Mezinárodní spolupráce pi uplatování zásad
udržitelného rozvoje
Ing. arch. Yelena Zhuravlyova
Školitel: Doc. ing. arch. Hana Urbášková, Ph.D.
Ústav navrhování V., FA VUT Brno
V souasné dob, na rozdíl od situace na poátku environmentálního hnutí - na konci
sedmdesátých a poátku osmdesátých let, panuje všeobecná shoda, že
environmentální navrhování a stavebnictví by nemla být krátkodobou módou, ale
spíše dlouhodobým cílem pro všechny skupiny podílející se na výstavb. Pestože
neexistuje nedostatek koncepcí, plánování a návrh, konkrétních píklad
požadované velikosti - tedy nco nad rámec rodinného domu nebo malá osada 10 až
20 dom - je stále velmi málo. Pevážná vtšina nových budov a také mstské
obnovy nejsou provedeny podle zásad ekologického navrhování, tak jak by v
dnešním moderním svt mohly být realizovány.
Klíová slova: trvale udržitelný rozvoj, ekovillage, ekologické principy, ekologická
obnova, eco-tvr
International Cooperation in Assertion of Sustainable Development Policy
Nowadays, in contrast to the situation at the beginning of the ecology movement - the
late seventies and early eighties, there is general social consensus that ecological
planning and construction should not be a short lived whim but rather long term
objectives for all groups involved in building. There is no shortage of concepts,
planning and proposals. However, concrete examples of the magnitude required - i.e.
anything over and above a detached house or a small settlement of 10 to 20
dwellings - these are still few and far between. The vast majority of new building, and
also of urban renewal measures, comes nowhere near putting into practice the
ecological design principles which could be implemented in today's world.
Keywords: sustainable development, ekovillage, ecological principles, environmental
restoration, eco-district
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Úvod: Mezinárodní spolupráce pi uplatování zásad udržitelného
rozvoje

Koncepce pechodu sídel na trvale udržitelný rozvoj byla v posledním desetiletí 20.
století zkonkrétnna podmínkami v nkterých regionech svta. Mnohá msta pijala
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projekt Zdravé msto a místní Agenda 21, který byl zamen na udržitelný rozvoj na
místní úrovni. Bhem tohoto období se aktivn rozvíjel proces uvažování o dalším
rozvoji mst a civilizace obecn.
Dležitým krokem na cest k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti ekologizace
mst bylo pijetí Charty evropských mst v oblasti udržitelného rozvoje na konferenci,
která se konala v Aalborgu (Dánsko, 1994).
Závry mezinárodních konferencí z oblasti udržitelného rozvoje je možné shrnout tak,
že trvale udržitelný rozvoj znamená zejména udržování zdravé ekonomiky, jež je
schopná zajistit lidem kvalitní životní úrove a zárove chránit lidské životy a životní
prostedí.
Znamená také minimalizaci škod na pírodním prostedí, zachování biodiverzity,
snížení využívání neobnovitelných zdroj a naopak zvýšené využívání zdroj
obnovitelných. Mezi další závry patí také poteba vytvoení mezinárodních
standard ohledn udržitelné výstavby budov a obytných oblastí.
Podoba moderního msta se utváela bhem celého 20. století. S rstem velikosti
mst rostly také environmentální problémy mstského prostedí. Tém všichni autoi
známých urbanistických koncepcí se snažili tato témata ešit. Spektrum ešení a
pístup pitom mlo skuten široký zábr, od technokratického po environmentální.
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Zahraniní zkušenosti vytvoení ekovesnic

Zkušenosti s výstavbou ekologických sídel (ecosettlements) z Evropy jsou shrnuty v
knize „Navrhování environmentálních osad“, která byla vydána v roce 1997
Evropskou akademií životního prostedí mst v Berlín [1]. Je v ní možné nalézt
píklady z Evropy:
-

rezidenní tvr Ecolonia v Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko, 101 dom

