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ABSTRACT - ABSTRACT 
 
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní 
zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých 
zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Proto environmentální navrhování a stavebnictví 
by neměly být krátkodobou módou, ale spíše dlouhodobou cíle pro všechny skupiny spojených 
s výstavbou.  
Zdravé bydlení je jedním z mnoha požadovaných cílů, jak začít složitou a dlouhodobě ekologicky 
orientovanou rekonstrukci měst. Pro jejich úspěšnou ekologickou obnovu je nutná znalost 
již realizovaných příkladných řešení. Za tím účelem disertační práce analyzuje základní ekologické 
problémy sídel, analyzuje příklady přístupů ke zlepšení ekologických parametrů měst na referenčních 
zahraničních příkladech a vytváří kritéria a zásady navrhování urbanistických struktur pro zdravé 
bydlení v České republice. 

 
 
Over the years, every major city turns into a knot of intractable problems: overpopulation, traffic jams, 
environmental degradation. Some countries make a faster conversion from an industrial development 
to an information growth phase, than the infrastructural changes take place. Therefore, environmental 
design and construction would not be short-termed, but rather will be the long-term targets for all the 
groups associated with the construction. 
The healthy living is one of the most important reasons to start a complicated long-term reconstruction 
of eco-cities. 
Successful ecological reconstitution requires a knowledge about already implemented exemplary 
solutions. For this purpose, the dissertation analyzes the basic ecological problems of settlements, 
analyzing the examples of approaches to improve the environmental performance of cities on the 
reference of foreign experience and creates criteria and principles for designing urban structures for 
healthy living in CR. 
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KLÍČOVÁ SLOVA - KEYWORDS 
 
Bydlení, udržitelný rozvoj, ekovesnice, ekologické principy, ekologická obnova, eko-čtvrť, eko-město, 
environmentální infrastruktura města, ekologický urbanismus, energeticky nejefektivnější, alternativní 
energetika, životní prostředí, zdraví 
 
Accommodation, sustainable development, eco-village, ecological principles, environmental restoration, 
eco-district, eco-city, eco-house, environmental infrastructure of the city, ecological urban planning, the 
most energy efficient, alternative energy, environment, health 

 

Práce využívá teoretické a empirické výzkumné metody: analýzu a zobecnění aktuálních informací 
týkajících se předmětu výzkumu, které jsou obsaženy v publikovaných zdrojích, grafickou analýzu 
zkoumané krajinné situace, deskriptivní přístup a metodu grafického modelování. 

 
Práce vychází z publikací domácích i zahraničních vědců. Jsou zde použity hlavně metodologické práce 
z oblasti ekologického urbanismu. Jedním ze zdrojů je souhrnná publikace odrážející zahraniční 
zkušenosti s ekologizací sídel, která vyšla pod redakcí M. Kennedy a D. Kennedy (viz [1]).  
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1. ÚVOD 
 

Bydlení a kvalita jeho vnitřního prostoru je jedním z hlavních ukazatelů kvality života a významným 
prvkem životního způsobu, který ovlivňuje zdraví obyvatel. 
 
Na počátku třetího tisíciletí je potřeba zajištění zdravého životního prostředí pro téměř 6,5 miliardy 
lidských bytostí natolik aktuálním problémem, že nikdy v celé historii neexistovaly nutnější důvody 
pro zakládání systémové změny. Jde o základní změnu životního stylu, kdy člověk nevtahuje civilizaci 
do přírody, ale příroda se vtahuje do civilizace [19].  Vývoj změny způsobu života i myšlení si vyžádá 
nové formy výstavby pro bydlení, které budou splňovat nároky uživatelů na komfort a přitom odpovídat 
dnešním ekologickým požadavkům.  
 
Úkolem architekta je navrhovat takový prostor pro bydlení, který odpovídá potřebám rodinného života, 
a který vytváří pocit domova, prostor, v němž lze intenzivně pracovat i intenzivně odpočívat, prostor, 
který bude splňovat požadavky na kvalitní a především zdravé bydlení. 
 
Tvorba kvalitního „zdravého bydlení“ znamená vytvořit „zdravé sídlo“, které bude obyvatelům poskytovat 
nejvyšší kvalitu života s nejnižším dopadem na životní prostředí. Vytvořit „zdravé sídlo“ nemůže být jen 
záležitostí architektů a urbanistů, nýbrž i záležitostí mezilidských vztahů a způsobu života.  
 
Ekologický stav životního prostředí ve městech se na přelomu století stal jedním z nejvýznamnějších 
urbanistických problémů. Pro způsob existence moderní civilizace je charakteristický obrovský objem 
spotřeby přírodních zdrojů a v důsledku toho také produkce velkého množství znečišťujících látek. 
Města jako centra současné aktivity jsou hlavními spotřebiteli zdrojů a hlavními zdroji odpadů, které 
znečišťují životní prostředí. Tím trpí především sami obyvatelé měst. Od 70. let 20. století proto začaly 
v teorii a praxi urbanismu hrát zásadní roli ekologické aspekty. Ty jsou v současnosti ještě aktuálnější 
v souvislosti s rámcovými úmluvami (a dalšími dokumenty) o přechodu lidského společenství 
k udržitelnému rozvoji, které byly přijaty na konferenci OSN v Rio de Janeiru v roce 1992. Změna 
civilizačního paradigmatu rozvoje lidstva, která byla vytyčena na tomto fóru, odráží důraz kladený 
na otázky ekologie životního prostředí a konkrétně na stav životního prostředí současných měst, která 
představují nejrozšířenější formu bydlení na naší planetě. 

 
Vzájemný vliv města a okolního přírodního prostředí studuje moderní věda na systémové úrovni. 
Studiem zvláštností fungování systému „město-příroda“ se zabývají jak odborníci na urbanistiku, tak 
i výzkumní pracovníci příbuzných vědeckých směrů a disciplín. Do současnosti byl nashromážděn 
rozsáhlý faktografický a teoretický materiál, který popisuje fungování tohoto systému. Získané aktuální 
údaje základního a aplikovaného charakteru se mohou stát podkladem k rozpracování modelu 
současného velkoměsta, optimálně zasazeného do přírodních ekocyklů v míře, jaká odpovídá 
možnostem současné fáze rozvoje technogenní civilizace, tedy města, které bude nejlepším možným 
způsobem zakomponováno do konkrétního typu krajiny. 
 
Základní problém, kterým se zabývá předkládaný výzkum, spočívá v odůvodnění a navržení 
optimálního způsobu rozmístění prvků současného města. Řešení uvedené problematiky se opírá 
o využití nejnovějších informací shromážděných nejen v urbanistické ekologii, ale také v příbuzných 
vědeckých oborech, které zkoumají systém město-příroda z různých úhlů pohledu. Vzhledem 
interdisciplinárnímu charakteru tématu předpokládá jeho uspokojivé řešení analýzu velkého počtu 
informací týkajících se dané problematiky, což přispěje k obohacení souboru metod urbanistické teorie 
a praxe o vědecké údaje načerpané z příbuzných vědeckých disciplín. 
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Jednotlivé aspekty problému byly zkoumány v rámci krajinně-ekologického přístupu v urbanismu; tento 
přístup se začal vyvíjet od poloviny 70. let 20. století. 

 
Do současnosti bylo shromážděno značné množství vědeckého materiálu, který popisuje fungování 
systému město-příroda a byla provedena řada rozsáhlých analýz zkoumajících prvky tohoto systému, 
zvláštnosti jejich existence a interakce. Problematikou se zabývá velký počet odborníků, kteří ji studují 
ze svého úhlu pohledu a zkoumají její jednotlivé aspekty. V mnoha případech předkládají konkrétní 
doporučení ke zlepšení environmentálního stavu přírodně-urbanistických systémů, ale vzhledem k úzké 
specializaci zmiňovaných výzkumů mají jejich doporučení dílčí charakter a nepřinášejí 
celostní/komplexní řešení problému. Začlenění výsledků a závěrů těchto prací do urbanistické teorie                
a praxe naráží na velké obtíže. Podle našeho názoru je jedním z důvodů tohoto stavu skutečnost, 
že uvedené výzkumy zatím nebyly dovedeny do stadia zobecnění a syntézy poznatků uvedených 
příbuzných vědních oborů na jedné straně a urbanistické teorie na straně druhé. Vedle toho 
se praktická urbanistika potýká s určitým nedostatkem urbanistických koncepcí zformulovaných                            
a propracovaných z hlediska realizace, v nichž by nalezl uplatnění vědecký materiál shromážděný 
příbuznými vědními směry. Proto je nutné, aby se veškeré starší a nové informace o systému město-
příroda staly základem pro vypracování teoretických a aplikovaných koncepcí, jejichž výsledkem 
by měla být vize moderního velkoměsta, zasazeného optimálním způsobem do konkrétního typu krajiny. 
Je evidentní, že tuto práci musí realizovat výzkumní pracovníci v oblasti urbanistiky, kteří jsou v plné 
míře obeznámeni s celým okruhem otázek tvořících předmět současné urbanistiky. Interdisciplinární 
charakter uvedené problematiky tedy vyžaduje vynaložení značného úsilí o integraci a syntézu 
vědeckých poznatků, z nichž by vzešla moderní koncepce města zasazeného do přírodního prostředí.  
 
Základními úkoly současného výzkumu jsou: 
– analýza metodologických přístupů k interpretaci systému město-příroda v urbanistických a vědec-

kých koncepcích 20. století; 
– odůvodnění metod a kritérií interpretace systému město-příroda v kategoriích „přírodní“ a „umělé“; 
– prozkoumání různých aspektů přírodních prvků ve městě, resp. přírodních komponentů 

urbanistického systému, 
– shrnutí principů a přístupů k tvorbě koncepce měst, 
– porovnávání různých forem městských struktur z pohledu používaných zásad a kritérií udržitelného 

rozvoje, 
– zpracování kritérii pro návrh zdravého bydlení, 
–  analýza možností využití zpracovaných kritérii v urbanistické teorii a praxi. 
 
Předkládaná disertační práce je dílčí součástí zpracování tohoto zadání. 
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2. CÍL DISERTAČNÍ PRÁCE 
 
Cílem práce je vyhodnocení zdravého bydlení v charakteristických městských strukturách 
na referenčních zahraničních příkladech a vytvoření kriterií a zásad navrhování urbanistických struktur 
pro zdravé bydlení v ČR. 

Pro dosažení cíle disertační práce bylo provedeno studium tématu navrhování environmentálních sídel,   
zhodnocení současného stavu řešené problematiky a tendence spojené s nutností a možnostmi 
ekologické přestavby sídel.  

Byly zkoumány základní principy tvorby eko-měst a základní pojmy urbanismu při řešení ekologických 
problémů města. Byly zkoumány různé urbanistické koncepce, na základě kterých vznikla současná 
města a obce a jaké programy a akční plány byly přijaty v současnosti světovým společenství, pro to, 
aby v budoucnu civilizace nastoupila cestu udržitelného rozvoje.  

Pozornost byla věnována analýze realizovaných urbanistických struktur obytného prostředí v zahraničí,  
hledání společných znaků,  identifikaci hlavních kriterií a zásad pro návrh zdravého bydlení a vytvoření 
mechanismu pro jejich použití k zajištění zdravého bydlení v rámci udržitelného rozvoje měst v ČR. 

Předkládaná práce je zpracována na základě analýzy vědeckých materiálů publikovaných v odborné 
literatuře a periodikách a na základě vlastních průzkumů a výzkumu. 

 

3. POUŽITÉ VĚDECKÉ METODY ZKOUMÁNÍ 
 
K dosažení cíle během práce bylo použity teoretické a emperické výzkumné metody. 

Prvním krokem bylo vymezeni oblasti výzkumu a stanoveni cílů.  

Následně byly shromážděny a prostudovány dostupné podklady, které byly podrobeny teoretickému 
zkoumání a proveden průzkum současného stavu řešené problematiky, analyzovány různé přístupy 
k interpretaci systému město-příroda, které jsou obsaženy v urbanistických koncepcích od konce 
19. do konce 20. století a základní soudobé koncepty ekologického města, které v sobě spojují 
nejnovější poznatky v oblasti urbanismu a příbuzných vědeckých oborů.  

Dále byl proveden sběr dat a materiálů realizovaných urbanistických struktur obytného prostředí 
v zahraničí, zhotoveno jejich třídění do tří skupin (skupina A – MIMO MĚSTO, skupina B – VE MĚSTĚ, 
skupina C – PŘESTAVBA MĚSTSKÝCH ČTVRTÍ).  

Následně byl proveden výběr zkoumaných prvků a vypracována  analýza různých forem městských 
struktur z pohledu používaných zásad a kritérií udržitelného rozvoje. 

Na základě vyhodnocení analýzy zkoumaných prvků byla pro jednotlivé skupiny urbanistických struktur  
A, B, C vyslovena hypotéza kriterií pro navrhování zdravého bydlení. Následně byly zkoumané prvky 
jednotlivě hodnoceny podle stanovených kriterií a vzájemně porovnány ve výsledné hodnotící tabulce. 

Hypotéza, je důležitou součástí teoretického výzkumu této disertační práce a podkladem pro další 
empirický výzkum, který měl  potvrdit nebo falzifikovat vyslovenou hypotézu. Verifikace hypotézy 
proběhla na zkoumaných lokalitách města Brna. Pro výběr lokality byly hypotézou stanovená kriteria 
zdravého bydlení,  rozšířena o kritéria výběru vhodné lokality zdravého bydlení pro jednotlivé skupiny 
urbanistických struktur  A, B, C. 

Na základě vypracovaných poznatků byly  stanoveny výsledné kritéria a zásady navrhování zdravého 
bydlení, které byly v rámci aplikace poznatků do pedagogického procesu experimentálně ověřeny 
a hypotézu potvrdily v plném rozsahu. 
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4. PŘÍBĚH VYTVOŘENÍ MĚSTSKÉHO PROSTŘEDÍ. SOUČASNÝ STAV 
ENVIRONMENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ MĚSTA 

 

Ekologický stav životního prostředí ve městě se v současné době stává jedním z nejaktuálnějších 
problémů urbanistiky. V rámci řešení tohoto problému se od 60. let 20. století začaly v architektonické                
a urbanistické teorii formovat různé vědecké směry. Mezi nimi lze jmenovat architektonickou ekologii, 
ekologické stavitelství, urbanistickou ekologii nebo urboekologii. Kromě urbanistů, architektů a inženýrů 
se otázkami ekologie městských celků zabývají představitelé řady dalších vědeckých směrů. Systém 
město-příroda je tedy zkoumán z různých úhlů pohledu, prozkoumávají se jeho různé aspekty a složky. 
Úsilí mnoha badatelů tak ve svém souhrnu musí vyústit v hlubší a komplexní pochopení funkcí tohoto 
systému v současné fázi rozvoje lidské civilizace. 
 

4. 1.  Celkový přehled urbanistických koncepcí města od konce 19. do konce                             
20. století  

 

Aktivní diskuse o problematice existence města v přírodním prostředí se ve vědeckých a odborných 
kruzích začala rozvíjet poté, co v zemích západní civilizace začala technická revoluce, tedy od poloviny 
19. století. S růstem velikosti měst, jejich postupným sycením inženýrskými a dopravními systémy, 
průmyslovými objekty, rostl i negativní vliv, kterým tyto systémy působily na okolní přírodní prostředí. 
Objektem tohoto negativního působení se v prvé řadě stával sám člověk - obyvatel města a přírody.             
V této době také vznikla ekologie jako samostatný vědní obor. Vznik tohoto nového oboru byl na jednu 
stranu důsledkem postupného rozšiřování vědomostí o přírodě, na druhou stranu předzvěstí 
ekologických problémů planety, které se již v tehdy začínaly hromadit. Jako reakci na rozvíjející situaci 
architekti a urbanisté začali navrhovat různé urbanistické koncepce, ve kterých se snažili vyřešit nové 
problémy, vzniklé rozvojem technické civilizace. Navržení podobných teorií a koncepcí byly nadále 
vyvíjeny i v průběhu celého 20. století. Prozkoumáme hlavní tendence, které odrážejí rozvoj 
urbanistických teorií a  praxe tohoto období. 

Posoudíme-li blíže technologické zvláštnosti urbanistických koncepcí tohoto období, můžeme 
identifikovat dva hlavní přístupy, které jsou zde patrné. Jeden přístup tak říkajíc akcentuje samo město 
jako systém umělých staveb a objektů, vytvářených v důsledku činnosti člověka. Druhý přístup vedle 
města (urbanistického systému) aktivně rozpracovává téma přírody (přírodního systému), zahrnující 
všechny prvky biosféry a lidské sociální prostředí, jež harmonicky koexistují s uměle vytvořenými 
budovami a objekty v podmínkách urbanizovaného prostředí. V uvedeném případě se tedy řeší úkol 
adekvátního, vyváženého rozvoje základních prvků systému město-příroda. První přístup nazvěme 
technokratický, druhý přístup je organický. Takové rozdělení se může zdát dosti relativním 
a u některých koncepcí je lze uplatnit jen s velkou rezervou, nicméně takovéto rozdělení nám pomůže 
vymezit základní předěl, oddělující od sebe dva principiálně odlišné přístupy. Zdůvodnění navrženého 
vymezení je uvedeno níže v textu. V další části uvádíme stručný přehled urbanistických koncepcí                      
v členění, které odpovídá navržené klasifikaci.  
 
Technokratická koncepce 
Mezi průkopnické práce v oblasti moderního urbanismu patří: [3] 

 koncepce Eugena Henarda (první desetiletí 20. století), který zformuloval principy moderního 
urbanistického města: mimoúrovňové křižovatky, likvidace tradiční ulice, věžové železobetonové 
domy, využití rovných střech budov, ulice s více úrovněmi, na kterých jsou rozděleny jednotlivé 
druhy dopravy; 

 koncepci průmyslového města T. Garniera (1904),  - prototyp moderního průmyslového města, 
na základě funkční zónování území; (obr.1). 
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 koncepce "města mrakodrapů"/„věžového města“ A. Perreta (1905). V tomto případě byla navržena 
zástavba skládající se z mrakodrapů propojených v horních úrovních dopravními estakádami; 

 koncepce „města jako stroje" A. Sant'Elii (1914) - futuristické město, „plné pohybu a dynamiky“, 
skládající se z mrakodrapů a dopravních mimoúrovňových křižovatek, „podobné gigantickému stroji“ 
(obr.2). 

 Le Courbusierova koncepce „zářícího města“ pro tři miliony obyvatel (1922). Autor této koncepce 
sjednotil myšlenky svých předchůdců Eugene Henard, Sant´Elii, A. Perreta. Kromě tohto zavedl 
klasifikaci městské dopravy; 

 koncepce „dynamického města” N. A. Ladovského (30. léta 20. stol.) urbanizované sídlo, které 
se v průběhu času může přizpůsobovat změněným potřebám společnosti; 

 koncepce „víceúrovňového města” L. Hilbeseimera (1930): čtyřúrovňové komunikace - v nižší úrovni 
zástavby, cesty pro pěší, v horní úrovni města společenské a obytné funkce; 

 

 
Obrázek 1. Koncepce „průmyslové město“ T. Garniera (1904-1917) [20] 

 
V těchto pracích byly zformulovány základní proncipy moderního urbanistického města, zobecnění 
většiny z těchto novinek byla do jisté míry odražena v Aténské chartě z roku 1933, která se stala 
manifestem moderní urbanistiky.  

 

 
V padesátých a šedesátých letech se objevil nový druh koncepcí urbanistického typu, které byly 
založeny na prostorových stavebních konstrukcích. Ke koncepcím z tohoto období patří: 

 
Obrázek 2. Futuristická architektura - Antonio Sant'elia. Koncepce “La Città Nuova” (“nové město”) (1912-1914) [21] 
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 koncepce „města jako struktury“ Y. Friedmana (1958), založená na prostorových stavebních 
konstrukcích, zbavujících povrch země zástavby; 

 koncepce "prostorové město" skupiny japonských metabolistů (Kenzo Tange aj.  1960); 

 koncepce "kybernetické město“ Nicolasa Schöffera (1969) - s umělým mikroklimatem imitujícím 
přírodní podmínky (obr.3); 

 koncepce „biotechnického města“ P. Soleriho (60. léta 20. stol.) - město mrakodrapů, jehož 
urbanistické řešení připomíná živé organismy. 

 koncepce "město v mrakodrapu" F. L. Wrighta pro 1,6 milionů obyvatel (60. léta 20. stol.) — město 
nebo pojetí města jako jedné věže vysoké několik kilometrů; 

 koncepce "totální město" J. Bernarda (60. léta 20. stol.) — město jako labyrint, jehož budovy jsou 
srostlé v jednotlivých poschodích, spojovacích chodbách a dopravních  tepnách...  (obr.4); 

 extrémním výrazem urbanistického myšlení je koncepce "ekumenopolis" K. Doxiadise (60. léta 
20. stol.) — rozmístění lidstva na území jedné globální megalopole, která pokrývá všechny 
kontinenty. 
 

 
Obrázek 3. Koncepce „kybernetického města“ Nicolase Schöffera (1969). [22] 

 

 
Obrázek 4. Koncepce "totálního města", J. K. Bernard, 60. léta 20. století. [23] 

 

Při analýze dobových zvláštností a dynamiky rozvoje koncepcí urbanistického typu si můžeme 
povšimnout, že nejplodnější myšlenky byly zformulovány již v první třetině 20. století. Syntéza těchto 
inovací obecně, určovaly průběh územního plánování v zemích západní civilizace během celého 
20.století. 
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V 50. a 60. letech rozvoj urbanistických koncepcí dosáhl jakéhosi předělu, po kterém již většina 
koncepcí představovala spíše technickou utopii nežli praktickou koncepci (město jako mrakodrap, totální 
město, kybernetické město atd.). Ke konci 60. let lze pozorovat ostrý propad tvůrčí činnosti v této 
oblasti, což vypovídá o faktu, že hlavní způsoby urbanizace byly již definovány a možnosti výzkumu            
v této oblasti se již vyčerpaly. 

Jednotícím prvkem koncepcí urbanistického typu jsou některé obecné rysy, které jsou jim vlastní,          
a to: [3] 

 považovalo se, že sociální a ekologické problémy města je nutné řešit prostřednictvím  
mechanizace systémů podpory života, rozvoje dopravní infrastruktury a inženýrských sítí; proto 
je pozornost věnována hlavně vytvoření podmínek pro rozvoj dopravních tepen, využití strojů                        
a mechanismů, dopravních prostředů atd.; 

 základní lidská biologická potřeba kontaktu s přírodou byla ignorována a odsunuta do pozadí; živá 
příroda byla přípustná v poloumělých nebo zcela umělých podobách („kybernetické město“ Nicolase 
Schöffera). 

Uvedené rysy odrážejí technokratičnost uvedených koncepcí, jejichž tvůrci sázejí na „stroj“, ve svém 
důsledku na vytvoření umělého životního prostředí, které dokáže podle mínění autorů uspokojit potřeby 
člověka lépe než přirozené prostředí. 

Výsledkem takového technikratického přístupu se stalo to, že moderní typ města postupně nabýval rysy 
"globálního stroje" (jak také předvídal Sant'Elia) a stával se "skladištěm strojů, mechanismů a lidí" [3]. 

Organické koncepce: 
Ke koncepcím tohoto typu můžeme přiřadit [3]:   

 „lineární město“ Soria y Maty (1884) — - město podél dopravních magistrál, kde je obydlí přiblíženo 
přírodnímu prostředí (obr.5);; 

  „zahradní město“ (The Garden City) E. Howarda (80. léta 19. století) - spojení výhod města 
a vesnice, sídlo organické velikosti (30 - 50 tisíc obyvatel) s pásy zeleně, které se nacházejí uvnitř 
města  (obr.6); 

  
 

 
Obrázek 5. Koncepce lineárního města, d.Arturo Soria y Mata, 1884 r. [24] 

 
– "satelitní města" R. Unwina a N. Taylora (začátek 20. století) — „satelitní“ čtvrti sloužící 

jen k přespávání, vybudované kolem velkých evropských měst; 

 koncepce "organické decentralizace" E. Saarinena (1918) — koncepce rozčlenění velkých měst 
na menší sídla přírodním, „organickým“ způsobem; 

 "pásmové město" N. A. Miljutina (30. léta 20. století) — město lineárního typu s pásovým 
zónováním podél dopravních komunikací; 

 „lineární město“ M. Ja. Ginzburga (30. léta 20. století) — sídlo skládající se z jednoho nepřetržitého 
multifunkčního domu, který je umístěn podél komunikací; 

 kombinace lineárního města a pásového zónování L. Hilbeseimera (1944) - spojení koncepcí 
Soria y Maty a N. A. Miljutina; 

  „prostorové město“ F. L. Wrighta (50. léta 20. století) — sídlo podél silnic, předobraz současných 
nízkopodlažních satelitních sídel [metropolis] - tzv. „jednoposchoďové Ameriky“; 
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 nový element osídlení" A. Baburova, A. Gutnova a A. Ležavy (1959) — systém jednotlivých sídlišť 
lineárního typu, tvořený urbanistickými jednotkami pro 100 tisíc obyvatel 

 za extrémní případ dezurbanistického pojetí lze považovat koncepci "globální vesnice"                    
L. Mumforda a W. Owena (60. léta 20. století), která předpokládá rozmístění lidstva v malých 
osadách a městech rozptýlených po celé planetě. 

Z dezurbanistických koncepcí můžeme vyvodit následující hlavní přístupy k řešení ekologických                     
a sociálních problémů města: 

 použití prvků městského prostředí v přírodním prostředí, naplnění lidské potřeby kontaktu s pří-
rodou; 

 směřování k harmonickému proporcionálnímu rozvoji prvků urbanizovaného a přírodního prostředí; 

 rozmístění obyvatel v sídlech omezeného rozměru; 

 aktivní aplikace metodologie a získaných poznatků příbuzných vědeckých oborů na teorii i praxi 
urbanismu: hygiena, medicína (začátek 20. století), ekologie, sociologie (konec 20. století). 

 

 
Obrázek 6. Schéma "město-zahrada" (Garden Cities of To-Morrow), architekt Ebenezer Howard, I898.1 – Centrální park s 
veřejnými budovami (radnice, koncertní sál, divadlo, knihovna, nemocnice, muzeum a umělecká galerie); 2 –  Crystal 

Palace, určený pro pěší; 3 –  Obytná výstavba; 4 – Škola; 5 –  Kostel; 6 – Průmysl. [25] 
 
Ve výše uvedených rysech se odráží organický ráz koncepcí tohoto druhu, směřování k adekvátnímu 
a harmonickému rozvoji umělých a přírodních prvků v systému město-příroda. Proto mohou být sídla 
dezurbanistického typu přiřazena k ekologickým koncepcím  [4]. 

Zároveň s vývojem různých koncepcí probíhala také teoretická práce zaměřená na řešení 
environmentálních problémů měst. Ve 20. století vznikl zvláštní směr urbanistické teorie a praxe - 
ekologický urbanismus. Tento nový obor vznikl docela nedávno, avšak nadále se aktivně rozvíjí.  

Chronologickou posloupnost vývoje koncepcí moderního města lze popsat v zobecněné formě takto: 

 90. léta 19. století - zahradní město, lineární město; 

 začátek 20. století: průmyslové město; 

 30. léta 20. století - funkcionalistické město; 

 50. - 60. léta 20. století - prostorové, pohyblivé město; 

 80. - 90. léta 20. století - environmentální přístup v urbanismu, sociální ekologie, sociologie města; 

 70. léta 20. století - začátek 21. století - ekoměsto, udržitelné město. 

Závěrem lze konstatovat, že vývoj teorie urbanismu v průběhu celého zkoumaného období 
lze charakterizovat jako souboj dvou tendencí: technokratické, v níž se zřetelně projevuje technokratický 
přístup a organické, kde převažuje organický přístup k urbanismu, orientovaný na řešení problémů 
ekologie životního prostředí. V některých obdobích 20. století panovaly urbanistické tendence, v jiných 
tendence opačného směru. 
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Zmiňovaný střet probíhal jak na teoretické úrovni (například diskuse urbanistů a desurbanistů), 
tak i na úrovni praktického urbanismu (změna principů projektování a urbanismu v různých časových 
obdobích).[5]. 

Vrátíme-li se do dnešní doby, je třeba poukázat na následující fakt. Pro 21. století se předpokládá vývoj 
světového společenství směrem ke spolupráci a vzájemné pomoci mezi národy. Toto všeobecné 
zaměření na konstruktivní práci by se mělo podle všeho stát mohutným podnětem pro rozvoj výzkumu  
v oblasti dezurbanistických koncepcí města a systémů osídlení. Obzvláště aktuální jsou metody 
vyvíjené v rámci ekologického urbanismu. Na konci 20. století si světové společenství uvědomilo, jakou 
hrozbu pro ekosystém planety představují rozrůstající se městská sídla. Lze očekávat, že v 21. století 
bude vyvíjeno úsilí k vytvoření nového typu sídla - města integrovaného do přírodních ekocyklů neboli 
ekoměsta, které se bude koncipovat na principech udržitelného rozvoje.  

 

4. 2. Koncept  udržitelného rozvoje lidských sídel 

 
V červnu 1992 v brazilském Rio de Janeiru proběhla Mezinárodní konference OSN o životním prostředí 
a rozvoji, které se zúčastnily hlavy 179 států [15]. Konference položila základy nové etapy mezinárodní 
spolupráce na globální i regionální úrovni při ekologizaci životního prostředí naší planety. Dnes 
se můžeme domnívat, že také vývoj nového ekologického zaměření v urbanismu dospěl v důsledku této 
konference do nové etapy. Ekologický směr vykročil za rámec aplikované disciplíny teorie a praxe 
urbanismu a začlenil se do širšího kontextu celosvětové tendence k ekologizaci měst. Na summitu byly 
světovým společenstvím zformulovány a vytyčeny úkoly, které mohou být úspěšně vyřešeny pouze 
za aktivní účasti urbanistů a architektů. Pouze tehdy se přechod lidské civilizace  k trvale udržitelnému 
rozvoji stane reálně uskutečnitelným.  
 

4. 2. 1. Program pro XXI. století 

 
Na summitu v Rio de Janeiru v roce 1992 byl přijat akční plán obecně známý pod názvem Agenda 21.     
V tomto programovém dokumentu jsou zformulovány hlavní úkoly, které bude lidstvo muset vyřešit, 
aby bylo schopno přejít k trvale udržitelnému rozvoji.  

Jedním z nejdůležitejších principů uvedených v Agendě 21 je myšlenka, že pro blaho současných             
i budoucích generací nesmí být rozvoj lidské civilizace prosazován na úkor zájmů rozvoje a ochrany 
životního prostředí. [13]. 

Agenda zmiňuje, že hlavní příčinou dlouhodobé celosvětové degradace životního prostředí je struktura 
spotřeby a výroby, která nezajišťuje trvale udržitelný rozvoj. Toto se týká obzvláště  průmyslově 
rozvinutých států.  Zatímco marnotratný způsob života nejbohatší části lidstva má ohromný dopad 
na životní prostředí, chudší část populace není schopna uspokojit své základní životní potřeby  
a v rámci současného ekonomického systému je nucena intenzivně využívat životní prostředí, čímž 
způsobuje srovnatelnou míru poškození. Je nutné zajistit udržitelnou strukturu spotřeby a najít cestu, 
jak zajistit ekonomický růst a rozkvět a zároveň snížit spotřebu energie a surovin a produkci odpadů.  

V Agendě 21 je zformulována řada úkolů, které se týkají architektonických a urbanistických aspektů 
rozvoje. Konkrétně se jedná o tyto aspekty [13]: 
– stavební programy musí klást důraz na využití místních stavebních materiálů, energeticky 

efektivních projektů a materiálů, které neškodí zdraví a životnímu prostředí; 

  je nutné vypracovat národní programy úspory energií a rozvoje výroby energie z obnovitelných 
zdrojů, jako je například sluneční, větrná a vodní energie nebo biomasa; 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

22 

 

 strategie rozvoje dopravy musí být zaměřeny na snížení nutnosti využívat automobily a na stimulaci 
efektivní hromadné dopravy stejně jako zajištění bezpečných stezek pro pěší a cyklisty. Zástavbu 
je nutné plánovat tak, aby bylo co nejméně nutné dojíždět na velké vzdálenosti. Je třeba rozvíjet 
efektivní, bezpečnější a méně znečišťující formy hromadné dopravy a zároveň sítě komunikací 
vhodné z ekologického hlediska. Městská i venkovská sídla se musí plánovat tak, aby byl 
minimalizován škodlivý účinek dopravy na životní prostředí; 

 je důležité vyvíjet alternativní zdroje sladké vody. Sem patří odsolování mořské vody, sběr dešťové 
vody, opakované využití odpadních vod; 

 nejefektivnějším způsobem řešení problémů souvisejících s produkcí odpadu je prevence vzniku 
odpadu pomocí změny způsobu života, charakteru výroby a struktury spotřeby. Je nutné vyvinout 
programy minimalizace vzniku odpadů, opakovaného použití, recyklace, bezpečného sběru                       
a zpracování odpadu; 

 vlády musí podporovat recyklaci odpadů a financovat experimentální programy, například program 
výroby malých domácích zařízení na zpracování odpadu, výroby kompostu, zavlažování za použití 
očištěných odpadních vod  nebo program rekuperace energie z odpadů. 

Tato a další doporučení vytyčila obecnou strategii rozvoje v oblasti stavebnictví a architektury. 
Následování této strategie umožní vylepšit ekologickou situaci v každém konkrétním sídle a tím pádem 
také na světě obecně. 
 

4. 2. 2. Závěrečné ustanovení konference OSN o lidských sídlech (Hábitat II) 

 
V roce 1996 se  v Istanbulu konala konference OSN o lidských sídlech Habitat II, která navazovala 
na jeden z nejdůležitějších bodů Agendy 21, spojený s s vyřešením bytového problému v globálním 
měřítku. Hlavním organizátorem bylo Centrum OSN pro lidská sídla (Habitat). Konference se zúčastnily 
hlavy a členové vlád mnoha států. [12]   

Konference se zabývala dvěma tématy celosvětového významu: "Přiměřené bydlení pro všechny" 
a "Trvale udržitelná lidská sídla v urbanizujícím se světe". Obě témata jsou úzce spojena 
s nevyhnutelností hromadného přechodu k výstavbě obydlí úsporných k přírodním zdrojům. 
Na konferenci byly zformulovány požadavky na udržitelně se rozvíjející města. Jedním ze zásadních 
výsledků je Globální akční plán pro zlepšení kvality života v lidských sídlech, a také zformulování 
nároků, kterým musí odpovídat přiměřené bydlení - základní prvek jakéhokoliv sídla: 

"Přiměřené bydlení znamená přiměřený prostor, fyzickou přístupnost, přiměřené bezpečí, dostatečné 
osvětlení, vytápění, chlazení a větrání, dostatečnou základní infrastrukturu - např. zásobování vodou, 
hygienická zařízení a zařízení na odvoz odpadu, dále dobrou kvalitu životního prostředí a příznivé 
faktory související se zdravím, přiměřenou a dostupnou polohu vzhledem k práci a základní vybavenost; 
toto vše by mělo být dostupné i finančně." (Z paragrafu 60 Agendy Habitat) 

V závěrečných dokumentech konference jsou zdůrazněna principiální ustanovení [12]: Trvale udržitelný 
rozvoj sídel zajišťuje ekonomický rozvoj, sociální pokrok v harmonii se životním prostředím. Takový 
rozvoj je možný za předpokladu šetrného přístupu, prevence znečištění životního prostředí 
a za předpokladu, že bude brána v potaz potenciální kapacita ekosystému, aby mohly být zachovány 
možnosti pro budoucí generace. Výroba, spotřeba a doprava musí být organizovány tak, 
aby při využívání přírodních zdrojů byla zajištěna jejich ochrana a doplňování. Udržitelný rozvoj 
zahrnuje také  péči o lidské zdraví a rozvoj vzdělání, zachování biodiverzity a udržitelného využití jejích 
prvků, ochranný postoj ke kulturní různorodosti, a také takovou kvalitu ovzduší, vody, lesního porostu, 
vegetace a půd, která odpovídá standardům nutným pro podporu životaschopnosti a blahobytu 
budoucích generací. 
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Pro udržitelný rozvoj sídel je nutné: [12]   

 podporovat využívání energeticky úsporných technologií a alternativních/obnovitelných zdrojů 
energií, snížení škodlivého dopadu výroby a využívání energií na lidské zdraví a životní prostředí;  

 rozvíjet takové bydlení, které může zároveň sloužit jako pracoviště, a to pro muže i ženy.; 

 pokud je to vhodné, vytvářet příznivé podmínky pro organizaci a rozvoj soukromého sektoru                    
a definovat a podporovat jeho roli v trvale udržitelném rozvoji lidských sídel; 

 rozvíjet energeticky bezpečné a cenově dostupné metody výstavby, výroby a distribuce 
odpovídajících stavebních materiálů, výrobu místních stavebních materiálů na základě maximálního 
možného využití místních přírodních zdrojů; 

 podněcovat inženýry, architekty, projektanty, dodavatele a jejich zákazníky k projektování a stavbě 
energeticky efektivních budov a objektů za pomoci místních zdrojů; 

 upravit a přijmout standardy a normy ve stavebnictví, které umožní aktivní využívání cenově 
dostupných místních stavebních materiálů. 

Je všeobecně přijímaným faktem, že městská sídla jsou velmi perspektivní pro rozvoj lidstva a ochranu 
přírodních zdrojů planety. Udržitelnost rozvoje bude záviset na schopnosti měst a aglomerací regulovat 
struktury výroby a spotřeby, dopravní systémy a systém odstraňování odpadů, které jsou zásadní 
pro ochranu životního prostředí.  

Rozvoj vyžaduje, aby byla brána v potaz nosnost ekosystému, který živí rozvoj městského systému. 
Je proto nutná prevence a zmírnění negativního dopadu na životní prostředí také mimo obytné městské 
části. 

Na konferenci se projednávaly také otázky kvality zástavby lidských sídel. Konkrétně bylo shledáno, 
že zástavba okolního prostoru má vliv na blahobyt a chování lidí a v důsledku také na jejich zdraví. 
Projektování výškových obytných budov by mělo být prováděno s ohledem na specifika čtvrti, 
ve které má budova stát. Rozsáhlá výstavba výškových budov může mít negativní sociální a ekologické 
následky, proto je třeba věnovat zvláštní pozornost kvalitě projektu, mimo jiné rozměru a výšce budov. 
Bydlení by mělo zaručovat dětem každodenní kontakt s přírodou při hře na čerstvém vzduchu. 

Z perspektivních inženýrských systémů je třeba zaměřit zvláštní pozornost na rozvoj a využití úsporných 
a bezpečných sanitárních systémů v sídlech. Jedná se například o suché záchody, které umožňují 
zpracovávat splašky a organické složky tuhého komunálního odpadu na takové užitečné produkty, 
jako je hnojivo nebo bioplyn. 

V oblasti zásobování sídel energií je pozornost zaostřena na uplatnění a podporu průkopnických 
energeticky úsporných metod výroby, distribuce a spotřeby energií. Patří sem kombinované systémy 
vytápění a chlazení fungující na principu zpětného získávání tepla nebo také současná výroba tepla               
i elektrické energie.  

Je nutné podněcovat výzkum a vývoj v oblasti využití obnovitelných zdrojů a technologií získávání 
energií (sluneční energie, větrné energie a biomasy). Také je třeba podporovat využívání sluneční 
energie pro ohřev, chlazení a k dodávání energie, a používat energeticky úsporné projekty, pasivní 
ventilaci a kvalitnější tepelnou izolaci budov za účelem snížení spotřeby energie.  

V dopravě je prvořadým úkolem minimalizovat zbytečné přesuny, vyvinout dopravní politiku, 
která by hledala těžiště v jiných alternativách namísto automobilové dopravy a ve vývoji alternativních 
paliv a dopravních prostředků.  

Je nutné pomocí územního plánování a přijetí norem podporovat optimální složení způsobů dopravy, 
včetně pěší, cyklistické a hromadné dopravy. 

