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Místo pro velkou rodinu 
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Tento �lánek se v�nuje rodinnému bydlení, p�edevším pak možnosti bydlení velkých 
rodin v centru m�sta. Popisuje jeden z p�íklad� chrán�ného bydlení a ukazuje 
velikostní srovnání místa a aplikaci p�íkladu do jiného prost�edí. 
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A Place for a Big Family 

This article is dedicated to family housing, especially the option of living in the city 
center for large families. It describes an example of sheltered housing and shows a 
size comparison of a location and its application to another environment. 
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1 Úvod 
Podobn� jako ve v�tšin� evropských zemí se i �eská republika potýká s nízkou 
porodností. Sou�asná úrove
 plodnosti podle �eského statistického ú�adu nezajiš	uje 
míru prosté reprodukce �eské republiky. V této souvislosti chce stát prost�ednictvím 
projektu Národní koncepce podpory rodin s d�tmi podporovat rodiny se specifickými 
pot�ebami, nap�. p�stounskou pé�i nebo rodiny s t�emi a více d�tmi a zajistit jim 
vzd�lání i všestranný sociální vývoj.  

2 Velká rodina 
Velkou rodinou je myšlena rodina, která žije ve spole�né domácnosti v po�tu p�ti a 
více osob. M�že se nap�íklad jednat o p�stounské rodiny, národnostní menšiny jako 
romské rodiny nebo i po�etné k�es	anské rodiny. Za velkou rodinu lze pokládat i 
bydlení d�tí v SOS vesni�kách. Statistiky uvádí, že v �eské republice má �ty�i nebo 
více d�tí tém�� �ty�i a p�l procenta rodin. To není málo vzhledem k tomu, že se dnes 
ve m�stech navrhují byty pro maximáln� �ty��lenné rodiny. 
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3 Chrán�né bydlení ve m�st� 
P�i studijní cest� do Holandska jsem narazila na p�kný p�íklad chrán�ného bydlení 
v centru Amsterdamu, který poukazuje na možnosti rodinného bydlení. T�ebaže se 
jedná o p�íklad, který je velmi starý, zdá se mi jeho transformace pro sou�asnost až 
p�ekvapiv� vhodná. P�íklad amsterdamských chrán�ných dvor�, tzv. hofjes, což je 
vlastn� soubor dom� postavených kolem spole�ného dvora uvnit� vnitrobloku, se 
skv�le hodí pro rodinné bydlení. �asto mají tato místa jeden vstup a jsou propojena 
s ve�ejnou komunikací úzkou chodbou, kde jsou na konci dve�e nebo brána, která se 
v�tšinou na noc zamyká. Tyto dvory jsou idylická místa bez ruchu m�sta, a kde se 
zdá, jako by se zastavil �as. 

     

Obrázek 1, 2: P�íklady hofjes v centru Amsterdamu. Foto: Kate�ina Netopilová 

3.1 Begijnhof 
O tomto typu chrán�ného bydlení jsou dochované zmínky již od roku 1346 a jeho užití 
se nejvíce rozší�ilo 15. až 18. století. Možná je to jeden z d�vod�, pro� není tolik 
známý. Jedním z nejznám�jších a nejstarších dochovaných hofjes je Begijnhof. Toto 
místo v centru Amsterdamu, které bylo p�vodn� ur�ené pro bydlení zbožných 
osam�lých nebo ovdov�lých žen, je p�edevším místem klidu. Uzav�ené dvory m�ly 
svá pravidla, která se dají vypozorovat ješt� dnes. Jako zákaz vstupu ps�m nebo 
jízd� na kole apod. P�ed rekonstrukcí z roku 1979 bylo v Begijnhof 140 obytných 
jednotek, které byly p�evážn� jednopokojové. B�hem rekonstrukce došlo ke 
zv�tšování jednotek na více pokojové a dnes je jejich po�et kolem 105. 
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Obrázek 3: Vstupní dve�e do hofjes v centru Amsterdamu. Foto: Kate�ina Netopilová 

 

Obrázek 4, 5: Begijnhof v centru Amsterdamu. Foto: Lukáš Mošt�k 

3.2 O bydlení ve m�st� 
Pokusím se dle dostupných informací dotknout nejr�zn�jších problém� bydlení 
v centru m�sta, abych ukázala na výhody využití hofjes. Spole�nost se neustále m�ní 
a nejv�tší dopad na zm�nu požadavk� na bydlení je z�ejm� zvýšená mobilita. Dnes 
t�eba nehraje roli, jak dlouho se dopravuji do zam�stnání, nebo do školy, ale spíš 
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jestli je to dostupné autem. Spole�nost si bohužel navykla se po m�st� pohybovat 
v soukromých dopravních prost�edcích.  