-

Solar Village ve Fefki, Lykovrissi, ecko, 435 dom

-

Puchenau II Garden City blízko Linze, Rakousko, 750 dom

Ve Švédsku se výstavba ekovesnic (ecovillage) aktivn rozvíjí a od roku 1980 se
realizovalo 20 projekt podobných sídel. Ekovesnice podle návrh švédských
odborník pedstavují socio-technický systém s lokálním zpracováním odpad,
kanalizace, bezodpadových technologií pro vytápní a dodávky vody, zásobování
energií i využití slunení energie [2].
Jako píklad komplexní ekovesnice, v níž se povedlo odpovídajícím zpsobem
realizovat principy sociální a architektonické ekologie, mžeme uvést vesnice
postavené v 70. a 80. letech a sídlo antroposof v Järn ve Švédsku.
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Ve Švédsku se realizuje mnoho obytných soubor dle princip ekologické
architektury a ekologického stavitelství: úspora energie, solární energie, sobstaný
systém podpory života, intenzivní zemdlství a zahradnictví, ekologicky šetrné
stavební materiály s ohledem na další recyklaci, socializace životního prostedí apod.

Obrázek 1. Vesnice Järna a sídlo antroposof, Švédsko. Zleva: dm antroposof;
základní škola [3].

Obrázek 2. Vesnice Järna, Švédsko (1970 – 1990): a – krajinná a plánovací
organizace vegetaních koenových istíren odpadních vod v okolí Järny: 1... 6 –
prtoné vegetaní istící rybníky, kterými voda protéká bhem 4 - 5 rok, b –
drenážní rýha a kaskáda pro provzduš ování vody [4]
Každé sídlo má své specifikace. Napíklad vesnice Ekolonia v Nizozemsku se
zamila na shromaž ování a využívání deš ové vody pro zásobování vesnice.
Ekolonia se rozkládá kolem velkého rybníku, který plní své technické funkce, jako
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jsou sbr a rozvod vody, ale také zlepšuje životní prostedí vesnice a esteticky ji
obohacuje.
Dalším píkladem je pomrn velká solární vesnice postavená ve Fefki v ecku. Zde
je možné nalézt rzné solární systémy, pasivní i aktivní, zkombinované s rznými
typy výstavby: s nízkou a vysokou hustotou, malým a stedním potem podlaží apod..

Obrázek 3: Rezidenní tvr – Ecolonia, Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko. Píklad
sídla v krajin. [5].

Obrázek 4: Rezidenní tvr - Ecolonia, Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko – Zleva:
Tower house; Waterhouse, nábežní; Tower house pohled z ulice. [6].

Obrázek 5: Mapa vesnice Ecolonia, Nizozemsko. [6]. Obrázek 6: Mapa Solar Village
v Fefki, Lykovrissi, ecko. [7].
Píkladu Puchenau II Garden City mžeme považovat za dostaten velkou lokalitu
pro ovení ekologických princip v urbanistickém a architektonickém ešení. První
fáze výstavby zahrnuje realizaci 750 dom (Puchenau I mlo 240 jednotek)
respektujících základní principy ekologické architektury.
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Obrázek 7: Solar Village v Fefki, Lykovrissi, ecko, pohled z ptaí perspektivy a
perspektivní pohled z ulice. [7].

Obrázek 8: Puchenau II Garden City blízko Linz, Rakousko – Zleva: Mapa vesnice
Puchenau II Garden City; Pohled na budovu z ulice. [1].

Obrázek 9: Obytný komplex “Beethovenpark”, Kolín nad Rýnem, Nmecko:  – Mapa
komplexu; b,c,d,e – vnitní obytné prostory. [8].
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Obytný komplex Beethoven Park na pedmstí Kolína [14] se krom výše uvedených
ekologických princip vyznauje také vysokou architektonickou kvalitou. Tato oblast
se skládá ze ty až ptipodlažních budov se 385 byty. Její hlavní atrakcí je rybník,
kolem kterého jsou seskupeny hlavní budovy. Intenzivní ozelenní dává tvrti kvalitu
parku a je i turisticky atraktivní.
V komplexu "The Solar Settlement" ve mst Freiburg jsou použity 2-3- patrové
obytné budovy, které byly navrženy podle zásad "helio architektury" [13]. Návrhái
ešili problém vytvoení vesnice s "nulovou spotebu", která vytváí potebnou energii
pro své poteby využitím obnovitelných zdroj energie (solární, atd.).