Jako opatření, které může napomáhat snížení dopravního provozu, se navrhuje stimulovat a rozšířit 
přístup obyvatelstva k elektronickým médiím.  
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Zdůrazňuje se důležitost zachování a renovace kulturního dědictví. V souvislosti s tím se klade 
požadavek ochrany historických forem a struktur osídlení a krajiny, zachování komplexní historické 
struktury měst, a zároveň stimulace stavby nových objektů na místech historického významu.  

Různorodost sídel je jedním z klíčových faktorů pro vytvoření spravedlivé a udržitelné společnosti.                    
V souvislosti s tím má velký význam zachování tradičních forem osídlení ve vesnickém prostředí. 
Na začátku 21. století bude významná část populace stejně jako dříve žít ve vesnických sídlech. 
Pro udržitelnou budoucnost planety je třeba vážit si těchto vesnických sídel a podporovat je.[12]. 

Principy vzniku a udržitelného rozvoje sídel zformulované na konferenci Habitat II se staly základem 
pro pozdější činy vedoucí ke zlepšení ekologické situace na lokální úrovni - ve velkoměstech, malých 
městech i vesnicích v různých státech světa. 
 

4. 2. 3.  Mezinárodní spolupráce při uplatňování zásad udržitelného rozvoje 
 

V současné době, na rozdíl od situace na počátku environmentálního hnutí - na konci sedmdesátých             
a počátku osmdesátých let, zde je všeobecný společenský konsensus, že environmentální navrhování                 
a stavebnictví by neměly být krátkodobou módou, ale spíše dlouhodobou cíle pro všechny skupiny 
spojených s výstavbou. Neexistuje žádný nedostatek koncepce, plánování a návrhu. Nicméně, 
konkrétních příkladů potřebné velikosti - to znamená něco jiného než rodinný dům nebo malá vesnice 
od 10 do 20 domů - takových stále je ještě málo a jsou daleko od sebe. Převážná většina nových budov 
a také opatření městské obnovy nejsou uvedeny do praxe zásad ekologického designu, které mohou 
být realizovány v moderním světě. 

Koncepce přechodu sídel na udržitelný rozvoj byla v posledním desetiletí 20. století zkonkrétněna 
podmínkami v některých regionech světa. Mnohá města přijala projekt Zdravé město a místní 
Agenda 21, který byl zaměřen na udržitelný rozvoj na místní úrovni. Během tohoto období se aktivně 
rozvíjel proces uvažování o dalším rozvoji měst a civilizace obecně. 

Důležitým krokem na cestě k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti ekologizace měst bylo přijetí 
Charty evropských měst v oblasti udržitelného rozvoje na konferenci, která se konala v Aalborgu 
(Dánsko, 1994). 

Závěry mezinárodních konferencí z oblasti udržitelného rozvoje je možné shrnout tak, že udržitelný 
rozvoj znamená zejména udržování zdravé ekonomiky, jež je schopná zajistit lidem kvalitní životní 
úroveň a zároveň chránit lidské životy a životní prostředí. Znamená také minimalizaci škod na přírodním 
prostředí, zachování biodiverzity, snížení využívání neobnovitelných zdrojů a naopak zvýšené využívání 
zdrojů obnovitelných. Mezi další závěry patří také potřeba vytvoření mezinárodních standardů ohledně 
udržitelné výstavby budov a obytných oblastí. 

Podoba moderního města se utvářela během celého 20. století. S růstem velikosti měst rostly také 
environmentální problémy městského prostředí. Téměř všichni autoři známých urbanistických koncepcí 
se snažili tato témata řešit. Spektrum řešení a přístupů přitom mělo skutečně široký záběr, 
od technokratického po environmentální.  
 

4. 2. 4. Vývoj myšlenky udržitelného rozvoje v České republice 
 

RIO de Janeiro 1992 - Agenda 21, kapitola 28 
 

Kapitola 28 Agendy 21 říká:„Velké množství problémů a řešení obsažených v Agendě 21 má své kořeny 
na úrovni místních aktivit; participace a spolupráce místních úřadů bude proto faktorem určujícím 
úspěšnost realizace jejich cílů. Místní úřady vytvářejí, řídí a udržují ekonomickou, sociální                                   
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a environmentální infrastrukturu, dohlížejí na plánování, formují místní politiku životního prostředí                      
a předpisy a pomáhají při implementaci národní a subnárodní environmentální politiky. Protože jsou 
úrovní správy nejbližší lidem, sehrávají důležitou roli ve výchově, mobilizaci i při reakci na podněty 
veřejnosti a napomáhají tak dosažení udržitelného rozvoje.“ [12]   

 
Jak se s touto výzvou  a  dobrovolným závazkem vypořádala v uplynulých dvaceti letech Česká 
republika? 
 

Na konci osmdesátých let XX. století patřil stav životního prostředí na území ČR k nejhorším v Evropě    
a v některých ukazatelích i na světě. Tato alarmující situace se stala jedním z impulsů společenských 
změn v r. 1989.  

Před rokem 1989 nebyly v České republice principy udržitelného rozvoje nijak zohledňovány.  

Již v roce 1991 byl schválen první zákon o životním prostředí (17/1992 Sb.), který obsahuje mj. i definici 
trvale udržitelného rozvoje (podobnou definici WCED): Rozvoj, který současným i budoucím generacím 
zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody  
a zachovává přirozené funkce ekosystémů. Zákon zdůrazňuje též právo člověka na příznivé životní 
prostředí. Tímto MŽP zakotvilo místní Agendu 21  do Státní politiky životního prostředí a nastavilo 
tak alespoň obecný rámec pro vertikální provázání národní a místní úrovně. 

Metodicky se místní Agendě 21 věnoval Český ekologický ústav, resortní příspěvková organizace           
v rámci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. MA 21 byla vnímána s důrazem na aktivitu 
místních obyvatel, jejich zapojení do menších projektů a spolupráci s neziskovými organizacemi. První 
dekádu po Riu nešlo o systémové nastavení a hodnocení. Cílem byly  drobnější  výstupy a hlavně 
zapojování veřejnosti, nejčastěji v režii NNO. Cesta ke kritériím a indikátorům, zaměřeným na procesní 
stránku MA21, která byla započata ve druhé dekádě po Riu, nebyla přijímána jednoznačně a už jako 
záměr i při realizaci narážela na nesouhlas některých dosavadních aktérů. 

Takže 90. léta byla ve znamení restrukturalizace průmyslu a omezení znečišťování ovzduší i vody. 
Narůstá podíl tříděného i recyklovaného odpadu. Přesto však energetická náročnost výroby v ČR 
zůstává vysoká, výrazně nad průměrem EU. 

V roce 1992, kdy v Rio de Janeiru proběhl tzv. Summit země, představitelé států působících v OSN přijali 
tzv. Agendu 21. Jedná o dokument upravující implementaci principů udržitelného rozvoje do národních 
politik. Státy se mj. zavázaly, že do deseti let (tzn. do roku 2002) každý stát vytvoří národní politiku 
udržitelného rozvoje, kde budou popsány cíle udržitelnosti a nástroje, pomocí nichž má být cíle dosaženo.                 
V návaznosti na tento fakt byla v roce 2004 v ČR přijata tzv. Strategie udržitelného rozvoje České republiky 

a v roce 2010 pak Strategický rámec udržitelné rozvoje ČR. [9]   

Cíle udržitelného rozvoje obsažené ve Strategii udržitelného rozvoje jsou poměrně vágně definované, 
což je právě částečně způsobeno snahou o jejich „kompatibilitu“ s cíli ostatních dílčích politik. Mezi tyto 
cíle patří např. (Úřad vlády ČR 2004):  

 udržet stabilní ekonomiku a zajistit její odolnost vůči negativním vlivům  

 zachovat strategickou potravinovou soběstačnost  

 podporovat rozvoj lidských zdrojů a dosáhnout maximální sociální soudržnosti  

 podporovat ekonomický rozvoj respektující kapacitu únosnosti životního prostředí  

V roce 2005 byl schválen zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie (180/2005 Sb.), 
který garantuje minimální výkupní ceny a umožňuje výrobcům z obnovitelných zdrojů uzavírat 
dlouhodobé smlouvy. Zákon byl velice kritizován, a to především zastánci jaderné energetiky 
a některými pravicovými politiky, přesto vstoupil v platnost. [6]. 
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Koncepční materiály celostátního významu: [17]- [18] 
• Státní politika životního prostředí ČR pro období 2004–2010 
• Strategie udržitelného rozvoje České republiky (SUR ČR) – 2005 
• Národní program na zmírnění dopadů změny klimatu v ČR (2004) 
• Národní program snižování emisí České republiky (NPSE) – 2007 
• Plán odpadového hospodářství ČR (POH ČR) 
• Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice – 2000 
• Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice 
na léta 2007 až 2009 – (2006) 
• Státní energetická koncepce (2004) 
• Surovinová politika v oblasti nerostných surovin (1999) 
• Dopravní politika 2005–2013 
• Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy (2004) 
Zakotvení v koncepčních dokumentech 
Strategický rámec UR, Státní politika ŽP, Koncepce podpory místní Agendy 21(MA21) do roku 2020                  
a Akční plán pro období 2012 – 13(MŽP), Strategie regionálního rozvoje ČR 2007 – 2013 (MMR), 
Strategie realizace Smart Administration 2007 – 2015 (MV) 
 

4. 2. 5. Základní principy udržitelného rozvoje lidských sídel 

 
Shrneme-li základní principy koncepcí a programů, které byly vytvořeny za účelem zajištění přechodu             
k udržitelnému rozvoji, můžeme vymezit hlavní body, které přímo souvisejí s tematikou urbanismu: 

 energetická efektivita budov; 

 energeticky šetrné technologie, obnovitelné a alternativní zdroje energie; 

 místní stavební materiály; 

 ekologicky čisté stavební materiály; 

 snížení míry využití automobilové dopravy a podpora pěší, cyklistické a dalších alternativních druhů 
dopravy; 

 podpora rozvoje malých měst a vesnických sídel; 

 omezení a kontrola rozrůstání měst; 

 posílení role architektonického a územního plánování; 

 ochrana zeleně ve městech a kolem nich; 

 ochrana lesů a biodiverzity; 

 tradiční a místní způsoby vedení hospodářství; 

 minimalizace spotřeby přírodních zdrojů; 

 minimalizace produkce odpadů; 

 recyklace a opakované použití odpadů; 

 výstavba obytných domů s menším počtem poschodí; 

 stimulace rozvoje kolektivního či individuálního bydlení se zahradami. 

U představitelů odborných architektonických kruhů to vyvolalo určité problémy spojené s chápáním 
dané problematiky. Dodnes je u nich patrný určitý odstup či nedůvěra vůči těmto myšlenkám. Jestliže 
v polovině 20. století architekti a urbanisté sami zdůrazňovali progresivní myšlenky dalšího rozvoje 
společnosti a měst, pak se iniciativa v této oblasti přesunula koncem století k představitelům jiných 
oborů. Myšlenky totální urbanizace, industriálních měst, „měst-strojů“, které uchvacovaly urbanisty 
na počátku století, dospěly k vrcholu kolem poloviny století. V tomto období již mnohým lidem začínala 
být jasná antiekologičnost podobných koncepcí. Romantika urbanizace se rozplynula, avšak problémy 
moderního města vyvstaly ke konci 20. století v celé své naléhavosti. Architektonická obec nepředložila 
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žádné zásadní alternativy k technokratickému charakteru urbanizace. A tak v urbanistické praxi dosud 
do značné míry vládnou staré myšlenkové stereotypy. 

Když byla na konci století zformulována koncepce udržitelného rozvoje lidské civilizace a osídlených 
lokalit, ukázalo se, že odborníci v oblasti architektury nejsou připraveni akceptovat progresivní 
myšlenky. Tyto myšlenky jsou navíc v  mnoha ohledech protikladné zvyklostem a názorům 
na urbanistiku, které v jejich kruzích dosud převládaly. Specialisté v mnoha odvětvích pracují na tom, 
aby se civilizace v 21. století rozvíjela ve směru udržitelného rozvoje, a tohoto procesu se již účastní 
státní, společenské a komerční struktury většiny vyspělých zemí světa. Proto byla na Mezinárodním 
kongresu architektů MKA  v roce 1996 zvlášť zdůrazněna nutnost, aby se architekti a urbanisté aktivně 
zapojili do úsilí o zajištění přechodu  sídel k udržitelnému rozvoji.[7]. 

 

5. TERMÍN A KONCEPCE EKO-MĚSTA 
 

Ekocity (ecocity, ecological city) – jedná se o ekologicky zdravé město nebo jeho část, například 
městská čtvrť. Pojem ekocity zavedl v roce 1978 americký stavitel a ekolog Richard Register. Avšak 
vedle tohoto termínu existuje řada slov a slovních spojení, která rovněž označují ekologicky zdravé 
město. Zde jsou některé z nich: zahradní město (Garden city); zelené město (Green city); zdravé město 
(Health city); ekologické městečko (Ecovillage); ekopolis (Ecopolice). 
Jeden z čínských výzkumných pracovníků, který se věnuje problematice ekocity, profesor pekingského 
výzkumného centra ekologických věd Ru-Song Wang, definuje ekocity jako administrativní jednotku, 
která má ekonomicky výkonný a ekologicky efektivní průmysl, systematicky odpovědnou a sociálně 
harmonickou kulturu a fyzicky krásnou a funkčně oživující krajinu. Cíl rozvoje ekocity spočívá podle jeho 
názoru v plánování, projektování a výstavbě strukturálně jednotného města, včetně procesu jeho 
metabolismu a funkční stability, prostřednictvím kultivace ekologické krajiny, ekologického průmyslu                  
a ekologické kultury. Projektování ekocity je ekologický proces, který bere ohled na principy 
udržitelného rozvoje v rámci stability místního ekosystému, a to ekologizací výroby a spotřeby. [14]   

Rozvoj ekocity zahrnuje čtyři stadia: iniciování koncepce a všestranné plánování; plánování ekologické 
krajiny a legislativy; ekologické rozpracování projektu a rozvoje; kontrola ekosystému a řízení. 
Aby bylo možno vybudovat ekocity, je zapotřebí pět motivačních faktorů: administrativní zadání, 
vědecký dohled, průmyslová podpora, zapojení občanů a jejich motivovanost k aktivní účasti 
na realizaci projektu. 

Kanadský specialista v oblasti stavebních věd a ekologického plánování Sebastian Moffatt rozlišuje 
tři základní typy ekocity:  [14]   

I. TYP. Zelené ekocity. Zelená jsou pouze zvnějšku. Města, jejichž cíl spočívá v rozšíření nebo 
zachování městského přírodního prostředí tak, aby toto prostředí bylo zelenější, různorodější, vlídnější 
k obyvatelům města, a nikoli k automobilům. Zvýšení počtu a kvality zón pro pěší, zachování 
zemědělské půdy, identifikace ekologicky citlivých oblastí, vybudování přírodních parků k odpočinku 
občanů. 

II. TYP. Ekocity překonávající hranice. Města znepokojená především tím, jak překonat jednak 
biofyzické hranice a současně dosáhnout toho, aby ekonomický růst a zvýšení úrovně spotřeby mohly 
být udržitelné. Jejich problémy se zpravidla týkají nedostatku pozemků pro výstavbu obytných budov, 
znečištění vzduchu, nedostatku sladké vody, přeplněných silnic, nedostatku míst pro ukládání odpadů, 
zhoršení kvality vody v místní řece nebo jezeru a v obavách ze zvyšování nákladů a z nespolehlivosti 
zdrojů energie a paliv. Důraz se proto klade na takové cíle, jako je propustnost infrastruktury, 
aby bylo možno splnit dlouhodobé plány v oblasti ekonomického růstu. Větší a lépe propojená dopravní 
infrastruktura, systémy zásobování vodou, kanalizace, likvidace a zpracování odpadu mají přinést 
očekávaný efekt v podobě menšího znečištění ovzduší a vodního prostředí. 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

28 

 

 III. TYP. Zdravá ekocity. Města zařazující do plánů svého rozvoje prvky udržitelného růstu, respektují 
práva budoucích pokolení. Plánování ekocity se tak stává rozšířením osvícené sociální politiky. 
Historicky se problematika městského přírodního prostředí vždy odsouvala do pozadí ve snaze              
o dosažení krátkodobých sociálně-ekonomických cílů. Třetí typ ekocity tak představuje vyvážený 
přístup, který zajišťuje ekonomické a sociální přednosti při současném zachování dlouhodobého 
ekologického zdraví, řízení zdrojů a adaptability přírodního prostředí. 

K typu města, který se konstituoval ve 20. století, vyslovili pesimistické připomínky dokonce i známí 
architekti a tvůrcové současné architektury. Lze uvést názor F. L. Wrighta, který se domníval, 
že „současná civilizace může nejen přežít město, ale i vydělat na jeho smrti“. Koncentrace obyvatelstva 
Země v obrovských městech narušuje rovnováhu planety. Proto by se lidstvo mělo na zeměkouli 
rozptýlit rovnoměrněji. Známý badatel v oboru současné architektury Michel Ragon svého času 
konstatoval, že města 20. století velmi brzy zestárnou a stanou se „mrtvými městy“ - obtížným dědictvím 
lidí třetího tisíciletí. [9]. Opodstatněnost tohoto tvrzení, vysloveného v 60. letech, se plně potvrdila 
na konci století, kdy nastaly problémy s nutností rekonstrukce a ekologizace současných měst. 

Řada architektů a projektantů se shoduje v tom, že současný systém projektování a plánování měst 
vede k ekologickým problémům na území města a v přilehlých oblastech; výstavba měst v harmonii 
s přírodou, založená na ekologických principech, naproti tomu tyto problémy redukuje na minimum. 
Avšak právě R. Register stál u zrodu hnutí ekocity a významně přispěl k rozvoji městské ekologie. 

 

5. 1.  Případové studie ekologických sídel. Příklady dobré praxe a soudobé 
tendence 

 
V současné době neexistuje žádné město na světě, které by jako celek fungovalo jako Eco-City. 
Nicméně, existují  více něž desítky projektů i několik realizací tzv. Eko-City, jejichž autoři si stanovili 
za cíle vytvořit udržitelné ekologické čtvrtě  ve stávajících městech, ale i  vytvořit návrhy nových měst, 
které lze považovat bez nadsázky za Eco-City. Mezi tyto projekty patří "Christie Walk Eco-City", 
které zahájila australská organizace "Urban ecology" a přímo autor projektu  Paul F. Downton;           
eko-město "Arkozanti", které po mnoho let staví v USA architekt Paolo Soleri.  

Existují také města, kterých  si stanovili za cíl, aby jejich město bylo šetrné k životnímu prostředí a stalo 
se ekologickým. Např. jsou to města: Berkeley a Cleveland v USA, Curitiba v Brazílii, Fayrburg                          
a Erlandgen v Německu, Alberta v Kanadě, Midrand v Jižní Africe, Waitakere na Novém Zélandu, 
Adelaide v Austrálii, Shenzhen v Číně. 

 

5. 1. 1. Zahraniční zkušenosti s výstavbou ekosídel na zelené louce 
 

Zkušenosti s výstavbou ekologických sídel (ecosettlements) z Evropy jsou shrnuty v knize „Navrhování 
environmentálních osad“, která byla vydána v roce 1997 Evropskou akademií životního prostředí měst 
v Berlíně [8]-[1]. Je v ní možné nalézt příklady i z Evropy:  

- Vesnice Järna a sídlo antroposofů, Švédsko, 64 domů (obr.7,8); 

- Rezidenční čtvrť Ecolonia v Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko, 101 domů (obr.9,10,11); 

- Solar Village ve Pefki, Lykovrissi, Řecko, 435 domů (obr.12,13); 

- Puchenau II Garden City blízko Linze, Rakousko, 750 domů (obr.14); 

- Obytný komplex Beethowen Park, Německo, 70 domů (obr.15); 

- Obytný komplex The Solar Settlement, Německo (obr.17); 
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- Obytný complex Solar city, Linz, Rakousko 

Ve Švédsku se výstavba ekovesnic (ecovillage) aktivně rozvíjí a od roku 1980 se realizovalo 20 projektů 
podobných sídel. Ekovesnice podle návrhů švédských odborníků představují socio-technický systém 
s lokálním zpracováním odpadů, kanalizace, bezodpadových technologií pro vytápění a dodávky vody, 
zásobování energií i využití sluneční energie [36]. 

Jako příklad komplexní ekovesnice, v níž se povedlo odpovídajícím způsobem realizovat principy 
sociální a architektonické ekologie, můžeme uvést vesnice postavené v 70. a 80. letech a sídlo 
antroposofů v Järně ve Švédsku.  

 

 

 
Obrázek 7. Vesnice Järna a sídlo antroposofů, Švédsko: a – dům antroposofů; b – základní škola [33]. 

 

Ve Švédsku se realizuje rozsáhlý soubor principů ekologické architektury a stavebnictví: úspora 
energie, solární energie, soběstačný systém podpory života, intenzivní zemědělství a zahradnictví, 
ekologicky šetrné stavební materiály s ohledem na další recyklaci, socializace životního prostředí apod. 

Každé sídlo má své specifikace. Například vesnice Ekolonia v Nizozemsku se zaměřila 
na shromažďování a využívání dešťové vody pro další zásobování vesnice. Ekolonia se rozkládá kolem 
velkého rybníku, který plní své technické funkce, jako jsou sběr a rozvod vody, ale také zlepšuje životní 
prostředí vesnice a esteticky ji obohacuje.  

Dalším příkladem je poměrně velká solární vesnice postavená ve Fefki v Řecku. Zde je možné nalézt 
různé solární systémy, pasivní i aktivní, zkombinované s různými typy výstavby: s nízkou a vysokou 
hustotou, malým a středním počtem podlaží apod.  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 8. Vesnice Järna, Švédsko (1970 – 1990): a – krajinná a plánovací 
organizace vegetačních kořenových čistíren odpadních vod v okolí Järny: 
1... 6 – průtočné vegetační čistící rybníky, kterými voda protéká během 4 - 5 

roků, b – drenážní rýha a kaskáda pro provzdušňování vody [34]. 
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Obrázek 10. Rezidenční čtvrť Ecolonia v Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko: a – Tower house; b – Waterhouse, nábřeží; 

pohled z ulice na Tower House [35]. 
 
Příklad Puchenau II Garden City můžeme považovat za dostatečně velkou lokalitu pro ověření 
ekologických principů v urbanistickém a architektonickém řešení. První fáze výstavby zahrnuje realizaci 
750 domů (Puchenau I mělo 240 jednotek) respektujících základní principy ekologické architektury.  

 
Obrázek 11. Mapa vesnice Ecolonia, Nizozemsko [35].    Obrázek 12. Mapa Solar Village ve Fefki, Lykovrissi, Řecko [27]. 

 

 
Obrázek 9. Rezidenční čtvrť Ecolonia v Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko: a, b, c – příklad sídla v krajině [26]. 

 

Obrázek 13. Solar Village ve Fefki, Lykovrissi, Řecko: a – pohled z ptačí perspektivy; b –pohled z ulice [28-29]. 
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Obytný komplex Beethoven Park na předměstí Kolína [38] se kromě výše uvedených ekologických 
principů vyznačuje také vysokou architektonickou kvalitou. Tato oblast se skládá ze čtyř 
až pětipodlažních budov se 385 byty. Její hlavní atrakcí je rybník, kolem kterého jsou seskupeny hlavní 
budovy. Intenzivní ozelenění dává čtvrti kvalitu parku a je i turisticky atraktivní. 

V komplexu The Solar Experiment ve Freiburgu můžeme vidět dvou až třípatrové budovy navržené 
podle zásad “helio architektury” [37]. Návrháři zde řešili problém, jak vytvořit vesnici s “nulovou 
spotřebou”, která by energii nezbytnou pro své potřeby produkovala využitím obnovitelných zdrojů, 
například pomocí solární energie. 
 

 
Obrázek 14. Puchenau II Garden City blízko Linze, Rakousko: a – mapa vesnice; b – pohled na budovu z ulice [1]. 

 
Jako první sídlo na světě, které bylo navrženo a provozováno s principy “permaculture”, funguje                 
v Austrálii od roku 1986 ekovesnice Crystal Waters (Obr.17) se 300 obyvateli. Zásady permaculture 
kladou důraz na maximální rovnováhu životního prostředí a aktivit lidí, kteří v něm žijí. Většina výrobků 
a materiálů (70 – 75 %) je vyrobena ručně, vesnice využívá aktivní i pasivní energii.  Sídlo existuje 
už 25 let, je plně soběstačné a samofinancovatelné. 

 

 
Obrázek 15. Obytný komplex Beethowen Park v Kolíně nad Rýnem, Německo: a – mapa komplexu; b, c, d, e – vnitřní 

obytné prostory [40-41]. 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

32 

 

 
Obrázek 16. Obytný komplex The Solar Settlement ve Freiburgu, Německo: a – schéma zástavby území; e – fasáda 

energeticky úsporného domu; b, c, d, f, g – vnitřní obytné prostory [42]. 

 
Jak je vidět z výše uvedených příkladů, nemůžeme říct, že by se ekovesnice svou velikostí výrazně 
lišily. Mají za sebou totiž jen krátkou historii a zatím ještě neměly čas k rozvoji a přerodu do větších 
sídel. Dalším důvodem je zřejmě to, že v rozvinutých zemích, v nichž je většina této výstavby rozšířena, 
se bytové problémy povedlo z velké části vyřešit a potřeba nové bytové výstavby a nových měst je jen 
malá. Daleko větší potenciál zde tak má ekologická obnova stávajících obytných oblastí a oblastí 
velkých měst. 
 

5. 1. 2. Ekologická obnova obytných čtvrťi v zahraničí 

 
V 90. letech došlo ve světě ke zřetelnému vývoji procesu ekologické obnovy městských čtvrtí. Odborníci 
na tento směr architektury se shodují, že ekologizovat část území města je snadnější než vytvořit nová 
ekosídla na zelené louce. Dalším důvodem, jenž má vliv na rozvoj v této oblasti, je naléhavá potřeba 
modernizace stávajících historických budov v evropských městech.[18]. 

Právě v Evropě je urbanistická renovace velmi rozšířená.   

Dochází k přetváření zastaralé zástavby v moderní komfortní bydlení s občanskou vybaveností 
v souladu se zásadami udržitelné architektury a to jak na malých lokalitách skládající se z několika 
domů, tak i na velkých územích. Mezi ně patří například [1]: 

- rekonstrukce vícepodlažních bytových domů – Rehbockstraße v Hannoveru, Německo (obr.18); 

- renovace bytových nemovitostí – Aarepark v Solothurnu, Švýcarsko (obr.19); 

- renovace zdravotnických budov a jejich přebudování na obytné a veřejné budovy – Wilhelmina    
      Gasthuis-terrein v Amsterdamu, Nizozemsko (obr.20); 

- obnova obytné čtvrti Fredensgade v Koldingu, Dánsko (obr.21); 

- ekologická urbanistická obnova – 7. čtvrť ve Vídni, Rakousko (obr.22) 
 

 
Obrázek 17. Ekovesnice Crystal Waters, Queensland, Austrálie: a – územní plán; b, c, d – fotografie pořízené před a po 

v Crystal Waters, z nichž vyplývá, jak byl degradován dobytek majetku [43]. 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

33 

 

 
Obrázek 18. Rekonstrukce bytových domů, Rehbockstraße v Hannoveru, Německo: a – izometrické projekce; b – před 

rekonstrukcí; c – po rekonstrukci [1]. 
 
Během rekonstrukce probíhá obnova nosných konstrukcí budov, izolace stěn, oken a dveří, mění 
se technické vybavení a používají se solárních systémy na ohřev užitkové vody. Zajišťuje se také sběr                  
a využití dešťové vody. Je možné také provést generální změnu plánu obytné čtvrti, komplexní 
uspořádání a ozelenění.  
 

 
Obrázek 19. Renovace bytových nemovitostí – Aarepark v Solothurnu, Švýcarsko: a – situační plán; b – před rekonstrukcí; 

c – po rekonstrukci s novými balkony [1]. 
 

 
Obrázek  20. Wilhelmina Gasthuis-terrein v Amsterdamu, Nizozemsko: a – situační plán; b – před rekonstrukcí; c – po 

rekonstrukci [1]. 
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Obrázek 21. Fredensgade v Koldingu, Dánsko: a – situační plán; b – před vyklizením prostoru vnitrobloku; c – úprava 

vnitrobloku s výsadbou zeleně [1]. 
 
Na příkladu města Adelaida v Austrálii můžeme pozorovat, jak probíhá vytváření ekočtvrti, v níž jsou 
zahrnuty aktivity jako například podpora jejích obyvatel pomocí metod plánování organizace obytných 
prostor, výsadba zeleně pro pěší chůzi, solární kolektory na ohřev vody a helio-elektrárna. Obnově 
vlastností znečištěných elementů krajiny napomáhají také využívání místních ekologických stavebních 
materiálů a ekologická doprava. 
 

 
Obrázek 22. Ekologická urbanistická obnova ve Vídni, Rakousko: a – situační plán; b – 7. čtvrť [1]. 

 

 
Obrázek 23. Ekočtvrť v Adelaidě, Austrálie: a – fasáda energeticky úsporného domu; b – vnitřní obytné prostory [44]; c – 

V Adelaidě jezdí Tindo, první autobus na světě fungující na solární energii. Na centrálním autobusovém nádraží funguje 

systém napájení nebo nabíjení  solárních vozidel  [30].   
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Obrázek 24. Curitiba, Brazílie: a – pohled na město; b – vnitřní obytné prostory; c – zastávka veřejné dopravy v podobě 

přistávacích plošin [31, 45, 46, 47].   
 
Curitiba (obr.24), hlavní město státu Paraná v Brazílii, se s 1,6 miliony obyvatel a rozlohou 430 km² 
se proslavilo svými zkušenostmi s ekologizací. Starostovi města, jenž je profesí architekt, 
se po mnohaletém úsilí podařilo přeorganizovat celý systém veřejné dopravy tak, aby její použití bylo 
výrazně pohodlnější oproti cestování osobním autem. Tohoto stavu bylo dosaženo mimo jiné 
následujícími opatřeními: 

 speciální pruhy na hlavních ulicích pro vysokorychlostní autobusové linky 

 vybavení zastávek pro veřejnou dopravu v podobě přistávacích plošin, zvýšených na úroveň 
podlahy dopravního prostředku, což umožňuje snadný nástup a výstup cestujících; jde o opatření 
obzvláště výhodné pro seniory a zdravotně postižené osoby na invalidním vozíku 

Za dobu 25 let se plocha ozelenění na obyvatele zvýšila stokrát – z 0,5 m² na 50 m². Průmyslové 
závody byly přemístěny z obytné části města a do organizace a zlepšená životního prostředí 
se značnou měrou zapojili i samotní obyvatelé města [39]. Metody zlepšování městského životního 
prostředí, které byly v Curitibě použity, si zaslouží největší pozornost a šíření. V roce 1995 byla Curitiba 
jako nejzelenější město světa vyznamenána OSN. 

 

5. 1. 3. Zkušenosti v České republice 
 

Nové možnosti na realitním trhu, které rozšířily nabídku kvalitního bydlení, jdou ekologičtějším                   
a úspornějším směrem. Tento trend je podpořen i stále rostoucími cenami energií a stále častějšími 
zdravotními problémy obyvatel způsobenými špatným životním prostředím. Podíl nízkoenergetických 
či pasivních projektů každým rokem roste a od roku 2020 se navíc dle evropské směrnice číslo 
2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD II) budou smět stavět pouze domy a byty s téměř 
nulovou spotřebou, které jsou daleko šetrnější k přírodě, člověku i peněžence, než standardní 
novostavby. 
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To vyžaduje kontinuální přípravu a zavádění všech druhů inovací. Bude tedy i potřeba zvýšení 
kvalifikace pracovníků stavebních firem. I když pojem „téměř nulová spotřeba“ zatím není přesně 
definován, je téměř jisté, že bude primárně vycházet z požadavků, které jsou dnes kladeny na pasivní 
domy. Těch je již v Evropě více než 32 tisíc, v České republice několik set a každým rokem jejich počet 
výrazně narůstá. 

Uskutečněných projektů Eco-City či ekologické rekonstrukce stávající  zástavby v moderním chápání 
ekologických problémů v České republice zatím nejsou. Ale počet organizací i firem specializovaných 
na ekologickou bytovou výstavbu se pomalu zvyšuje. 

 
Pilotní testování, úspěchy 
V roce 2011 pilotně testovala výše popsanou metodiku hodnocení místní udržitelnosti čtyři města, 
která jsou dlouhodobě na špici místní Agendy 21 v ČR: Chrudim, Kopřivnice, Litoměřice a Vsetín, 
Jihlava. Tato města dlouhodobě „prošlapávají cestu“ nových přístupů a řešení a pro ostatní jsou 
inspirací a zdrojem dobré praxe. Všechna zmíněná města jsou příkladem systémového nastavení řízení                          
a koordinovanou mezioborovou spoluprací v dílčích oblastech, např. energetice.  

Zvláštní zmínku zaslouží město Chrudim, které dosahuje dlouhodobě významných úspěchů ve světové 
soutěži LivCom Awards: LivCom v Londýně 2007: Zlatá cena s třetím místem, LivCom v Dongguanu 
2008: Zlatá cena s druhým  místem, LivCom v Plzni 2009: Zlatá cena s druhým místem, Zlatá cena                    
s třetím místem v oblasti ekologicky udržitelných projektů a finanční dotaci ve výši 10 000 liber 
za grantový projekt, LivCom v Chicagu 2010: Zlatá cena s prvním místem, Bronzová cena, Zlatá cena, 
LivCom 2011 v Soulu: Stříbrná cena, Zlatá cena s druhým místem a Zlatá cena. [22]. 

 
Mezinárodní  spolupráce 
Česká republika spolupracuje zejména s ICLEI. Její zástupce je od roku 2006 členem LA21 European 
Roundtable – mezinárodní platformy, která sdružuje zástupce evropských zemí (nejen EU), zabývající 
se na podporou místní Agendy 21. Účastníci setkání si vyměňují zkušenosti, předávají poznatky z praxe 
a hledají cesty pro možnou společnou podporu udržitelného rozvoje na místní úrovni. Inspirace                      
a zkušenosti ze zahraničí jsou pak využity v další koncepční práci nebo jsou informace a poznatky 
předávány přímo samosprávným orgánům a občanům.  Tak se např. Aalborské závazky staly inspirací 
pro hodnotící systém MA21 v ČR (viz výše, odstavec Hodnocené oblasti). 

Místní Agenda 21 má v České republice v současné době dobré systémové nastavení a počet 
zainteresovaných měst pomalu, ale stále stoupá. Současná krize a na ní navazující restrikce postihly                  
i tuto oblast. Bylo zastaveno financování MA21 z revolvingového fondu (viz výše) a došlo                                  
i k personálnímu omezení pro výkon této agendy nejen na úrovni centrální státní správy. Navzdory této 
skutečnosti je zde MA21 stále na vzestupu. Zejména díky Národní síti Zdravých měst ČR – nejen 
aktivním členům asociace, vlastním realizátorům MA21 - politikům s vizí, schopným koordinátorům                    
a všem členům místních týmů. Ale i kancelář NSZM, která v úsporném režimu, leč zcela profesionálně, 
zpracovává projekty a umožňuje vzdělávací a diskusní akce i další aktivity. Dík náleží i dalším: 
expertům z akademické sféry, neziskovým organizacím a vstřícným zástupcům jednotlivých resortů. [6] 
Světový Summit v Johannesburgu, který se konal 10 let po Riu, přišel s logickým doporučením 
posunout se od agendy k akci, resp. od „místní Agendy k „místní Akci“.  

Na rozdíl od pokročilých světových i evropských měst však v ČR místní Agenda nebyla něčím, 
co již nestačí. Místní Akce v českých podmínkách znamenala jednotlivé konkrétní drobnější projekty – 
ve smyslu „i malý čin je lepší, než velká slova“. Vzhledem k tomu, že se v českých zemích místní 
Agenda 21 příliš nezabydlela, zdála se místní Akce její srozumitelnější variantou s konkrétními výstupy. 
Vadou byla nesystémovost a to, že projekty byly ad hoc, iniciovány a realizovány ponejvíce neziskovými 
organizacemi. Skupina, která se při Ministerstvu životního prostředí začala tvořit v roce 2003 
se ale systémového přístupu nechtěla vzdát, s odůvodněním, že úspěšná Akce musí mít nezbytné 
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předpoklady - politickou podporu, strategické začlenění, komunikaci s odbornou a širokou veřejností. 
Nechceme-li na tyto aspekty rezignovat a realizovat pouze drobné projekty, je třeba, aby se místní Akce 
stala nutnou (ale nikoliv samostatně postačující) součástí systémového přístupu místní Agendy 21. [11]   

 

5. 1. 4. Obecný stav výstavby  ekologických sídel ve světě 

 
V celosvětovém měřítku narůstá tendence k výstavbě ekologických sídel a k ekologické rekonstrukci 
obytné zástavby. Prakticky ve všech zemích Evropského společenství existují realizované projekty 
ekologické výstavby. V této oblasti se nejvíce angažují Švédsko, Dánsko a Německo. 

V západní Evropě se na procesech ekologizace měst a osídlených lokalit aktivně podílejí vlády států. 
Vydávají se zákony zaměřené na řešení těchto otázek (například ve Švédsku [2]), provádí se politika 
decentralizace vědeckých výzkumů. Osobám nebo organizacím, které se podílejí na výstavbě                
a rekonstrukci ekologických sídel, se dostává finanční, organizační a právní podpory. 

V Evropě byly založeny a fungují vědecké ústavy a výzkumná střediska, které se specializují na tuto 
oblast (Evropská akademie městského životního prostředí aj.) 

Stavba ekologických sídel se rozvíjí v Severní a Jižní Americe, Austrálii. 

V České republice se tento proces ještě nedostal za hranice projektování jednotlivých ekologických 
budov. V této oblasti však také dochází ke shromažďování zkušeností, získávání organizačních                        
a finančních zdrojů. Je zjevné, že se řadě organizací podaří v nejbližší budoucnosti realizovat výstavbu 
ekologických sídel v praxi.  

V České republice se výstavba ekologických staveb realizuje zatím pouze díky úsilí soukromých osob 
a organizací. Státní struktury sehrávají v této aktivitě spíše pasivní roli, přestože je do legislativních 
dokumentů v ČR promítnuta řada stanovisek, které jsou v souladu s koncepcí udržitelného rozvoje obcí, 
aktivní státní politika se v této sféře neprovádí. 

V Evropě již ekologické problémy sídel vyvolávají delší dobu obavy. V důsledku vysoké hustoty osídlení 
se stávají aktuálními otázkami ekologické rekonstrukce obytné zástavby. Problémy ekologizace 
prostoru určeného k bydlení patří k nejaktuálnějším. 

Země Severní a Jižní Ameriky a Austrálie mají k dispozici velké teritoriální zdroje; relativně uspokojivá 
ekologická situace jim umožňuje zabývat se těmito problémy s menší aktivitou. Hlavní aktivity zde 
spočívají v „ideových představách“ lidí, kteří shledali nutnost řešení těchto problémů. Svou činnost 
široce rozvíjejí soukromé nadace, podporující uvedený proces, výstavbou ekologických sídel 
se zabývají skupiny „zelených“ a jiných organizací ekologického zaměření. 

V Česku, které má dosti značné rezervy ekologických, přírodních a územních zdrojů, tento proces také 
ještě nezískal podporu ze strany státních struktur a rozvíjí se díky úsilí jednotlivců a organizací. 
Zohlednění ekologických aspektů v územním plánování znamená dle Zákona č. 50/1976 Sb.,                          
o územním plánování a stavebním řádu, vytvoření předpokladů k zabezpečení trvalého souladu všech 
přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí               
a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší.  

Vzhledem k tomu, že stavebnictví a domácnosti se vysokou měrou podílí na znečišťování životního 
prostředí, by mělo být snahou architektů - urbanistů realizovat výstavbu, která je ohleduplná vůči 
životnímu prostředí a především zajišťuje jejich obyvatelům zdravé bydlení. Teoretické otázky 
ekologizace a metody jejího prosazování na vysoké urbanistické úrovni jsou předmětem aktivní diskuse 
v odborném tisku a na různých konferencích. Praktická činnost v této oblasti se však ještě neposunula 
na urbanistickou úroveň. 
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Z výše uvedených důvodů vyplývá vysoce aktuální potřeba zpracování teoretických kriterií a zásad 
pro řešení ekologických problémů měst v České republice prostřednictvím stávajících zásad ekocity,                
a vytvořit mechanismus  pro použití těchto zásad, k zajištění zdravého bydlení v rámci udržitelného 
rozvoje města. 