Má to dopad na spole�nost. Ta se rozd�lila na mladé lidi, kte�í nemají nebo necht�jí 
využívat auta. Žijí hektickým zp�sobem života a cht�jí bydlet v centru m�sta a mít vše 
po ruce. A naopak rodiny s d�tmi se p�esouvají na okraj m�st a staví si tam vlastní 
rodinné domy a vozí d�ti do školy. Pro�? Je to velmi složitá otázka a sama na ni 
odpov�� t�žko najdu, ale pro� se o tom zmi
uji? Je nutné se tomuto trendu 
podvolovat a je opravdu tak nemožné najít zp�sob jak spole�nost znovu promísit a 
umožnit rodinné bydlení v centru. 

S velkou rodinou je to ovšem ješt� složit�jší. Takto velká rodina má mnoho 
specifických požadavk� a to p�edevším na prostor. Není možné, aby žilo šest osob ve 
dvoupokojovém byt�, naopak je kladen d�raz na prostorné místnosti, velké úložné 
prostory, více hygienických za�ízení a v neposlední �ad� se dotazované rodiny 
zmi
ují, že je pro n� velmi d�ležitý i venkovní prostor jako dvorek nebo zahrádka.  

3.3 Vnitrobloky 
Využití prostoru uvnit� m�stských blok� pro klidné bydlení se mi zdá velmi dobré. 
Nejedná se sice o lákavý a velkolepý developerský projekt, ale ani si nemyslím, že je 
to nemožné. Nap�íklad v�tšina vnit�ních dvor� m�stských blok� v centru Brna jsou 
dostate�n� velké a pov�tšinou zanedbané a nevyužívané. Naopak v p�ípad� 
zastav�ní jejich �ásti a úpravy parkových ploch by vytvo�ilo p�íjemné a chrán�né 
prostory pro d�ti nebo i seniory.  

Znovu se vrátím k p�íkladu Amsterdamského hofjes Begijnhof. Jeho plocha je asi 
3 000 m2 a ve srovnání  s velikostí pr�m�rného vnitrobloku v centru Brna, je tato 
plocha asi t�etinová. Pro p�edstavivost by tento vnit�ní dv�r zabral menší plochu, než 
odpovídá polovin� nám�stí Svobody.  

Na obrázku 7 je vid�t, že prostor vnitrobloku za budovou �eské spo�itelny na ulici 
K�ížová je obdobn� velký. Budovy v tomto p�ípad� mají funkci bydlení s vyvýšeným 
p�ízemím asi o p�l patra a byty nemají p�ímý p�ístup na soukromou zahrádku. Tyto 
byty v p�ízemí nepat�í k t�m vyhledávaným a bývají v�tšinou levn�jší a to je další 
d�vod pro� tyto byty zatraktivnit jejich rozší�ením jak do velikosti a po�tu místností tak 
i do venkovního prostoru. Podobných p�íklad� je v centru m�sta více než dost. 

4 Záv�r 
A�koli jsem se zmínila jen okrajov� o p�ednostech hofjes, myslím si, že je jasn� vid�t 
jaký mají potenciál. Nejsou jen d�myslným využitím vnit�ního dvoru, ale i radikální 
myšlenkou pro chrán�né rodinné bydlení ve m�st�. V mnohém m�že tento p�íklad 
zm�nit dosavadní pohled na utvá�ení nových bytových jednotek, a p�estože se 
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zakládá na využití vnitroblok�, je p�eci jen n��ím víc než pouhým zastav�ním volného 
místa.  

     

Obrázek 6: Letecký snímek na Begijnhof. Zdroj: Google 2012, Obrázek 7: Srovnání 
velikosti. Zdroj: Archiv autorky 

 

Obrázek 8: P�íklad zastav�ní vnitrobloku na ulici K�ížová, studentská práce, Veronika 
Havlátová, 2011. Zdroj: Archiv autorky 
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