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Social Housing – Forms of Community Housing

The paper describes different types of community housing and cohousing. 
Community housing is a type of housing for a specific group of people with the 
same interests or needs. From the social point of view, there are different com-
munities: the elderly, single mothers, people with disabilities, and other people 
in difficult (housing) situations. Housing for these groups should be subsidised 
and managed “ from above”.

PhD WORKSHOP 2015
16-19

DOI: 10.13164/PHD.FA2015.3



Práce se zabývá různými formami komunitního a sdíleného bydlení. Ko-
munitní bydlení lze chápat jako bydlení specifické skupiny lidí, kteří mají 
společný zájem nebo potřeby. Ze sociálního hlediska zde existují různé typy 
komunit – senioři, svobodné matky, zdravotně postižení a další osoby v tí-
živé životní (bytové) situaci, pro které by tento typ bydlení měl být dotován 
a řízen tzv. iniciativou shora. Další skupinou se zájmem o sdílené bydlení 
jsou lidé se společným cílem – zajistit si bydlení dle svých představ, kdy sa-
motnému zahájení výstavby předchází dlouhý proces setkávání, plánování  
a specifikování požadavků budoucích uživatelů. Dalším klíčovým bodem 
práce bude zmapování různých forem sdíleného bydlení na území států 
Evropy, jejich rozčlenění a charakteristika dle velikosti, cílové skupiny oby-
vatel či pravidel soužití. Důležitou roli zde hraje urbanistická forma, tedy 
zda se jedná o jeden objekt nebo bytový soubor a jeho začlenění do městské 
struktury, nebo o výstavbu na zelené louce v příměstské či venkovské oblas-
ti. Otázkou je, zda tento typ bydlení a výstavby může být v námi zažitých 
konvencích příkladem bytové výstavby. Byla by to jedna z možností stojí-
cích proti masové výstavbě rodinných domů na předměstí – sídelní kaši, kde  
je absence občanské vybavenosti, minimální množství společných a sdíle-
ných prostor, minimální zájem navazovat sousedské vztahy. Součástí práce 
bude hledání a charakteristika cílové skupiny pro tuto specifickou formu by-
dlení a zkoumání fungování komunitního společenství jako celku.

Práce se dále bude zabývat konceptem skupinového bydlení, jeho historií 
a procesem plánování výstavby, studiem dostupných pramenů, jejich rešer-
šemi a výzkumem faktů bude získán podrobný přehled o současném stavu 
řešené problematiky i možných východiscích dalšího vývoje. Tyto infor-
mace budou nadále rozvíjeny a doplňovány, budou navrhovány, zkoumány  
a vyvraceny či potvrzovány hypotetické možnosti dalšího vývoje. Výsledky 
budou vyhodnoceny, formulovány a prezentovány v závěru disertační práce.
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