 

6. ANALYZA VYBRANÝCH URBANISTICKÝCH SRUKTUR ZDRAVÉHO BYDLENÍ 
 

6.1. Zdravé  bydlení – kritérium kvality života      

 
Vysoká úroveň zdraví je základním atributem hospodářsky a společensky vyspělého státu. Zdraví 
obyvatelstva je podmínkou prosperity a vysoká hospodářská úroveň a politická vyspělost naopak 
pozitivně ovlivňují zdraví. Podpora a ochrana zdraví občanů by proto měly být důležitým kritériem 
při volbě postupů a strategií jak v ekonomických, tak sociálních resortech.  

V ČR se v 90. letech vytvořila dobrá teoretická i empirická základna pro programy ochrany a podpory 
zdraví. Dobře se uplatňuje Akční plán životního prostředí a zdraví řízený Radou vlády pro zdraví 
a životní prostředí, v níž jsou zastoupeny hlavní resorty. Novelizovaný statut Rady byl schválen 
usnesením vlády č. 36/2002. byl zřízen Výbor ZDRAVÍ 21 Rady, který tento specifický rozsáhlý 
a dlouhodobý program průběžně sleduje a předkládá Radě návrhy a stanoviska k řízení, koordinaci 
a kontrole úkolů vyplývajících z uvedeného programu. Na rozdíl od pracovní skupiny Rady, 
která je tvořena pracovníky ministerstev zastoupených v Radě, jsou členy Výboru především externí 
spolupracovníci – odborníci navržení příslušnými resorty, zástupci odborných společností, krajů, 
nevládních organizací apod.  

V posledních letech dochází k nárůstu zájmu představitelů měst i veřejnosti v ČR o mezinárodní Projekt 
Zdravé město SZO, což se projevilo i v počtu členů národní sítě - nárůst o 20 měst za 7 let. V pokrytí 
populace je situace poměrně příznivá, ve městech ČR zapojených do Projektu Zdravé město SZO nyní 
žije 1 080 tisíc obyvatel, což činí zhruba 11 % obyvatelstva ČR. 

Projekt Zdravá města ČR systematicky implementuje prostřednictvím Plánů zdraví doporučení ZDRAVÍ 
21; plány zahrnují LEHAP a místní Agendu 21 (podle doporučení OSN - WHO, HABITAT, UNDP ad.). 
Činnost Zdravých měst ČR je součástí Evropské kampaně udržitelných měst a obcí (ESCTC) 
a je zahrnuta do připravované Národní strategie udržitelného rozvoje ČR. [32] Koncept kvality života                 
v českém kontextu je rozvíjen Centrem pro sociální a ekonomické strategie FSV UK. Do hodnocení 
kvality života vstupují pouze objektivně určitelné parametry, které tuto kvalitu ovlivňují nejvýrazněji. 
Těchto parametrů je mnoho, protože kritérium je velmi komplexní, a ne všechny mají stejnou váhu. 
Koncept zahrnuje 12 výchozích domén kvality života, jako jsou například zdraví, zaměstnání, bydlení, 
aktivity volného času, apod.  

V disertační práci je koncept Kvality života využíván jako podklad pro výběr referenčních příkladů 
obytných souborů. Vysoká pozornost byla přikládána doméně zdravého vnějšího i vnitřního obytného 
prostředí.  Na základě hodnocení existujících příkladů zdravého bydlení v ekologických sídlech byly 
zjištěny jejich silné a slabé stránky, které byly použity pro zpracování hypotézy kritérií navrhování 
zdravého bydlení v rámci udržitelného rozvoje měst.  
 

6.2. Sběr dat a materiálů 

 
V celém průběhu doktorského studia byl prováděn sběr dat a materiálů týkajících se zdravého bydlení. 
Informačními zdroji byla tuzemská i zahraniční literatura, tuzemské odborné konference, exkurze, 
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workshopy a odborné webové stránky. Na základě studia získaného materiálu byla provedena 
precizace a uspořádání získaných dat a proveden výběr zkoumaných vzorků zdravého bydlení. 
Následně byla provedena analýza vybraných urbanistických struktur zdravého bydlení. 
 

6.3. Výběr urbanistických struktur 

 
Výběr pro analýzu urbanistických struktur byl proveden studiem referenčních příkladů ze zahraničí. 
Urbanistické struktury pro zdravé bydlení byli rozdělené do tři skupin: A, B, C.  
Skupina A – MIMO MĚSTO: volné plochy rozvojové (mimo intravilán města, příměstská sídla)  
Skupina B – VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území - dostavba 
Skupina C – PŘESTAVBA ČTVRTÍ: přestavba starých čtvrtí nebo Brownfields 

Pro každou skupinu bylo vybráno šest až sedm vhodných referenčních příkladů, které byly následně 
analyzovány. Výběr byl proveden tak, aby každý příklad byl již realizován, v maximálně míře odpovídal 
požadavkům udržitelného rozvoje, v každé skupině byla zajištěna různorodost (země výskytu, velikost 
plochy, urbanistické řešení) a byla možnost realizaci navštívit nebo získat maximální množství 
informací.  

Do skupiny A byly vybrany následující referenční příklady: 

1. PROJEKT EKOVESNICE MUNKSØGÅRD:  Munksøgård je městská eko-vesnice v Dánsku 

2. KISIELICE : Energeticky soběstačná vesnice, okres Warmia a Mazury v Iława County, Polsko 

3. WILDPOLDSRIED : ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ SÍDLO, Wildpoldsried, Bavorsko, Německo 

4. ECO-CITY VALDESPARTERA, Zaragoza, Španělsko  

5. VESNICE ECOLONIA, Nizozemsko 

6. THE SEABIRD ISLAND: Demonstrativní projekt Udržitelné komunity v Kanadě  

7. PROJEKT EKOSÍDLIŠTĚ: Gänserndorf, Niederösterreich, Rakousko 
 

Do skupiny B byly vybrány nasledující referenční příklady: 

1. CHRISTIE WALK EKO-CITY: projekt v regionu města Adelaide v jižní Austrálii 

2. EXEMPLAR - NW Bicester Eco Town, North-West Bicester (Oxfordshire), Velká Británie 

3. ECO VIIKKI, Helsinki, Finsko 

4. BRAAMWISCH ECOLOGICAL SETTLEMENT: Hamburg - Bramfeld, Německo 

5. SOLAR SETTLEMENT + SUN SHIP: smíšený komplex v ekologické čtvrti města Freiburgu . Vauban, 
Freiburg, Německo 

6. NANJING ECO HOUSING : komplex bytových domů v Číně , NANJING, ČÍNA 

7. WOHNBEBAUUNG SONNENPARK SALZBURG, Glaserstraße 26 a-f 5026 Salzburg 
 

Do skupiny C byly vybrány nasledující referenční příklady: 

1. PROJECT ECO- VILLAGE PEACE FACTORY: MONTOLIEU, JIŽNÍ FRANCIE / BROWNFIELD 

2. BedZED:  Ekologické sídlíště, Hackbidge, Sutton, UK - příměstská čtvrt na místě BROWNFIELD 

3.ARKADIEN WINNENDEN, Winnenden Německo 

4. STATION CENTER FAMILY HOUSING UNION CITY, California, United States of America  

5. GREEN CASCADE: nová udržielná městská komunita v City of Pickering, Kanada 

6. HAMMARBY SJÖSTAD, Stockholm, Švédsko 
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6.4. Analýza urbanistických struktur zdravého bydlení 

 
Vybrané referenční příklady byly analyzovány z hlediska základních principů udržitelného rozvoje: 

 
1) Urbanisticko-architektonického (velikost, počet objektů, výstavba-budovy, doprava, 

orientace, plocha střech) 

2) Environmentálního (zeleň, voda, odpad) 

3) Energetického (energetická soběstačnost, obnovitelné zdroje, vytápění a chlazení) 

4) Sociálního (sociální koncept, občanská vybavenost, pracovní příležitosti) 

 
Každé urbanistické struktuře referenčního příkladu jsou věnovány dvě až tři strany.  

Celý seznam příkladů ekologických souborů je na straně 38-39. Na začátku je vždy název urbanistické 
struktury. Pod názvem najdeme fotografie nebo obrázky vybraného referenčního příkladu. 

Nalezneme zde i informace o místě realizace, charakteru sídla, ploše pozemku, název autora návrhu 
a případných spolupracovníků. Pokud z dostupných zdrojů nebylo možné údaj zjistit, je údaj proškrtnut. 

Na začátku v levém sloupci jsou také uvedeny zdroje čerpání informací. 

V pravém sloupci jsou umístěny fotografie vybraného referenčního příkladu a v levém sloupci jeho 
stručný popis. 

V závěru každé skupiny referenčních přikladů je analýza zpracována do tabulky.  

 
 
 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

41 

 

 

SKUPINA A – MIMO MĚSTO: volné plochy rozvojové  

 
 

1. PROJEKT EKOVESNICE MUNKSØGÅRD, DÁNSKO 

2. PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ VESNICE KISIELICE, POLSKO 

3. REZIDENČNÍ ČTVRŤ ECOLONIA, NIZOZEMSKO  

4. EKOSÍDLIŠTĚ  ECO-CIUDAD VALDESPARTERA, ŠPANĚLSKO  

5. PROJEKT EKOSÍDLIŠTĚ ÖKOSIEDLUNG GÄRTNERHOF, RAKOUSKO 

6. ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ SÍDLO WILDPOLDSRIED, NĚMECKO 

7. DEMONSTRAČNÍ PROJEKT UDRŽITELNÉ KOMUNITY THE SEABIRD ISLAND, KANADA  
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PROJEKT EKOVESNICE  
MUNKSØGÅRD  

 
Městská eko-vesnice Munksøgård: situace a ptačí pohled na vesnici, [49], [50] 

 
MÍSTO 
ROSKILDE, DÁNSKO  
CHARAKTER SÍDLA  
EKOVESNICE NA PŘEDMĚSTÍ  
REALIZACE  
1995-2000  
ARCHITEKT 
THURE NIELSEN A RUBOW  
INVESTOR 
INVESTICE BUDOUCÍCH OBYVATEL 
SPOLU S ROSKILDE BUILDING 
ASOCIATION  

SPOLUPRÁCE 
- 

ZDROJ INFORMACÍ 
[48]  
http://www.munksoegaard.dk/index_en
.html. about munksøgård: sustainable 
technology. 
http://www.munksoegaard.dk: 
http://www.munksoegaard.dk/en/sustai
nable.html [online]. 10. dubna 2009 
[cit. 2015-07-24]. dostupné z: 
http://www.munksoegaard.dk/index_en
.html 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[49] 
http://munksoegaard.dk/links/gamleref
erater/prisopgave/index.html 
[50] 
AUTOR 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tato ekovesnice leží na kraji města Roskilde, jako zaintegrovaná 
část nově rozvinutého sousedství Trekroner připojuje k městu pole 
a farmy. Cílem projektu bylo vytvořit bydlení různých typů 
a velikostí, s rozdílnými typy vlastnictví, a dosažení vzájemné mixity 
a podpory rozdílných věkových skupin. Projekt zahrnuje 
100 řadových domků různých velikostí pro mladé i starší lidi, kteří 
vytváří aktivní společenskou komunitu. Ta je rozdělená 
do 5 obytných skupin s 20 řadovými domy. Každá skupina má jeden 
objekt pro společné aktivity (společenská setkání, večírky, tvůrčí 
aktivity atd.). Jedna ze skupin je určena pouze pro mladé lidi, jedna 
pro seniory a jedna je otevřená pro všechny věkové skupiny. [48]   
Společné aktivity ve starých budovách farmy  
Uprostřed seskupení leží stará farma náležící komunitě. Její budovy 
poskytují možnost pro konání mnoha společných činností, 
jako například kavárna, obchod se zeleninou, obchod s dárky, 
kancelář k pronájmu, pokoj na přespání k pronájmu, přístřešek 
pro kola, dílnu na opravu kol, sklad k pronájmu a chování zvířat. 
Přírodní stavební materiály  
Všechny domy jsou dřevostavby s vnitřní i vnější úpravou povrchů 
šetrnou k životnímu prostředí. Dělící stěny mezi řadovými domy  
jsou postaveny z nepálených stlačovaných cihel (s minimem 
energie použité pro zpracování cihel). Uvnitř obvodových konstrukcí 
se nachází tepelná izolace na bázi papíru (minimální energie 
v porovnání s klasickými minerálními vatami). Obvodové stěny jsou 
postaveny bez parozábrany pro nabytí lepšího vnitřního klimatu. 
Vnitřní příčky jsou ze sádrokartonu. Pro minimalizaci tepelných ztrát 
byla použita velmi dobrá tepelně izolační okna. Z důvodu minimální 
primární energie vynaložené pro úpravu venkovních povrchů cest 
byly všechny cesty a chodníky vyštěrkované. Jeden ze společných 
domů je postavený samotnými obyvateli s použitím slaměných 
balíků.  
Obnovitelné zdroje a energie  
V rámci obytného souboru funguje výtopna na peletky, která 
zajišťuje energii pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Sluneční 
kolektory umístěné na všech společných domech pokryjí během 
letního období téměř celou spotřebu energie na ohřev teplé vody. 
Na střechách jsou instalovány solární fotovoltaické panely vyrábějící 
elektřinu. Všechny domy mají pro komfort podlahové topení a pro 
úsporu energie větrání s rekuperací tepla. 

http://www.munksoegaard.dk/index_en.html
http://www.munksoegaard.dk/index_en.html
http://munksoegaard.dk/links/gamlereferater/prisopgave/index.html
http://munksoegaard.dk/links/gamlereferater/prisopgave/index.html
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Recyklace potravin a odpadu  
Ekotoalety zabezpečují oddělení tekutého a tuhého odpadu. Moč 
je sbírána a skladována v podzemních tancích, následně 
je rozstřikována na blízká pole jako přírodní hnojivo. Veškerý odpad 
je tříděn na mnoho složek a recykluje se v místní recyklační stanici. 
Také zde existuje místnost pro recyklování oblečení a ostatních 
věcí. Zbytky jídla a zahradní odpad je kompostován. 
V určených zeleninových záhonech pěstuje většina obyvatel 
zeleninu a kukuřici na přilehlých polích. Někteří také chovají ovce, 
kozy a jiný dobytek. 
Doprava  
Důležitým prvkem komunity je systém spolujízdy (car sharing). 
Na konkrétní den a hodinu, kterou potřebují někam vyjet, se předem 
napíší do tabulky, která pak slouží pro následnou organizaci aut. 
Za pravidelné příspěvky obyvatel se pořizují auta na šetrný 
energetický pohon. Na okrajích obytného souboru existuje několik 
míst, kde se dá parkovat, dále už je zákaz vjezdu s výjimkou 
stěhování. U parkovacích bodů jsou k dispozici vozíky 
na přepravování nákupů a těžkých nákladů do domu.  
Kromě automobilové dopravy lze také komfortně využít městskou 
hromadnou dopravu, Munksøgård leží v blízkosti železniční stanice. 
Obyvatelé používají intenzivně kola, mají na ně určené přístřešky. 
Správa obytného souboru  
Obyvatelé se starají o chod a rozvoj vesnice sami. Existuje 
zde množství spolků s valnými shromážděními a občany volenou 
radou zástupců, jež spravují společné vlastnictví a operace, 
jak například teplárna, čistička odpadních vod, vodní recyklační 
stanice, staré budovy farmy atd. Jeden spolek se stará o společné 
vlastnictví všech pěti obytných skupin, další spravuje staré budovy 
farmy, a navíc každá obytná skupina má samostatné spolky 
pro vedení vlastních aktivit. Schůzky bytové rady se konají 
pravidelně každý měsíc. Poradní schůzka otevřená pro všechny 
obyvatele se pořádá jednou za dva měsíce a probírají se zde otázky 
všeobecného zájmu.  
Další spolek zajišťuje společenské aktivity jako třeba zařizování 
večírků nebo oslavy státních svátků. Povinností každého obyvatele 
je účast alespoň v jednom spolku. Důležitým bodem pro fungování 
všech těchto spolků je rozpočet, který je schválen na valném 
shromáždění.  

 

 
Předsazená zimní zahrada; Spojení prvku skleníku s obytnou částí budovy; Permakulturní zahrady, komposty a skleníky,[50] 

 
Obytný celek funguje jako komunita s 

dobrými sousedskými vztahy [50] 

 
Chov koz a prasat [50] 

 
Elektrická energie jako alternativa 

ropných paliv [50] 

 
Alternativní doprava na pole [50] 
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PROJEKT ENERGETICKY SOBĚSTAČNÁ VESNICE 
KISIELICE 

 
Energeticky soběstačná vesnice Kisielice [54] 

 
MÍSTO  
OKRES WARMIA A MAZURY V 
IŁAWA COUNTY, POLSKO  
CHARAKTER SÍDLA 
ECO VESNICE MIMO MĚSTO 
VELIKOST 
ROZLOHA OBCE JE 17 280 HA 
REALIZACE 
2001 - DODNES  
INVESTOR 
SOUKROMÉ INVESTICE OBYVATEL 
S PODPOROU ZASTUPITELSTVA 
OBCE.  
PROJEKTY Z VELKÉ ČÁSTI 
FINANCOVÁNY ZE STÁTNÍCH A 
EVROPSKÝCH DOTACÍ A GRANTŮ.  
FIRMY IBERDROLA, EOLICA 
(ŠPANĚLSKO) 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
INFORMACE 
http://wrota.warmia.mazury.pl/kisielice
_gmina_miejsko_wiejska/component/o
ption,com_frontpage/itemid,1/lang,pl/ 
http://pl.wikipedia.org/wiki/kisielice 
http://inhabitat.com/this-polish-town-is-
100-powered-by-renewable-energy/ 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[54] 
http://investingpoland.eu/oferent/gmina
-kisielice/ 
[50] 
AUTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prvotní impuls pro ekologickou modernizaci obce Kisielice vznikl            
v roce 1998. Tehdy zastupitelstvo komunity v čele se starostou 
nechalo vytvořit rozvojový plán obce, zahrnující postupnou aplikaci 
principů trvalé udržitelnosti během příštích několika let. 
Tento projekt měl být ukázkovým příkladem, který by informoval 
veřejnost o pozitivních účincích ekologických zdrojů energie a také 
aby motivoval zahraniční investory k financování výstavby větrných 
farem v neobydlených venkovských oblastech.  
Hlavními body projektu bylo maximálně využít obnovitelné zdroje 
energie získané v místě spotřeby a částečně nebo trvale opustit 
závislost na uhlí a topném oleji. Dalším kritériem bylo efektivněji 
využít výrobních kapacit regionální zemědělské produkce. 
Atributy udržitelnosti 
Využívání alternativních zdrojů energie (slunce, vítr, biomasa)  
ekologické hospodaření s vodami a odpady, energetická soběstač-
nost.  
Větrná energie  
Charakteristická rovinatost polské krajiny přímo vybízí k využití 
větrných proudů k výrobě energie. To místní obyvatelé dobře věděli 
už v minulosti, jelikož první větrné elektrárny na území obce byly 
již před 2. sv. válkou. V roce 2001-2002 nechalo město vypracovat 
mapu povětrnosti území a poté vyzvalo místní i zahraniční investory 
k realizaci několika větrných farem v bezprostředním okolí obce. 

 
Mapa umístění větrných farem na území vesnice [54] 

http://investingpoland.eu/oferent/gmina-kisielice/
http://investingpoland.eu/oferent/gmina-kisielice/
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Energeticky soběstačná vesnice Kisielice [54], [50] 

 
První větrná farma IBERDROLA - Realizace v roce 2006. 
V rámci projektu se nechala zmodernizovat infrastruktura a obsluž-
né komunikace v okolí, byla postavena nadzemní dráha. 
Druhá větrná farma EOLICA - Realizace 2007  
Celkový výkon dodávaný do sítě je v současnosti 98,5 MW. 
Výtopna na biomasu  
V letech 2003 - 2004 začal program modernizace systému vytápění 
obce Kisielice s využitím obnovitelných zdrojů energie z biomasy.   
V první fázi obec zakoupila dva kotle na biomasu, které mají 
zpracovávat převážně biomasu od místních zemědělců. Bylo 
zapotřebí vybudovat novou síť dálkového vytápění, která byla 
přivedena do několika oblastí obce (areál základní školy, 
zemědělské školy, obecní úřad, bytové družstvo a největší sídliště 
ve městě). V druhé fázi obec investovala do rozšíření sítě vytápění  
i do dalších oblastí vesnice.  
V roce 2012 dokončili elektrárnu na bioplyn. Odpadní teplo jednotky 
zásobuje obec horkou vodou v letních měsících. 
Další aktivity  
V letech 2010 – 2013 proběhly setkání a přednášky pro podporu 
malých obnovitelných zdrojů energie pro jednotlivé domácnosti. 
Starosta obce ve své osvětové činnosti přesvědčil většinu obyvatel, 
aby v budoucnu využili některé s těchto principů udržitelnosti, 
např: solární kolektory, tepelná čerpadla, malé větrné turbíny. Dále 
město zmodernizovalo dopravní infrastrukturu a zefektivnilo pouliční 
osvětlení.  
V rámci celkové inovace energetického konceptu obce se postupně 
ekologicky zlikvidovali 3 uhelné kotle, 2 kotle na olej. Kromě toho 
jsou postupně likvidovány i uhelné kotle v domácnostech rodinných 
domů. Na kvalitě prostředí se tento akt podepsal výrazným 
snížením emisí a popele v ovzduší.  
Obec Kisielice je v současnosti ze 100% napájena energií                        
z lokálních obnovitelných zdrojů. V roce 2014 dostala vesnice 
ocenění od Evropské komise ManagEnergy award 2014 v kategorii 
soběstačnosti. Úspěch je o to pozoruhodnější vzhledem k faktu, 
že většina Polska stále získává zhruba 90% své energie z uhlí. 
 
 
 

 
 

 
Příklad obytné zástavby [50] 

 
Příklad obytné zástavby [50] 

 
Využívání alternativních zdrojů 

energie [50] 

 
Výtopna na biomasu [50] 
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REZIDENČNÍ ČTVRŤ ECOLONIA,  
VESNICE ALPHEN AAN DEN RIJN 

 
Rezidenční čtvrť ECOLONIA, vesnice ALPHEN AAN DEN RIJN [53] 

 
MÍSTO 
ECOLONIA, ALPHEN AAN DER RIJN, 
NIZOZEMSKO  
CHARAKTER SÍDLA  
EKOSÍDLIŠTĚ NA PŘEDMĚSTÍ  
ARCHITEKT 
LUCIEN KROLL 
SPOLUPRÁCE 
BAKKER BOOTS VAN HAAREN VAN 
DER DONK ARCHITECTENBUREAU 
BV, SCHAGEN 
ARCHITECTENBURO - J.P. 
MOERHLEIN, GRONINGEN 
ARCHITECTENBUREAU HOPMAN 
BV, DELFT 
BEAR ARCHITECTEN, 
ARCHITECTURAL AND 
RENOVATION CONSULTANTS, 
GOUDA 
ATD. 
VELIKOST 
27000 M2 

REALIZACE  
1989-1993 
INVESTOR 
SPOLUFINANCOVÁN 
NIZOZEMSKÝM MINISTERSTVEM 
PRO EKONOMIKU A 
MINISTERSTVEM BYDLENÍ 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.arch.umanitoba.ca 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[53] 
http://slideplayer.it/slide/196627/ 
http://www.dicat.unige.it/la_citta_sostenibil
e/med-eco-quartier/web/index01b8.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 
Projekt Ecolonia, který byl zahájen v roce 1991, byl součástí plánu 
rozšíření města Alphen aan der Rijn, které se nachází mezi městy 
Amsterdam, Haag, Rotterdam a Utrecht.   
Skládá se ze 101 dvojdomků a řadových domů v zástavbě 
280 jednotek v městském rozšíření Ker en Zanen. 
Ecolonia je pozoruhodným úspěchem, protože se týká následujících 
oblastí trvalé udržitelnosti: důraz na různorodost v městském 
plánování a architektuře za účelem testování různých ekologických 
přístupů, využití dešťové vody, pasivní a aktivní solární energie, 
implementace koncepcí zaměřených na úsporu energie, snížení 
spotřeby vody, využití odolných materiálů, design flexibilních 
dispozičních plánů a speciálního odhlučnění; zvláštní pozornost 
je věnována aspektům zdravého života. 
Všechny budovy byly navrženy tak, aby se maximalizoval přístup 
světla a minimalizoval vítr. 
Při vývoji Ecollonie byly použity suroviny z přírodního koloběhu 
uhlíku, jako například dřevní celulóza, přírodní barvy a pryskyřice; 
cementu bylo použito pouze pro pozdější recyklaci. 
Recyklovaný materiál, jako například suť a drcený beton                             
a sádrokartonové desky, pocházející z odsiřování spalin, byl použit 
v přízemí. 
 
Úspora energií 
Veškeré ekologické designové koncepce se dají zahrnout 
pod tři témata zaměřená na snížení spotřeby energie (nejméně 
o 25%), snížení spotřeby vody, snížení využívání půdy, snížení míry 
extrakce surovin a snížení používání fosilních paliv.  
 
Využití vody a odpadu 
V Ecolonii se dešťová voda používá pro zavlažování, splachování 
toalet a umývání aut. Ve společném středu byla vystavěna retenční 
nádrž. Jsou zde použity malé kanály, které přivedou vodu 
do nádrže, kde je čištěna mnoha různými mokřadními rostlinami. 
Tyto vegetativní filtry napomáhají rozkladu znečišťujících látek 
ve vodě z povrchů cest a chemických reziduí, které do nádrže 
v některých případech proniknou z trávníků a zahrad. Tady 
se používají organické techniky jako kompostování a mulčování 
a tekutý i pevný odpad se zde používá jako hnojivo. 
 
 

http://www.arch.umanitoba.ca/
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Rezidenční čtvrť ECOLONIA, vesnice ALPHEN AAN DEN RIJN, [50]                                  

 
Doprava 
Ecolonia je na západě ohraničena silnicí vedoucí z centra 
do vzdělávacího parku Archeonu; na této silnici je pouze slabý 
provoz. Při navrhování Ecolonie bylo cílem snížení automobilové 
dopravy. Nákupní centrum, ve kterém je řada obchodů, se nachází 
na sever od Ecolonie ve vzdálenosti deseti minut chůze od malé 
regionální železniční stanice. V Ecolonii je hlavním způsobem 
dopravy chůze a kolo, což má za následek nízkou hladinu hluku 
a zvýšenou bezpečnost. Automobilové komunikace jsou v Ecolonii 
navrženy pouze pro nízké rychlosti. Slabinou dopravního systému 
v Ecolonii je nerozlišování mezi různými druhy dopravy. Nejsou 
zde žádné označené parkovací zálivy nebo oddělené plochy 
pro chodce a cyklisty. Na plochách určených ke hrám 
a na společných plochách se také často parkuje. 
 
Větrání a topení 
Z celkového počtu 101 budov je 61 obydlí vybaveno kontrolovanou 
ventilací s rekuperací tepla, 32 je vybaveno mechanickou ventilací 
bez rekuperace tepla a zbývajících osm budov je ventilováno 
přirozeně. Téměř 80 obydlí má solární kolektory, namířené na jih. 
Deset obydlí v pěti dvojdomcích bylo záměrně navrženo                           
k experimentům s použitím solární energie. Tyto budovy využívají 
pasivní solární energii, obytné prostory jsou orientovány na jih                    
a před nimi je umístěn skleník s jednoduchým sklem, který slouží              
k pasivnímu získávaní solární energie. Všechny budovy byly 
vybaveny solárními kolektory, které slouží k ohřevu vody. Další 
skupina jedenácti budov zapojuje pasivní a aktivní použití solární 
energie; za tímto účelem mají na střechách další solární kolektory. 
 
Pracovní příležitosti 
Místní pracovní příležitosti, vytvořené postavením Ecolonie, zahrnují 
dva kadeřníky a jednoho lékaře. Protože byla Ecolonia navržena 
tak, aby byla případná zaměstnání dobře dostupná, mnoho jejích 
obyvatel již mělo stabilní práci předtím, než se do Ecolonie 
přistěhovali. Právě blízkost práce byla jedním z důvodů stěhování 
do Ecolonie. 
 

 
 

 
Technické zázemí  obytné zástavby 

[50]                                  

 
Příklad obytné zástavby [50 

 
Příklad obytné zástavby [50]                                  

 
Příklad obytné zástavby [50]                                  
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EKOSÍDLIŠTĚ  
ECO-CIUDAD VALDESPARTERA 

 
Eco-Ciudad Valdespartera letecký pohled na etapy výstavby [55] 

 
MÍSTO 
ZARAGOZA, ŠPANĚLSKO 
CHARAKTER SÍDLA  
EKOSÍDLIŠTĚ NA PŘEDMĚSTÍ  
ARCHITEKT 
MAGEN ARCHITECTS  
VELIKOST 
234,2 ha  
REALIZACE  

2001- 2010 
INVESTOR 
THE VALDESPARTERA ZARAGOZA 
PLC (PUBLIC LIMITED COMPANY) 
WAS CREATED AS A JOINT 
VENTURE, FUNDED WITH STATE 
CAPITAL AND COMPRISED OF THE 
ZARAGOZA CITY COUNCIL, THE 
AUTONOMOUS GOVERNMENT OF 
ARAGON AND TWO BANKS, 
IBERCAJA AND CAJA DE AHORROS 
DE LA INMACULADAD 
SPOLUPRACE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.wonderware.es/contents/im
ages/valdespartera_ss.pdf 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[55] 
http://www.wonderware.es/contents/im
ages/valdespartera_ss.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ekoměsto Valdespartera je bytový urbanizační projekt, který byl 
od počátku navržen a postaven tak, aby bylo dosaženo 
environmentální, ekonomické, sociální a kulturní udržitelnosti skrz 
energetickou účinnost (snížení spotřeby energie a využití 
obnovitelné energie), snížení městského odpadu, emisí 
a efektivního využívání zdrojů (voda a energie). 
Ekoměsto se nalézá na jihu města Zaragoza a má 9,687 domů 
na ploše 234,2 hektarů. 
Obdélníkové bloky ve směru východ-západ, vhodná orientace 
budov pro nejlepší možný sběr solární energie, ideálně orientace 
jižním směrem. Rovné střechy pro efektivnější instalaci solárních 
panelů a dvojité čelo s křížovým větráním. 
Materiály s vysokými stupni izolace, materiály s dostatečnou 
akumulační kapacitou a udržitelné materiály. 
Plynové bojlery pro centrální topení pro výrobu tepla a teplé 
užitkové vody. Dešťové nádrže nejdříve čerpají kontaminovanou 
vodu do odpadní sítě.  
Městské prostory: zelené plochy s původními rostlinami s malou 
spotřebou vody, uliční mobiliář z recyklovaných materiálů. 
Design budov přísně dodržuje lineární rámec a výšku šesti podlaží. 
Nicméně, pro účely městského designu, několik budov toto pravidlo 
porušuje. Zmiňované budovy slouží pro občanskou vybavenost, 
jako například nemocnice, škola nebo knihovna. Dlouhé čelní stěny 
jsou obvykle orientovány směrem sever-jih a mají prvky designu, 
které podporují pasivní topení a ochlazování za použití slunečního 
světla a ventilace. Veškeré budovy jsou vybaveny solárními panely, 
které slouží pro přípravu teplé vody. Vnější fasády obsahují 
akumulační kachle, které umožňují vypouštět v létě teplý vzduch 
a v zimě jej udržovat uvnitř.  
Parkování na místních komunikacích je běžné, ale v uličkách 
je parkování zakázáno, což umožňuje chodcům vrátit se k ulici jako             
k místu pro společné shromažďování.  
Pro Valdesparteru je energie poskytována mnoha různými 
vzdálenými zdroji, včetně uhlí a zemního plynu. 
Elektrické a plynové vedení je v celé oblasti vedeno v rozsáhlé 
podzemní síti.  
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Ekosídliště  „Eco-Ciudad Valdespartera“ [50] 

 
Pitná voda a voda k zavlažování mají oddělné přívody. Pitná voda 
je přiváděna z obecních rezervoárů do rezervoárů, které se nalézají              
v nejvyšším místě zástavby. Voda k zavlažování je ukládána 
samostatně a je čerpána z Císařského kanálu v Aragonu.                       
V jihozápadním kvadrantu byla vykopána dvě jezera, ve kterých 
je uchovávána voda na zavlažování pro případ, že nebude možné 
použít vodu z vodního kanálu. 
V celé zástavbě byl navržen a sestrojen pneumatický systém sběru 
odpadu. Tento systém sbírá odpad, který je poté roztříděn 
na všeobecný odpad, recyklovatelný odpad a organický odpad. 
Ve Valdesparteře je využití země výlučně obytné. V mnoha blocích 
jsou v přízemí obchody, čímž se zvyšuje variabilita prostředí. 
Instituce, jako například školy, nemocnice a knihovny jsou 
soustředěny v pásech, které se táhnou od východu na západ.                  
U několika z těchto budov stavba již započala, ale většina je zatím 
pouze ve fázi plánování. 
Protože nebyl design dvorů při stavbě řízen, je velmi rozmanitý.               
V několika dvorech je naplánována hustá výsadba rostlin, v jiných 
se budou nalézat místa, na kterých bude možné provozovat sporty, 
jako například volejbal, basketbal nebo cvičení s vlastní vahou těla 
na speciálních prolézačkách.  
Ve Valdesparteře jsou tři typy volných ploch, které mají celkovou 
plochu 11,5% zastavěné oblasti, nebo 68,2 akrů. Každý typ 
zahrnuje lehce odlišnou oblast veřejného přístupu a programu. 
Co se týče největšího měřítka, v jihozápadním sektoru oblasti byl 
založen regionální park. V této oblasti se budou pořádat velké 
veřejné události, jako například trhy, koncerty nebo cirkus. Je zde 
několik hřišť pro mladší děti, ale většina prostoru je zarostlá drnovou 
trávou a domácími rostlinami. Ve čtvrti byly vytvořeny společné 
parky, které jsou součástí výstavby. Tyto parky obsahují četná hřiště 
a pasivní rekreační plochy. Opakovaně jsou v nich také rozmístěny 
pavilony a různá umělecká díla a prostorové kompozice. Mobiliář 
je vyroben z recyklovaných materiálů a výsadba zeleně 
je z obvyklých domácích druhů. Každá skupina budov, sestávající 
ze dvou nebo tří jednotek,  má vnitřní dvůr, který byl navržen 
a postaven developerem samostatně. Tyto dvory se stylisticky velmi 
liší a jsou zamýšlené jako polosoukromé prostory pro obyvatele 
budov. 

 
 

 

 
Příklad zástavby [50] 

 
Ptačí pohled na „Eco-Ciudad 

Valdespartera“ [50] 

 
Základní residenční jednotka [55] 

 
Příklad obytné zástavby [50] 
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PROJEKT EKOSÍDLIŠTĚ  
ÖKOSIEDLUNG GÄRTNERHOF                                                                   

 
Ekosídliště  „Gärtnerhof“, [50] 

 
MÍSTO 
GÄNSERNDORF, 
NIEDERÖSTERREICH, RAKOUSKO 
CHARAKTER SÍDLA  
EKOSÍDLIŠTĚ NA PŘEDMĚSTÍ  
ARCHITEKT 
MAG.ARCH.ING. HELMUT DEUBNER  
VELIKOST 
7266 M2 

REALIZACE  
ZÁŘÍ 1988 
INVESTOR 
FEDERÁLNÍ VÝZKUMU A ZADALA 
SONDERWOHNBAUPRORAMM 
BMFWA 
SPOLUPRACE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
DEUBNER, H., SCHULLER, H.: 
ÖKOSIEDLUNG GÄRTNERHOF. 
DOKUMENTACION EINES 
PROJEKTES FORSCHUNGSARBEIT 
F 1075.GÄNSERNDORF. VERLAG H. 
WARTER & CO. GES.M.B.H., 1992  
http://www.atelierdeubner.at/de/1988_
oekosiedlung_gaertnerhof.asp 
[56] 
URBÁŠKOVÁ,H., 
JILČÍKOVÁ,V.:EKOLOGICKÉ 
ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ, FA 
VUT V BRNĚ 2008, ISBN 978-80-214-
3691-6 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[56] 
URBÁŠKOVÁ,H., 
JILČÍKOVÁ,V.:EKOLOGICKÉ 
ASPEKTY OBYTNÉHO ÚZEMÍ, FA 
VUT V BRNĚ 2008, ISBN 978-80-214-
3691-6 

 

 

 

 

 
Ekosídliště „Gärtnerhof“ se nachází asi 30 km severo-východně 
od Vídně. Žije zde asi 100 obyvatel v 11 rodinných a ve   2 bytových 
domech.  
Urbanistický koncept je založen na šetření energií, 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.  

 

 
Urbanistický koncept obytného souboru 
1- místní komunikace, 2- bytový dům, 3 – veřejný prostor s vodní plochou a 
dětským hřištěm, 4 – pojízdné chodníky,  5 – atriové domy, 6 – obytné atrium, 7 
– plocha pro setkávání obyvatel, 8 – obslužná komunikace, 9 – kryté parkování, 
10 – dům údržbáře , 11 – pařeniště pro pěstování zeleniny, skleníky, 12 – 
průchod do přírodního zázemí s kořenovou čistírnou odpadních vod [56] 

 
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. 

http://www.atelierdeubner.at/de/1988_oekosiedlung_gaertnerhof.asp
http://www.atelierdeubner.at/de/1988_oekosiedlung_gaertnerhof.asp
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Ekosídliště  „Gärtnerhof“, [50] 

 
Dispozice domů je řešena podle individuálních požadavků 
stavebníků, ale stejné materiálové pojetí (cihla, dřevo) vytváří 
jednotný celek. Pečlivým výběrem stavebních a interiérových 
materiálů splňující biologická kritéria bylo dosaženo v domech 
zdravé vnitřní prostředí 
Hlavní přístup vede vydlážděným veřejným prostorem s dětským 
hřištěm a posezením. 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. 100 m2) zajišťují intimitu 
jednotlivým rodinným domkům. Atria jsou umístěna před jižním 
průčelím a 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.   
Pro mytí, praní, splachování toalet a zavlažování zahrady apod. 
se používá vyčištěná dešťová voda z teras a střech domů. Odpad                  
z domácností je tříděn a organický kompostován a je využíván 
pro hnojení zeleninové zahrady. 
Jednotlivé odpadní vody jsou odděleny na frakce a čištěny                            
v kořenové čistírně, která vytváří třemi rákosovými rybníčky pěkné 
přírodní prostředí. Oběh vody a její provzdušňování je navíc 
podporováno čerpací stanicí poháněnou malou větrnou elektrárnou. 
Sedimentační nádrž je pod zemí. 
Cílem sociálního konceptu je, aby lidé všech věkových kategorií 
zde našli svůj domov a aby zejména mladí, prostřednictvím aktivní 
účasti v zahradnictví, řemeslné činnosti, péči o zvířata a sociální 
interakcí se naučili šetrnému chování k životnímu prostředí. 
Místem setkávání je také školka, truhlářská dílna a záhonky 
se skleníkem pro zahradničení a společné místo pro rekreaci 
s koupalištěm. 

