímáme jako krátkodobé, zařadit do souvislosti dlouhodobých globálních 
cyklů. Přes svou výjimečnou pozici může člověk zasahovat do procesů v území jen 
velmi omezeně a již vůbec nemůže vystoupit z rámce jejich zákonitostí. Může však 
pochopením a respektováním těchto zákonitostí dosahovat svých cílů s poměrně 
vysokou pravděpodobností úspěchu a malými ztrátami a oběťmi.  
MAIER, Karel. Územní plánování. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2004. ISBN 80-01-02240-4 

 
životní prostředí  
 
§ 2  
Životní prostředí  
Životním prostředím je vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů 
včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména 
ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.  
ČESKO. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
 

-vše, co vytváří přirozené podmínky existence organismů včetně člověka a je 
předpokladem jejich dalšího vývoje. Jeho složkami jsou zejména ovzduší, voda, 
horniny, půda, organismy, ekosystémy a energie.  
PÁSKOVÁ, Martina a  Josef ZELENKA, Výkladový slovník cestovního ruchu. Praha: Linde, 2002. 
ISBN: 978-80-7201-880-2 
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10   ZÁVĚR  
 
 Výsledkem disertační práce je definování původních zásad pro návrh 
ekologicky řešeného obytného souboru. Zásady byly formulovány a shrnuty 
v hypotéze. Ta byla ověřována na příkladech ekologicky řešených obytných 
souborech v zahraničí. Poté byla konfrontována i s dotazníkovým šetřením. Dle 
dosažených výsledků lze říct, že jmenované principy jsou určitě přínosné a je dobré 
je v maximálním možném měřítku při návrhu uplatnit, ale všechny definované 
principy nejsou pro návrh zásadní. Jejich uplatnění je také závislé na možnostech     
a okolnostech místa, kde návrh vzniká. 
  

Výsledkem disertační práce jsou tyto zásadní doporučení při návrhu 
ekologického obytného souboru: 
 

- řešení využití deš ťové vody v rámci obytného souboru 
- využití slune ční energie díky urbanistickému konceptu 
-  omezení automobilové dopravy v četně řešení parkování 
- návaznost na integrovaný systém hromadné dopravy  
- místní centrum potkávání a socializace obyvatel souboru 
- plnohodnotné odpadové hospodá řství nabízející t řídění odpadu 
- omezení nepropustných ploch v ůči vod ě 
- navržená p ůvodní zele ň nebo uplatn ění permakulturních prvk ů 
- vytáp ění obnovitelnými zdroji 

 
 Doplňující doporučení vyplývající z výzkumu: 
 

- občanská vybavenost v docházkové vzdálenosti 
- energetická soběstačnost 
- využití půdy v rámci již zastavěného území- rekonverze 
- pracovní příležitosti v bezprostředním okolí souboru 

 
 
 Definované principy hypotézy v konečném znění jsou návodem projektantům, 
jaké zásady při navrhování musí dodržet, aby byly splněny podmínky udržitelného 
rozvoje a obytný soubor byl šetrný k přírodě. Čtyři principy se jeví jako doporučené, 
které je vhodné zakomponovat do návrhu, ale i bez nich lze návrh považovat           
za ekologický. Respektováním těchto  třinácti zásad v návrhu dosáhneme šetrnosti 
vůči přírodě a jejím zdrojů a zároveň vznikne příjemné sídliště s vysokým 
standardem splňující principy udržitelného rozvoje. 

 Zásady vyslovené v této disertační práci lze také považovat za kritéria,     
která by měla být v budoucnu součástí legislativy nebo metodiky pro navrhování 
nejen ekologických obytných souborů. 
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12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOL Ů  

 

abs.    - absolutní 

apod.   - a podobně 

b.j.  - bytová jednotka 

cit.  - citováno 

def.  - definice 

max.  - maximálně 

min.  - minimálně 

mil.  - milion 

např.  - například  

resp.  - respektive 

tj.  - to jest  

ÚSES  - územní systém ekologické stability 

zjm.  - zejména 
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