Obrázek 10: Obytný komplex “The Solar Settlement”, Freiburg, Nmecko:  – schéma
zástavby území; e – fasáda energeticky úsporného dom; b,c,d,f,g – vnitní obytné
prostory. [9].
Jako první sídlo na svt, které bylo navrženo a provozováno s principy
“permaculture”, funguje v Austrálii od roku 1986 ekovesnice Crystal Waters se 300
obyvateli. Zásady permaculture kladou draz na maximální rovnováhu životního
prostedí a aktivit lidí, kteí v nm žijí. Vtšina výrobk a materiál (70 – 75 %) je
vyrobena run, vesnice využívá aktivní i pasivní energii. Sídlo existuje už 25 let, je
pln sobstané a samofinancovatelné.

Obrázek 11: EcoVillage "Crystal Waters", Queensland Austrálie: Územní plán a
Fotografie poízené ped a po na Crystal Waters ecovillage, z nich vyplývá, jak byl
degradován dobytek majetku, který te je redegradován. [10].
Jak je vidt z výše uvedených píklad, mžeme íct, že se ekovesnice svou velikostí
výrazn od sebe neliší. Mají za sebou totiž jen krátkou historii a zatím ješt nemly
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as se rozvíjet a perodit do vtších sídel. Dalším dvodem je zejm to, že v
rozvinutých zemích, v nichž je vtšina této výstavby rozšíena, se bytové problémy
povedlo z velké ásti vyešit a poteba nové bytové výstavby a nových mst je jen
malá. Daleko vtší potenciál zde tak má ekologická obnova stávajících obytných
soubor a ekologická obnova velkých mst.
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Ekologická obnova obytných vrtí v zahranií

V 90. letech došlo ve svt ke zetelnému vývoji procesu ekologické obnovy
mstských tvrtí. Odborníci na tento smr architektury se shodují, že ekologizovat
ást území msta je snadnjší než vytvoit nové ekovesnice. Dalším dvodem, jenž
má vliv na rozvoj v této oblasti, je naléhavá poteba modernizace stávajících
historických budov v evropských mstech.[15]. Urbanistická renovace probíhá
nejšíeji práv v Evrop. Dochází k petváení zastaralé zástavby v moderní komfortní
bydlení a obanskou vybavenost v souladu se zásadami udržitelné architektury, která
ovliv uje jak malé objekty skládající se z nkolika dom, tak i velké plochy obytných a
prmyslových budov. Mezi n patí napíklad [1]:
-

rekonstrukce vícepodlažních bytových dom – Rehbockstraße v
Hannoveru, Nmecko

-

renovace bytových nemovitostí – Aarepark v Solothurnu, Švýcarsko

-

renovace zdravotnických budov a jejich pebudování na obytné a veejné
budovy – Wilhelmina Gasthuis-terrein v Amsterdamu, Nizozemsko

-

obnova obytné tvrti Fredensgade v Koldingu, Dánsko

-

ekologická urbanistická obnova – 7. tvr ve Vídni, Rakousko

Obrázek 12: Rekonstrukce bytových dom, Rehbockstraße v Hannoveru, Nmecko.
Zleva: izometrická projekce; ped rekonstrukcí; po rekonstrukci. [1].
Bhem rekonstrukce probíhá obnova konstrukcí budov, izolace stn, oken a dveí,
mní se technické vybavení a používají se solárních systémy na ohev užitkové vody.
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Zajiš uje se také sbr a využití deš ové vody. Je možné také provést generální
zmnu plánu obytné tvrti, komplexní uspoádání a ozelenní.

Obrázek 13: Renovace bytových nemovitostí – Aarepark, Solothurn, Švýcarsko.
Zleva: situaní plán; ped rekonstrukcí; po rekonstrukci s novými balkony. [1].

Obrázek 14: Wilhelmina Gasthuis-terrein v Amsterdamu, Nizozemí. Zleva: situaní
plán; ped rekonstrukcí; po rekonstrukci. [1].