 
 
 

 
 

 
  

 
Obytné budovy jsou pokryty solárními 

panely [50] 

 
Příklad obytné zástavby [50] 

 
Kořenova čistírna odpadních vod [50] 

 
Kořenova čistírna odpadních vod [50] 
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ENERGETICKY SOBĚSTAČNÉ SÍDLO 
WILDPOLDSRIED  

 
Pohled na vesnici WILDPOLDSRIED v kontextu krajiny [50] 

 
MÍSTO  
WILDPOLDSRIED, BAVORSKO, 
NĚMECKO, NADMOŘSKÁ VÝŠKA 
724 M. N M.  
CHARAKTER SÍDLA  
VESNICE, KRAJINA KOPCOVITÁ S 
PŘEVÁŽNĚ OBDĚLÁVANOU 
ZEMĚDĚLSKOU PŮDOU  
VELIKOST  
ROZLOHA KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ 
VESNICE 21 KM2 , POČET 
OBYVATEL OKOLO 2500  
REALIZACE  
1997 - DODNES  
INVESTOR  
SOUKROMÉ INVESTICE OBYVATEL 
S PODPOROU ZASTUPITELSTVA 
OBCE A JEHO PROJEKTŮ, 
STÁTNÍCH A EVROPSKÝCH DOTACÍ 
A GRANTŮ  
SPOLUPRÁCE 
- 
INFORMACE 
http://www.ekobydleni.eu/zivotni-
prostredi/nemecko-ma-prototyp-
vesnice-21-stoleti  
http://www.biocycle.net/2011/08/16/ger
man-village-achieves-energy-
independence-and-then-some/  
http://inhabitat.com/german-village-
produces-321-more-energy-than-it-
needs/wildpoldsried-
germany/?extend=1 
www.wildpoldsried.de/ 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[52] 
http://www.cipra.org/en/cipra/internatio
nal/projects/completed/cc-alps/good-
practice/wildpoldsried 
 

 
 
 
 

 
Vše začalo v roce 1997, kdy se zastupitelstvo obce rozhodlo 
zaměřit na ekologické projekty, tvorbu nových pracovních míst                  
a také získat další příjmy do obecní pokladny. Lidé ovšem začali 
uvažovat ekologicky už dříve, protože v dané oblasti byly velkým 
problém záplavy. Snaží se proto jako prevenci proti povodním          
o maximální využití dešťové vody (cca 1850 m3 retenčního 
objemu).  
 
V roce 1994 místní podnikatel zbudoval svou přírodní čistírnu 
odpadních vod a později se účastnil komunitního projektu pro celou 
obec. Se starostou navrhli podobnou čistírnu pro celou vesnici jako 
doplňkovou k dosavadní kanalizaci. Využili a rozšířili stávající 
zamokřená území a rašeliniště a dnes profitují z prodaného humusu 
a těší se ze zdravého prostředí bohatého na vodní plochy.  
 
V současnosti vesnice nejenže vyrábí veškerou energii                              
z obnovitelných zdrojů, ale také ji výhodně prodává. Zisk z prodeje 
nadbytečné energie je velký – dosahuje každým rokem již přes                
5 miliónů eur. Není proto divu, že se v obci a v okolí usazují firmy 
poskytující servis pro nejrůznější typy zdrojů obnovitelné energie. 
Velký boom solárních panelů nastal po vyhlášce Renewable Energy 
Source Act of 2000 (the Erneneurbare-Energien-Gesetz, EEG) 
Tzv. feed-in tariff (dotace), kdy byla garantována cena vykupované 
elektřiny na 20 následujích let. Starosta přesvědčil lidi ať si půjčí 
peníze a dají si fotovoltaické panely na střechu. Vložené investice 
se obyvatelům vyplatily. 
  
Více jak čtrnáctiletá spolupráce vedla k prosperitě městečka                         
a k možnosti výstavby komunitních budov: školy, tělocvičny, 
divadelního sálu, domova důchodců, hospody a dalších. Kromě 
občanských staveb, které jsou v majetku obce, má solární panely 
na svých střechách také 190 domácností. Aby výčet byl úplný, 
zmiňme ještě tři malé hydroelektrárny, které vyrábějí elektřinu 
ve prospěch místních obyvatel. 
 
 
 
 
 
 

http://www.wildpoldsried.de/
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Pohled na vesnici WILDPOLDSRIED v kontextu krajiny [52] 

 
Na místních farmách byly zbudovány dvě bioplynové stanice             
o celkovém výkonu 320,000 kWh/rok. V roce 2005 zavedli centrální 
vytápění na základě kogenerační jednotky pod radnicí. Jako zdroj 
se používají peletky z odpadnu dřevozpracujícího průmyslu 
Bavorska. Dřevo je nejen palivo, ale především konstrukční 
material, díky 1,4 hektarům lesů, které náleží obci. Mnoho budov 
bylo za posledních 16 let postaveno nebo rekonstruováno. Většina 
do pasivního standardu. S novými regulativy přišlo i motivační 
zvýhodnění pro lidi, kteří si postaví tzv.“nulové domy“. Recyklace 
odpadů je pro místní samozřejmostí. Skládka byla zavřena již před 
mnoha lety a organický odpad pokud není zpracován přímo                       
v zahradních kompostérech se zpracuje v centrálních jednotkách. 
 
Vesnice vyrobí z obnovitelných zdrojů 321% energie než sama 
dokáže spotřebovat. Snížila produkci CO2 o 65% a díky financím, 
které vydělají, se mohou pouštět do dalších projektů a šíření osvěty. 
Nedávno se začaly s velkým úspěchem zavádět elektromobily. 
Současný projekt napojení na chytrou síť „Siemens smart grid“ 
efektivně vyrovnává nebezpečné nárazové vzrůsty energie                   
v síti, které jsou charakteristické právě pro obnovitelné zdroje. 
Je to svým způsobem forma akumulace. 
 
Vedení obce rovněž pořádá pravidelné semináře pro všechny 
zájemce, kteří se chtějí poznat jejich recept na úspěch. Obec 
získala celou řadu národních a mezinárodních ocenění 
za její přístup k ochraně životního prostředí. S přílivem zvědavců                          
a nadšenců také vzrostla zaměstnanost ve službách. Hotely                     
a restaurace prosperují a v neposlední řadě také stavebnictví                 
z přírodních materiálů, hlavně tradiční truhlářské a tesařské 
řemeslo. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
Veřejné budovy jsou pokryty 

fotovoltaickými panely [50]                                 

 
Bioplynová stanice na farmě 

hospodářských zvířat [50] 

 
Dřevo jako ekologický místní materiál 

[52] 

 
Veřejné budovy jsou pokryty panely 

[50]                                  
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DEMONSTRAČNÍ PROJEKT UDRŽITELNÉ KOMUNITY  
THE SEABIRD ISLAND 

 
Udržitelná komunita The Seabird Island, [51] 

 
MÍSTO 
AGASSIZ, BRITISH COLUMBIA, 
KANADA 
CHARAKTER SÍDLA  
KOMUNITA NA PŘEDMĚSTÍ  
ARCHITEKT 
ROB SIENIUCR  
BROADWAY ARCHITECTS 
INVESTOR 
- 
SPOLUPRÁCE 
PROFESOR TANG LEE, 
UNIVERSITY OF CALGARY 
VELIKOST 
148 M2  
REALIZACE 
2002 - 2004  
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.broadwayarchitects.com/su
stainable-environmental-design-
projects/seabird-island-sustainable-
community.html 
http://www.greenhomebuilding.com/se
abirdisland.htm 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[51] 
http://www.broadwayarchitects.com 
http://www.greenhomebuilding.com/se
abirdisland.htm 
http://www.elements.nb.ca 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Tento projekt je inovativním přístupem k plánování, designu, 
konstruování a řízení vývoje této rezidenční komunity. Nachází 
se asi hodinu a půl cesty na východ od Vancouveru v Kanadě. 
Hlavním cílem je poskytnout příležitost k výměně informací mezi 
institucemi jako je First Nation a dalšími napříč celou Kanadou, 
aby mohli řešit výzvy týkající se udržitelného, k přírodě 
ohleduplného, zdravého a energeticky úsporného bydlení. 
Projekt spojuje komunitní plánování, architekturu a ekologický 
design. Celkové plány a přístup k designu budov jsou ve shodě                   
s učebním programem instituce First Nation o správcovství ekologie 
zvaným Budování udržitelné budoucnosti.  

 
Základní koncept udržitelného plánování komunity.[51]  
V Seabird Island jsou domy navrženy tak, aby byly: 
A) cenově dostupné – cenově dostupná stavba, provoz a údržba 
B) odolné, trvalé – používají vysoce kvalitní materiály a dlouhou životností 
a konstrukční techniky, které sníží budoucí údržbu a opravy problémů 
C) energeticky úsporné – jejich design tvoří obnovitelné zdroje energie, jako 
je vítr, sluneční a zemská energie, na snížení nákladů na vytápění a osvětlení  
D) dosažitelné – snadno měnitelné a udržovatelné 
E) flexibilní – používají flexibilní půdorysy a bezbariérové řešení, aby vyhověli 
měnícím se potřebám rodin a starších obyvatel 
F) zdravé – používají zdravé stavební materiály, mají vynikající kvalitu vzduchu. 

http://www.broadwayarchitects.com/sustainable-environmental-design-projects/seabird-island-sustainable-community.html
http://www.broadwayarchitects.com/sustainable-environmental-design-projects/seabird-island-sustainable-community.html
http://www.broadwayarchitects.com/sustainable-environmental-design-projects/seabird-island-sustainable-community.html
http://www.broadwayarchitects.com/sustainable-environmental-design-projects/seabird-island-sustainable-community.html
http://www.greenhomebuilding.com/seabirdisland.htm
http://www.greenhomebuilding.com/seabirdisland.htm
http://www.broadwayarchitects.com/
http://www.greenhomebuilding.com/seabirdisland.htm
http://www.greenhomebuilding.com/seabirdisland.htm
http://www.elements.nb.ca/


DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

55 

 

 

 

 

 

 

Udržitelné plánování, ekologický design a průběh konstrukce získal 
ohlas komunity, která se na něm také významně podílela. 
Prakticky každý obyvatel ostrova se nějakým způsobem zapojil. 
Od nejstarších, kteří pomáhali vytvořit duchovní léčivou zahradu, 
až po děti, které vypěstovali léčivé rostliny pro čtyři posvátné části.  
Domy jsou extrémně energeticky účinné. Teplo a energie jsou 
poskytovány zemí, větrem a sluncem.  
Tři větrné generátory na ostrově, který je velmi větrným místem, 
vyrábí asi 15 procent veškeré energie požadované domy. Většina 
prostorového vytápění a ohřevu vody je vyřešena čtyřmi levnými              
a technicky nenáročnými způsoby.  
Solární střechy, zemní trubice, podlahové topení a recirkulovaný 
horký vzduch ze zásobníků.  
V domech nejsou žádné kotle, pouze plynové ohřívače.  
Tmavě zelená kovová střecha na každém z domů ostrova je použita 
ke sběru solárního tepla.  
Zemní trubice v projektu perfektně odpovídají místním tradicím                 
a kultuře. Původní obyvatele byli zvyklí žít v děděných jámových 
domech, které byly uspořádané v kruhu, což podporovalo jejich 
komunity a chránilo lidi před živly.  
Důležité bylo také domy navrhnout variabilní. Všechny doma mají 
volnou dispozici, lehce přestavitelnou, měnící se společně 
s potřebami aktuálních uživatelů. 
Dešťová voda se shromažďuje a využívá se k zalévání zahrad, 
předzahrádek a ke splachování toalet. 
Parkovaní je řešeno po obvodu komplexu. Parkovací plochy nejsou 
zapečetěny (nepropustné), aby se nezamezilo vsakovaní vody 
do půdy. 
  
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Udržitelná komunita The Seabird Island [51] 

 
Pohled na The Seabird Island [51] 

 
Schéma jímání sluneční  energie 

střešním systémem [51] 

 
Schéma vytápění za pomocí zemních 

kolektorů (využití geotermální 
energie) [51] 
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6.4.1 Analýza skupiny A 
 
Tabulka 1. Urbanisticko-architektonický 
PROJEKT 
EKOVESNICE 
MUNKSØGÅRD 
 
 

Roskilde, Dánsko 

velikost 1875 m² 

počet objektů 100  

výstavba-
budovy 

Dřevostavby s kombinací nepálených lisovaných nepálených cihel v pasivním 
standardu. Použití přírodních materiálů.   

doprava Automobilová doprava je vyloučena, pouze pěší zóna a cyklostezky. K dispozici 
car-sharing. Dvě parkovací místa pro tělesně postižené. Návaznost na MHD. 

orientace orientované vůči světovým stranám 

plocha střech solární střechy 

PROJEKT 
ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÁ 
VESNICE 
KISIELICE 

Okres Warmia a Mazury v Iława County, Polsko 

velikost 17280 ha 

počet objektů 150 

výstavba-
budovy 

Bytové domy, navrhované  v pasivním standardu.  

doprava garáže, pěší zóna, je návaznost na MHD 

orientace orientované vůči světovým stranám 

plocha střech solární střechy 

REZIDENČNÍ 
ČTVRŤ 
ECOLONIA, 
VESNICE ALPHEN 
AAN DEN RIJN 
 

Ecolonia, Alphen aan der Rijn, Nizozemsko 

velikost 20000+100000 m2 

počet objektů 101 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické budovy. Použití přírodních, recyklovaných materiálů. Zahrnuje 
budovy různých typů a různých velikostí 

doprava Automobilová doprava je omezená, pěší zóna a cyklostezky. Přístup k veřejné 
dopravě. 

orientace 18 jednotek je orientována na sever-východ nebo na jih-západ, 22 domů na sever-
jih  (jižní expozice v severní polokouli a severní expozice v jižní polokouli) 

plocha střech zelené střechy 

EKOSÍDLIŠTĚ  
ECO-CIUDAD 
VALDESPARTERA 
 
 

Zaragoza, Španělsko 

velikost 243,2 ha 

počet objektů 9,687 

výstavba-
budovy 

Budovy, navrhované  v pasivním standardu. 

doprava Automobilová doprava, pěší zóny a cyklostezky. Návaznost na MHD. Parkování 
na ulici je na místních komunikacích, ale v uličkách je parkování zakázáno 

orientace východ-západ a jižní orientace 

plocha střech střešní zahrady 

PROJEKT 
EKOSÍDLIŠTĚ  
ÖKOSIEDLUNG 
GÄRTNERHOF 

Gänserndorf, Niederösterreich, Rakousko 

velikost 7266 M2 

počet objektů 11 rodinných domů a 2 bytové domy. 

výstavba-
budovy 

Budovy, navrhované  v pasivním standardu. Výběr stavebních a interiérových 
materiálů splňující biologická kritéria 

doprava Auta jsou garážována v přístřešcích s popínavou zelení mimo obytné objekty, 
pěší zóny a cyklostezky. Návaznost na MHD 

orientace rozvíjení stavební struktury s ohledem na topografickou polohu, směr převládajících 
větrů, orientací vůči světovým stranám, tvarem, objemem a povrchem budov, 
vnitřním a vnějším dispozičním zónováním. 

plocha střech solární střechy a zimní zahrady  

ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÉ 
SÍDLO 
WILDPOLDSRIED 

Wildpoldsried, Bavorsko, Německo 

velikost 21,35 km² 

počet objektů 350 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické - pasivní a nulové stavby. Přírodní materiály. 

doprava MHD a cyklostezky. Parkování v obytném území 

orientace orientované vůči světovým stranám 

plocha střech solární střechy 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

57 

 

DEMONSTRAČNÍ 
PROJEKT 
UDRŽITELNÉ 
KOMUNITY THE 
SEABIRD ISLAND 

Agassiz, British Columbia, Kanada 

velikost 1480 m² 

počet objektů 15 

výstavba-
budovy 

Všechny jednotky navrhované v zásadách FlexHouse  a pasivním standardu. 
Použití přírodních a recyklovaných materiálů. Různé typy bydlení: městský dům, 
duplex, a singlefamily. 

doprava Automobilová doprava je omezená, parkovaní je řešeno po obvodu komplexu. 
Parkovací plochy jsou propustné, aby se nezamezilo vsakovaní vody do půdy. 

orientace orientované vůči světovým stranám 

plocha střech solární střechy 

 
Tabulka 2. Environmentální 

PROJEKT 
EKOVESNICE 
MUNKSØGÅRD 
 

Roskilde, Dánsko 

zeleň  intenzivní vegetace, permakulturní zahrady, komposty a skleníky, předsazená zimní 
zahrada  

voda hospodaření s dešťovou vodou 

odpad Odpad je tříděn na mnoho složek a recykluje se v místní recyklační stanici, 
komunální kompostování. 
Moč je sbírána v oddělených toaletách a skladována v podzemních tancích, 
následně je rozstřikována na blízká pole jako přírodní hnojivo.  

PROJEKT 
ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÁ 
VESNICE 
KISIELICE 

Okres Warmia a Mazury v Iława County, Polsko 

zeleň intenzivní vegetace, produktivní zahrady s pěstováním ovoce a zeleniny 

voda hospodaření s dešťovou vodou, sběrné kolektory na dešťovou vodu 

odpad hospodaření s odpady 

REZIDENČNÍ 
ČTVRŤ 
ECOLONIA, 
VESNICE ALPHEN 
AAN DEN RIJN 
 

Ecolonia, Alphen aan der Rijn, Nizozemsko 

zeleň Letní a zimní zahrady, zelené střechy, zelené plochy kolem rybníka, jsou malé 
otevřené prostory ve středu skupin budov, všude kolem je intenzivní vegetace 

voda Zachycování dešťové vody a její opětovné využití pro např. WC-splachování 
a zavlažování 

odpad Třídění odpadu,  komunální kompostování 

EKOSÍDLIŠTĚ  
ECO-CIUDAD 
VALDESPARTER
A 
 

Zaragoza, Španělsko 

zeleň Soukromé a poloveřejné prostory, intenzivní vegetace, střešní a komunitní zahrady. 
Zelené plochy mezi budovami. 

voda hospodaření s dešťovou vodou 

odpad Podzemní pneumatický sběr pevného odpadu 

PROJEKT 
EKOSÍDLIŠTĚ  
ÖKOSIEDLUNG 
GÄRTNERHOF 

Gänserndorf, Niederösterreich, Rakousko 

zeleň Soukromé a poloveřejné prostory, intenzivní vegetace, nevelké obytné zahrady – 
atria, dvoupodlažní zimní zahrady. Obyvatelé sídliště si mohou i pěstovat zeleninu  
v místních pařeništích a sklenících. 

voda vyčištěná dešťová voda z teras a střech domů je se používá pro mytí, praní, 
splachování toalet a zavlažování zahrady apod. Jednotlivé odpadní vody jsou 
odděleny na frakce a čištěny v kořenové čistírně, která vytváří třemi rákosovými 
rybníčky pěkné přírodní prostředí. 

odpad Odpad z domácností je tříděn a organický kompostován a je využíván pro hnojení 
zeleninové zahrady, kompostéry 

ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÉ 
SÍDLO 
WILDPOLDSRIED 

Wildpoldsried, Bavorsko, Německo 

zeleň Soukromé a poloveřejné prostory, intenzivní vegetace, produktivní zahrady 
s pěstováním ovoce a zeleniny.  

voda hospodaření s dešťovou vodou, přírodní čistírna odpadních vod,  
 jako doplňková k dosavadní kanalizaci 

odpad hospodaření s odpady. Třídění odpadu, komunální kompostování 

DEMONSTRAČNÍ 
PROJEKT 
UDRŽITELNÉ 
KOMUNITY THE 
SEABIRD ISLAND 

Agassiz, British Columbia, Kanada 

zeleň Společný zelený dvůr, předzahrádky 
Obsahuje 1943 lužních hektarů, z toho 730 ha jsou pěstovány. 

voda Sběr dešťové vody, systémy pro zavlažování zahrad, předzahrádek a k WC-
splachování. 

odpad Třídění a recyklace odpadu 
nezávislý a soběstačný systém odpadních vod 
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Tabulka 3. Energetický 

PROJEKT 
EKOVESNICE 
MUNKSØGÅRD 
 

Roskilde, Dánsko 

soběstačnost Urbanistická struktura je energeticky soběstačná  

obnovitelné 
zdroje 

výtopna na pelety, sluneční kolektory, solární fotovoltaické panely a podlahové 
topení 

vytápění, 
chlazení 

teplárna provozována na dřevěné pelety a zásobovací systém místní je dálkové 
vytápění  

PROJEKT 
ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÁ 
VESNICE 
KISIELICE 

Okres Warmia a Mazury v Iława County, Polsko 

soběstačnost Vesnice je energeticky soběstačná, výroba energie pokrývá potřeby, přebytek 
prodávají do veřejné sítě 

obnovitelné 
zdroje 

Využití alternativních zdrojů energie (slunce, vítr, biomasa): solární kolektory, 
tepelná čerpadla, malé větrné turbíny 

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace. 

REZIDENČNÍ 
ČTVRŤ 
ECOLONIA, 
VESNICE ALPHEN 
AAN DEN RIJN 
 

Ecolonia, Alphen aan der Rijn, Nizozemsko 

soběstačnost Urbanistická struktura využívá pasivní solární energie, je energeticky soběstačná 

obnovitelné 
zdroje 

pasivní sluneční energie (solární kotle, solární panely na střeše, solární kolektory 

vytápění, 
chlazení 

Optimální kombinace přirozeného a umělého větrání.  
Systémy rekuperace tepla. Ústřední topení a rekuperační jednotky. Systém 
nízkoteplotního vytápění, větrání pomocí rekuperace tepla. Integrovaný topný 
systém s podlahovým topením a centrální vakuové konstrukce s oddělenou 
ventilací.  

EKOSÍDLIŠTĚ  
ECO-CIUDAD 
VALDESPARTERA 
 

Zaragoza, Španělsko 

soběstačnost Urbanistická struktura využívá pasivní solární energie, je energeticky soběstačná 

obnovitelné 
zdroje 

Využití obnovitelných zdrojů energie (solární a větrné technologie) 
 

vytápění, 
chlazení 

Aktivní větrání s rekuperací tepla. Systém kombinovaného vyrábění tepla 
a elektřiny 

PROJEKT 
EKOSÍDLIŠTĚ  
ÖKOSIEDLUNG 
GÄRTNERHOF 

Gänserndorf, Niederösterreich, Rakousko 

soběstačnost Urbanistická struktura využívá pasivní solární energie, je energeticky soběstačná 

obnovitelné 
zdroje 

Využití obnovitelných zdrojů energie (solární a větrné technologie) čerpací stanice 
poháněna malou větrnou elektrárnou, sluneční kolektory 

vytápění, 
chlazení 

Kombinovaný systém vytápěni a chlazeni: zimní zahrada+ solární kolektor,  
integrovaný zásobník tepla, dodatkový zdroj kachlová kamna na dřevo nebo 
plynový kondenzační kotel 

ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÉ 
SÍDLO 
WILDPOLDSRIED 

Wildpoldsried, Bavorsko, Německo 

soběstačnost je energeticky soběstačná, výroba energie pokrývá potřeby vesnice, přebytek 
prodávají do veřejné sítě 

obnovitelné 
zdroje 

Využití alternativních zdrojů energie (solární panely, dvě bioplynové stanice, 7 
větrných elektráren, tři malé hydroelektrárny, síť „Siemens smart grid“) 

vytápění, 
chlazení 

Aktivní větrání s rekuperací tepla. Centrální vytápění na základě kogenerační 
jednotky pod radnicí. 

DEMONSTRAČNÍ 
PROJEKT 
UDRŽITELNÉ 
KOMUNITY THE 
SEABIRD ISLAND 

Agassiz, British Columbia, Kanada 

soběstačnost energeticky soběstačná  

obnovitelné 
zdroje 

Využití alternativních zdrojů energie (slunce, vítr, geo-termální systémy a fosilní 
paliva) 

vytápění, 
chlazení 

jednoduchý ventilační systém, integrovaný system s rekuperací tepla, 
konvenční vytápění, recyklace tepla 
vzduch je nasáván přes zemi prostřednictvím trubek - pro vytápění a chlazení. 

Tabulka 4. Sociálně-ekonomický 

PROJEKT 
EKOVESNICE 
MUNKSØGÅRD 
 

Roskilde, Dánsko 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, komunita s dobrými sousedskými vztahy, aktivní 
komunitní život, komunitní zahrady 

občanská 
vybavenost 

dům pro společné aktivity (společenská setkání, večírky, aktivity atd.), 
kavárna, obchod se zeleninou, obchod s dárky, kancelář k pronájmu, pokoj 
na přespání k pronájmu, přístřešek pro kola, dílnu na opravu kol, sklad k pronájmu 
a chování hospodářských zvířat. 

pracovní 
příležitosti 

Vytváření pracovních míst v lokalitě - pěstování zeleniny v určených zeleninových 
záhonech a kukuřici na přilehlých polích. Někteří také chovají ovce, kozy a jiný 
dobytek. 
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PROJEKT 
ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÁ 
VESNICE 
KISIELICE 

Okres Warmia a Mazury v Iława County, Polsko 

sociální 
koncept 

vysoká kvalita bydlení, podporované sousedské vztahy a setkávání 
obyvatel domu. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

REZIDENČNÍ 
ČTVRŤ 
ECOLONIA, 
VESNICE ALPHEN 
AAN DEN RIJN 
 

Ecolonia, Alphen aan der Rijn, Nizozemsko 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými 
prostorami, komunitními zahradami, jezerem a různými občanskými budovy 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

EKOSÍDLIŠTĚ  
ECO-CIUDAD 
VALDESPARTERA 
 

Zaragoza, Španělsko 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován pomoci 
městských prostorů: náměstí, parky, multifunkční prostory a dětské hřiště. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě: obchody, školy, nemocnice a knihovny jsou 
soustředěny v pásech, které se táhnou od východu na západ. 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

PROJEKT 
EKOSÍDLIŠTĚ  
ÖKOSIEDLUNG 
GÄRTNERHOF 

Gänserndorf, Niederösterreich, Rakousko 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován pomoci aktivní 
účasti obyvatel v zahradnictví, řemeslné činnosti, péči o zvířata a sociální interakcí 
se naučili šetrnému chování k životnímu prostředí. Místem setkávání je také školka, 
truhlářská dílna a záhonky se skleníkem pro zahradničení a společné místo 
pro rekreaci s koupalištěm. Obyvatelé se mohou setkávat také v prostoru lesního 
palouku. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě. Škola, sociální pracovní centra, a další vzdělávací 
centra, nemocnice, školky 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě. Některé rodinné domy slouží nejen pro bydlení, 
ale jsou i místem pro pracovní příležitost, např. projekční kancelář, stolařství, 
advokátní kancelář 

ENERGETICKY 
SOBĚSTAČNÉ 
SÍDLO 
WILDPOLDSRIED 

Wildpoldsried, Bavorsko, Německo 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita bydlení, veřejné prostory, střešní zahrady. Zapojení obyvatel 
do procesu trvalé udržitelnosti. 

občanská 
vybavenost 

škola, tělocvična, divadelní sál, domov důchodců, hospoda a další 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě. Zaměstnanost ve službách: hotely a restaurace, 
stavebnictví z přírodních materiálů, hlavně tradiční truhlářské a tesařské řemeslo. 

DEMONSTRAČNÍ 
PROJEKT 
UDRŽITELNÉ 
KOMUNITY THE 
SEABIRD ISLAND 

Agassiz, British Columbia, Kanada 

sociální 
koncept 

kvalitní sociální bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými prostorami, 
dětskými hřišti, komunitními budovy, lesnictvím. Je otevřená bytová jednotka 
pro výlety i vzdělávání veřejnosti. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 
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SKUPINA B – VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území – dostavba 

 
 

1. EKOLOGICKÝ OBYTNÝ SOUBOR BRAAMWISCH, NĚMECKO  

2. NW BICESTER ECO TOWN EXEMPLAR, VELKÁ BRITÁNIE 

3. KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ NANJING ECO HOUSING, ČÍNA 

4. WOHNBEBAUUNG SONNENPARK SALZBURG, RAKOUSKO 

5. EKOLOGICKÁ OBYTNÁ ČTVRT ECO VIIKKI, FINSKO 

6. PROJECT ECO- VILLAGE CHRISTIE WALK, AUSTRÁLIE 

7. SMÍŠENÝ KOMPLEX SOLAR SETTLEMENT + SUN SHIP, NĚMECKO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
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EKOLOGICKÝ OBYTNÝ SOUBOR 
BRAAMWISCH  

 

 
 

 
MÍSTO 
HAMBURG - BRAMFELD, NĚMECKO 
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÁ ČTVRŤ 
ARCHITEKT 
GÜNTER ZUR NIEDEN 
VELIKOST 
1,2 HA 
REALIZACE 
1996-2000 
INVESTOR 
VEREIN ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG 
BRAAMWISCH E.V. 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
[59] 
moravcova, barbora, grmela, daniel. 
[online] aktual. 04/2013. [cit. 2014-12-
03].dostupné na: 
<http://www.slamak.info/products/ekol
ogicky-obytny-soubor-braamwish> 
[60] 
braamwisch ecological settlement. 
[online]. s. 3 [cit. 2014-12-03]. 
dostupné 
z:http://www.secureproject.org/downlo
ad/18.360a0d56117c51a2d308000783
97/1350483401810/braamwisch_germ
any.pdf 
[61] 
daniel grmela. lokální soběstačnost 
obytných souborů: katalog 
referenčních příkladů. brno, 2013. 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[58] 
VEREIN ÖKOLOGISCHE SIEDLUNG 
BRAAMWISCH E.V. ÖKOLOGISCHE 
SIEDLUNG BRAAMWISCH 
  
 

 

Ekologický obytný soubor Braamwisch se nachází asi 15 km 
severovýchodně od centra Hamburku. Byl realizován jako součást 
Solarsiedlung Hamburg-Braamfeld (Solarsiedlung Karlshöhe) . Jeho 
obyvatelé se chlubí nízkou ekologickou stopou: zatímco průměrný 
Němec vyprodukuje v přepočtu přes 2 tuny CO², na jednoho 
zdejšího obyvatele připadá pouze 0,31 tuny. 
 

 
Atributy udržitelnosti 
-Nízkoenergetické domy 
-Přírodní materiály 
-Využití sluneční energie 
(ohřev vody kolektory, jedna akumulační nádrž pro celé sídliště) 
-Fotovoltaika - zdroj EE  
-Využití dešťových vod 
-Společná kořenová čistička 
 
Cíle projektu 
-Efektivnost, účinnost (např. dobrá tep. izolace sníží 
spotřebu energie) 
-Důslednost (v propojení přírodních cyklů) 
-Náhrada (toxických materiálů neškodlivými) 
-Dostatečnost, přiměřenost (např. sdílený prostor, car-sharing) 
 
 
 

 
 Letecký snímek souboru Braamwisch, Vazba souboru na okolní zástavbu, Příjezd od severovýchodu [50], [58] 

 
Uliční pohled na domy z jihu [50] 

http://www.secureproject.org/download/18.360a0d56117c51a2d30800078397/1350483401810/Braamwisch_Germany.pdf
http://www.secureproject.org/download/18.360a0d56117c51a2d30800078397/1350483401810/Braamwisch_Germany.pdf
http://www.secureproject.org/download/18.360a0d56117c51a2d30800078397/1350483401810/Braamwisch_Germany.pdf
http://www.secureproject.org/download/18.360a0d56117c51a2d30800078397/1350483401810/Braamwisch_Germany.pdf
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Urbanismus a architektura 
Soubor obsahuje 40 obytných jednotek v 38 řadových domech 
a 2 dvojdomech. Vzhledem k tomu, že je dobře dostupný od MHD, 
nebyl problém ponechat parkující automobily na jeho okraji (zde je 
k dispozici obyvatelům také jednou auto pro car-sharing). Obdélný 
prostor mezi řadovými domy tak mohl být využit jako společný 
zelený dvůr pro obyvatele domů, především pak pro děti. 
Jednotlivým domům postačuje malá předzahrádka. Jednotlivé domy 
v souboru byly postaveny podle návrhu ekologického typového 
domu. Jejich šikmé střechy nesou solární kolektory, pomocné 
stavby (např. kůlny) pak mají zelené střechy. Domy byly postaveny 
buďto jako dřevostavby nebo z cihel, všechny v nízkoenergetickém 
standardu jako vzduchově neprůvzdušné konstrukce. Jsou 
vybaveny nuceným větráním, některé z nich také s rekuperací tepla. 
Důraz byl kladen též na použití materiálů vhodných podle 
baubiologie. Jako tepelná izolace byla použita např. vlna z celulózy, 
perlit (pro vnější stěny), korek (sklep), papírová lepenka jako 
parobrzda a Isofloc (střecha), tepelně izolační skla a kokosové 
vlákno (okna). V některých domech byly použity hliněné omítky. 
 
Hospodaření s energiemi 
Ekologický obytný soubor Braamwisch byl realizován jako součást 
Solarsiedlung Karlshöhe, které obsahuje 124 obytných jednotek. 
Pro toto sídliště byla vybudována společná podzemní akumulační 
nádrž s 4500 m³ teplé vody, která dlouhodobě udržuje teplo získané 
pomocí 3000 m² solárních kolektorů, instalovaných na střechách 
sídliště. 1,3 Horká voda pak slouží jako zdroj TUV a k vytápění 
objektů, postačuje k pokrytí asi 50 % potřebné energie. Některé         
z domů disponují také fotovoltaickými panely. 
 
Hospodaření s vodou a odpady 
Každý z domů disponuje dvěma vodovodními okruhy, využívá 
dešťovou vodu. Přestože k čištění šedých odpadních vod slouží 
společná kořenová ČOV (cca 2 m² na obyvatele), musela být pro 
případ nouze vybudována kanalizační přípojka ke každému domu. 
Většina domů je vybavena kompostovacími toaletami, kde je také 
zvláštní šachta pro vhazování organického odpadu z kuchyně. 
Zbývajících sedm pak splachuje své WC dešťovou vodou. 

 
Řadové domy se solárními kolektory             

a fotovoltaickými panely [50] 
 

 
Dlážděné cesty umožňují vsakování 

dešťových vod [50] 
 

 
Instalace retenční nádrže na dešťovou 

vodu [50] 
 

 
Stavba podzemní akumulační nádrže 

o objemu 4 500 m3 [50] 

 
 

 
 

 

 
Uliční pohled na domy z jihu, Mezi domy je společný zelený dvůr,  Společná kořenová čistička odpadních vod [50] 
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NW BICESTER ECO TOWN 
EXEMPLAR   

 
MÍSTO 
NORTH-WEST BICESTER 
(OXFORDSHIRE), VELKÁ BRITÁNIE  
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÁ ČTVRŤ 
ARCHITEKT 
ANTONY IANNACCONE, SARAH 
ODELL, BRIAN MIDDLE, ASHLEY 
COULL AND MARTIN WARD  
A2DOMINION  
VELIKOST 
22,000 m² 
REALIZACE 
2014 - 4 ROKY PLÁN ROZVOJE 
STAVEBNÍ NÁKLADY 
Kolem 70.000.000liber 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.gizmag.com/north-west-
bicester-eco-town/36764/ 
http://nwbicester.co.uk/the-first-
phase/factsheets/sustainable-
transport-at-north-west-bicester/ 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[63] 
http://www.bioregional.us/one-planet-
living/one-planet-regions/ 
http://bicesterlivinglab.org/projects-to-
date/design-for-future-climate/ 
http://nwbicester.co.uk/the-first-
phase/factsheets/sustainable-
transport-at-north-west-bicester/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemplar je prvním krokem 
Přední developeři a A2Dominion, společnost poskytující cenově 
dostupné bydlení, ve spojení s okresní radou města Cherwell, 
plánovali výstavbu čtvrtě s názvem Exemplar mnoho let. 
Počáteční fáze byla zahájena v severozápadní části města Bicester. 
Podle dlouhodobého generálního plánu se v této čtvrti bude 
realizovat výstavba 6 000 ekologicky udržitelných domů nového 
typu. 
Na začátku projektu bylo postaveno 393 vysoce energeticky 
efektivních domů s nulovou uhlíkovou stopou a centrum se základní 
školou, obchody, eko-hostincem a společenským centrem. 
40% plochy ekologického města pokrývá výsadba zeleně, využívá 
nejnovější technologie a její součástí je největší fotovoltaický solární 
panel v zemi. Ve všech domech jsou instalována okna s trojitým 
sklem, dešťová voda a domovní odpadní voda je zachycena                      
a znovu se využívá. Projekty domů počítají s možností extrémních 
klimatických teplotních výkyvů v rozsahu až 10°С libovolným 
směrem vzhledem k normálu. Společnost A2Dominion, která 
zahájila realizaci projektu, slibuje, že při výstavbě nevzniká žádný 
nevratný stavební odpad (to znamená, že volba veškerých 
stavebních materiálů je maximálně promyšlená a zbytky je možno 
druhotně využívat). 
 

 

 
Územní plan  NW Bicester Ecotown, ptačí pohled  a schema [63]   

 
Eco Bicester. První fáze v detailu [63] 

http://www.gizmag.com/north-west-bicester-eco-town/36764/
http://www.gizmag.com/north-west-bicester-eco-town/36764/
http://bicesterlivinglab.org/projects-to-date/design-for-future-climate/
http://bicesterlivinglab.org/projects-to-date/design-for-future-climate/
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Celkový pohled na NW Bicester Eco Town a  rodinný dům [63]   

Elektrická energie se vyrábí pomocí fotovoltaických panelů 
na střechách všech domů. Ze sídliště Exemplar tak vzniká největší 
jednotný obytný komplex ve Velké Británii, který je schopen vyrábět 
elektrickou energii pro 550 domů. Exemplar dodržuje původní 
požadavky PPS1 Eco Town. Každý dům má nulovou uhlíkovou 
stopu.    

Zásobování teplou vodou, teplem a další elektrickou energií 
zajišťuje společná kogenerační jednotka (CHP). Přebytek elektrické 
energie se odvádí do národní distribuční sítě. 
Městem vedou speciálně plánované trasy pro cyklisty a pro pěší, 
podle plánu se tu budou také nacházet nabíjecí stanice 
pro elektromobily a velmi mnoho zeleně. Exemplar je navržen tak, 
aby zde bylo jednoduché a bezpečné cestování, ať už pěšky, 
na kole nebo autobusem. 
Exemplar je ukázkou ekologické výstavby, poskytující obyvatelům 
Bicesteru domy, pracovní příležitosti, komunitu a zelenější prostředí. 
Základní školy se nachází v docházkové vzdálenosti 800 m a jsou 
zde také vytvořeny v krátké cestovní dostupnosti pracovní místa. 
Exemplar je příkladem udržitelné čtvrtě se zeleným bydlením 
prospívající celé komunitě. 
Práce pro místní obyvatele 
Exemplar také poskytne práci obyvatelům Bicesteru, a to ne pouze 
při výstavbě, ale i v budoucnosti. 
Silná komunita 
Škola, společenské centrum, obchod a obchodní uzel jsou umístěny 
do srdce sídliště s cílem vytvořit tzv. náves. Aby byl Exemplar 
přístupný všem vrstvám bicesterské komunity, bude 30 procent 
domů nabídnuto cenově dostupnému bydlení. 
Ochrana živé přírody a životního prostředí 
Na území je chráněná přírodní biodiverzita lokality zachováním  
existujících zelených biokoridorů pro zvířata a jezírek do územního 
plánu. 40% Exemplaru bude tvořit zelený, otevřený prostor. 
Zelenější energie 
Kvůli nejnovějším technologiím a využitím obnovitelných zdrojů 
energie včetně sdílených služeb pro domácnosti, budou účty 
za provoz domácnosti nižší a take nižší emise oxidu uhličitého. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
Modely domů [63]   

 
Byty s vnějším designem stínování 

[63]   

 
Rodinné důmy [63]   

 
Rodinné důmy [63]   

 
Nabíjecí stanice pro elektromobily [63]   
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KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ  
NANJING ECO HOUSING 

 
 
MÍSTO 
NANJING, ČÍNA 
CHARAKTER SÍDLA 
KOMPLEX BYTOVÝCH DOMŮ 
VELIKOST 
- 
ARCHITEKT 
BDP ARCHITECTS 
REALIZACE 
D0KONČENO 2012 
INVESTOR 
LANDSEA 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://inhabitat.com/nanjing 
-eco-housing-to-featurecascading- 
living-walls-andhigh- 
tech-facade/nanjingeco- 
housing-1/?extend=1 
http://www.bdp.com/en/pro 
jects/by-name/m-o/eco- 
housing-project-nanjing/ 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[64] 
http://inhabitat.com/nanjing 
-eco-housing-to-featurecascading- 
living-walls-andhigh- 
tech-facade/nanjingeco- 
housing-1/?extend=1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2012 byl v městě Nanjing v Číně dokončen hi-tech 
ekologický komplex bytových domů, navrhovaný podle zásad 
udržitelnosti a pasivního stavění. Autorem návrhu je britský ateliér 
BDP. Tato společnost se specializuje na vývoj zelených, hi-tech 
obytných staveb. Záměrem bylo navrhnout komplex, který bude 
později celosvětově známý svými udržitelnými standardy. 
Tento projekt se vyznačuje „výkonnou“ fasádou zasklenou izolačním 
trojsklem, zastíněnou žaluziemi. Využívá se solární energie, dale 
energie ze země díky tepelnému čerpadlu, energeticky účinných 
HVAC systémů, které snižují spotřebu energie. Ozeleněné zdi 
a střešní zahrady snižují teplotu domů, stejně tak mají i estetickou 
funkci. Návrh zahrnuje typické znaky důležité pro čínský 
architektonický trh – např. široké příbuzenstvo jedné rodiny žijící             
v jedné bytové jednotce, avšak s oddělenou kuchyní a obývacími 
prostory. 
 

