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Sustainability of Housing and Housing Development
The paper focuses on sustainable housing development (physical structures)
and sustainable housing (the activities and social ties related to living in buildings). Although developed societies perceive help in ensuring decent housing as
their obvious duty, there are currently up to 3 million people in Europe alone
who lack such housing. The offer of quality affordable housing is still insufficient.
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Tato práce se zabývá udržitelným rozvojem bytové výstavby (fyzických
struktur) a udržitelností bydlení (činností a sociálních vazeb spojených
s obýváním budov). Přestože vyspělá společnost vnímá pomoc při zajištění důstojného bydlení pro každého jako svou samozřejmou povinnost,
i v dnešní době jej jen v Evropě postrádají až 3 miliony lidí. Nabídka cenově
dostupného a zároveň kvalitního bydlení není dostačující.
Bytová výstavba je tedy rozvíjejícím se segmentem evropských trhů, který
se ovšem neobejde bez zásahů veřejného sektoru ve formě legislativní i finanční podpory. Rozvoj bydlení by neměl být pouze kvantitativní, důraz by
měl být kladen na jeho kvalitativní stránku, zejména ve smyslu udržitelnosti.
Právě v této oblasti spatřuji mezery a zároveň potenciál české bytové politiky
a legislativních opatření – ty mohou být v tržně orientované společnosti zásadním nástrojem stanovování a prosazování principů udržitelného rozvoje. Zejména v oblasti bydlení podporovaného z veřejných finančních zdrojů
(sociálního bydlení) může veřejný sektor vzhledem ke své zainteresovanosti
snadno vytvářet a klást podmínky. Tak je tomu i v hlavním městě Rakouska,
Vídni – tamější model sociální bytové politiky se neomezuje pouze na řešení
otázky dostatečného objemu adekvátního bytového fondu, používá vhodné
nástroje také k zajištění udržitelnosti bydlení a bytové výstavby.
Práce se ve své první části věnuje studiu současného stavu řešené problematiky – situaci na poli bydlení a bytových politik a přístupů k udržitelnosti v Evropské unii. Následuje stanovení hypotéz, tedy že je možné definovat a aplikovat základní principy udržitelného bydlení a bytové výstavby
a že vhodným příkladem pro jejich definici a aplikaci ve městě Brně je způsob, jakým je tato problematika řešena ve Vídni. Dále navazuje analytický
výzkum a srovnání mnoha aspektů jmenovaných měst souvisejících s tématem a podrobný popis principů bytové politiky města Vídně a jejích nástrojů
zajišťování udržitelnosti. V dalších fázích budou z tohoto průzkumu vyvozeny závěry a bude také navržen další možný vývoj problematiky ve městě
Brně.
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