Obrázek 15: Fredensgade v Koldingu, Dánsko. Zleva: Situaní plán; Ped vyklízení
prostoru vnitrobloku; Výsadba a Bio-práce poté. [1].
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Obrázek 16: Ekologické urbanistická obnova, Víde , Rakousko – Zleva: situaní plán;
7 tvr ve Vídni. [1].
Na píkladu msta Adelaida v Austrálii mžeme pozorovat, jak probíhá vytváení
ekotvrti, v níž jsou zahrnuty aktivity jako napíklad podpora jejích obyvatel pomocí
metod plánování organizace obytných prostor, výsadba zelen pro pší chzi, solární
kolektory na ohev vody a helio-elektrárna.
Obnov vlastností zneištných element krajiny napomáhají také využívání místních
ekologických stavebních materiál a ekologická doprava.

Obrázek 17. Ekotvr v Adelaid, Austrálie. Zleva: Fsáda energeticky úsporného
domu; Vnitní obytné prostory [11]; V Adelaid jezdí Tindo, první autobus na svt
fungující na solární energii. Na centrálním autobusovém nádraží funguje systém
nabíjení solárních vozidel. [12].
Curitiba, hlavní msto státu Paraná v Brazílii, se s 1,6 miliony obyvatel a rozlohou
430 km² proslavilo svými zkušenostmi s ekologizací. Starostovi msta, jenž je profesí
architekt, se po mnohaletém úsilí podailo peorganizovat celý systém veejné
dopravy tak, aby její použití bylo výrazn pohodlnjší oproti cestování osobním
autem. Tohoto stavu bylo dosaženo mimo jiné následujícími opateními:
-

speciální pruhy na hlavních ulicích pro vysokorychlostní autobusové linky

-

vybavení zastávek pro veejnou dopravu v podob pistávacích plošin,
zvýšených na úrove podlahy dopravního prostedku, což umož uje snadný
nástup a výstup cestujících; jde o opatení obzvlášt výhodné pro seniory a
zdravotn postižené osoby na invalidním vozíku.
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Obrázek 18: Curitiba, Brazílie. Zleva: perspektivní pohledy msta; vnitní obytné
prostory; zastávka pro veejnou dopravu v podob pistávacích plošin. [15].
Za dobu 25 let se plocha ozelenní na obyvatele zvýšila stokrát – z 0,5 m² na 50 m².
Prmyslové závody byly pemístny z obytné ásti msta a do organizace a zlepšená
životního prostedí se znanou mrou zapojili i samotní obyvatelé msta [16].
Metody zlepšování mstského životního prostedí, které byly v Curitib použity, si
zaslouží nejvtší pozornost a šíení. V roce 1995 byla Curitiba jako nejzelenjší
msto svta vyznamenána OSN.

4

Závr

Vytvoení mst šetrných k životnímu prostedí rozhodn není jednoduchý proces.
Vyžaduje pelivou analýzu poáteního stavu, jež formuluje klíové problémy, a akní
plán k jejich odstranní. Msta, v nichž žije tém polovina obyvatel naší planety,
jsou na jedné stran centry lidského genomu, na stran druhé jsou i místy, kde se
nejvíce projevují akutní sociální nerovnosti a s nimi související sociální problémy.
Koncentrace prmyslové a mstské infrastruktury vytváejí širokou škálu problematiky
životního prostedí. Ve vztahu k environmentálním inovacím mají msta velkou
setrvanost, ale zárove vykazují také nejvtší potenciál k zajištní cest udržitelného
rozvoje.
V posledních desetiletích mezinárodní spoleenství v pochopení situace, v níž se
ocitla naše civilizace, odvedlo skvlou práci. Jedním z mechanism, které pispívají k
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ekologické obnov mst, je práv bytová výstavba. Všichni lidé na svt by mli mít
zajištny poteby zdravého bydlení, a to bez niení životního prostedí.
Sobstanost bydlících je v mnoha zemích stabilním trendem. Naléhavým úkolem
souasnosti je vytvoení podmínek, v nichž by pro sebe mohli lidé vybudovat
environmentální bydlení pomocí nových, ekologicky šetrnjších technologií, které
berou v úvahu místní klimatické podmínky i místní tradice. Tak bude možné zaít
složitou a dlouhodob ekologicky orientovanou rekonstrukci mst. Pro jejich
úspšnou ekologickou obnovu je nutná znalost již realizovaných píkladných ešení..
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