 
 
 
 

 

 
Nanjing Eco Housing je komplex bytových domů v Číně [64] 

 
Ptačí pohled na   Nanjing Eco Housing [64]      
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Žaluziová okna na světlou výšku místnosti zasklená izolačním trojsklem [64] 

 
Další energeticky příznivou vlastností budovy je dostatečná tepelná 
izolace, dobrá vzduchotěsnost, a eliminace tepelných mostů, 
což podporuje maximalizaci energetického šetření a minimalizaci 
nákladů. 
Byty mají na balkónech žaluziová okna na světlou výšku místnosti 
zasklená izolačním trojsklem, orientovaná jihovýchodně. 
Tyto balkóny podporují proměnlivou a dynamickou filosofii pasivního 
domu. 
 
Umožňují volné proudění vzduchu a při otevření žaluziových oken 
slouží jako ventilace, po uzavření žaluzií naopak slouží jako pasivní 
solární zimní zahrady, v závislosti na ročním období. V případě 
otevření žaluzií slunce ohřívá byty. V létě mohou být žaluziová okna 
otevřena s dalšími okny napříč byty a tvořit křížovou ventilaci 
zajišťující přirozené ochlazování. 
 
Další součástí budovy je přídavný sdílený venkovní prostor o výšce 
na dvě podlaží sloužící primárně k vaření. Střešní plocha plní funkci 
polootevřené střešní zahrady, zároveň sloužící jako plošina 
pro cvičení tai-chi. Tento prostor má podporovat sousedské vztahy                   
a setkávání obyvatel domu. 
 
Uprostřed každé střechy je sběrný kolektor na dešťovou vodu. Ten 
zároveň slouží jako zastřešení nad prostorem pro tai-chi. Domy mají 
šest podlaží. Návrh z pera britského ateliéru představuje svými 
ekologickými vlastnostmi to nejlepší mezi evropskými nízkoener-
getickými budovami a vyzývá britskou obytnou architekturu                           
k takovému standardu. 
 

 

 

 

 

 

 
Uliční pohled na domy  [64] 

 
Fasáda zasklena izolačním trojsklem, 

zastínění žaluziemi [64] 

 
Domy se zelenou střechou a 

fotovoltaickými panely [64] 

 
Prostor pro tai-chi na střeše [64] 
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WOHNBEBAUUNG  
SONNENPARK SALZBURG  

 
Rezidenční bydlení Sonnenpark, [50], [66] 

 
MÍSTO 
GLASERSTRAßE 26 A-F 
5026 SALZBURG, RAKOUSKO  
CHARAKTER SÍDLA  
REZIDENČNÍ BYDLENÍ VE MĚSTĚ 
ARCHITEKT 
WOLFGANG 
SCHWARZENBACHER –
ARCHSOLAR 
SPOLUPRÁCE 

V KONSORCIU S WERNER 
OBERHOLZER  
MICHAEL KORN  
VELIKOST 
5.856 M² 
REALIZACE 
DOKONČENÍ ZÁŘÍ 2009 
INVESTOR 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 

http://www.schwarzenbacherarchitektu
r.at/wohnbebauung-sonnenpark,-
salzburg_p21.htm 
www.nextroom.at/building.php?
id=33922 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[66] 
http://www.freiraum-
stoeckl.com/portfolio_page/sonnenpar
k-aigen/ 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Rezidence se nachází na okraji solárního parku na zelené louce            
v jižní části města Salzburg a byla realizována na základě vypsané 
soutěže v roce 2004. Soutěž vyhrálo architektonické studio 
ARCHSOLAR.  
Projekt byl zpracován interdisciplinárním týmem složeným                     
z architektů, krajinářů a expertů na energii. Vedení týmu tvořil 
architekt Wolfgang Schwarzenbacher a zahradní architekt 
Erich Othmar Stoeckl.  
Cílem projektu bylo navrhnout bydlení v souladu s programem 
EU "Ökobuilding".  
 

 
Základní koncept udržitelného plánování komunity. [66] 
V Seabird Island jsou domy navrženy tak, aby byly: 
A) cenově dostupné – cenově dostupná stavba, provoz a údržba 
B) odolné, trvalé – používají vysoce kvalitní materiály a dlouhou životností                        
a konstrukční techniky, které sníží budoucí údržbu a opravy problémů 
C) energeticky úsporné – jejich design tvoří obnovitelné zdroje energie, jako je 
vítr, sluneční a zemská energie, na snížení nákladů na vytápění a osvětlení  
D) dosažitelné – snadno měnitelné a udržovatelné 
E) flexibilní – používají flexibilní půdorysy a bezbariérové řešení, aby vyhověli 
měnícím se potřebám rodin a starších obyvatel 
F) zdravé – používají zdravé stavební materiály, mají vynikající kvalitu vzduchu. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rakousko
http://www.schwarzenbacherarchitektur.at/wohnbebauung-sonnenpark,-salzburg_p21.htm
http://www.schwarzenbacherarchitektur.at/wohnbebauung-sonnenpark,-salzburg_p21.htm
http://www.schwarzenbacherarchitektur.at/wohnbebauung-sonnenpark,-salzburg_p21.htm
http://www.nextroom.at/building.php?id=33922
http://www.nextroom.at/building.php?id=33922
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Rozvojová plocha pro bydlení o rozloze 14.600 m² má být ukázkou 
vzorového řešení ekologického bydlení a územní plánování. Velký 
důraz byl kladen na kvalitu bydlení s ohledem na ekologii, 
alternativní zdroje energie a životní prostředí.  
 
Budovy jsou postaveny v okolní krajině tak, aby byly šetrné                         
k životnímu prostředí a přitom se nekonfliktně zapojily do stávající 
zástavby. Šest budov se 77 nájemnými byty s podzemním 
parkovištěm je otevřeno do přírodního prostředí lokality, kde byly 
provedeny krajinné úpravy kolem stávajícího potoka, který se stal 
místem procházek.    
 
Konstrukce domů je mix železobetonové a dřevěné konstrukce                   
s dobře zaizolovaným vnějším pláštěm. Domy jsou vytápěny 
biomasou (dálkové vytápění Powered), ohřev užitkové vody všech 
bytů zajišťují solární kolektory. Celý systém je napojen 
na integrovaný zásobník tepla a rekuperační jednotku pro zajištění 
větrání s rekuperací tepla. 
 
Velké plochy prosklení ve dvoupatrových apartmánech poskytují 
optimální výhled na hory u Salzburgu a současně slouží pro pasivní 
využití slunečních zisků v zimním a přechodovém období. Jižní 
fasáda je z velké části prosklená, pro pasivní využití sluneční 
energie. Proti přehřívání je opatřena zastíněním pomocí přesahů 
střech a balkonů a pomocí dřevěných pojízdných okenic. 
 
Sonnenpark je obytný komplex postavený s nízkou měrnou 
spotřebu energie a z ekologicky šetrných stavebních materiálů.  
Zelené střechy a dřevěné fasády jsou charakteristickými rysy 
ekologického bydlení. Na jednom ze šesti domů jsou umístěny 
sluneční kolektory na ohřev TUV. 
 
 
 

  

 
Pohled na Sonnenpark [50] 

 
Pohled na obytné budovy v 

Sonnenpark [50] 

 
Pohled na Sonnenpark [50] 

 
 

 

 
 

 

 

 

Rezidenční bydlení Sonnenpark, [50] 

http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Heizung-Wohnanlage-Sonnenpark-in-Salzburg-A_1450081.html?img=4&layout=galerie
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EKOLOGICKÁ OBYTNÁ ČTVRT 
ECO VIIKKI 

 
MÍSTO 
HELSINKI, FINSKO [60°13´38N 
25°01´47E] 
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÉ EKOLOGICKÉ SÍDLIŠTĚ 
ARCHITEKT 
PETRI LAAKSONEN 
(MASTERPLAN), HUNGA HUNGA 
ARCHITECTS (SOUTĚŽNÍ PROJEKT 
ECOTECO  
SPOLUPRÁCE   
ARRAK ARCHITECTS (HANNU 
KIISKILÄ), AHTO OLLIKAINEN 
ARCHITECTS, CASE CONSULT LTD, 
JUKKA TURTIAINEN ARCHITECTS, 
KIRSTI SIVÉN ARCHITECTS, 
BRUNO ERA ARCHITECTS, REIJO 
JALLINOJA ARCHITECTS, MATTI 
PORTTINEN ARCHITECT 
VELIKOST 
6.400m2 
REALIZACE 
1999 – 2004 
INVESTOR 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://cheaptrip.livejournal.com/229065
51.html   
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[65] 
http://www.greenlab.cz/cs/projekty/eco
-viikki/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sídliště Viikki, které se nachází v blízkosti města Helsinky (Finsko), 
je ekologické sídliště, které bylo pod vedením Technologické 
univerzity Helsinky speciálně vytvořeno pro vědecké a expe-
rimentální účely. 
Ukázkové ekologicky úsporné sídliště se stalo jedním z devíti 
evropských experimentálních projektů programu Evropského 
společenství Thermie, který se zabývá úkoly zelené výstavby. 
Zde probíhá v reálných podmínkách výzkum různých inovačních 
technologií a také jejich vzájemná souvislost s ekologickými                       
a sociálními aspekty. 
Na území ekologického sídliště Viikki se nachází budova univerzity, 
vědeckovýzkumná centra, obytné domy pro 13 000 lidí, městská 
knihovna, vědeckotechnický park, zóny veřejné zeleně, veřejné 
budovy a komerční podniky. Obytná část Lotakortano je velké 
území, které se nachází východně a severovýchodně 
od vědeckotechnického parku. V této části se kromě různých 
obytných budov nacházejí objekty sloužící veřejnosti, jako jsou 
školy, nemocnice, obchody, kluby, sauny a prádelny. 
Respektování místních klimatických podmínek 
Při projektování sídliště je nutno přihlížet k místním klimatickým 
podmínkám, které přispívají k zvýšení komfortnosti zástavby                     
a snížení energetických požadavků na zásobování budov teplem                    
a elektrickou energií. 
Orientace fasád budov byla volena tak, aby se dala maximálně 
využívat energie slunečního záření a přirozené osvětlení. 
Umístění průchozích galerií na jižní straně budovy zlepšilo ochranu 
proti větru. Plán počítal s tím, že dvoupodlažní byty budou 
rozmístěny nad sebou, přičemž vchod bude z prvního podlaží                     
a z průchozích galerií. Průchozí galerie (koridor), zajišťující spojení 
se schodištěm, vede k domu s menšími byty, které jsou rovněž 
vybaveny společnými saunami a technickými místnostmi. Menší 
byty jsou také umístěny nad sebou a nacházejí se na konci 
dvoupodlažního domu, který má svou terasu. 
 
 
 
 
 
 

 
Pohled na ekologickou obytnou čtvrt ECO VIIKKI [65]   

http://cheaptrip.livejournal.com/22906551.html
http://cheaptrip.livejournal.com/22906551.html
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Informační Centrum Korona v Eco Viikki [50] 

 
V souvislosti se zvýšenými požadavky na tepelnou ochranu jsou 
vnější konstrukce budov zhotoveny z energeticky úsporných 
materiálů s účinnou tepelnou izolací: vnější stěny jsou vyrobeny 
z dřevěných prefabrikovaných prvků; fasádu tvoří vrstvený vláknitý 
fasádní obklad vyrobený z recyklovaných papírových odpadů; 
konstrukce podlah je kombinací systému podlahového vytápění 
s betonovým základem udržujícím teplo. 
Systém zásobování budov teplem a elektrickou energií zahrnuje 
kromě napojení na městské rozvodné sítě centrálního zásobování 
teplem a elektrickou energií také největší zařízení na využívání 
solární energie, které bylo ve Finsku instalováno. 
Systém zásobování solární energií se skládá z osmi kolektorů                     
o ploše 1 248 m2, které jsou instalovány na budovách. Tyto sluneční 
vytápěcí systémy zajišťují centrální zásobování teplem 
a v některých případech provádějí také ohřev místností 
prostřednictvím podlahového topení. 
Používají se kombinované solární systémy, systémy pro pasivní 
využití slunečního záření a paralelní fungování systému solárního 
vytápění a systému centralizovaného zásobování teplem. Sluneční 
kolektory využívající moduly s velkou plochou (plocha kolektorového 
panelu činí 10 m2) jsou vestavěny do konstrukce střechy obytného 
domu. Tyto kolektory jsou instalovány pod úhlem 47–60°. Uvedené 
úhly jsou optimální, protože odpovídají úhlu svitu slunce (dopadu 
slunečních paprsků) v podzimním období, v zimě a na jaře, kdy jsou 
požadavky na dodávky energie největší. 
Na jedné z budov s velkým množstvím bytů v sídlišti Viikki, která 
nese jméno Salvia, jsou umístěny fotovoltaické panely o celkové 
ploše 288 m2 vyrábějící elektrickou energii (24 kWt ve špičce) 
pro všechny byty. Obytná plocha 6ti podlažní budovy je 1 500 m2. 
Fotovoltaické panely jsou instalovány na balkónovém ohrazení 
na jižní a západní straně a jsou propojeny do jedné sítě. 
Monitorování jejich činnosti se provádí prostřednictvím internetu. 
 
 
 

 

 
Vliv tvaru a orientace budov vzhledem 

ke směru proudění větru [65] 

 
Solární kolektory jsou vestavěny do 

konstrukce střechy obytného domu a 
jsou instalovány pod úhlem 47–60° 

[50] 

 
Na balkónech některých 

vícepodlažních budov jsou instalovány 
fotovoltaické panely [50] 
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Pohled na obytné budovy Eco Viikki [50] 

 
Vzduch přivádějí speciální přívodní 
zařízení v stěně, které se nacházejí za 
topnými tělesy [50] 

 
V budově Informačního centra  
Korona [50] 

 
Egyptská zahrada [50] 

 
 
Ventilační a topné systémy 
Obytné budovy jsou vybaveny ústředními a bytovými systémy 
mechanické ventilace a systémy přirozené ventilace. Tepelný 
výměník ústředního mechanického ventilačního systému se nachází 
v půdním prostoru budovy, v rámci bytového systému ventilace 
je instalován v každém bytě. Část budov je vybavena systémem 
přirozené ventilace. Vzduch je přiváděn pomocí speciálních 
přívodních zařízení ve stěně, které se nacházejí za topnými tělesy, 
případně je přiváděn přes okna vybavená speciálním zařízením 
pro přívod venkovního vzduchu. Venkovní vzduch prochází mezi 
okenními skly a tak se prohřívá. Vzduch se odvádí odvětrávacím 
kanálem, který je na konci vybaven deflektorem zvláštní konstrukce. 
 
Zásobování vodou a odvádění vody 
Obytné budovy a jednotlivé plochy jsou napojeny na městský 
systém zásobování vody a kanalizační síť. Byty jsou vybaveny 
úspornými vodovodními zařízeními a oddělenými měřiči spotřeby 
vody. Dešťová voda ze střech je filtrována a svedena do zásobníků, 
které slouží k zalévání. V malém měřítku se využívá oddělování                
a využití odpadních vod. V souladu s požadavky na ochranu zdraví 
se odpadní vody před využitím čistí. Mezi domy je položena síť 
biologických kanálů, která zahrnuje filtrační nádrže pro odpadní 
vody a nádrže na zalévání. 
 
Odstraňování a opětovné využití odpadů. 
V ekologické obytné zóně se na odpady pohlíží jako na druh 
surovin, a proto je zde odstraňování odpadů nahrazeno technologií 
jejich opětovného (druhotného) využití. Opětovné využití biolo-
gických odpadů probíhá v samotné obytné zóně díky tomu, 
že se zde nacházejí velké plochy vhodné pro využití humusu 
vzniklého kompostováním. Dále je zde zřízeno středisko o rozloze 
70 m2, určené pro opětovné využití odpadů z celého sídliště, 
které navazuje na veřejné prostranství; kryté sběrné místo o ploše 
25 m2 s otevřenou plochou o rozměru 10 m2. Není povoleno 
vytváření dalších odpadů, je podporováno opakované využití 
odpadu na místě. Odpad se třídí na místě a shromažďuje se tak, 
aby negativní dopady na životní prostředí byly co nejmenší. 
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PROJECT  
ECO- VILLAGE CHRISTIE WALK                                                             

 
Plán  eco-village Christie Walk,   skica a  perspektiva [57]   

 
MÍSTO 
ADELAIDE, JIŽNÍ AUSTRÁLIE 
CHARAKTER SÍDLA  
EKOČTVRT VE MĚSTĚ 
ARCHITEKT 
PAUL DOWNTON 
VELIKOST 
2.000 M2  
REALIZACE 
2000 - 2004  
OBCHODNÍ MODEL 
DRUŽSTEVNÍ PROJEKT, KTERÝ 
NEOBDRŽEL ŽÁDNÉ FINANČNÍ 
PŘÍSPĚVKY OD VLÁDY 
INVESTOR 
ZDROJ (E) PROSTŘEDKŮ: 
SOUKROMÉ INVESTICE A ETICKÉ 
PŮJČKY OD BENDIGO COMMUNITY 
BANK 
ČÁSTKY –  
1. ETAPA: $900.000,  
2. ETAPA: $1.600.000 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-
eco-urban-village-in-australia/ 
http://www.ecopolis.com.au/christie.ht
ml#null 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[57] 
http://ecopolis.com.au/ecopolis/christie
_walk.html 
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-
eco-urban-village-in-australia/new-12-
34/ 
 

 

 

 

 

 

 

Christie Walk je unikátní bytová zóna, ze které se dá pěšky 
dojít do centra města Adelaide. Tento projekt je výjimečný nejenom 
tím, že využívá netradiční stavební techniky a materiály 
a je nízkoenergetický, ale také tím, že klade silný důraz na sociální 
udržitelnost a cenovou dostupnost bydlení.  
Projekt byl navržen a prosazen architektem Paulem Downtonem 
a je založen na jeho vizi Ekopolis, tj. ekologického města. Downton 
je zapálený pro integraci ekologicky navržených měst, budov 
a krajin. V minulosti, na začátku devadesátých let, měl velkou vizi 
pro město Adelaide. Jeho koncept byl inspirující a odhalil vlivy 
permakultury, která je australským vynálezem. Sdílí také podobnosti 
s americkými vesnicemi shakerů, kteří věřili v důležitost komunity, 
recyklaci materiálu a v jednoduchý design, ve kterém se spojovala 
jak funkčnost tak estetika. Downtown si uvědomuje, že stále větší 
část lidstva bude nucená žít ve městech, proto musí být města 
místem, kde bude ekologická renovace v harmonii s obchodními 
účely. 
Projekt Christie Walk vznikl asi  o jedno desetiletí později. 
Je to dobrý příklad renovace obytné zóny uprostřed města, 
kde blízkost k městskému centru povzbuzuje obyvatele k pěší chůzi, 
spíše než k používání automobilů.  
Během 1. a 2. fáze výstavby bylo postaveno čtrnáct budov 
na nepravidelném území o rozloze 2000 m2. To je ekvivalent asi čtyř 
bytových bloků v projektu „zelená pole“ ve městě Canberra. 
Aby bylo možné se vměstnat do tohoto malého prostoru, byl nutný 
urbanistický plán každé budovy. Každá budova má pouze tři patra, 
takže celý projekt zachovává čistě lidský rozměr. 
Christie Walk je směsicí různých typů bydlení: třípodlažní blok šesti 
bytů, pěti domů a tří chat. Jednotlivá obydlí mají dvě nebo 
tři ložnice, což je více v souladu s populací a změnami životního 
stylu než domy se čtyřmi ložnicemi, dvěma koupelnami a dvěma 
garážemi nabízené mnoha stavebními firmami. V roce 2006 byl 
přistavěn bytový blok se stavbami občanské vybavenosti. 
Downton podnikl obrovský krok kupředu v procesu designu                        
a konstrukce. V roce 1999 nebylo možné najít stavební firmu, 
která by se do této výzvy pustila. Proto se Downtown rozhodl zapojit 
samotné budoucí obyvatele do plánování, navrhování a konstrukce 
stavebního projektu. To mělo smíšené výsledky: bylo možné vzít                       
v úvahu širokou škálu názorů, ale tyto procesy byly často časově 
náročné a složité. 

http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-eco-urban-village-in-australia/
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-eco-urban-village-in-australia/
http://www.ecopolis.com.au/christie.html#null
http://www.ecopolis.com.au/christie.html#null
http://ecopolis.com.au/ecopolis/Christie_Walk.html
http://ecopolis.com.au/ecopolis/Christie_Walk.html
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-eco-urban-village-in-australia/new-12-34/
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-eco-urban-village-in-australia/new-12-34/
http://inhabitat.com/christie-walk-is-an-eco-urban-village-in-australia/new-12-34/
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Městská Eco-Vesnice „Christie Walk „ [50]   

 
 

 
Skica větrání v Christie Walk  [57]                            

 
Střešní zahrada [50]   

 
Příklad obytné zástavby [50]   

 
Příklad obytné zástavby [50]   

 
 
 
 
 
 

 
Proto architekt Downton, ve svém charakteristickém nadšení, založil 
spolu s budoucími obyvateli svou vlastní stavební společnost. 
Vytvoření neziskové bytové organizace jim umožnilo udržet 
rozumné ceny i na území blízko centra města. Obyvatelé vlastní svá 
vlastní obydlí a sdílejí společné venkovní prostory. 
Když si obyvatelé kupují nemovitost, nezískávají pouze budovu, 
ve které mohou žít, ale také životní styl s podobně smýšlejícími 
lidmi.  
V souladu s duchem spolupráce v rámci komunity a snižování cen 
jsou obyvatelé odpovědní za vytvoření krajiny Christie Walk. Klikaté 
cesty a vydlážděné kruhové prostory byly vytvořeny z recyklovaných 
stavebních materiálů, společnou prací a s používáním místních 
přirozených rostlin, které mají nízké požadavky na vlhkost. 
Tam, kde bylo třeba, byly použity exotické opadavé stromy, 
aby umožnily více slunce v zimě a větší stín v létě. Strom Zederach 
indický, Azadirachta indica, tolik oblíbený v permakultuře, je hojně 
vysázen ve všech venkovních prostorách. 
Důraz byl také kladen na pěstování potravin v komunitní zahradě, 
což pomáhá snížit ekologickou stopu obyvatel. Majitelé 
Christie Walk prokázali, že i v malých oblastech uvnitř města 
je možné pěstovat některé vlastní potraviny. 
Obytný soubor je přístupný veřejnosti. Protože vstupy domů stojí 
čelem k veřejným cestám, často se zde zastavují návštěvníci                   
a kladou obyvatelům otázky ohledně různých aspektů celého 
bytového projektu. Díky zájmu veřejnosti byla zavedena i placená 
prohlídka za účelem vzdělávání veřejnosti o ekologickém designu              
v komunitě. 
Downtown i nadále pokračoval ve svém závazku demonstrovat 
realizaci udržitelného městského designu. Na střeše bytového domu 
byla vytvořena zpřístupněná zahrada s hloubku půdy 350mm          
s různě rostoucími druhy rostlin. Střešní zahrada má mnoho výhod. 
Nejen vytváří další venkovní prostor na jinak hustě zastavěném 
území a nabízí panoramatický výhled přes hustě zastavěné oblasti 
na kopce města Adelaide zahalené v šedomodré mlze, ale navíc 
také přidává budově další izolační vrstvu.  
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Místní územní plánovači měli naštěstí pochopení pro Downtonův 
koncept pěšího městského prostředí. Přesto že 1. a 2. fáze projektu 
Christie Walk obsahuje 14 domů, se dvěma nebo třemi ložnicemi, 
městská rada umožnila omezit parkovací prostory na pouhých 
11 míst. To znamená, že bylo možné věnovat více prostoru 
pro ekologickou krajinu. Stejně jako u tohoto ekologického bytového 
projektu, ve Westwycku, který se nachází uvnitř města Melbourne, 
mají auta přístup jen k obvodům bytového projektu, dovnitř nesmí. 
Jak v Christie Walk tak ve Westwycku jsou pod parkovištěm nádrže 
na dešťovou vodu. To je dobré řešení pro bytovou zástavbu                         
s omezenými venkovními prostory.  
Při navrhování budov byl kladen důraz na správnou orientaci 
podivně tvarovaného bytového bloku vůči světovým stranám, 
tak aby byl maximalizován přístup slunečního světla. Velká péče 
byla věnována výběru netoxických stavebních materiálů. Externí 
stěny jsou vyrobeny buď z provzdušněných betonových bloků, nebo            
z balíků slámy. Podlahy byly vylité betonem, aby poskytovaly 
akumulaci tepla či chladu. Velkou prioritou bylo pasivní chlazení 
za použití oken a větracích otvorů. Solární panely upevněné 
na střeše snižují závislost Christie Walk na hlavní elektrické síti.  
Nosné trámy jsou z montereyské borovice, recyklované oregonské 
borovice a okna jsou z recyklovaného stavebního dřeva. Většina 
podlah je vyrobena z “marmolea“, což je typ linolea vyráběný z řady 
přírodních obnovitelných materiálů včetně lněného semene, juty                   
a korku. Bytový projekt Christie Walk vyhrál mezinárodní 
ekologickou cenu za dobrou praxi v roce 2005. Úspěch projektu 
je poznat i podle toho, jaký životní styl si zvolil jeho vedoucí 
projektant. Downtown a jeho partner si totiž zvolili Christie Walk 
za svůj vlastní domov.  
Přestože Christie Walk není pro každého, je to krok vpřed 
ve vytváření dynamických udržitelných komunit uvnitř měst. Tato 
velká vize by mohla být přizpůsobena i potřebám bytových projektů 
ve městěch, kde by byl důraz kladen na vybudování skutečně 
energeticky účinných budov, na omezování používání automobilů                
a kde by bylo nezastavěné území  využito  pro zeleň a prostory                   
k vytváření duchu komunity. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Bytová zóna Christie Walk [50]    

 
Bytová zóna Christie Walk [50]    

 
Kořenova čistírna odpadních vod [50]    

 
Interiér v domech Christie Walk [50]   
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SMÍŠENÝ KOMPLEX  
SOLAR SETTLEMENT+ SUNSHIP 

 
 Část městské čtvrti Vauban - Solar settlement [62] 

 
MÍSTO 
VAUBAN, FREIBURG, NĚMECKO 
CHARAKTER SÍDLA  
SMÍŠENÝ KOMPLEX  
ARCHITEKT 
ROLF DISCH 
VELIKOST 
11,000 + 3,600 M2 
REALIZACE 
2000 - 2005  
INVESTOR 
HODNOCENO JAKO ETICKO-
EKOLOGICKÁ FINANČNÍ INVESTICE 
SOLAR SETTLEMENT: ZALOŽENA 
SPOLEČNOST NA ROZVOJ 
STAVEB, ČÁST VÝDAJŮ BYLA 
POKRYTA ZE ČTYŘ FREIBURG 
SOLAR FUNDS 
SUN SHIP: DVA SOUKROMÉ 
NEMOVITOSTNÍ FONDY 
€13 300 000 
SPOLUPRÁCE 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
www.rolfdisch.de 
http://en.wikipedia.org/wiki/vauban,_fre
iburg 
http://en.wikipedia.org/wiki/solar_settle
ment 
http://en.wikipedia.org/wiki/sun_ship_(
building) 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[62] 
https://en.wikipedia.org/wiki/solar_settl
ement 

 
 
 
 
 
 
 

 
Solar Settlement (Siedlung) a Sun Ship (Sonnenshiff) 
je smíšený komplex v ekologické čtvrti Freiburgu. 
 
Solar settlement a Sun Ship tvoří část městské čtvrti Vauban ležící 
4 km na jih od Freiburgu v Německu. Jedná se o nově vzniklou čtvrt 
s cílem pojmout zhruba 5000 obyvatel a nabídnout 600 pracovních 
míst. Výstavba celé čtvrti začala v devadesátých letech na místě 
bývalé francouzské vojenské základny (odtud získala jméno 
po francouzském maršálovi de Vauban) a již od samého začátku 
bylo cílem vytvořit zde model trvale udržitelného bydlení. 
 
Autorem je architekt Rolf Disch (*1944), který se ve Freiburgu 
narodil, vyučil se zde truhlářem a zedníkem a také zde vystudoval 
pozemní stavitelství, na něž navázal studiem architektury 
na univerzitě v Konstanzi. Už od studií se o udržitelnou 
a ekologickou architekturu zajímal a jen pár let po získání titulu 
založil Rolf Disch Solar Architecture Office. V roce 1994 navrhl 
a postavil první budovu na světě zvanou Heliotrope s pozitivní 
energetickou bilancí, tedy budovu, která více energie vyrobí, 
než spotřebuje. 
 
Celá čtvrť Vauban je navržena jako nízkoenergetická, z toho 
sto bytových jednotek je v pasivním standardu. Některé domy jsou 
vytápěny systémem kombinovaného vyrábění tepla a elektřiny 
využívajícím jako palivo dřevěné piliny. Většina budov má na střeše 
instalovány solární kolektory a fotovoltaické články. Nejvýrazněji 
ekologicky přívětivým je ale právě Solar Settlement, který se stal 
prvním residenčním komplexem postaveným na principu 
PlusEnergy! Jedná se o uskupení 59 bytových jednotek, na kterém 
Disch poprvé uplatnil zásady plusových domů ve větším měřítku. 
Sun Ship se stává vůbec první komerční výstavbou, která aplikuje 
principy PlusEnergy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
77 

 

 

Celá městská čtvrť Vauban funguje na principu života v udržitelném 
prostředí. Jedním z nejjednodušších kroků směrem k ekologickému 
bydlení je vzdát se přepravy automobilem a nahradit ji přepravou 
ekologičtější, tj. hromadnou dopravou nebo jízdou na kole. 
Do oblasti je přístup aut samozřejmě možný, nicméně plnohodnotná 
doprava do centra Freiburgu je zajištěna tramvají, jejíž linka vede 
právě hlavní třídou Vaubanu a je tak jednoduše dostupná ze všech 
částí této čtvrti. Vlastní-li obyvatelé auto, zaparkují je v okrajových               
garážích a dál se pohybují tramvají, na kole nebo pěšky. Průzkum 
ukázal, že tento systém funguje a počet vlastníků aut mezi obyvateli 
této čtvrti se v čase ještě snížil a lidé se naučili v běžných denních 
potřebách i při nákupech nahradit auta koly. 
Systém konkrétně v Solar Settlementu je takový, že zde funguje 
tzv. car sharing, tedy sdílení aut, kde se lidé předem domlouvají, 
kdo kdy potřebuje auto a jako komunita je sdílejí a střídají se, když 
už je potřeba autem vyrazit. Pokud obyvatelé auta mají, 
což je samozřejmě možné, využívají podzemní garáže pod Sun 
Ship. 

 

První Dischova stavba na principech 
plusového domu: Heliotrope [62] 

 
Linka tramvaje vedoucí hlavní třídou 

Vaubanu. Zde právě projíždějící před 
Sun Ship. [50] 

 
Trasy pro cyklisty [50] 

 
Parkování  pro cyklisty [50] 

 
 Sun Ship a Solar Settlement Vauban: umístěny v blízkosti přírod [50] 

 
Schematické znázornění dopravní sítě v Vauban. Ukazuje odchod od tradičního 
jednoduchého mřížky a přijetí komplexní kombinace mřížky.Obrázek ukazuje 
tři typy konektorů: silnice v červené, místní ulice v oranžové a pěších 
cyklostezek zeleně [62] 
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Solar Settlement sestává z deseti bloků dvou- až třípodlažních 
bytových domů nacházejících se v těsné blízkosti jedné z hlavních 
ulic Vaubanu. Od ruchu a hluku této třídy je pak zaštiťuje právě 
Sun Ship, komerční a administrativní budova o třech až pěti 
podlažích. Celý komplex je pečlivě orientován vůči světovým 
stranám; zatímco Sun Ship směřuje dlouhými fasádami na východ 
– západ, bytové domy jsou k ní natočeny kolmo a jejich fasády tedy 
stojí čelem k severu, respektive jihu. 
Freiburg je jednou z nejslunnějších oblastí Německa. Toho autoři  
projektu využili a nainstalovali zde více solárních panelů než tehdy 
měla ostatní německá města. Solar Settlement díky rozsáhlým 
plochám fotovoltaických panelů získává 420 000 kWh ročně, 
což je tolik energie, že pokryje veškeré jejich potřeby a přebytek 
prodávají do veřejné sítě, přičemž výdělek je rozdělen obyvatelům. 
Všechny objekty tohoto komplexu jsou realizovány v pasivním 
standardu: jsou zde vakuově izolované stěny, okna s izolačním 
trojsklem a stínění proti přehřívání fasád.  
Nosná konstrukce bytových domů je dřevěná, barevný koncept 
je dílem berlínského umělce Ericha Wiesnera. Také Sun Ship, 
kromě betonových základů, je celá dřevostavbou. Byty se pohybují 
velikostně od skromných až po dvoupatrové penthouse, 
které se nacházejí v posledních podlažích jinak nebytové Sun Ship.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solární kolektory a fotovoltaické články 

[62] 

 
Solární kolektory a fotovoltaické články 

[62] 

 
Solární kolektory a fotovoltaické články 

[50] 
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6.4.2 Analýza skupiny B 
 
Tabulka 5. Urbanisticko-architektonický 

EKOLOGICKÝ 
OBYTNÝ SOUBOR 
BRAAMWISCH 

Hamburg - Bramfeld, Německo 

velikost 1,2 ha 

počet objektů 40 

výstavba-
budovy 

Dřevostavby nebo z cihel v nízkoenergetickém standardu. Použití přírodních 
materiálů podle baubiologie.  

doprava Parkování na okraji, mimo obytné území. K dispozici car-sharing. Přístup k veřejné 
dopravě. 

orientace Typové ekologické domy orientované vůči světovým stranám 

plocha střech Zelené střechy 

NW BICESTER 
ECO TOWN 
EXEMPLAR 

North-West Bicester (Oxfordshire), Velká Británie 

velikost 22,000 m² 

počet objektů 393 (celkem k návrhu jsou 6000 domů) 

výstavba-
budovy 

vysoce energeticky efektivní domy s nulovou uhlíkovou stopou. Použití přírodních, 
recyklovaných a recyklovatelných materiálů. 

doprava Parkování na periferii nebo podzemní garáže. Je návaznost na MHD 

orientace Celý komplex je orientován vůči světovým stranám 

plocha střech Střešní zahrada s použitím permaculture 

KOMPLEX 
BYTOVÝCH DOMŮ 
NANJING ECO 
HOUSING  

 

Nanjing, Čína 

velikost -- 

počet objektů 12 

výstavba-
budovy 

Bytové domy, navrhované v pasivním standardu. Prosklená fasáda s izolačním 
trojsklem, velká vrstva tepelné izolace 

doprava podzemní garáže, pěší zóna, je návaznost na MHD 

orientace Jihovýchodní orientace 

plocha střech Zelené zdi a střechy 

WOHNBEBAUUNG 
SONNENPARK 
SALZBURG 
 

Glaserstraße 26 a-f 5026 Salzburg, Rakousko 

velikost 5.856 M² 

počet objektů Šest budov se 77 nájemnými 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické budovy. Použití vysoce kvalitní přírodní materiály s dlouhou 
životností a konstrukční techniky, které sníží budoucí údržbu a opravy. 
Flexibilní budovy 

doprava podzemní parkoviště, pěší zóna, je návaznost na MHD  
orientace Celý komplex je orientován vůči světovým stranám 

plocha střech Zelené střechy 

EKOLOGICKÁ 
OBYTNÁ ČTVRT 
ECO VIIKKI 

Helsinki, Finsko 

velikost 6.400m2 

počet objektů 250 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické budovy. Použití přírodních materiálů, konstrukce z energeticky 
úsporných materiálů s účinnou tepelnou izolací 

doprava podporuje veřejnou dopravu 

orientace jižní a jiho-západní 

plocha střech solární střechy 

PROJECT ECO-
VILLAGE 
CHRISTIE WALK 
 

Adelaide, jižní Austrálie 

velikost 2000 m² 

počet objektů 27 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické budovy. Použití přírodních, recyklovaných a recyklovatelných 
materiálů. Rozmanitost bytových typů. 

doprava Parkování na periferii, mimo obytné území. Pro 27 bytů je k dispozici  pouze 
11 odstavných stání. Automobilová doprava je vyloučena, pouze  pěší dostupnost. 
Je návaznost na MHD 

orientace Důsledná orientace podivně tvarovaného bytového bloku vůči světovým stranám, 
tak aby byl maximalizován přístup slunečního světla. 

plocha střech Střešní zahrada s použitím permaculture a xeriscaping* 

SMÍŠENÝ 
KOMPLEX SOLAR 
SETTLEMENT + 

Vauban, Freiburg, Německo 

velikost 11000 m² + 3600 m² 

počet objektů 10 + 5 
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SUN SHIP 

 
výstavba-
budovy 

Celá čtvrť je nízkoenergetická, sto bytových jednotek pasivní, princip PlusEnergy. 
Přírodní materiály, konstrukce pasivních standardů 

doprava Zóna bez aut. MHD a cyklostezky. Car-sharing.  

orientace Celý komplex je orientován vůči světovým stranám, Sun Ship orientován na výcho-
západ 

plocha střech zelené střechy u Sun Ship 

 
Tabulka 6. Environmentální 

EKOLOGICKÝ 
OBYTNÝ SOUBOR 
BRAAMWISCH 

Hamburg - Bramfeld, Německo 

zeleň Společný zelený dvůr, předzahrádky 

voda Každý dům má   dva vodovodní okruhy, využívá dešťovou vodu. např. WC-
splachování. Společná kořenová ČOV - Systém (šedá voda)a kanalizační přípojka. 
Kompostovací toalety a zvláštní šachta pro vyhazování org.odpadu z kuchyně. 

odpad Třídění odpadu, biomasy  

NW BICESTER 
ECO TOWN 
EXEMPLAR 

North-West Bicester (Oxfordshire), Velká Británie 

zeleň 40% plochy ekologického města pokrývá výsadba zeleně. Soukromé a poloveřejné 
prostory, intenzivní vegetace, střešní a komunitní zahrady. Pokryté zelení fasády. 
Produktivní krajina se zvýšenou biologickou rozmanitostí. 

voda Sběr dešťové vody. Odpadní vody shromážděné a zpracované na místě                           
k opětovnému použití. 

odpad Třídění odpadu, komunální kompostování 

KOMPLEX 
BYTOVÝCH DOMŮ 
NANJING ECO 
HOUSING  

 

Nanjing, Čína 

zeleň Zelené zdi a střechy, poloveřejné prostory 

voda Sběrný kolektor na dešťovou vodu 

odpad hospodaření s odpady. 

WOHNBEBAUUNG 
SONNENPARK 
SALZBURG 
 

Glaserstraße 26 a-f 5026 Salzburg, Rakousko  

zeleň Soukromé a poloveřejné prostory, zelené plochy, střechy a parky 

voda Sběr dešťové vody. Odpadní vody shromážděné a zpracované na místě 
k opětovnému použití. 

odpad Komunální kompostování - technologie opětovného využití odpadů. 

EKOLOGICKÁ 
OBYTNÁ ČTVRT 
ECO VIIKKI 

Helsinki, Finsko 

zeleň Soukromé a poloveřejné prostory, zelené plochy a parky 

voda Obytné budovy a některé lokality jsou napojeny na obecní vodovod a kanalizaci. 
Systém úspory vody. Dešťová voda ze střechy je filtrována a zabírána do nádrže 
pro zavlažování. Aplikován systém rozdělení, čištění a využití odpadních vod. 
(biologická síť kanálů, včetně filtrace rybníků) 

odpad Komunální kompostování - technologie opětovného využití odpadů. 

PROJECT ECO-
VILLAGE 
CHRISTIE WALK 
 

Adelaide, jižní Austrálie 

zeleň  Soukromé a poloveřejné prostory, intenzivní vegetace, střešní a komunitní zahrady. 
Pokryté zelení fasády vůči klimatické a energetické strategie. Produktivní krajina 
se zvýšenou biologickou rozmanitostí. 

voda Biologické čistírny odpadních vod. Zachycování dešťové vody a její opětovné 
využití pro např. WC-splachování a zavlažování 

odpad Odpad tříděn podle typu, komunální kompostování 

SMÍŠENÝ 
KOMPLEX SOLAR 
SETTLEMENT + 
SUN SHIP 

Vauban, Freiburg, Německo 

zeleň Zahrady – rekreační a produktivní s pěstováním ovoce a zeleniny.  

voda hospodaření s dešťovou vodou 

odpad hospodaření s odpady. Kanalizace je integrovaná na bioplynovou-jednotku, 
která zpracovává odpadní vody. 

 
Tabulka 7. Energetický 

EKOLOGICKÝ 
OBYTNÝ SOUBOR 
BRAAMWISCH 

Hamburg - Bramfeld, Německo 

soběstačnost Systém Solar Plus Energy, energetická soběstačnost  

obnovitelné 
zdroje 

Využití sluneční energie (ohřev vody kolektory, jedna akumulační nádrž pro celé 
sídliště), fotovoltaika – zdroj EE, kombinovaná výroba elektřiny a tepla, solární 
panely, větrné elektrárny, solární články 

vytápění, 
chlazení 

centrální dálkové vytápění, nucené větrání, některé s rekuperací tepla. Společná 
podzemní akumulační nádrž teplé vody – slouží jako zdroj TUV a k vytápění 
objektů. 
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NW BICESTER 
ECO TOWN 
EXEMPLAR 

North-West Bicester (Oxfordshire), Velká Británie 

soběstačnost Urb. struktura není energeticky soběstačná, výroba energie pokrývá potřeby čtvrtě 

obnovitelné 
zdroje 

Využití pasivní sluneční energie (solární ohřev vody, fotovoltaika a solární tepelné 
kolektory), napájení do veřejní sítě 

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace. 

KOMPLEX 
BYTOVÝCH DOMŮ 
NANJING ECO 
HOUSING  

 

Nanjing, Čína 

soběstačnost energetické soběstačné budovy, připojení k městské sítě 

obnovitelné 
zdroje 

Solární kolektory, fotovoltaické články, led osvětlení, tepelné čerpadlo, systém 
zpětného získávání tepla  

vytápění, 
chlazení 

Volné proudění vzduchu 

WOHNBEBAUUNG 
SONNENPARK 
SALZBURG 
 

Glaserstraße 26 a-f 5026 Salzburg, Rakousko  

soběstačnost Urb. struktura není energeticky soběstačná, výroba energie pokrývá potřeby čtvrtě 

obnovitelné 
zdroje 

sluneční kolektory na ohřev TUV 
pasivní využití sluneční energie. 

vytápění, 
chlazení 

vytápění biomasou (dálkové vytápění Powered) 
Celý systém je napojen na integrovaný zásobník tepla a rekuperační jednotku 
pro zajištění větrání s rekuperací tepla. 

EKOLOGICKÁ 
OBYTNÁ ČTVRT 
ECO VIIKKI 

Helsinki, Finsko 

soběstačnost systém vytápění a elektřina obytných budov, kromě připojení k městské sítě 
dálkového vytápění a elektřiny, zahrnuje největší finské instalaci solární energie. 

obnovitelné 
zdroje 

Solární systém (solární kolektory a fotovoltaické panely). Použité kombinované 
solární systémy a pasivní využívání slunečního záření. Geotermální energie 

vytápění, 
chlazení 

Obytné budovy a každý apartmán je vybaven ústředním mechanickým systém 
ventilace a přirozeného větrání (přirozené větrání za podpory sluneční a větrné 
energie) 

PROJECT ECO-
VILLAGE 
CHRISTIE WALK 
 

Adelaide, jižní Austrálie 

soběstačnost Urb. struktura využívá pasivní solární energie, je energeticky soběstačná, výroba 
energie pokrývá potřeby čtvrtě  

obnovitelné 
zdroje 

využívání sluneční energie pasivně i aktivně (solární ohřev vody, fotovoltaika 
a solární tepelné kolektory) 

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace. 

SMÍŠENÝ 
KOMPLEX SOLAR 
SETTLEMENT + 
SUN SHIP 

Vauban, Freiburg, Německo 

soběstačnost je energeticky soběstačná, výroba energie pokrývá potřeby čtvrtě, přebytek 
prodávají do veřejné sítě 

obnovitelné 
zdroje 

Využívání pasivní sluneční energie, aktivní-fotovoltaické panely, střešní solární 
kolektory a fotovoltaické články 

vytápění, 
chlazení 

Aktivní větrání s rekuperací tepla. Latentní akumulace tepla. Systém 
kombinovaného vyrábění tepla a elektřiny 

 
Tabulka 8. Sociálně-ekonomický 

EKOLOGICKÝ 
OBYTNÝ SOUBOR 
BRAAMWISCH 

Hamburg - Bramfeld, Německo 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými 
prostorami a dětskými hřišti. 

občanská 
vybavenost 

Zelené hřiště pro děti. Mateřské školy, základní škola, obchody, zdravotnická 
zařízení - nepatří sídlišti  

pracovní 
příležitosti 

Poskytování vysoce kvalitních pracovních příležitostí v lokalitě, které odrážejí 
potřeby komunity. 

NW BICESTER 
ECO TOWN 
EXEMPLAR 

North-West Bicester (Oxfordshire), Velká Británie 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými 
prostorami, komunitními zahradami a různými občanskými budovami 

občanská 
vybavenost 

Kavárna, knihovna, prádelna, interpretační centrum, restaurace, pozemní garáže, 
obchody, kanceláře 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

KOMPLEX 
BYTOVÝCH DOMŮ 
NANJING ECO 

Nanjing, Čína 

sociální 
koncept 

vysoká kvalita bydlení, podporované sousedské vztahy a setkávání 
obyvatel domu. 
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HOUSING  

 
občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

WOHNBEBAUUNG 
SONNENPARK 
SALZBURG 
 

Glaserstraße 26 a-f 5026 Salzburg, Rakousko  

sociální 
koncept 

vysoká kvalita bydlení, sousedský kontakt je podporován veřejnými prostorami, 
různými občanskými budovami  

občanská 
vybavenost 

Zelené hřiště pro děti, zdravotní středisko, klubovna, obchod. Zelené prostory, 
veřejné budovy a podniky 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti nejsou v lokalitě 

EKOLOGICKÁ 
OBYTNÁ ČTVRT 
ECO VIIKKI 

Helsinki, Finsko 

sociální 
koncept 

vysoká kvalita bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými prostorami, 
různými občanskými budovami a sauny 

občanská 
vybavenost 

dvě mateřská centra, jedno společenské centrum, zdravotní středisko, klubovna, 
škola a obchod, sauny a prádelny. Univerzita, výzkumná střediska, městská 
knihovna, Science Park, zelené prostory, veřejné budovy a podniky 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní místa - 6000: vztahující se na Viikki - 5500; na jiné lokality - 500. 

PROJECT ECO-
VILLAGE 
CHRISTIE WALK 
 

Adelaide, jižní Austrálie 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými 
prostorami, komunitními zahradami a dětskými hřišti. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost (např. knihovna, prádelna, interpretační centrum), 
interpretační centrum poskytující vzdělání pro tisíce návštěvníků  

pracovní 
příležitosti 

Vytváření pracovních míst v lokalitě - výroba biopotravin. 

SMÍŠENÝ 
KOMPLEX SOLAR 
SETTLEMENT + 
SUN SHIP 

Vauban, Freiburg, Německo 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita bydlení, veřejné prostory, střešní zahrady. Zapojení obyvatel 
do procesu udržitelnosti. 

občanská 
vybavenost 

Sun Ship – smíšená funkce (pozemní garáže, obchody, kanceláře, restaurace, 
kavárna, ekologický institut) 

pracovní 
příležitosti 

600 pracovních míst v lokalitě 

 
*Xeriscaping (často nesprávně napsána zero-scaping nebo xeroscaping) jsou to terénní a zahradnické 
úpravy, která snižují nebo eliminují potřebu doplňkové vody na zavlažování. Je podporována 
v regionech, které nemají snadno přístupné nebo spolehlivé dodávky pitné vody.  
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SKUPINA C – PŘESTAVBA ČTVRTÍ: přestavba starých čtvrtí nebo Brownfields 

 

 

1. EKO-SÍDLIŠTĚ BEDZED, VELKÁ BRITÁNIE 

2. MĚSTSKÁ ECO-ČTVRŤ ARKADIEN WINNENDEN, NĚMECKO 

3. MĚSTSKÁ ČTVRT' STATION CENTER FAMILY HOUSING UNION CITY, SPOJENÉ STÁTY 
AMERICKÉ 

4. EKOLOGICKÝ PROJEKT HAMMARBY SJÖSTAD, ŠVÉDSKO 

5. MĚSTSKÝ BLOK GREEN CASCADE, FRANCIE 

6. PROJECT ECO- VILLAGE THE PEACE FACTORY, JIŽNÍ FRANCIE  
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EKO-SÍDLIŠTĚ  
BEDZED  

 
Eko-sídliště  BEDZED, Situační plán a ortofotomapa [68] 

 
MÍSTO 
HACKBIDGE, SUTTON, UK 
CHARAKTER SÍDLA 
PŘÍMĚSTSKÁ ČTVRT' NA MÍSTĚ 
BROWNFIELD 
VELIKOST 
1,5 HA 
ARCHITEKT 
BILI DUNSTER ARCHITECT 
REALIZACE 
2002 
SPOLUPRÁCE 
- 
INVESTOR 
- 
ZDROJ INFORMACÍ 
SOLARIPEDIA: 
http://www.solaripedia.com/13/299/bed
zed_wo%20%20rks_towards_zero_en
ergy_(uk).html 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[68] 
ZEDFACTORY 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eko-sídliště BedZED  je součásti rušného Londýnského předměstí 
Sutton. Nachází se na místě bývalé čističky odpadních vod. Projekt 
byl vyvinut tak, aby se stal uhlíkově neutrální, respektive měl 
nulovou bilanci, jak ostatně napovídá jeho název (Beddington Zero 
Energy Development). Sedm let po svém dokončení studie odhalily, 
že základní ekologické pojetí, zahrnující mimo jiné geometrii, 
zapojení zeleně a použití vhodných stavebních materiálů, 
významně dopomohlo na cestě k dosažení tohoto cíle.  
Celkově BedZED zahrnuje 82 obytných domů, 18 obytně/pracov-
ních jednotek, komerční pracovní prostory, několik lokálních 
zařízení společně s privátními zahradami a hřišti. V lokalitě se také 
nachází sportoviště s klubovnou, zdravotní centrum, obchody, 
místní bar a kavárna, různé služby, jesle. 
 

 
BedZED je výsledkem holistického plánování - tedy komplexního 
pojetí zasahujícího do velkého množství oblastí. Všechny domy 
jsou vybaveny úspornými svítidly a spotřebiči, přirozené osvětlení 
je obstaráno formou střešních světlíků a převážně na jih oriento-
vanými okny. Každá bytová jednotka má navíc zimní zahradu, 
která podporuje přirozené vytápění pomocí skleníkového efektu, 
ohřátý vzduch je pak distribuován do interiéru. 

 
Eko-sídliště  BEDZED [50] 

http://www.solaripedia.com/13/299/bedzed_wo%20%20rks_towards_zero_energy_(uk).html
http://www.solaripedia.com/13/299/bedzed_wo%20%20rks_towards_zero_energy_(uk).html
http://www.solaripedia.com/13/299/bedzed_wo%20%20rks_towards_zero_energy_(uk).html
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Eko-sídliště  BEDZED [50] 

 
V létě je zahrada stíněna systémem rolet a popínavou opadavou 
zelení, teplotní gradient v interiéru pak vytváří komínový efekt                   
a zajišťuje přirozenou výměnu vzduchu, snižuje tak náklady 
na provoz nuceného větrání. Mimo to solární články a větrné turbíny 
poskytují elektrickou a tepelnou energii a přibývají tak na dlouhý 
seznam technologií a opatření, kterými BedZED disponuje. 
 
Jsou zde použity pasivní solární principy - domy jsou orientované 
na jižní stranu prosklenými verandami s cílem maximalizovat zisk 
tepla ze slunečního záření v zimě. Oproti tomu jsou na severní 
straně umístěny kanceláře, kde minimální solární zisky eliminují 
sklon k přehřívání a potřebu klimatizace 
 
Je využíváno i odpadní teplo ze zařízení, prostor je osvětlen spíše 
difúzním světlem severních oken a světlíků. Kromě relativně low-
tech ekologicky šetrných stavebních prvků byl brán ohled 
na použité materiály, aby byly pokud možno snadno recyklovatelné, 
udržitelné (ze zdrojů v okruhu do 60 km) a popřípadě 
z již recyklovaných materiálů. 
 
Koncept počítá s vlastní kombinovanou výrobou tepla a elektřiny 
(KVET) a s aplikací "Living Machine", inovativního systému 
na úpravu vody, který filtruje odpadní šedou vodu pro další použití 
na splachování toalet a dokonce snad i na zavlažování, navíc 
k filtraci přispívají rostliny, které mohou být sklizeny pro kompost 
nebo na výrobu biomasy. Je důležité poznamenat, že BedZED 
vyprodukoval množství energie použitím větrných turbín, solárních 
panelů a hořáků na biomasu. Ale i přes to se dosud nepodařilo 
vyrobit dostatek energie z obnovitelných zdrojů na uspokojení 
místní poptávky a BedZED. 
 
Celé sídliště funguje jako „zona bez aut“, kde podporovana 
nemotorové dopravy (40 elektromobilů), k dispozici je car-sharing  
Parkování je na okraji, mimo obytné území. Také osvěta a životní 
styl obyvatel přispívají k celkové udržitelnosti, např. výběr potravin, 
způsob dopravy a setkávání komunity.  
 
 
 
 

 

 

 
Střechy v mají větrné lopatky pro 
pasivní větrání a fotovoltaiku [68] 

 
Schéma hospodaření se zdroji [68] 

 
Systém čištění a recyklace vody 

LivingMachine [50] 

 
Zapojení zeleně, vytvoření příjemného 

pobytového prostředí v interiéru              
i exteriéru [50] 
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MĚSTSKÁ ECO-ČTVRŤ  
ARKADIEN WINNENDEN 

 
Městská eco-čtvrť Arkadien Winnenden [50], [69] 

MÍSTO 
WINNENDEN, NĚMECKO 
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÁ ČTVRT' NA MÍSTĚ 
BROWNFIELD 
VELIKOST 
3,4 HA 
ARCHITEKT 
EBLE ARCHITEKTEN 
REALIZACE 
2007-2011 
SPOLUPRÁCE 
- 
INVESTOR 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
www.landezine.com 
www.greendotawards.com 
https://loewenneil.wordpress.com/201
3/11/11/post-industrial-palimpsest-
case-study-of-arkadien-
redevelopment-in-winnenden-
germany/ 
inhabitat.com 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[69] 
http://www.dreiseitl.com/index.php?id=
3&lang=en 
https://www.worldbuildingsdirectory.co
m/ 
http://www.landezine.com/index.php/2
013/04/arkadien-winnenden-by-atelier-
dreiseitl/05-winnenden/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

V místech, kde dnes stojí sídliště Arkadien, stála dříve továrna. 
Architekti dostali za úkol vyřešit, co s prostorem, který po zbořené 
fabrice zůstal. 
Architekti se snažili minimalizovat typické problémy, které                              
v městském prostředí vznikají, jako je nedostatek zeleně nebo velké 
množství nevsakujících ploch. 
 

 
Materiály byly použity hlavně přírodní a netoxické. Byly také 
preferovány materiály, které se daly lokálně vytěžit. Pro povrchové 
zpevnění ploch a do podloží byl použit drcený beton, zrecyklovaný 
po původní továrně. 
Komunikace jsou společné pro auta i chodce. Silnice jsou účelně 
navrženy spíše úzké, aby se vozidla pohybovala pomalu a také aby 
nelákala do sídliště zbytečně vjíždět. Parkovací místa jsou 
situována v podzemních garážích, aby zůstalo co nejvíce místa pro 
vegetaci.  
Lokalita doplněna praktičnosti, protože se nachází 5 minut chůze 
od nádraží a centra města. Do 10 minut chůze je zde devět škol 
a ve vzdálenosti 1 km se staví nová nemocnice. 

 

 
a) lokalita v říjnu 2000, bývalá továrna stále na svém místě, b) lokalita v březnu 
2012, nová čtvrť nahradila svého průmyslového předchůdce, [50] 

http://www.landezine.com/
http://www.greendotawards.com/
http://www.dreiseitl.com/index.php?id=3&lang=en
http://www.dreiseitl.com/index.php?id=3&lang=en
https://www.worldbuildingsdirectory.com/
https://www.worldbuildingsdirectory.com/
http://www.landezine.com/index.php/2013/04/arkadien-winnenden-by-atelier-dreiseitl/05-winnenden/
http://www.landezine.com/index.php/2013/04/arkadien-winnenden-by-atelier-dreiseitl/05-winnenden/
http://www.landezine.com/index.php/2013/04/arkadien-winnenden-by-atelier-dreiseitl/05-winnenden/
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Všechny druhy domů mají spotřebu 85 kWh a energie je vyráběna 
místní kombinovanou elektrárnou a teplárnou a fotovoltaikou. 
 
Vytvoření krásného a pro lidi přátelského prostředí bylo designovým 
týmem považováno za nejlepší způsob podpoření sociální stability. 
Hřejivé, přátelské prostředí podporuje klidného, téměř prázdni-
nového ducha komunity a poskytuje neformální prostory, 
kde se můžete potkávat se sousedy, zatímco poskytuje každému 
samostatnému domu určitou míru soukromí.  
 
Developer toto místo udržuje a nabízí množství různých služeb, jak 
pro majitele domů, tak pro nájemníky; tyto služby zahrnují například 
úklidovou službu, údržbáře, nájemní správu a asistované žití 
pro postižené osoby  nebo staré lidi. Čtvrt spravuje k tomu 
vytvořená komise. 
 
Ve městech je až 95% ploch, které nevsakují vodu a musí být proto 
řešeno jejich odvodnění. V sídlišti Arkadien je takovýchto ploch 
pouze 30% a to díky tomu, že velké plochy jako parkování 
se nachází v podzemí, na povrchu je snaha mít co nejvíce zeleně, 
a aby zpevněné plochy nebyly jednolité, ale buď z dlažebních 
kostek, nebo vysypané drceným betonem (např. parkovací místa). 
Voda, která se nevsákne, je po povrchu odváděna do retenčních 
jezírek. 
 
Retenční jezírka sbírají vodu z celého sídliště. Voda je přirozeně 
čištěna rostlinami a dále používána jako užitková voda 
na splachování nebo se pomalé vsakování. Jezírka jsou navržena 
tak, aby zvládla případné záplavy, které jsou v této oblasti časté. 
 
Zeleň je navržena tak, aby jí bylo co nejvíce (je např. na všech 
rovných střechách) a aby co nejlépe odpovídala lokální vegetaci - 
nenarušuje tak místní ekosystém a vzniká tak nový prostor pro 
ptactvo a drobné živočišstvo. Studený vzduch ze sousedícího lesíka 
je během dne vtažen do prostoru sídliště a vytlačuje teplý, 
znečištěný vzduch. 
 
 
 

 

 

 
 
 

 
Městská eco-čtvrť Arkadien Winnenden  [50], [69] 

 
Voda, která není bezprostředně 

absorbována do země, je vedená                 
po povrchu k centrálnímu bazénu [69] 

 
Sdílený úzší prostor ulice obestavěný 

2-3 podlažními budovami [50] 

 
Parkovací místa a cyklotrasy [50] 

 
Přizpůsobení povodňové hladiny [69] 
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MĚSTSKÁ ČTVRT'  
STATION CENTER FAMILY HOUSING 

 
Situacni plan a pohled na Station Center family housing [50], [70] 

 
MÍSTO 
UNION CITY, KALIFORNIE, 
SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÁ ČTVRT' NA MÍSTĚ 
BROWNFIELD 
VELIKOST 
15000 m2 
ARCHITEKT 
DAVID BAKER + PARTNERS 
ARCHITECTS  
REALIZACE 
2012 
DEVELOPER 
MIDPEN HOUSING CORP  
SPOLUPRÁCE 
- 
INVESTOR 
- 

 
ZDROJ INFORMACE 
http://inhabitat.com/david-bakers-
station-center-affordable- 
housing-development-transforms-a-
brownfield- 
site-in-union-city-ca/station-center-
david-baker- 
and-partners-13/ 
http://www.archdaily.com/372768/stati
on-center-family- 
housing-david-baker-partners-
architects/ 

 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[70] 
http://inhabitat.com/david-bakers-
station-center-affordable-housing-
development-transforms-a-brownfield-
site-in-union-city-ca/station-center-
david-baker-and-partners-14/ 
 

 
 
 

 
Station center se nachází v srdci Union City, kde se právě rozjíždí 
projekt na revitalizaci a vytvoření městské části Station District.  
Město vytvořilo VASCA Master plán, ve kterém by chtělo 
rekonstruovat tranzitní centra. Lokalita tohoto projektu je ohraničena 
nákladnou linkou a železnicí. Redevelopment nabízí obyvatelům 
snadný přístup na tranzitní cestu v blízkosti nového smíšeného 
bydlení. Vznikly zde dvě 5 patrové budovy, které obepínají centrální 
vnitroblok.  
Nachází se zde 157 nových nájemních bytů v nižší cenové 
kategorii. V přízemí jsou komunitní prostory, propojené s exteriérem 
vnitrobloku a menší obchod a kavárna. Také je tam fitness-centrum 
a bazén. Ve vnitrobloku se nachází hřiště pro děti s centrální 
dominantou, sochou gorila a přilehlými zahradami pro obyvatele.  
Z ulice se rýsuje výrazný pohled na malbu od Mona Carona, která 
zvýrazňuje hlavní vstup do budovy. Malba je inspirována lokální 
květinou, jejíž květy se tyčí k nebi. 

 
Budovy byly navrženy tak, aby dosáhly nejvyšších energetických 
standardů. Celý projekt získal LEED Platinum certification for Mid-
Rise Homes.  

 

 
Situace zobrazuje návaznost na cestu a orientaci vůči světovým stranám [70] 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
89 

 
 

 
Pohled na Station Center family housing [70] 

 
Energetická efektivita budov byla dosažena použitím speciálních 
oken s externím stíněním, vysoce efektivním osvětlením, 
pohybovými senzory ve veřejných prostorách jako chodby a vstupy 
do budov, spotřebiči od firmy Energy Star, nadstandardním 
zateplením a energeticky efektivním plynovým bojlerem, který 
ohřívá vodu pro všechny byty. Na střeše se nacházejí solární 
fotovoltaické články a také solární panely na ohřev vody. Energie 
z fotovoltaických článků se spotřebovává na ohřev teplé vody 
pomocí bojleru.  
 
Okolí budov je upraveno tak, aby bylo co nejméně náročné 
na údržbu a zavlažování. Tento landscape design od Bay-Friendly 
Rated ušetří ročně193,282 galonů vody (730 litrů). Na případné 
polévání se používá zachycováná dešťová voda. Komunita žijící                
v tomto objektu pochází z různých částí světa, ale tak jako kořeny 
květu na nástěnné malbě se spojily, aby vytvořily zdravý                      
a prosperující organismus. 
 
V celém Station Center family housing je daná přednost chodcům                   
a cyklistům. Parkování je řešeno v parkovacím stání, převážně 
v krytých podlažích garáži, které slouží jako protihluková stěna.                
Ke spojení s centrem a okolím je zde dobrá dostupnost pomocí 
městské hromadné dopravy. Občanská vybavenost a pracovní 
příležitosti jsou v přijatelné pěší vzdálenosti nebo na kole. 
 

    
Bazény navazující na fitness centrum a společenská místnost [70] 

 

 
 
 
 

 
 

 
Skica obytných budov. Můžeme si 

na ní všimnout například 
fotovoltarické panely na střeše [70] 

 
Zahrady patřící obyvatelům [70] 

 
Hřiště pro děti ve vnitrobloku [70] 

 
Vstupní hala [70] 
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EKOLOGICKÝ PROJEKT  
HAMMARBY SJÖSTAD 

 
MÍSTO 
STOCKHOLM, ŠVÉDSKO 
CHARAKTER SÍDLA 
EKOLOGICKÁ MĚSTSKÁ ČTVRŤ / 
REVITALIZACE INDUSTRIÁLNÍ 
ZÓNY  
ARCHITEKTI 
MATS EGELIUS, KJELL 
TORSTENSSON, ANNA HIDEMARK, 
DAG ZERNE 
IN CHARGE: JAN INGHE-
HAGSTRÓM  
VELIKOST 
160 ha 
REALIZACE 
1999-2013 
INVESTOR 
WIHLBORGS, CITY OF 
STOCKHOLM, BYGGVESŤA BO, 
NCC BOENDE, 
SŤOCKHOLRRISHEM, 
WHITE ARKITEKTER AB 
SPOLUPRÁCE 
- 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.white.se/en/project/15-
hammarby-sjostad 
http://www.zigersnead.eom/current/blo
g/post/hammarby-sjstad/11 -08-
2007/302/ 
http://www.sweco.se/global/sweden/so
luťions/sustainable%20ciťy/hammarby
_sjostad_low.pdf 
htťp://webarchive.nationalarchives.gov
.uk/20110118095356/http/www.ca 
be.org.uk/case-studies/hammarby- 
sjostad/design 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[71] 
http://www.uzemneplany.sk/sutaz/ham
marsby-byvanie-v-prirode 
 

Hammarby Sjostad je jedním z největších ekologických projektů 
revitalizace industriální zóny v Stockholmu. V roce 1996 bylo 
rozhodnuto o revitalizaci rozsáhlého brownfieldu na okraji města.               
V roce 2012 byla dokončena přeměna tohoto území na novou 
městskou čtvrť. Její rozloha je 160 hektarů a žije zde kolem 20 tis. 
lidí.  
Nová výstavba zahrnuje bytové domy a komerční prostory, které 
poskytují cca 10 tis. pracovních míst. Kromě obvyklých funkcí nabízí 
čtvrť Hammarby také významnou edukační, kulturní a rekreační 
funkci. Hammarby se snaží být uzavřeným městským 
„metabolismem“, což zahrnuje efektivní využívání energií, unikátní 
dopravní řešení, odpadové hospodářství a péči o lokální 
ekosystémy.  
 

.  
 
 
 

 

 
Situace a pohled na  Hammarby Sjostad [71] 

 
Situační  plán, [50] 
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Doprava v Hammarby Sjostad [50] 

 
Hammarby je environmentální a sociální experiment, který 
se podařil na ideové základně vycházející ze švédské myšlenky 
„Osmi klíčových strategií pro dosažení udržitelnosti“, zahrnujících 
budoucnost, snižování dopadů na klimatické změny, obyvatelstvo               
a jeho zdraví, sociální soudržnost, kvalitu života a bezpečnost, 
zaměstnanost, ekonomický růst a konkurence-schopnost a komunit-
ní rozvoj. 
 
Cílem bylo vytvoření městské části, která bude dvakrát efektivnější 
oproti standardu – bude spotřebovávat polovinu energie a bude mít 
poloviční dopad na životní prostředí.  
 
Energetická infrastruktura je kromě nadstandardních technických 
vlastností budov založena na koloběhu odpadů přeměňovaných 
na energii, na recyklaci vody a materiálů a na využívání 
obnovitelných zdrojů energie. Koncept mimo jiné zahrnoval i velmi 
propracovaný systém sdílení automobilů, který nabízel obyvatelům 
možnost individuální dopravy jako službu bez nutnosti faktického 
vlastnictví automobilu. Podobné schéma je pro většinu Evropanů 
mentálně těžko přijatelné, ale v Hammarby výborně zapadalo 
do celkové koncepce, což umožnilo zavedené vzorce uvažování 
překonat. Hammarby se stalo nejen environmentálním pokusem, 
ale i zvlášt-ním životním stylem.  
 
Výstavba byla podpořena z veřejných prostředků Lokálního 
investičního programu. Pro projekt bylo celkově alokováno 200 mil. 
SEK. Celkové investiční náklady dosáhly 5,7 mld. SEK. Veřejné 
prostředky byly určeny pro tyto účely: nákup nových technologií, 
podpora ekologických technologií, přenos vědomostí, sestavení 
expertního modelu umožňujícího odhad vzájemných vlivů částí 
developmentu, demonstrační projekty, pobídky pro nejlepší projekty 
a nejlepší budovy. 
 
 
 

 

 
Pohled na  Hammarby Sjostad [50] 

 
Parkování pro cyklisty [50] 

 
Pohled na  Hammarby Sjostad [50] 

 
Pohled na  Hammarby Sjostad [50] 
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MĚSTSKÝ BLOK 
GREEN CASCADE 

 
Původní továrna Keller-Dorian a Městský blok - GREEN CASCADE [50], [72] 

MÍSTO 
LYON, FRANCIE 
CHARAKTER SÍDLA 
MĚSTSKÝ BLOK 
100 BYTOVÝCH JEDNOTEK 
ARCHITEKTI 
ATELIER DE LA PASSERELLE 
ZAHRADNÍ ARCHITEKTI 
ATELIER ANNE GARDONI 
REALIZACE 
2014 
INVESTOR 
COGEDIM GRAND LYON 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://www.ekobydleni.eu/architektura/
ze-stare-fabriky-nove-setrne-byty 
http://www.archdaily.com/520250/gree
n-cascade-atelier-de-la-passerelle/  
ttp://arqa.com/en/architecture/dp-
green-cascade-100-housing-units-
lyon-france.html 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[72] 
http://www.culture.gouv.fr/public/mistra
l/mersri_fr?action=chercher&field_1=re
f&value_1=ia69001080  
http://www.archdaily.com/520250/gree
n-cascade-atelier-de-la-passerelle/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Továrna se nachází ve třetím lyonském okrsku. Byla založena 
v roce 1895 a poté v letech 1928 a 1960 přestavěna a tak pokryla 
plochu 4000 metrů čtverečných. Továrna se nejdříve zaměřovala 
na zpracování kovů, většinou na výrobu nářadí a kuchyňského 
náčiní, později na tištění textilií. Protože továrna zkrachovala a stalo 
se z ní ghetto, rozhodla Rada města Lyonu proměnit celý komplex 
na bydlení. 
Pro městkou zástavbu Lyonu jsou typické uzavřené bloky budov 
se zahradami či zelení schovanými uvnitř a nepřístupnými zvenku. 
Autoři návrhu zvolili opačný přístup a blok bývalé továrny přestavěli 
tak, že část zbourali a část přistavěli, aby vznikl nehomogenní 
prostor, ve kterém se střídají pevné objekty a dutiny. Koncept 
návrhu se skládá z pěti malých budov umístěných v kaskádovité 
zahradě. V objektu je sto bytů, z nichž 20 je pro sociální bydlení,                  
2 jsou rezervovány pro Habitant&Humanisme a 78 je nabídnuto 
ke koupi do soukromého vlastnictví. Návrh odpovídá jak kritériím 
environmentálního stavění, tak moderního komfortu. U budov 
je zachováno lidské měřítko (ne více než 4 podlaží), jejich výraz, 
rovnováha se zahradou. Byty jsou navrženy jako prostorné 
s velkými slunnými balkony. 
 

 
Situační plán [72] 

 
Zahrada je jedním z klíčových prvků systému. Je uspořádána 
na celém pozemku do pásů, které odrážejí vnitřní uspořádání 
předměstí. Jeho návrh se řídí třemi principy. 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
93 

 
 

 
Městský blok - GREEN CASCADE [50] 

 
Za prvé, optimalizace mezery mezi konstrukcemi a zasazenými 
stromy, které jsou  viditelné z ulice a vytvářejí výrazný kontrast mezi 
přírodou a architekturou. Za druhé ve výřezech pásů jsou navrženy 
různé materiály. Například, uličky mezi budovami nebo řádky keřů 
poskytují soukromí pro domácnosti. Na zahradě jsou kanálky pro 
odtok dešťové vody překonávající převýšení čtyř metrů pomocí 
vytvořených teras. Za třetí se týká prostorů mezi vstupní halou 
budov a ulicí, které se považují za „malé vnitřní nádvoří“ nebo 
světlíky s popínavými rostlinami. Každá vstupní hala je vyzdobena 
uměleckým dílem s přírodní tématikou 
 
Budovy byly zatepleny, aby se minimalizovaly tepelné ztráty                       
a rovněž hluková hladina mezi byty. Všechna okna jsou zastíněna, 
aby se byty v létě nepřehřívaly. Rovněž balkony jsou zastíněny 
žaluziemi, které navíc poskytují obyvatelům větší soukromí.  
 
Střechy a balkony sdílejí unikátní vodoměrný systém, který slouží 
k automatizovanému zalívání zeleně. Na srážkovou vodu byl brán 
ohled při navrhování zeleně a mezi jednotlivými kaskádami jsou 
drážky na odvod dešťové vody. Střechy budov jsou osázeny 
rozchodníky. Nízká i vzrostla zeleň a travnaté plochy nabízí zákoutí 
pro odpočinek, místa k sezeni a hraní ve vnitřních dvorech. Zelené 
střechy jsou z časti obytné. 
 
Uzavřené bloky budov jsou bez aut. Parkovaní je řešeno 
kombinovaným způsobem: garážové v suterénu a venkovní mimo 
obytné území. Lokalita je dobře dopravně obsloužena městskou 
hromadnou dopravou. 
 
Základní občanská vybavenost je v lokalitě: mateřská a základní 
škola včetně knihovny.  
 
Použité osvětlení je zastíněnými lampami, které snižují noční 
světelný smog. 
 
Na první pohled není viditelné odpadové hospodářství, 
ale kontejnery na tříděni odpadu se nachází na rohu ulic. 
 
 

 
Osvětlení [50] 

 
Dešťové svody [50] 

 
Interiér [50] 

 
Balkony [50] 

 
Městský blok-GREEN CASCADE [50] 
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PROJEKT ECO VILLAGE 
THE PEACE FACTORY 

 
Eco village The peace factory [50], [67] 

 
MÍSTO 
MONTOLIEU, JIŽNÍ FRANCIE  
CHARAKTER SÍDLA 
PERMAKULTURNI KOMUNITA / 
BROWNFIELD 
ARCHITEKTI 
BRYAN BOWAN  
ARCHITECTS  
VELIKOST 
2000 M²  
REALIZACE 
2009- 2011 
SPOLUPRÁCE 
- 
INVESTOR 
- 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
http://sites.ecovillage.org/peace-
factory 
 
FOTO A OBRÁZKY 
[67] 
https://plus.google.com/108655337069
730589310/about 
http://www.ic.org/directory/peace-
factory-montolieu-
france/peace_factory_montolieu_franc
e_53801/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ekovilage se nachází v Black mountains ve městečku Montolieu, 
které leží na jihozápadě Francie. Montolieu se nachází mezi 
Toulouse (univerzitní město a kulturní centrum) a pláže Narbonne 
(na pobřeží Středozemního moře). Městečko je typickou 
středověkou vesnicí a do známého Carcassone je to pouhých                      
30 km.  
 
Pro objekt, který leží na jeho kraji byla významná poloha vůči vodě. 
Voda, totiž byla podmínkou pro vznik továrny (koželužny), která tam 
byla do 80.let minulého století. Obchodům se moc nedařilo a tak 
továrna zkrachovala a pár let chátrala.  
 
Zajímavého, klidného a harmonického místa si všimly Američanky, 
které se věnovaly umění a jejich vizí bylo z továrny udělat místo, 
kam by se umělci sjížděli z celého světa. Jeden čas se tam odlévaly 
bronzové sochy. Jejich úsilí však netrvalo dlouho a místo začalo 
opět chátrat. Po umělcích tu ale zbyl duch kreativity a objevil 
se nový nápad jak místo využít a to vytvořit z továrny ekovilage                           
s komunitním životem.   
 

 
 

 
Eco village The peace factory [50] 

http://sites.ecovillage.org/peace-factory
http://sites.ecovillage.org/peace-factory
https://plus.google.com/108655337069730589310/about
https://plus.google.com/108655337069730589310/about
http://www.ic.org/directory/peace-factory-montolieu-france/peace_factory_montolieu_france_53801/
http://www.ic.org/directory/peace-factory-montolieu-france/peace_factory_montolieu_france_53801/
http://www.ic.org/directory/peace-factory-montolieu-france/peace_factory_montolieu_france_53801/
http://www.ic.org/directory/peace-factory-montolieu-france/peace_factory_montolieu_france_53801/
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V roce 2009 se započala rekonstrukce, o kterou se má postarat 
komunita. O prázdninách do Peace faktory jezdí volunteerovat 
studenti, kteří tu mají zdarma jídlo a přespání v loftových bytech. 
Cílem je vyvinout eko-bydlení, se školicím centrem, které má 
splňovat všechny lidské potřeby. Celá společnost se snaží                           
o udržování míru a harmonie uvnitř komunity.  
 
V Peace factory také probíhají školící kurzy ekologického bydlení. 
Život zde plyne svým vlastním tempem. Továrna je nezávislá 
na okolním vedení. V roce 2013 byla dokončená vodní elektrárna 
(vodní turbína poháněná vodou). Na střechu byly nainstalované 
solární panely a jako záloha slouží nedaleko umístěný větrný mlýn.  
 
Eco vesnice  se nachází v krásném přírodním prostředí, nedaleko 
od malé vesničky Montolieu, která má mateřskou a základní školu, 
obchody, lékárny, pekařství, restaurace. 
 
Provoz automobilové dopravy je zde omezen. Vnitřní zóna je pouze 
pro chodce a cyklistickou dopravu. Parkovaní se nabízí 
na vymezených místech.  
 
Celá komunita se stará o biozahrádku umístěnou v areálu. Vodu 
na zalévání používají z říčního toku. Šedé vody se používají 
na splachování a v půdních bytech jsou vybudovány dva suché 
záchody. 
 
Pro částečnou biopotravinovou soběstačnost se tu chovají slepice                      
a včely. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eco village The peace factory [50],  [67] 

 
Eco village The peace factory [50] 

 
Ptačí pohled na Eco village The peace 

factory [67] 

 
V budově Eco village The peace 

factory [50] 
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6.4.3 Analýza skupiny C 
 
Tabulka 9. Urbanisticko-architektonický 

EKO-SÍDLIŠTĚ 
BEDZED 

Hackbidge, Sutton, UK / brownfield 

velikost 1,5 ha 

počet objektů 82 obytných domů, 18 obytně/pracovních jednotek, komerční pracovní prostory                          
a několik lokálních zařízení 

výstavba-
budovy 

Stavba je v pasivním standardu. Použití recyklovaných, snadno recyklovatelných, 
dostupných materiálů  

doprava Řešení dopravy, podpora nemotorové dopravy a dostupnost MHD  

(40 elektromobilů) 

orientace Orientace na jih  

plocha střech Střešní zahrady 

MĚSTSKÁ ECO-
ČTVRŤ 
ARKADIEN 
WINNENDEN 

Winnenden, Německo / brownfield 

velikost 3,4 ha 

počet objektů 50 obytných domů + 18 obytně/pracovních 

výstavba-
budovy 

Celá čtvrť je nízkoenergetická. Přírodní a netoxické materiály,  
drcený beton, recyklovaný po původní továrně 

doprava Komunikace jsou společné pro auta i chodce.  
Parkovací místa jsou situována v podzemních garážích. 

orientace Celý komplex je orientován vůči světovým stranám 

plocha střech zelené střechy  

STATION 
CENTER 
FAMILY 
HOUSING 
UNION CITY 

California, United States of America / brownfield 

velikost 15000 m2 

počet objektů dvě 5 patrové budovy, 157 nových nájemních bytů 

výstavba-
budovy 

Nízkoenergetické budovy. Použití přírodních, recyklovaných a recyklovatelných 
materiálů. 

doprava Pěší zóna. Parkování v lokalitě. Je návaznost na MHD 

orientace orientace vůči světovým stranám 

plocha střech -- 

EKOLOGICKÝ 
PROJEKT 
HAMMARBY 
SJÖSTAD  

Stochholm, Švédsko / brownfield 

velikost 160 ha 

počet objektů 100 obytných jednotek 

výstavba-
budovy 

Bytové domy navrhované v pasivním standardu. Použití přírodních materiálů 

doprava pěší zóna, kolejové linky – tramvaje, autobusy, cyklostezky, ferry, carpool 

orientace orientace vůči světovým stranám 

plocha střech Zelené střechy 

MĚSTSKÝ BLOK 
GREEN 
CASCADE 

City of Pickering, Kanada / brownfield 

velikost 4000 m2 

počet objektů Pět malých budov (100 bytů, z nichž 20 je pro sociální bydlení, 2 jsou rezervovány 
pro Habitant&Humanisme a 78 je nabídnuto ke koupi do soukromého vlastnictví) 

výstavba-
budovy 

Stavba odpovídá kritériím environmentálního stavění a moderního komfortu. 
Nízkoenergetické domy 

doprava Pěší zóna. Parkování v lokalitě. Je návaznost na MHD 

orientace orientace vůči světovým stranám 

plocha střech Střechy jsou osázeny rozchodníky 

PROJECT ECO- 
VILLAGE PEACE 
FACTORY  

Montolieu, jižní Francie / brownfield 

velikost 2000 m²  

počet objektů 10 

výstavba-
budovy 

loftové byty se společným sociálním zařízením, jako jsou bazén, wellness centrum 

doprava Parkování v lokalitě. Je návaznost na MHD 

orientace orientace vůči světovým stranám 

 
*Ferry - je soustava zařízení umožňující překonání řeky nebo obdobné vodní plochy pomocí plavidla. 
*Carpool  - je variantou městské a příměstské formy spolujízdy 
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Tabulka 10. Environmentální 

EKO-SÍDLIŠTĚ 
BEDZED 

Hackbidge, Sutton, UK / brownfield 

zelen Soukromé a poloveřejné prostory, intenzivní vegetace, střešní a zimní zahrady, 
opadavá zeleň 

voda hospodaření s dešťovou vodou, systém čištění a recyklace vody "Living Machine" 

odpad Hospodaření s odpady 

MĚSTSKÁ 
ECO-ČTVRŤ 
ARKADIEN 
WINNENDEN 

Winnenden, Německo / brownfield 

zelen Zeleň je navržena tak, aby jí bylo co nejvíce (je např. na všech rovných střechách) 

voda Retenční jezírka sbírají vodu z celého sídliště. Voda je přirozeně čištěna rostlinami                     
a dále používána jako užitková voda na splachování nebo se pomalu vsakuje  

odpad hospodaření s odpady 

STATION 
CENTER 
FAMILY 
HOUSING 
UNION CITY 

California, United States of America / brownfield 

zelen Poloveřejné prostory, intenzivní vegetace.  

voda Sběr dešťové vody. Odpadní vody shromážděné a zpracované na místě k opětovnému 
použití. 

odpad hospodaření s odpady 

EKOLOGICKÝ 
PROJEKT 
HAMMARBY 
SJÖSTAD  

Stochholm, Švédsko / brownfield 

zelen Dubový les, rákosový park s dřevěnými moly, široká stromořadí, rozsáhlé parky 

voda hospodaření s dešťovou vodou, využití nové technologie pro šetření s vodou                             
a nakládání s odpadem, biotop, jezero a čističky, lokální nádrži  

odpad Systematizované třídění, recyklace  

MĚSTSKÝ 
BLOK GREEN 
CASCADE 

City of Pickering, Kanada / brownfield 

zelen kaskádovitá zahrada, zasazené stromy, „malé vnitřní nádvoří“ a světlíky s popínavými 
rostlinami 

voda Využití dešťových vod (kanálky a drážky na odvod dešťové vody, vodoměrný systém) 

odpad hospodaření s odpady 

PROJECT 
ECO- VILLAGE 
PEACE 
FACTORY 

Montolieu, jižní Francie / brownfield 

zelen  biozahrada umístěna v areálu 

voda Šedé vody se používají na splachování a v půdních bytech jsou vybudovány dva 
suché záchody. Vodu na zalévání se používá z říčního toku 

odpad Odpad tříděny podle typu, komunální kompostování 

 
Tabulka 11. Energetický 

EKO-SÍDLIŠTĚ 
BEDZED 

Hackbidge, Sutton, UK / brownfield 

soběstačnost Vytápění solárními zisky je nedostačující 

Napojení na veřejnou elektrickou síť  

obnovitelné 
zdroje 

Získávání části energie z obnovitelných zdrojů - fotovoltaika, větrné turbíny, 
kogenerační jednotka na biomasu (KVET), zimní zahrady  

vytápění, 
chlazení 

přirozené vytápění pomocí skleníkového efektu, přirozená výměna vzduchu, nucené 
větrání 

MĚSTSKÁ 
ECO-ČTVRŤ 
ARKADIEN 
WINNENDEN 

Winnenden, Německo / brownfield 

soběstačnost Napojení na veřejnou elektrickou síť 

obnovitelné 
zdroje 

Získávání části energie z obnovitelných zdrojů - kombinovanou elektrárnou a teplárnou 
a fotovoltaikou 

vytápění, 
chlazení 

Studený vzduch ze sousedícího lesíka je během dne vtažen do prostoru sídliště                       
a vytlačuje teplý, znečištěný vzduch  

STATION 
CENTER 
FAMILY 
HOUSING 
UNION CITY 

California, United States of America / brownfield 

soběstačnost Energetická efektivita budov byla dosažena použitím speciálních oken s externím 
stíněním, vysoce efektivním osvětlením, pohybovými senzory ve veřejných prostorách 

obnovitelné 
zdroje 

Využití pasivní sluneční energie (solární fotovoltarické články),  
energeticky efektivní plynový bojler  

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace 

EKOLOGICKÝ 
PROJEKT 
HAMMARBY 
SJÖSTAD  

Stochholm, Švédsko / brownfield 

soběstačnost energetické soběstačné budovy 

obnovitelné 
zdroje 

využívání sluneční energie (pasivní i aktivní / solární ohřev vody a fotovoltaické ko-
lektory), obnovitelné zdroje energie / recyklace, obnovitelná paliva, produkty z bioplynu 

vytápění, 
chlazení 

Teplo z odpadních vod je využito pro vytápění  

javascript:r(0)
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MĚSTSKÝ 
BLOK GREEN 
CASCADE 

City of Pickering, Kanada / brownfield 

soběstačnost Napojení na veřejnou elektrickou síť 

obnovitelné 
zdroje 

Získávání části energie z obnovitelných zdrojů - fotovoltaika 

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace tepla. 

PROJECT 
ECO- VILLAGE 
PEACE 
FACTORY 

Montolieu, jižní Francie / brownfield 

soběstačnost Továrna je nezávislá na okolním vedení  

obnovitelné 
zdroje 

vodní elektrárna, fotovoltaika, větrný mlýn 

vytápění, 
chlazení 

Pasivní vytápění a nízkoenergetické chlazení, větrání pomocí rekuperace 

 
Tabulka 12. Sociálně-ekonomický 

EKO-SÍDLIŠTĚ 
BEDZED 

Hackbidge, Sutton, UK / brownfield 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, podpora společenského života, veřejnými 
prostorami a dětskými hřišti. 

občanská 
vybavenost 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

MĚSTSKÁ 
ECO-ČTVRŤ 
ARKADIEN 
WINNENDEN 

Winnenden, Německo / brownfield 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita bydlení, veřejné prostory, střešní zahrady.  

občanská 
vybavenost 

pozemní garáže, obchody, restaurace, továrna v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

STATION 
CENTER 
FAMILY 
HOUSING 
UNION CITY 

California, United States of America / brownfield 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita sociálního bydlení, sousedský kontakt je podporován, veřejnými 
prostorami, dětskými hřišti a různými občanskými budovy 

občanská 
vybavenost 

komunitní prostory, propojené s exteriérem vnitrobloku, menší obchod a kavárna, 
fitness-centrum a bazén. Hřiště pro děti s centrální dominantou a přilehlými zahradami 
pro obyvatele 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

EKOLOGICKÝ 
PROJEKT 
HAMMARBY 
SJÖSTAD  

Stochholm, Švédsko / brownfield 

sociální 
koncept 

vysoká kvalita bydlení, podporované sousedské vztahy a setkávání 
obyvatel domu 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě: sportovní haly, slalomový svah, pěší stezky, 
cyklostezky, společenská a kulturní centra, umělecké centrum, knihovna 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

MĚSTSKÝ 
BLOK GREEN 
CASCADE 

City of Pickering, Kanada / brownfield 

sociální 
koncept 

Kvalitní bydlení, veřejné prostory a dětská hřišti. 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost v lokalitě 

pracovní 
příležitosti 

Pracovní příležitosti v lokalitě 

PROJECT 
ECO- VILLAGE 
PEACE 
FACTORY 

Montolieu, jižní Francie / brownfield 

sociální 
koncept 

Vysoká kvalita bydlení. Školící kurzy ekologického bydlení 

 

občanská 
vybavenost 

Občanská vybavenost (např. bazén, wellness centr, prádelna), interpretační centrum 
poskytující vzdělání pro návštěvníky 

pracovní 
příležitosti 

Vytváření pracovních míst v lokalitě - výroba biopotravin, chov slepice a včely 
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7. HYPOTÉZA    
 
Na základě vypracované analýzy referenčních příkladů byla vytvořena hypotéza konceptu zdravého 
bydlení, která určuje kritéria pro návrhování správného řešené urbanistické struktury zdravého bydlení 
zajišťující její dobré fungování: 
 
1. Urbanistický koncept zohledňující podmínky dané lokality 
- urbanistická struktura je navržená s ohledem na klimatické podmínky lokality, topografickou polohu, 

směr převládajících větrů, atd. 
- osazení objektů do terénu minimalizuje terénní úpravy a zábor půdy 
- správná orientace objektů vůči světovým stranám (hledisko oslunění)  
 
 2. Budovy s nízkou energetickou náročností * 
- nízkoenergetické (NED) 
- pasivní - (P) 
- nulové - (N), dům s nulovou potřebou energie 
- energie-plus (PL), dům s přebytkem tepla 
 
3. Zelené střechy 
- intenzivní a extenzivní střešní zeleň    
- střešní a zimní zahrady 
 
4. Použití ekologických/přírodních stavebních materiálů 
- přírodní stavební materiály 
- recyklované a recyklovatelné  stavební materiály  
- materiály získávané s minimální energetickou náročností 
 
5. Rozmanitost typů bydlení 
- bytové domy a rodinné domy 
- architektonická a dispoziční rozmanitost  
- vyvážená sociodemografická struktura obyvatel (ovlivňuje sociální soudržnost obyvatel) 
 
6. Řešení zeleně 
- původní kvalitní zeleň je zachovaná v urbanistické struktuře  
- použité druhy zeleně jsou pro danou lokalitu typické 
- navržená zeleň využívá permakulturních principů  
 
7. Využití dešťové vody 
- integrace zařízení na likvidaci dešťové vody do urbanistického řešení (jezírka, biotopové struktury, 

příkopy)               
- dešťová voda je využívaná v domácnosti (grey water) 
- odvod dešťové vod je řešen nezávisle na kanalizaci  
 
8. Eco-ČOV* 
- kořenová ČOV (jezírka, biotopy) 
- napojení na místní systém čištění odpadních vod  
 
9. Využití OZE* na vytápění/chlazení 
- využívání sluneční energie (solární technologie) 
- vytápění biomasou 
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- využití tepelných čerpadel 
- využití vodní a větrné energie (turbíny a jiné) 
- využití technologií kogeneračních jednotek  
- integrovaný systém vytápění a větrání s rekuperací tepla 
 
10. Energetická soběstačnost 
- urbanistická struktura je energeticky soběstačná (výroba energie pokrývá její celkovou potřebu)   
- urbanistická struktura je energeticky plusová (výroba energie pokrývá její celkovou potřebu a nadbytek 

prodává do energetické sítě) 
 
11. Odpadové hospodářství  
- možnost třídění, recyklace/opětovného použití materiálů v lokalitě 
- komunální kompostování biomasy 
 
12. Řešení automobilové dopravy včetně parkování 
- omezení nebo vyloučení automobilové dopravy 
- car-sharing, carpool, podpora nemotorové dopravy (elektromobily) atd. 
- parkování mimo obytné území nebo v pozemních garážích 
- součásti urbanistické struktury jsou stezky pro chodce a cyklostezky 
- snížení ploch se zpevněným povrchem (minimalizace odvádění dešťových vod) 
 
13. Návaznost na MHD* 
- pěší dostupnost městské hromadné dopravy (tramvaje, autobusy apod.) 
- pěší dostupnost vlakového nádraží nebo vlakové zastávky 
 
14. Občanská vybavenost v lokalitě 
- základní vybavenost v pěší dostupné vzdálenosti (základní škola, mateřská škola, obchody, pošta, 

drobné služby,  ordinace praktického lékaře, lékárna, sportovní zařízení)  
  
15. Pracovní příležitosti v lokalitě  
- pěší dostupnost pracovních míst v okolí   
- v rámci urbanistické struktury jsou komerční prostory k pronájmu 
- vytváření pracovních míst v urbanistické struktuře (pěstování zeleniny, výroba biopotravin, atd.)  
  
16. Centrum potkávání obyvatel 
- krytý nebo otevřený společenský prostor, náměstí atd. 
- nabídka míst posezení  
- komunitní a rekreační zahrady 
  
17. Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel 
- zapojení obyvatel a návštěvníků do procesu udržitelnosti, pomoci interpretačního centra, poskytujícího 

vzdělání pro veřejnost 
 
*vysvětlivky zkratek: 
* OZE – obnovitelné zdroje energii 
* MHD – integrovaný systém městské hromadné dopravy 
* Eco-ČOV – ekologická čistírna odpadních vod 
* Budovy s nízkou energetickou náročností dle normy lze rozdělit do tří skupin: nízkoenergetické, 

pasivní a nulové. 
 



DISERTAČNÍ PRÁCE                                                                                                                                    ZDRAVÉ BYDLENÍ 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 
101 

Typ budovy charakteristika Potřeba tepla na vytapeni 
[kWh/ (m2a)] 

 
nízkoenergetický 

vytápění topná soustava s nižším 
výkonem, dobře zateplené konstrukce 
a řízené větraní 

 
nižší než 50 kWh/m2 

pasivní 
 

teplovzdušné vytápěni s rekuperací 
tepla, vysoce kvalitní izolace, velmi 
těsné konstrukce, využiti obnovitelných 
zdrojů 

 
nepřesahuje 15 kWh/m2 

nulový 
 

minimálně stejné vlastnosti na úrovni 
pasivního domu, maximálně využíti 
obnovitelných zdrojů energie z 
vnějšího prostředí 

nepřesahuje 5 kWh/m2 
 

energie-plus vysoká produkce energie a tepla z 
vlastních zdrojů (například velká 
plocha fotovoltaických panelů), 
možnost dodávat ji do rozvodných sítí 

Vyprodukuje více energie než 
spotřebuje  

 

7.1. Hodnocení analyzovaných referenčních příkladů podle hypotézou 
stanovených kritérií zdravého bydlení 
 
Tabulka 13. Kritéria zdravého bydlení 
Skupina A 
№ kritéria hodnocení zdravého 

bydlení 
ano 
 

ne 
 

částeč
ně  

povinné doporu
čené 

1 Urbanistický koncept reagující/ 
zohledněny na podmínky dané 
lokality 

 
7 

  X  

2 Budovy s nízkou energetickou 
náročností* 

P-6 
N-1 

 NED -1 X  

3 Zelené střechy 2 5   X 
4 Použití ekologických/přírodních 

stavebních materiálů 
7   X  

5 Rozmanitost typů bydlení 7   X  
6 Řešení zeleně 7   X  
7 Využití dešťové vody 7   X  
8 Eco-ČOV* 7   X  
9 Využití OZE* na vytápění/chlazení 7   X  
10 Energetická soběstačnost 7   X  
11 Odpadové hospodářství 5  2 X  
12 Řešení automobilové dopravy včetně 

parkování 
6  1 X  

13 Návaznost na MHD*  7   X  
14 Občanská vybavenost v lokalitě 7   X  
15 Pracovní příležitosti v lokalitě 7   X  
16 Centrum potkávání obyvatel 5 2  X  
17 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel 4 3  X  
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Tabulka 14. Kritéria zdravého bydlení 
Skupina B 
№ Kritéria hodnocení zdravého 

bydlení 
ano 
 

ne částeč
ně 

povinné doporu
čené 

1 Urbanistický koncept reagující/ 
zohledněny na podmínky dané 
lokality 

 
7 

  X  

2 Budovy s nízkou energetickou 
náročností 

P-2 
PL-2 

 NED -5 X  

3 Zelené střechy 6 2 1 X  
4 Použití ekologických/přírodních 

stavebních materiálů 
7   X  

5 Rozmanitost typů bydlení 7   X  
6 Řešení zeleně 7   X  
7 Využití dešťové vody 7   X  
8 Eco-ČOV 4 1 2  X 
9 Využití OZE na vytápění/chlazení 7   X  
10 Energetická soběstačnost 3 4   X 
11 Odpadové hospodářství 6  1 X  
12 Řešení automobilové dopravy včetně 

parkování 
6  1 X  

13 Návaznost na MHD  7   X  
14 Občanská vybavenost v lokalitě 5  2 X  
15 Pracovní příležitosti v lokalitě 6 1  X  
16 Centrum potkávání obyvatel 5 2   X 
17 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel 2 5   X 

Tabulka 15. Kritéria zdravého bydlení 
Skupina C 
№ Kritéria hodnocení zdravého 

bydlení 
ano 
 

ne částeč
ně  

povinné doporu
čené 

1 Urbanistický koncept reagující/ 
zohledněny na podmínky dané 
lokality 

6   X  

2 Budovy s nízkou energetickou 
náročností 

P-2 
 

 NED -4 X  

3 Zelené střechy 4 2  X  
4 Použití ekologických/přírodních 

stavebních materiálů 
6   X  

5 Rozmanitost typů bydlení 5  1 X  
6 Řešení zeleně 6   X  
7 Využití dešťové vody 6   X  
8 Eco-ČOV 3 2 1  X 
9 Využití OZE na vytápění/chlazení 6   X  
10 Energetická soběstačnost 2 4   X 
11 Odpadové hospodářství 4  2 X  
12 Řešení automobilové dopravy včetně 

parkování 
5  1 X  

13 Návaznost na MHD  6   X  
14 Občanská vybavenost v lokalitě 6   X  
15 Pracovní příležitosti v lokalitě 6   X  
16 Centrum potkávání obyvatel 1 5   X 
17 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel 1 5   X 
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7.2. Výsledek hodnocení analyzovaných referenčních příkladů podle hypotézou 
stanovených kritérií zdravého bydlení  
 
Na základě hodnocení analyzovaných referenčních příkladů podle stanovených kritérií zdravého 
bydlení, byla zpracována výsledná tabulka pro jednotlivé skupiny A, B, C.  
 
Dvanáct kritérií bylo ohodnoceno ANO nebo ČASTEČNĚ ve všech třech skupinách, a proto 
je jednoznačné lze považovat za povinné kritéria pro návrh zdravého bydlení. Jsou to tyto kritéria: 

1. Urbanistický koncept reagující/ zohledněny na podmínky dané lokality 
2. Budovy s nízkou energetickou náročností 
3. Použití ekologických/přírodních stavebních materiálů 
4. Rozmanitost typů bydlení 
5. Původně navržená zeleň nebo permakulturní prvky 
6. Využití dešťové vody 
7. Využití OZE na vytápění/chlazení 
8. Odpadové hospodářství 
9. Řešení automobilové dopravy včetně parkování 
10. Návaznost na MHD 
11. Občanská vybavenost v lokalitě 
12. Pracovní příležitosti v lokalitě 

 
Čtyři kritéria byla ohodnocena NE jen ve dvou ze tří skupin. Vzhledem k tomu, ze skupiny B a C jsou 
urbanistické struktury, které se nachází ve městě, což znamená, že jsou ve většině případů napojeny 
na místní energetickou sít i ČOV  a již mají v lokalitě stávající centra potkávání obyvatel, považujeme 
je pro skupinu B a C jako doporučené kritéria zdravého bydleni. Jsou to tyto kritéria: 

1. Eco-ČOV 
2. Energetická soběstačnost 
3. Centrum potkávání obyvatel 
4. Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel 

Nicméně, tyto čtyři kritéria jsou povinné pro skupinu A-mimo město. 
 
Kritérium - Zelené střechy - bylo ohodnoceno ANO jen u dvou skupin.  
U skupin B a C je toto kritérium používáno jako povinné, protože ve městě je těžké najit pozemek 
odpovídající požadavkům zdravého bydleni. 
Co se tyká skupiny A, to jsou urbanistické struktury mimo město a mají pro uplatnění a využití zeleně, 
zahrad a rekreační zeleně dostatek místa. Proto kritérium „zelené střechy“ je pro tuto skupinu jen 
doporučené. 
 
Tabulka 16. Kritéria zdravého bydlení pro jednotlivé skupiny A, B, C 

№ Kritéria hodnocení zdravého 
bydlení 

A B C 
povinné doporučené povinné doporučené povinné doporučené 

1 Urbanistický koncept reagující/ 
zohledněny na podmínky dané lokality 

X  X  X  

2 Budovy s nízkou energetickou náročností X  X  X  
3 Zelené střechy  X X  X  
4 Použití ekologických/přírodních 

stavebních materiálů 
X  X  X  

5 Rozmanitost typů bydlení X  X  X  
6 Řešení zeleně X  X  X  
7 Využití dešťové vody X  X  X  
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8 Eco-ČOV X   X  X 
9 Využití OZE na vytápění/chlazení X  X  X  
10 Energetická soběstačnost X   X  X 
11 Odpadové hospodářství X  X  X  
12 Řešení automobilové dopravy včetně 

parkování 
X  X  X  

13 Návaznost na MHD  X  X  X  
14 Občanská vybavenost v lokalitě X  X  X  
15 Pracovní příležitosti v lokalitě X  X  X  
16 Centrum potkávání obyvatel X   X  X 
17 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel X   X  X 

 
8. VERIFIKACE HYPOTÉZY 

 
8.1  Ověření hypotézy na zkoumaných lokalitách města Brna 
 

Pro návrh zdravého bydlení je zásadní výběr vhodné lokality. Na základě stanovených kritérii byly 
vybrané rozvojové plochy ÚP města Brna analyzovány pro návrh „ZDRAVÉHO BYDLENÍ“. 
 

Kritéria pro výběr vhodné lokality: 

 Rozvojová plocha je určena ÚPmB pro funkci čistého nebo smíšeného bydlení  

 Vhodná orientace lokality s ohledem na oslunění a provětrávání 

 Negativní vlivy prostředí (lokalita by neměla být vystavena hluku, emisím, prachu, pachu atd.) 

 Vzrostlá zeleň na pozemku (pozitivně ovlivňuje mikroklima) 

 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku (pozitivně ovlivňuje mikroklima) 

 Pěší dostupnost přírodního prostředí 

 Napojení na kanalizaci, ČOV 

 Fungující odpadové hospodářství 

 Návaznost na dopravní síť IAD (individuální automobilová doprava) 

 Návaznost na MHD (snižuje dopravní zátěž s IAD)   

 Napojení na stávající cyklostezky (podpora  každodenní rekreace)  

 Pěší dostupnost základní vybavenosti (škola, MŠ, lékař, obchod) 

 Pracovní příležitosti v lokalitě (snižuji dopravní zátěž do zamestnání) 

 Sociální rovnováha lokality (pěší dostupnost veřejných prostor jako místa setkávání) 

 Bezpečnost lokality z hlediska dopravy, kriminality nebo přírodních katastrof. 
 

VÝBĚR LOKALIT pro jednotlivé skupiny A, B, C: 
Skupina A 

 MIMO MĚSTO: analyzovány rozvojové plochy obce Soběšice. 
Skupina B 

 VE MĚSTĚ: analyzovány rozvojové plochy v rámci zastavěného území městské části Líšeň. 
Skupina C 

 PŘESTAVBA ČTVRTÍ: - analyzovány rozvojové plochy Brownfields  bývalého areálu Kras. 
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SKUPINA A - MIMO MĚSTO volné 
plochy rozvojové 
SOBĚŠICE (OKRES BRNO-
VENKOV) 

CHARAKTER SÍDLA  
MĚSTSKÁ ČTVRŤ A KATASTRÁLNÍ 
ÚZEMÍ, NEJSEVERNĚJŠÍ ČÁST 
BRNĚNSKÉ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-
SEVER 
ROZLOHA  
606,0735 ha  
 
VYBRANÝ POZEMEK 1 
druh plochy: stavební 
stabilita: návrhová 
funkce: plocha bydlení 
funkce kód: B 
funkční typ: plocha čistého bydlení 
funkční typ kód: BC 
index podl. plochy: 0,4 
výměra: 16928,1 m2 
VYBRANÝ POZEMEK 2 
druh plochy: stavební 
stabilita: návrhová 
funkce: plocha bydlení 
funkce kód: B 
funkční typ: plocha čistého bydlení 
funkční typ kód: BC 
index podl. plochy: 0,4 
výměra: 10487,1 m2 
 
ZDROJ INFORMACÍ 
[73] 
http://cs.wikipedia.org/wiki/sob%c4%9
b%c5%a1ice_%28brno%29 
http://gis.brno.cz/ags/upmb/  
mapy.cz  
 
FOTO A OBRÁZKY 
[50] 
AUTOR 
[74] 
GOOGLE MAPS  
 
 

 
 

Soběšice jsou sídlem s rozhodující rezidenční funkcí. Území 
převládá obytná zástavba rodinných domů. Malá část území 
je vyhrazena pro průmysl a výrobu. Soběšice obklopují z velké části 
lesy. Příroda na dosah je jedním z hlavních důvodů, proč se sem               
v poslední době přitahuje pozornost stavebních firem a v posledních 
letech na území probíhá výstavba nových rodinných domků, ale bez 
zohledněni ekologických principů. [73] 
 

 
Obrázek 25. Umístění a funkční využití vybraných pozemku dle ÚPmB   

* plocha návrhová - dílčí část území, ve které se předpokládá změna účelu 

nebo intenzity využití [50] [74] 

 
Funkční využití dle ÚPmB   -  plocha čistého bydlení. 
Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo 
částečně povoleno vymístění bydlení za účelem jiného funkčního 
využití, se nevztahuje regulativ vzájemného poměru ploch bydlení           
a ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení 
stanovený pro příslušný funkční typ. 
BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ 
- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než     
80 %). 
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje 
se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 
obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem 
se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem 
vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší 
pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak 
je výše požadováno. 
Přípustné jsou: stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou 
službou) a jako jejich součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy 
objektu bude sloužit bydlení) také; obchody a nerušící provozovny 
služeb sloužící denním potřebám obyvatel předmětného území; 
jednotlivá zařízení administrativy. 
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty 
(tj. bez ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu 
– za podmínky, že se svým objemem se nevymykají charakteru 
budov v lokalitě) [73] 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9B%C5%A1ice_%28Brno%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sob%C4%9B%C5%A1ice_%28Brno%29
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- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu 
na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo veřejná prostranství, 
- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel 
předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání 
území), 
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní 
činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání 
zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. 
 

 
Obrázek 26. Fotodokumentace území [50]  

 
OBČANSKÁ VYBAVENOST V PĚŠÍ DOSTUPNOSTI 
V území je především obytná zástavba se základním občanským vybavením.  
Supermarkety, poliklinika, lékárny, restaurace, wellnes centra, 2 bazény, MŠ, ZŠ, hřbitov, hřiště, klášter 
klarisek, rozhledna Ostrá horka, Hotel Panská Licha – jízdárna, stáje, střelnice, psí útulek, Ranč u cesty, 
lesní školka (environmentální zaměření). 
DOPRAVA / TECHNICKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA LOKALITY 
Soběšice máji dobrou dopravní dostupnost. Blízkost dálnice a silnice I. třídy napomáhají obyvatelům 
cestování do zaměstnání. Komunikační skelet v prostoru městské částí Soběšice tvoří státní silnice 
III. třídy je po ní jsou vedeny autobusové linky MHD, které zajištují dopravní obsluhu území a přístup                    
k jednotlivým objektům. Veřejná hromadná doprava je zde pouze autobusová, autem do centra města 
za 13 min. Denní dopravní spojení zajišťuje dopravní podnik města Brna prostřednictvím autobusové 
linky č. 57 a linky č. 43. V noci zajišťuje spojení autobus č. 93 z hlavního nádraží. 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V LOKALITĚ 
Hlavní trasy cyklistické dopravy mají ryze rekreační charakter. Severojižní směr Lesná - Útěchov 
je vedena samostatná cyklistická stezka až k zastavěnému území obce. V ul. Zeiberlichova samostatná 
cyklistická stezka není z prostorových důvodů vymezená a její provoz je veden v komunikaci 
pro motorovou dopravu a to prakticky v celém zastavěném území. V jižním sektoru řešeného území 
prochazí cyklistická stezka na okraji zastavěného území obce pro vztah Řečkovice - Soběšice -Bílovice. 
PŘÍRODA A ZELEŇ 
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Soběšice obklopují z velké části lesy. Zeleň městská není navrhována, s ohledem na kvalitu prostředí            
a bezprostřední blízkost lesa, ale i s ohledem na prostorovou strukturu v podstatě stabilizovaného jádra 
obce.                    
SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
V současné době je odpad shromažďován do nádob. Dále je odvážen a zneškodňován firmou SAKO 
ve spalovně TKO v Bmě-Líšni. Třídění domovních odpadů není vyžadováno.  Část území je v současné 
době využito jako zahrádky, kde je produkce odpadů druhově i množstvím omezena. Základním druhem 
odpadu je odpad ze zeleně. Odpad je částečně využíván jako biologická složka pro tvorbu kompostů 
přímo v místě vzniku a částečně sbírán do kontejnerů jako objemný odpad z obcí. 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
V obci je celkové odkanalizování řešeno oddílnou kanalizací. Na splaškovou kanalizaci jsou napojeny 
všechny objekty. Dešťová kanalizace v obci není soustavná, většinou se jedná o krátké zaklenuté staré 
příkopy podél sinice a odvodnění vede převážně povrchově do polí, lesů, nebo přes soukromé zahrady 
do vzdálenějších vodotečí 
SOCIÁLNÍ ROVNOVÁHA LOKALITY (VEŘEJNÉ PROSTORY JAKO MÍSTA SETKÁVÁNÍ) 
V této bývalé vesnici je vzhledem k absenci kostela lokální centrum u kulturního domu a restaurace             
U supa, které je nevýrazné a malé. Druhé lokální centrum je na souběhu ulic Zeiberlichova                                
a Útěchovská a to i díky situování kláštera klarisek s kaplí, v níž se zdejších mší zúčastňují i místní 
obyvatelé. Vzhledem k hustému zastavění však Soběšice žádný jiný prostor, který by funkci lokálního 
centra mohl plnit, nemají. 
BEZPEČNOST LOKALITY Z HLEDISKA DOPRAVY, KRIMINALITY NEBO PŘÍRODNÍCH 
KATASTROF  
Bezpečnost dané lokality je ovlivněna jejím charakterem (velikost, počet obyvatel a věkové složení, 
dopravní síť, poměr bytové/průmyslové, obchodní a jiné zástavby, zvláštnosti zástavby v terénu, lokalitě 
a okolí), působením okamžitých vlivů společenského prostředí a zejména působením kriminogenních 
faktorů. Lokalita nezaznamenala v uplynulých letech výraznější incidenty v občanském soužití a ani                    
z hlediska kriminogenních faktorů nepatří mezi rizikové. 
SILNÉ STRÁNKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Přírodní prostředí, vhodná povětrnostní pozice na kopci, přítomnost pramenů a studánek, pastviny, lesy, 
málo obdělávané půdy, atraktivita pro rekreaci, potenciál agroturismu, množství lesních stezek, dobrá 
dopravní dostupnost, blízkost města Brna 
SLABÉ STRÁNKY ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
Nízká lokální zaměstnanost, nutnost dojíždění do zaměstnání (satelit), absence vesnického způsobu 
života, potenciální hrozba stavby vysokorychlostní trati, potenciální hrozba stavby velkokapacitního 
hřbitova 
 
ZÁVĚR 
Obec Soběšice zažívá velký nárůst obyvatel. Domnívám se, že tato klidná lokalita na severu Brna láká 
mladé rodiny s dětmi. Velmi dobrá kvalita inženýrských sítí napomáhá k velkému rozvoji obce. Dopravní 
dostupnost napomáhá obyvatelům využít ostatní služby v blízkosti Brna.  
Po analýze lokality Soběšice byly vybrané dva pozemky pro návrh zdravého bydlení obr. 25. Následně 
na základě průzkumu a rozboru byl určen pozemek číslo 1, jako vhodný pro návrh zdravého bydlení          
a pro něj byl jako vhodné řešení doporučen referenční přiklad u skupiny A „PROJEKT EKOSÍDLIŠTĚ 
ÖKOSIEDLUNG GÄRTNERHOF“ (obr. 27) ( viz. str. 50-51),  který lze vhodně aplikovat v řešeném 
území (Funkční využití území optimalizuje využívání volných a zastavěných ploch včetně uspořádání 
zeleně. Bydlení je  řešeno jako kompaktní nízkopodlažní zástavba, blízkost zeleně, využití vodních 
prvků).         
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Obrázek 27. Doporučeny referenční přiklad u skupiny A „PROJEKT EKOSÍDLIŠTĚ ÖKOSIEDLUNG GÄRTNERHOF“ [50] 

 

 
Tabulka 17. Kritéria pro výběr vhodné lokality 

 
 
 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Skupina A - MIMO MĚSTO: volné plochy rozvojové 

Název obce Soběšice 

Charakter sídla Městská čtvrť 

Rozloha pozemku 16928,1 m2 

№ Kritéria hodnocení zdravého bydlení ano ne částečně  

 

1 Funkce ÚPmB - čisté bydlení     

2 Funkce ÚPmB - smíšeného bydlení     

3 Vhodná orientace pozemku, oslunění    

4 Negativní vlivy prostředí (hluk, emise)    

5 Vzrostlá zeleň na pozemku    

6 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku    

7 Dostupnost přírodního prostředí    

8 Napojení na kanalizaci, ČOV    

9 Odpadové hospodářství    

10 Návaznost na dopravní sít IAD    

11 Návaznost na MHD    

12 Napojení na cyklostezky    

13 Pěší dostupnost základní vybavenosti    

14 Pracovní příležitosti v lokalitě    

15 Sociální rovnováha lokality    

16 Bezpečnost lokality     
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SKUPINA B - VE MĚSTĚ volné plochy 
v rámci zastavěného území – 
dostavba 
LÍŠEŇ (BRNO-MĚSTO) 

 
CHARAKTER SÍDLA  
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ A MĚSTSKÁ 
ČÁST NA VÝCHODĚ 
STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA  
ROZLOHA  
1571 ha  
VYBRANÝ POZEMEK 1 
druh plochy: stavební 
stabilita: návrhová 
funkce: plocha bydlení 
funkce kód: B 
funkční typ: plocha čistého bydlení 
funkční typ kód: BC 
index podl. plochy: 0,5 
výměra: 45557 m2 
VYBRANÝ POZEMEK 2 
druh plochy: stavební 
stabilita: návrhová 
funkce: plocha bydlení 
funkce kód: B 
funkční typ: plocha čistého bydlení 
funkční typ kód: BC 
index podl. plochy: 0,4 
výměra: 25811,7 m2 
ZDROJ INFORMACÍ 
[75] 
Líšeň. [online]. [cit. 2014-12-10]. 
Dostupné z: http://www.brno-lisen.cz/ 
Brno-Líšeň. [online]. [cit. 2014-12-10]. 
Dostupné z: 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-
L%C3%AD%C5%A1e%C5%88 
FOTO A OBRAZKY 
[50] 
AUTOR 
[76] 
Seznam: mapy. [online]. [cit. 2014-12-
10]. Dostupné z: 
http://www.mapy.cz/zakladni? 
x=16.6572398&y=49.2091121&z=12&
q=l%C3%AD%C5%A1e%C5%88 
Brno: Mapový portál. [online]. [cit. 
2014-12-10]. Dostupné z: 
http://www.brno.cz/mapy/ 

Líšeň lze rozdělit na starou (původní zástavba) a novou Líšeň 
(sídliště vybudované 80. letech 20. století). Na rozdíl od nové Líšně 
má stará Líšeň dodnes charakter spíše velké vesnice či městečka. 
[75]  
 

 
Obrázek 28. Umístění a funkční využití vybraných pozemku dle ÚPmB   
* plocha návrhová - dílčí část území, ve které se předpokládá změna účelu nebo 
intenzity využití [50], [76] 

 
Funkční využití dle ÚPmB   -  plocha čistého bydlení 
Poznámka k funkčnímu využití: jsou určeny především 
pro bydlení. 
Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo 
částečně povoleno vymístění bydlení za účelem jiného funkčního 
využití, se nevztahuje regulativ vzájemného poměru ploch bydlení 
a ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení 
stanovený pro příslušný funkční typ. 
BC PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ 
- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než            
80 %). 
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje 
se využití vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 
obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem 
se nevylučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem 
vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší 
pohodu bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak 
je výše požadováno. 
Přípustné jsou: 
- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako 
jejich součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude 
sloužit také bydlení)  
- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám 
obyvatel předmětného území, 
- jednotlivá zařízení administrativy 
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty 
(tj. bez ohledu na procentuální skladbu funkcí umístěných v objektu 
– za podmínky, že se svým objemem se nevymykají charakteru 
budov v lokalitě): 
 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-L%C3%AD%C5%A1e%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Brno-L%C3%AD%C5%A1e%C5%88
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- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu 
na vlastním pozemku nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo veřejná prostranství, 
- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní potřebě obyvatel 
předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání 
území), 
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely včetně středisek pro mimoškolní 
činnost za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání 
zařízení) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě. 
 

 
Obrázek 29. Fotodokumentace území [50] 

 
PŘÍRODA A ZELEŇ 
V severní části katastru Líšně se nacházejí poměrně rozsáhlé lesy a zasahuje sem jižní část CHKO 
Moravský kras. Na východní hranici katastru se nachází překrásné Mariánské údolí, jež je často 
využíváno ke kulturním účelům, a Brňany využíváno k rekreaci a relaxaci. Na území místní části 
evidujeme: CHKO Moravský kras, Mariánské údolí, Stránská skála. Údolím protéká potok Říčka, 
na němž se zde nachází 3 údolní nádrže.  
PAMÁTKY V PĚŠÍ DOSTUPNOSTI 
Kostel sv. Jiljí, Zámek Belcredi, Archeologická památková rezervace Staré Zámky u Líšně, zřícenina 
Horákovského hradu 
DOPRAVA / TECHNICKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA LOKALITY  
Líšeň je se zbytkem města propojena dvěma čtyřproudými silnicemi, po jejím severním okraji vede 
silnice II/373 Brno - Ochoz u Brna. Na jihu je napojena na radiálu R50. Hustá síť místních komunikací            
a pravidelné spoje městské hromadné dopravy zabezpečují velmi kvalitní dopravní obslužnost Městské 
části Brno - Líšeň. Dopravně je území obslouženo MHD pomocí 6 denních a 3 nočních autobusů,                   
2 trolejbusy a 1 tramvaje. Centrum města je dostupné autem za 16 min. 
OBČANSKÁ VYBAVENOST V PĚŠÍ DOSTUPNOSTI 
13x MŠ, 6x ZŠ, 5x SŠ, poliklinika, kulturní centrum, knihovna, 
4x supermarket, řada sportovně-rekreačních areálů 
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CYKLISTICKÁ DOPRAVA V LOKALITE 
Územím prochází 5 cyklotras: Přízřenice-Bílovice nad Svit.- Přízřenice, Líšeň - Kalečník, Sivice - Líšeň, 
Tvarožná – Líšeň a Tvarožná - Líšeň, Mariánské údolí. 
SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
V současné době je odpad shromažďován do nádob. Dále je odvážen a zneškodňován firmou SAKO 
ve spalovně TKO v Bmě-Líšni. Třídění domovních odpadů je vyžadováno. 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Do stávající sítě jsou odváděny pouze splaškové vody a srážkové jsou vedeny samostatnou kanalizací 
přímo do toku. V řešeném území je oddílný systém odkanalizování (kmenová stoka “F” – 6,24 km 
dlouhá, do ČOV se přivádí hlavně splašky z východní části města). 
SOCIÁLNÍ ROVNOVÁHA LOKALITY (VEŘEJNÉ PROSTORY JAKO MÍSTA SETKÁVÁNÍ) 
Jedním z míst veřejného prostoru v Líšni, který si zaslouží pozornost, je mimo jiné náměstí Karla IV. 
Dalšími místy je centrum sídliště Nová Líšeň a rekreační lokality Růženín lom – Pod Hády , Mariánské 
údolí s rybníky, Muchova bouda. 
BEZPEČNOST LOKALITY Z HLEDISKA DOPRAVY, KRIMINALITY NEBO PŘÍRODNÍCH 
KATASTROF  
Bezpečnost dané lokality je ovlivněna jejím charakterem (velikost, počet obyvatel a věkové složení, 
dopravní síť, poměr bytové/průmyslové, obchodní a jiné zástavby, zvláštnosti zástavby v terénu, lokalitě 
a okolí), působením okamžitých vlivů společenského prostředí a zejména působením kriminogenních 
faktorů. Lokalita nezaznamenala v uplynulých letech výraznější incidenty v občanském soužití 
a ani z hlediska kriminogenních faktorů nepatří mezi rizikové. 

 
ZÁVĚR  
Po analýze lokality Líšeň byly vybrané dva pozemky pro návrh zdravého bydlení obr. 28. Následně 
na základě průzkumu a rozboru byl určen pozemek číslo 2, jako vhodný pro návrh zdravého bydlení 
a pro něj byl jako vhodné řešení doporučen referenční přiklad u skupiny B „WOHNBEBAUUNG 
SONNENPARK SALZBURG“ (obr. 32)  ( viz. str. 68-69), který lze vhodně aplikovat v řešeném území 
(Lokalita využita k bydlení. Bydlení je  řešeno jako kompaktní  nízkopodlažní zástavba na zelené louce                            
jižní části města, blízkost vodního toku, využití vodních prvků). 

Slabé stránky:  
Nesourodá architektura (stará x nová Líšeň),  
velký výrobní areál (Zetor) 

Silné stránky:  
Blízkost přírody, zeleň, dobře dostupné rekreační 
areály, dopravní spojení, občanská vybavenost,  
vzdálenost od centra Brna 15 min. 
 

  
Obrázek 30. Výkres problémů území [50] Obrázek 31. Výkres hodnot území [50] 
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Obrázek 32. Doporučeny referenční přiklad u skupiny B „WOHNBEBAUUNG SONNENPARK SALZBURG“ [50], [76] 

 
Umístění vybraného pozemku je na okraji městské části. Je zde vysoká kvalita přírodního prostředí. 
Řešený pozemek se nachází ve východní části Líšně. Toto území je vymezeno z východní strany 
potokem Říčka a lesem, na jihu probíhající výstavbou nových rodinných domů. Momentálně je toto 
území využíváno jako zahrádky. Jedná se především o chatový typ zástavby pouze pro přechodné 
užívání či rekreaci o víkendech nebo ve volném času. Najdeme tu pozemky upravované včetně 
zahrádek, tak i pozemky zanedbanější, bez zástavby a většinou se vzrostlými ovocnými stromy. 
 
Tabulka 18. Kritéria pro výběr vhodné lokality 
Skupina B - VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území – 
dostavba 

Název obce Líšeň 

Charakter sídla Městská čtvrť 

Rozloha pozemku 25811,7 m2 

№ Kritéria hodnocení zdravého bydlení ano ne částečně  

 

1 Funkce ÚPmB - čisté bydlení     

2 Funkce ÚPmB - smíšeného bydlení     

3 Vhodná orientace pozemku, oslunění    

4 Negativní vlivy prostředí (hluk, emise)    

5 Vzrostlá zeleň na pozemku    

6 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku    

7 Pěší dostupnost přírodního prostředí    

8 Napojení na kanalizaci, ČOV    

9 Fungující odpadové hospodářství    

10 Návaznost na dopravní sít IAD    

11 Návaznost na MHD    

12 Napojení na cyklostezky    

13 Pěší dostupnost základní vybavenosti    

14 Pracovní příležitosti v lokalitě    

15 Sociální rovnováha lokality    

16 Bezpečnost lokality     
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SKUPINA C -  PŘESTAVBA 
ČTVRTÍ přestavba starých čtvrtí 
nebo brownfields  
BRNO – BÝVALÝ AREÁL FIRMY 
KRAS 

 

 
 
CHARAKTER SÍDLA  
STARÉ BRNO, MĚSTSKÁ ČÁST: 
BRNO-STŘED: BROWNFIELDS   
VYBRANÝ POZEMEK 1 
původní účel využití: průmyslová 
výroba 
druh plochy: stavební 
stabilita: návrhová 
funkce: smíšená plocha 
funkce kód: S 
funkční typ: smíšená plocha obchodu 
a služeb 
funkční typ kód: SO 
index podl. plochy: 4 
výměra: 2,90 ha  
 
ZDROJ INFORMACÍ 
[77] 
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodaj
stvi-brno/extra/188212-nakupni-
centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-
napad-podle-aktivistu-hrozba-
maloobchodniku/ 
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region
/centrum-blizko-mendlova-namesti-
nabidne-sport-i-lekare-20120225.html 
FOTO A OBRAZKY 
[50] 
AUTOR 
[78] 
maps.google.com - ÚZEMNÍ PLÁN 
MĚSTA BRNA 

Řešené území brownfields je chátrající bývalý areál na oděvy Kras - 
Haka v současnosti po demolici výrobních objektů a několika stále 
stojících budov vhodných k demolici. Nevyužívaný prostor v centru 
města s několika vznikajícími skládkami je skvrnou na tváři města 
Brna. Přístup k areálu je z ulice Bělidla, Veletržní, Rybářská, 
potenciálně Křížová. 
Výroba byla ukončena roku 2003, r. 2005 byl areál prodán v držbě 
a v roce 2012 se objevily v tisku zprávy o plánovaném využití 
území pro víceúčelové centrum s kancelářemi a obchody. 
 
Funkční využití dle ÚPmB   - Plochy smíšené - návrh 
Poznámka k funkčnímu využití: Návrhové smíšené plochy - 
smíšené plochy obchodu a služeb, které podstatně neruší bydlení; 
návrhové plochy pro dopravu - hromadné odstavné a parkovací 
garáže; návrhové plochy pro dopravu - tělesa dopravních staveb; 
Veřejný dopravní prostor.  
Doporučení pro opětovné využití: plochy smíšené  

 
FUNKCE: SMÍŠENÉ PLOCHY 
- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních 
provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury, které svým 
provozem podstatně neruší bydlení na těchto plochách. 
- níže uvedené regulativy nelze aplikovat tak, aby výsledným 
využitím ploch smíšených bylo využití monofunkční. 
SO SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB 
- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven 
a administrativy, které podstatně neruší bydlení. 

 

 
Obrázek 33. Umístění a funkční využití vybraných pozemku dle ÚPmB   
* plocha návrhová - dílčí část území, ve které se předpokládá změna účelu 
nebo intenzity využití [50], [78] 

http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/188212-nakupni-centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-napad-podle-aktivistu-hrozba-maloobchodniku/
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/188212-nakupni-centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-napad-podle-aktivistu-hrozba-maloobchodniku/
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/188212-nakupni-centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-napad-podle-aktivistu-hrozba-maloobchodniku/
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/188212-nakupni-centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-napad-podle-aktivistu-hrozba-maloobchodniku/
http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/extra/188212-nakupni-centrum-v-brne-podle-investoru-dobry-napad-podle-aktivistu-hrozba-maloobchodniku/
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/centrum-blizko-mendlova-namesti-nabidne-sport-i-lekare-20120225.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/centrum-blizko-mendlova-namesti-nabidne-sport-i-lekare-20120225.html
http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/centrum-blizko-mendlova-namesti-nabidne-sport-i-lekare-20120225.html
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- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, požaduje se využití 
minimálně částí vnitrobloku přilehlých k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících 
obyvatel (tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost umístění 
podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu 
bydlení a nadzemní část vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno. 
Přípustné jsou: 
- administrativní budovy, 
- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % výměry funkční plochy; za stavby pro bydlení se přitom považují 
objekty, ve kterých více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je         
k tomuto účelu určena a stavby sloužící k zajištění funkce bydlení (nadzemní stavby technické 
vybavenosti, garáže, parkoviště apod.) 
- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy, 
- maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za předpokladu situování 
ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru území a zajištění parkování v objektu, 
- provozovny stravování a ubytovací zařízení, 
- řemeslné provozovny, 
- služebny městské policie, 
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely, 
vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit, 
- zábavní zařízení. [77] 

 

 
Obrázek 34. Fotodokumentace území [50] 

 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Lokalita s předpokládanou ekologickou zátěží - průzkumné práce neprovedeny 
PAMÁTKY V PĚŠÍ DOSTUPNOSTI 
Augustiniánský klášter se zahradou G. Mendela a basiliky minor Nanebevzetí panny Marie, klasicistní 

zámeček Letohrádek Mitrovských, Starobrněnský pivovar 
PŘÍRODA A ZELEŇ 
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Zastoupení zeleně nemá uspokojující úroveň. Nejbližší větší celek zeleně v pěší docházkové 
vzdálenosti je až za řekou Svratkou směrem k Riviéře. Samotná lokalita je protkána sítí zelených pásů 
v podobě listnatého stromoví, či poměrně udržovaných trávníků podél komunikací. 
OBČANSKÁ VYBAVENOST V PĚŠÍ DOSTUPNOSTI 
2x MŠ, 4x ZŠ, 6x SŠ, 4x VŠ, 6x poliklinika a nemocnice, 7x lékárna, kulturní centrum, 2x knihovna, 
2x supermarket, 14x restaurace a pohostinství, bar, pivovar, vinotéka, 5x cukrárna, kavárna, čajovna, 
řada sportovně-rekreačních areálů (2 x posilovna, squash, sportoviště, sport hala, dětské hřiště), 
2x pošta, 5x autoservis a prodej a servis kol, 2x banka, čerpací stanice, policie ČR 
DOPRAVA / TECHNICKÉ PODMÍNKY A INFRASTRUKTURA LOKALITY 
Dopravně je území obslouženo MHD pomocí 6 autobusů, 2 trolejbusu a 4 tramvaje. 
Dopravní síť IAD tvoří silnice I/42 (Poříčí) 0,1 km. V blíkosti 1,8 km je železnice Brno hl. nádraží. 
CYKLISTICKÁ DOPRAVA V LOKALITE 
cyklotrasa 1, CS B-W 
SOUČASNÝ STAV ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
Občané mají k dispozici sběrné nádoby na SKO (komunální odpad), které jsou v majetku svozových 
společností (SAKO Brno, a.s.). Sběrné nádoby jsou umísťovány k jednotlivým nemovitostem. 
Brněnská spalovna je díky svým nejnovějším technologiím, které jsou šetrné k životnímu prostředí, 
silnou stránkou Brna včetně možnosti energeticky využít spalovaní odpadů. 
ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ 
Základ stokové sítě města tvoří šest kmenových stok, označených “A” – “F”. 
Kmenová stoka “B”, jejíž délka je 15,92 km, vede po levém břehu Svratky. Začíná v prostoru ulice 
Kaštanové napojením do stoku “D”. Odkanalizuje část Starého Brna a střed města.  
SOCIÁLNÍ ROVNOVÁHA LOKALITY (VEŘEJNÉ PROSTORY JAKO MÍSTA SETKÁVÁNÍ) 
Brno-střed je nejvýznamnější městskou částí Brna a jeho administrativním, hospodářským a kulturním 
centrem. V blízkosti pozemku se nachází Katedrála svatého Petra a Pavla na kopci Petrov a hrad 
Špilberk. 
BEZPEČNOST LOKALITY Z HLEDISKA DOPRAVY, KRIMINALITY NEBO PŘÍRODNÍCH 
KATASTROF  
Bezpečnost dané lokality je ovlivněna jejím charakterem (velikost, počet obyvatel a věkové složení, 
dopravní síť, poměr bytové/průmyslové, obchodní a jiné zástavby, zvláštnosti zástavby v terénu, lokalitě 
a okolí), působením okamžitých vlivů společenského prostředí a zejména působením kriminogenních 
faktorů. Lokalita nezaznamenala v uplynulých letech výraznější incidenty v občanském soužití a ani        
z hlediska kriminogenních faktorů nepatří mezi rizikové.  
 

 

 

Problémy území:  
- bezprostřední blízkost k hlučné 
a velmi frekventované komunikaci 
na ulici Křížová a jen o něco méně 
hlučným Veletržní a Mendlovu náměstí 
- nepříznivý vliv estetický i provozní 
fungujícího teplárenského zařízení 
- nepříznivý vliv estetický i provozní 
továrny/skladu na ulici Rybářská 
- neustálé dopravní zácpy zejména 
na křižovatce na Mendlově náměstí 
- absolutní nedostatek parkovacích míst 
- smog 
- nejbližší větší celek zeleně až za 
řekou Svratkou směrem k Riviéře 
- v okolí chybí řada služeb např. domácí 
potřeby nebo větší supermarket 

Obrázek 35. Výkres problémů území [50] 
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ZÁVĚR 
Po analýze lokality KRAS byl vybrán jeden pozemek pro návrh zdravého bydlení obr. 33. Umístění 
vybraného pozemku je ve městě - Vnější centrum. Přestože lokalita není územním planém určena pro 
funkci čistého nebo smíšeného bydlení, ale pro plochy smíšené se stavby pro bydlení 50% je možné 
v rámci lokality vybrat území pro zdravé bydlení. V rámci rozlohy území 2,6 ha byl vytipován pozemek 
pro zdravé bydlen 1,3 ha v jižní poloze pozemku, chráněný proti hluku objekty navržené ÚpmB k funkci 
smíšeného obchodu a služeb. 
Následně na základě průzkumu a rozboru pro něj byl jako vhodné řešení doporučen referenční přiklad 
u skupiny C „HAMMARBY SJÖSTAD“ (obr. 37) ( viz. str. 90-91),  který lze vhodně aplikovat v řešeném 
území ( lokalita využita nejen k bydlení, ale i k umístění obchodních a výrobních provozoven. Bydlení je 
řešeno jako kompaktní  nízkopodlažní zástavba, blízkost vodního toku, využití vodních prvků).    
         
                                             

 
Obrázek 37. Doporučeny referenční přiklad u skupiny C „HAMMARBY SJÖSTAD“ [50] 

 
 
 
 

 

Hodnoty území: 
- území je skvělou příležitostí k rozvoji 
centra Brna 
- v současnosti rozsáhlá zelená plocha 
v centru s možností zachovat alespoň 
část i v připravovaných projektech 
- v blízkosti dostupná veškerá občanská 
vybavenost 
- v docházkové vzdálenosti brněnské 
výstaviště a nemocnice U Sv. Anny, 
koupaliště Riviéra a další 
- v blízkosti zastávky mnoha linek 
městské dopravy včetně dopravního 
uzlu Mendlovo náměstí s kostelem 
Nanebevzetí Panny Marie 
- rychlý přístup na městský dopravní 
okruh 
- výhled na hrad Špilberk 

Obrázek 36. Výkres hodnot území [50] 
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Tabulka 18. Kritéria pro výběr vhodné lokality 
Skupina C - PŘESTAVBA ČTVRTÍ: - přestavba starých čtvrtí nebo 
Brownfields 

Název obce Kras 

Charakter sídla BROWNFIELDS 

Rozloha pozemku 2,90 ha 

№ Kritéria hodnocení zdravého bydlení ano ne částečně  

 

1 Funkce ÚPmB - čisté bydlení     

2 Funkce ÚPmB - smíšeného bydlení     

3 Vhodná orientace pozemku, oslunění    

4 Negativní vlivy prostředí (hluk, emise)    

5 Vzrostlá zeleň na pozemku    

6 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku    

7 Pěší dostupnost přírodního prostředí    

8 Napojení na kanalizaci, ČOV    

9 Fungující odpadové hospodářství    

10 Návaznost na dopravní sít IAD    

11 Návaznost na MHD    

12 Napojení na cyklostezky    

13 Pěší dostupnost základní vybavenosti    

14 Pracovní příležitosti v lokalitě    

15 Sociální rovnováha lokality    

16 Bezpečnost lokality     

 
 
Tabulka 19. Výsledná tabulka hodnocení kritérií pro výběr vhodné lokality pro zdravé bydlení  
№ Kritéria hodnocení zdravého 

bydlení 
A B C 

 povinné doporučené povinné doporučené povinné doporučené 

1 Funkce ÚPmB - čisté bydlení        

2 Funkce ÚPmB - smíšeného bydlení        

3 Vhodná orientace pozemku, oslunění       

4 Negativní vlivy prostředí (hluk, 
emise) 

      

5 Vzrostlá zeleň na pozemku       

6 Vodoteč nebo vodní plocha na 
pozemku 

      

7 Dostupnost přírodního prostředí       

8 Napojení na kanalizaci, ČOV       

9 Odpadové hospodářství       

10 Návaznost na dopravní sít IAD       

11 Návaznost na MHD       

12 Napojení na cyklostezky       

13 Pěší dostupnost základní 
vybavenosti 

      

14 Pracovní příležitosti v lokalitě       

15 Sociální rovnováha lokality       

16 Bezpečnost lokality        
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8.2. Stanovení zásad navrhování zdravého bydlení 

 
Hypotézou stanovená kritéria v 7. kapitole byla rozšížena o kriteria výběru vhodné lokality pro zdravé 
bydlení a stanoveny výsledná kritéria a zásady navrhování zdravého bydlení pro skupinu A,B,C 
urbanistických struktur: 
 
Skupina A – MIMO MĚSTO: volné plochy rozvojové (mimo intravilán města, příměstská sídla)  
Skupina B – VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území - dostavba 
Skupina C – PŘESTAVBA ČTVRTÍ: přestavba starých čtvrtí nebo Brownfields 
 
Kriteria a zásady navrhování ZDRAVÉHO BYDLENÍ jsou stanovena jednak jako povinná a jednak jako 
doporučená.  
 
Povinné kriteria pro výběr vhodné lokality zdravého bydlení: 
 

 Funkce ÚPmB - čisté bydlení (jen pro pro skupinu A, B) 

 Vhodná orientace pozemku, oslunění 

 Pěší dostupnost přírodního prostředí 

 Napojení na kanalizaci, ČOV 

 Pěší dostupnost základní vybavenosti 

 Pracovní příležitosti v lokalitě (jen pro pro skupinu B,C) 

 Sociální rovnováha lokality (jen pro pro skupinu B,C) 

 Bezpečnost lokality (jen pro pro skupinu A) 

 Fungující odpadové hospodářství  

 Návaznost na dopravní sít IAD 

 Návaznost na MHD 

 Napojení na cyklostezky (jen pro pro skupinu A, B) 
 

Doporučené kriteria pro výběr vhodné lokality zdravého bydlení: 
 

 Funkce ÚPmB - smíšeného bydlení  

 Vzrostlá zeleň na pozemku 

 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku 

 Bezpečnost lokality (jen pro skupinu B,C) 

 Napojení na cyklostezky (jen pro pro skupinu C) 
 

Povinné kriteria pro návrh zdravého bydlení: 
 

 Urbanistický koncept zohledňující na podmínky dané locality 

 Rozmanitost typů bydlení 

 Budovy s nízkou energetickou náročností 

 Použití ekologických/přírodních stavebních materiálů 

 Zelené střechy (jen pro pro skupinu B,C) 

 Ekologické řešení zeleně  

 Eco-ČOV (jen pro pro skupinu A) 

 Využití dešťové vody 

 Energetická soběstačnost (jen pro pro skupinu A) 

 Využití OZE na vytápění/chlazení 
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 Odpadové hospodářství 

 Řešení automobilové dopravy včetně parkování 

 Návaznost na MHD 

 Omezení negativních vlivů prostředí (hluk, emise) 

 Občanská vybavenost v lokalitě 

 Pracovní příležitosti v lokalitě 

 Centrum potkávání obyvatel (jen pro pro skupinu A) 

 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel (jen pro pro skupinu A) 
 
Doporučené kriteria pro návrh zdravého bydlení: 

 

 Zelené střechy (jen pro pro skupinu A) 

 Eco-ČOV (jen pro pro skupinu B, C) 

 Energetická soběstačnost (jen pro pro skupinu B,C) 

 Centrum potkávání obyvatel (jen pro pro skupinu B,C) 

 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel (jen pro pro skupinu B,C) 
 

Navrhování zdravého bydlení vyžaduje od architekta komplexní přístup i spolupráci ostatních profesí, 
protože každá  urbanictická struktura by měla být považována za komplexní biosociální systém, který 
obsahuje tři subsystémy - sociální, ekonomickou a environmentální, z nichž environmentální subsystém 
je hlavní tvořící systém ve vztahu k ostatním dvěma. 
 
Při návrhu developerských projektů je kontakt mezi architektem a uživatelem obytného souboru 
minimální, nýbrž u konceptu návrhu  zdravého bydlení je budoucí uživatel obytného souboru  
od počátku a spoluvytváří nejen vnitřní prostory domu, ale také vnější prostory a okolí domu. Jinými 
slovy můžeme říct, že návrh projektu spoluvytváří způsob života budoucích obyvatel . Ale i ten nevzniká 
sám od sebe, závisí na  vybavenosti veřejných a soukromých služeb, jejich dostupnosti a kvalitě, dále 
na dopravním řešení, které úzce souvisí se znečištěným ovzduším a hlukem, a také na kulturním 
i sociálním vybavení. Velmi důležitým faktorem zdravého bydlení je výběr vhodné lokality a široká 
a různorodá nabídka bytů, který měla  uspokojit poptávku všech sociálních skupin obyvatel, protože tím 
zde vzniká velká šance, že v místě bude žít komunita spokojených obyvatel.  

 
9. APLIKACE POZNATKŮ DO PEDAGOGICKÉHO PROCESU 
 
Vytvořené zásady navrhování „Zdravého bydlení“ byly aplikovány v pedagogickém procesu v rámci 
výuky ateliérové tvorby 4. ročníku na FA VUT v Brně pod vedením prof. Ing. arch. Hany Urbáškové. 
 
Zadáním studentské práce bylo vypracovat urbanistický a architektonický návrh „Zdravého bydlení“,  
který bude zohledňovat enviromentální aspekty a principy udržitelného rozvoje. Úkolem studentů bylo 
vyhledat v lokalitě MČ Brno Jundrov území vhodné pro „Zdravého bydlení“ a vypracovat koncept 
bydlení, který bude splňovat zásady navrhování „Zdravého bydlení“.  
 
Městská část Brno – Jundrov patří k nejklidnějším částem města Brna. Původní vesnice v blízkosti  řeky  
Svratky se zachovanou urbanistickou strukturou se v 70. letech minulého století rozrostla bytovou 
panelovou výstavbou na úpatí jundrovských zalesněných kopců. Lesy pokrývají zhruba polovinu 
katastru Jundrova a vytváří společně s řekou velmi příjemné prostředí.  
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Obrázek 38. Původní venkovská zástavba Jundrova              Obrázek 39. Pohled od řeky Svratky,  
foto: ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                           foto: ing.arch.Yelena Zhuravlyova 

 

9.1.  Řešené území Jundrov - lokalita pod  Holednou 

 
Studenti provedli průzkumy a rozbory lokality a určili její slabé a silné stránky. Pro „Zdravé bydlení“ 
vytipovali studenti území Pod Holednou nacházející se v kopcovité severozápadní okrajové části 
Jundrova. Dobrá dopravní dostupnost centra a celkově rozvinutá technická infrastruktura spolu 
s klidovou polohou v blízkosti zeleně dává území vynikající předpoklady pro bydlení, které může 
uplatňovat ekologické aspekty. 
 

 
Obrázek 40. Řešené území – panoramatický snímek, foto: ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                            
 
Řešené území se nachází na území zahrádkářské kolonie v bezprostřední blízkosti čtyř bloků liniových 
panelových osmipodlažních domů a menšího uskupení 4 čtyřpodlažních bytových bodových domů. 
Ze severozápadu je území obklopeno lesem. Geomorfologie lokality je charakteristická příkrým 
klesáním terénu k jihu a východu. V současné době  je území rozčleněno na úzké dlouhé parcely 
s drobnou zástavbou zahrádkářských chat. Pozemky jsou určeny územním plánem města Brna 
pro bydlení a ty, které jsou dobře přístupné z komunikace, jsou již chaoticky zastavěny rodinnými domy. 
Lokalita je pro bydlení velmi atraktivní, protože se nachází 15 minut od centra Brna a přitom v zelené 
oáze přírody. 
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Obrázek 41. Fotodokumentace zástavby ohraničující řešené území, foto: ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                            

9.1.1. Příklad řešeného území navrženého studentkou Evou Staffovou. 

 
Motto: Pokud my, lidé, budeme navrhovat a stavět naše lidské prostředí v souladu s přírodou a jejími 
zákony, budeme mít větší šanci na udržení života šťastného a spokojeného na naší planetě.“  David 
Wright 

Autorka řešila území jako klidové obytné území. Do území se vstupuje ze severní strany jednosměrnou 
zklidněnou komunikací s nejrůznějšími způsoby zpomalení (dopravní omezení, zúžení komunikace), 
tak aby se  zamezilo nadměrnému provozu.  Páteřní komunikace rozděluje území na tři části.  V části 
jižní  jsou navrženy čtyři bytové domy  s dispozičním jižně orientovaným řešením ve veřejně přístupné 
zeleni. V zeleni je umístěno dětské hřiště, retenční jezírko  pro odvod srážkové vody z celého území 
a prochází jím naučná ekologická stezka. Jezírko je řešeno jako biotop a pozitivně ovlivňuje mikroklima 
prostředí. Území okolo jezírka slouží jako místo setkávání a pro každodenní krátkodobou rekreaci 
obyvatel. Srážková voda je z terénu odváděna povrchovými strouhami podél komunikace. 
V nejsevernější části území na východním svahu jsou navrženy řadové rodinné domy  s přístupem 
k přilehlému lesu. Vstup rodinným domům je ze severní strany pojízdným chodníkem. Všechny domy 
jsou osazeny ve svahu               a řešeny tak, aby využívaly pasivně sluneční energii pomocí 
prosklených jižních fasád, jejichž stínění je zajištěno venkovními roletami. V části pod zklidněnou 
komunikací na jižním svahu je navržen dvojdomek  formou viladomu. 
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Urbanistická struktura je navržena s důslednou jižní orientaci a tak, aby domy nebyly vzájemně 
zastíněny a zajišťovaly prostupnost lokality s krajinnou zelení. Všechny domy jsou navrženy v pasivním 
standardu a respektují principy navrhování úsporných staveb, tedy snahu o co nejkompaktnější tvar 
budovy, orientaci prosklených ploch k jihu, minimalizací oken na sever a použití přírodních materiálů 
nezatěžujících životní prostředí. Pro zajištění zdravého vnitřního mikroklimatu je v budově navržen 
integrovaný systém teplovzdušného vytápění a řízeného větrání s rekuperací tepla. 

 
Pro ohřívání teplé vody slouží solárními panely umístěnými na střeše a propojenými s integrovaným  
zásobníkem teplé vody. Aby v létě nedocházelo k přehřívání, je navržen systém stínění z posuvných 
panelů tvořených dřevěnými lamelami. 
 

 
Obrázek 42. Analýza staveniště, fotodokumentace,  foto: ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                            
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Obrázek 44. Návrh řadových domů a celkového urbanismu, zdroj: Eva Staffová                         
 

Projekt studentky Evy Staffové byl oceněn v rámci soutěže Building Efficiency Awards (BEFFA), která je 
zaměřena na současné stavební projekty s výjimečnou energetickou, konstrukční a architektonickou 
hodnotou realizovaných v České a Slovenské republice. Jejím cílem je vedle snahy zviditelnit unikátní 
architektonické projekty také podpora implementace evropské směrnice “20-20-20″ o energetické 
náročnosti budov.  
Více na výsledky česko-slovenského finále BEFFA 2012:. Building Efficiency Awards [online]. 2012 
[cit. 2015-08-01] - Vyhlásili jsme nejhezčí energeticky úsporné stavby v Česku a na Slovensku, 
dostupné z: http://www.beffa.eu/vyhlasili-jsme-nejhezci-energeticky-usporne-stavby-v-cesku-a-na-
slovensku/ [79] 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.beffa.eu/vyhlasili-jsme-nejhezci-energeticky-usporne-stavby-v-cesku-a-na-slovensku/
http://www.beffa.eu/vyhlasili-jsme-nejhezci-energeticky-usporne-stavby-v-cesku-a-na-slovensku/
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           Tabulka 20.  
Vyhodnocení studentského projektu podle kriterií a zásad navrhování  

urbanistických struktur pro zdravé bydlení (skupina B - VE MĚSTĚ) 
 
Skupina B - VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území – 
dostavba 

Název obce Jundrov 

Charakter sídla Městská čtvrť 

Rozloha pozemku - 

№ Kriteria a zásady navrhování 
urbanistických struktur pro zdravé 
bydlení 

ano ne částečně  

Povinné kriteria a zásady pro výběr vhodné lokality zdravého bydlení  

1 Funkce ÚPmB - čisté bydlení     

2 Vhodná orientace pozemku, oslunění    

3 Pěší dostupnost přírodního prostředí    

4 Napojení na kanalizaci, ČOV    

5 Fungující odpadové hospodářství    

6 Návaznost na dopravní sít IAD    

7 Návaznost na MHD    

8 Napojení na cyklostezky    

9 Pěší dostupnost základní vybavenosti    

10 Pracovní příležitosti v lokalitě    

11 Sociální rovnováha lokality    

12 Bezpečnost lokality     

Povinné kriteria a zásady pro návrh zdravého bydlení 

13 Urbanistický koncept zohledňující na 
podmínky dané locality 

   

14 Rozmanitost typů bydlení    

15 Budovy s nízkou energetickou náročností    

16 Použití ekologických/přírodních stavebních 
materiálů 

   

17 Zelené střechy     

18 Ekologické řešení zeleně    

19 Využití dešťové vody    

20 Využití OZE na vytápění/chlazení    

21 Odpadové hospodářství    

22 Řešení automobilové dopravy včetně 
parkování 

   

23 Návaznost na MHD    

24 Omezení negativních vlivů prostředí     

25 Občanská vybavenost v lokalitě    

26 Pracovní příležitosti v lokalitě    

     

Doporučené kriteria a zásady pro  zdravé bydlení 

1 Negativní vlivy prostředí (hluk, emise)    

2 Vzrostlá zeleň na pozemku    

3 Vodoteč nebo vodní plocha na pozemku    

Doporučené kriteria a zásady pro návrh zdravého bydlení 

4 Eco-ČOV    

5 Energetická soběstačnost     

6 Centrum potkávání obyvatel     

7 Vzdělávací kurzy a zapojení obyvatel      
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9.2.  Řešené území Jundrov - lokalita ul. Dubová 

 
Vytvořené zásady navrhování „Zdravého bydlení“ byly také aplikovány pedagogickém procesu v rámci 
soutěže Studenská odborná činnost.  
Tereza Kadlecová, studentka Gymnázia Videňská Brno, zpracovala pod vedením školitelky 
prof. Ing. arch. Hany Urbáškové a konzultantky Ing. arch. Yeleny Zhuravlyové práci na téma CESTOU 
KE ZDRAVÉMU BYDLENÍ.  
 
Cílem projektu bylo navrhnout změny okolí panelové obytné výstavby v Brně-Jundrově na ul. Dubová 
jako ukázku vzorového řešení zdravého bydlení. Velký důraz byl kladen na kvalitu bydlení, možnost 
aktivního trávení volného času, začlenění výstavby do okolního přírodního prostředí a ekologické 
aspekty bydlení. Vytvoření konceptu zdravého bydlení má umožnit obyvatelům všech věkových 
kategorií nalézt svůj domov, cítit se bezpečně a spokojeně. 
 
Studentka podrobila analýze problémová místa vybraného území, představila  lokalitu z hlediska jeho 
silných i slabých stránek. Poukázala  na současné funkční využití některých objektů. Kolizní body 
zdokumentovala na fotografiích a na několika grafických studiích navrhla příkladná řešení. Zabývala 
se využitím dešťové vody pro venkovní jezírka, střechy řadových garáží pro zeleň a hřiště,  přírodní 
louky pro venkovní cvičení, pobytové prostory pro děti i staré lidi, tak, aby se zde lidé mohli  setkávat, 
odpočívat a trávit volný čas. Část venkovních ploch vymezila pro tzv. komunitní zahrady, kde si lidé 
mohou např. vypěstovat vlastní zeleninu. Dále se zabývala sběrnými místy komunálního odpadu                   
a vhodným osvětlením venkovních prostor solárními svítidly. Pro návrh řešení se inspirovala  
zahraničními projekty i realizacemi, které osobně navštívila. 
Práce Terezy Kadlecové získala v městském kole soutěže SOČ v kategorii stavebnictví 1. místo, 
postoupila do jihomoravského kola, kde získala 1. místo a v celostátním kole získala 2. místo. 
 

 

Obrázek 45. Příloha slabých stránek lokality Jundrov Dubová ul., zdroj: Tereza Kadlecová 
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Obrázek 47. Model návrhu, zdroj: Tereza Kadlecová, ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                            

Max-Herz_Ring, Hamburk, Německo Bad Segeberg, Německo 
Obrázek 48. Inspirace zahraničních referenčních příkladů, foto: Tereza Kadlecová 

 
Obrázek 46. Situace návrhu řešení, zdroj: Tereza Kadlecová,  ing.arch.Yelena Zhuravlyova                                            

LEGENDA 
1. Volejbalové a basketbalové hřiště, 2. Tribuna,  
3. Šatna, 4. Street workout, 5. Procházková zóna,  
6. Dětské hřiště od 7 let, 7. Dětské hřiště do 7 let,  
8. Pískoviště, 9. Jezírko, 10. Komunitní zahrada, 
11. posezení, 12. Louka pro cvičení a relaxaci 
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10. ZÁVĚR 
 

Vytvoření měst šetrných k životnímu prostředí a splňující požadavky udržitelného rozvoje rozhodně není 
jednoduchý proces. Vyžaduje pečlivou analýzu současného stavu, jež formuluje klíčové problémy 
a akční plán k jejich odstranění.  Města, v nichž žije téměř polovina obyvatel naší planety, jsou na jedné 
straně centry lidského genomu, na straně druhé jsou i místy, kde se nejvíce projevují  současné 
ekologické a sociální problémy a s nimi související civilizační, psychické a jiné zdravotní problémy 
městských obyvatel.  Cena, kterou platíme za znečištěné životní prostředí a poškozování zdraví 
populace, není dosud známa, avšak nejnovější vědecké poznatky ukazují stále více na to, že skutečný 
rozsah škod je větší a jejich následky nás postihnou dříve, než jsme předpokládali. Ve vztahu 
k environmentálním inovacím mají města velkou setrvačnost, ale zároveň vykazují také největší 
potenciál k zajištění cest udržitelného rozvoje. 
V posledních desetiletích mezinárodní společenství v pochopení situace, v níž se ocitla naše civilizace, 
odvedlo významnou práci. Jedním z mechanismů, které přispívají k ekologické obnově měst, je právě 
bytová výstavba. Všichni lidé na světě by měli mít zajištěny potřeby bydlení.  
Význam bydlení se v soudobé civilizaci výrazně mění a zvyšují se požadavky na jeho kvalitu. Nové 
formy komunikace, rozvoj aktivit v čase a prostoru vedou k novému způsobu života, myšlení a v postoji 
k budoucnosti. Naléhavým úkolem současnosti je vytvoření podmínek pro zajištění tělesného, 
psychického a duševního zdraví obyvatel.  Nové trendy bytové výstavby pomocí nových ekologicky 
šetrnějších technologií, které berou v úvahu klimatické podmínky i místní tradice mohou výrazně 
ovlivňovat požadavky na zdraví obyvatel.   
Zdravé bydlení je jedním mnoha požadovaných cílů, jak začít složitou a dlouhodobě ekologicky 
orientovanou rekonstrukci měst. Pro jejich úspěšnou ekologickou obnovu je nutná znalost 
již realizovaných příkladných řešení.  
Za tím účelem disertační práce analyzuje základní ekologické problémy sídel a analyzuje příklady 
přístupů ke zlepšení ekologických parametrů měst. Analýza přitom klade důraz především na ty země, 
které se zabývají ekologickými problémy města a jeho udržitelným rozvojem. 

Nové požadavky navrhování měst a obytných souborů zdravého bydlení, kladou na architekty                         
a urbanisty nové požadavky. Projektování už není pouze úkolem odborníků, ale procesu návrhu                
a konceptu řešení zapojuje již od samého začátku všechny zúčastněné. Účast veřejnosti již při analýze, 
definování problémů, při formulaci záměru a návrhu opatření umožní odborníkům porozumět místním 
obyvatelům i budoucím uživatelům bytů, sladit odbornou znalost s jejich životním stylem i místními 
zkušenostmi. Současně je nutné mít na zřeteli, že sebelepší projekt nebude fungovat, pokud obyvatelé 
zdravého bydlení nebudou také sami zdravě bydlet tudíž zdravě žít. 
 

10.1. Závěrečné zhodnocení cílů práce 

 
Cílem práce, definovaným v  3. kapitole je vyhodnocení zdravého bydlení v charakteristických 
městských strukturách na referenčních zahraničních příkladech a vytvoření kriterií a zásad navrhování 
urbanistických struktur pro zdravé bydlení v ČR. 
Analýza referenčních zahraničních příkladů je řešena v kapitole 6. Analýza vybraných urbanistických 
struktur zdravého bydlení. 
Kriteria a zásady navrhování ZDRAVÉHO BYDLENÍ, které samo osobě je kritériem kvality života,     
jsou stanoveny v kapitole 8.2. Stanovení zásad navrhování zdravého bydlení. Zásady a kriteria jsou 
zpracovány samostatně pro tři skupiny urbanistických struktur: 
 
Skupina A – MIMO MĚSTO: volné plochy rozvojové (mimo intravilán města, příměstská sídla)  
Skupina B – VE MĚSTĚ: volné plochy v rámci zastavěného území - dostavba 
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Skupina C – PŘESTAVBA ČTVRTÍ: přestavba starých čtvrtí nebo Brownfields 
 
Kriteria a zásady navrhování ZDRAVÉHO BYDLENÍ jsou stanovena jednak jako povinná a jednak jako 
doporučená.  
  

10.2. Přínos práce a její význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

 
Závěry, k nimž autorka dospěla v průběhu práce, a dosažené výsledky mají podle její názoru 
teoretickou i praktickou hodnotu a mohou být využity v teorii a praxi současného urbanismu. 
Výsledky disertační práce poskytují profesionálním architektonickým ateliérům, podklad pro navrhování 
urbanistických struktur ZDRAVÉHO BYDLENÍ. 
Mohou také sloužit orgánům státní správy, památkářům i investorům a developerským společnostem 
jako podklad pro odpovědná rozhodnutí při řešení regenerace nebo nové výstavbě obytných souborů                
i při tvorbě podkladů sloužících k rozvoji města. Mohou také sloužit městským politikům a neziskovým 
organizacím, orientovat se v dané problematice. 

Práce bude také využita jako studijní materiál pro studenty ve výuce urbanismu a ateliérové tvorbě.   
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studentský workshop 

 
Spoluředitelka projektu Specifický juniorský výzkum 2014 „Proměny města“ RČ  FA-J-14-2508 
 
Zapojení do výuky a projektu OP VK - CZ.1.07/2.2.00/15.0485 „Inovace  magisterského a bakalářského 
studijního programu Architektura a urbanismus Fakulty architektury VUT v Brně - implementace principů 
trvale udržitelného rozvoje do výuky“. 
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