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V sou�asné dob�, na rozdíl od situace na po�átku environmentálního hnutí - na konci 
sedmdesátých a po�átku osmdesátých let, panuje všeobecná shoda, že 
environmentální navrhování a stavebnictví by nem�la být krátkodobou módou, ale 
spíše dlouhodobým cílem pro všechny skupiny podílející se na výstavb�. P�estože 
neexistuje nedostatek koncepcí, plánování a návrh�, konkrétních p�íklad� 
požadované velikosti - tedy n�co nad rámec rodinného domu nebo malá osada 10 až 
20 dom� -  je stále velmi málo. P�evážná v�tšina nových budov a také m�stské 
obnovy nejsou provedeny podle zásad ekologického navrhování, tak jak by v 
dnešním moderním sv�t� mohly být  realizovány. 

Klí�ová 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 

1 Úvod: Mezinárodní spolupráce p�i uplat�ování zásad udržitelného 
rozvoje  

Koncepce p�echodu sídel na trvale udržitelný rozvoj byla v posledním desetiletí 20. 
století zkonkrétn�na podmínkami v n�kterých regionech sv�ta. Mnohá m�sta p�ijala 
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projekt Zdravé m�sto a místní Agenda 21, který byl zam��en na udržitelný rozvoj na 
místní úrovni. B�hem tohoto období se aktivn� rozvíjel proces uvažování o dalším 
rozvoji m�st a civilizace obecn�. 

D�ležitým krokem na cest� k rozvoji mezinárodní spolupráce v oblasti ekologizace 
m�st bylo p�ijetí Charty evropských m�st v oblasti udržitelného rozvoje na konferenci, 
která se konala v Aalborgu (Dánsko, 1994). 

Záv�ry 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 
prost�edí.  

Znamená také minimalizaci škod na p�írodním prost�edí, zachování biodiverzity, 
snížení využívání neobnovitelných zdroj� a naopak zvýšené využívání zdroj� 
obnovitelných. Mezi další záv�ry pat�í také pot�eba vytvo�ení mezinárodních 
standard� ohledn� udržitelné výstavby budov a obytných oblastí. 

Podoba moderního m�sta se utvá�ela b�hem celého 20. století. S r�stem velikosti 
m�st rostly také environmentální problémy m�stského prost�edí. Tém�� všichni auto�i 
známých urbanistických koncepcí se snažili tato témata �ešit. Spektrum �ešení a 
p�ístup� p�itom m�lo skute�n� široký záb�r, od technokratického po environmentální.  

2 Zahrani�ní zkušenosti vytvo�ení 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 prost�edí m�st v Berlín� [1]. Je v ní možné nalézt 
p�íklady z Evropy: 

- reziden�ní �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� p�edstavují socio-technický systém s lokálním zpracováním odpad�, 
kanalizace, bezodpadových technologií pro vytáp�ní a dodávky vody, zásobování 
energií i využití slune�ní energie [2]. 

Jako p�íklad komplexní ekovesnice, v níž se povedlo odpovídajícím zp�sobem 
realizovat principy sociální a architektonické ekologie, m�žeme 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, sob�sta�ný 
systém podpory života, intenzivní zem�d�lství a zahradnictví, ekologicky šetrné 
stavební materiály s ohledem na další recyklaci, socializace životního prost�edí apod. 

     

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

 

Obrázek 2. Vesnice Järna, Švédsko (1970 – 1990): a – krajinná a plánovací 
organizace vegeta�ních ko�enových �istíren odpadních vod v okolí Järny: 1... 6 – 
pr�to�né vegeta�ní �istící rybníky, kterými voda protéká b�hem 4 - 5 rok�, b – 
drenážní rýha a kaskáda pro provzduš
ování vody [4] 

Každé sídlo má své specifikace. Nap�íklad vesnice Ekolonia v Nizozemsku se 
zam��ila 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 sb�r a rozvod vody, ale také zlepšuje životní prost�edí vesnice a esteticky ji 
obohacuje.  

Dalším p�íkladem je pom�rn� velká solární vesnice postavená ve Fefki v �ecku. Zde 
je možné nalézt r�zné solární systémy, pasivní i aktivní, zkombinované s r�znými 
typy výstavby: s nízkou a vysokou hustotou, malým a st�edním po�tem podlaží apod.. 

       

Obrázek 3: Reziden�ní �tvr	 – Ecolonia, Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko. P�íklad 
sídla v krajin�. [5]. 

 

Obrázek 4: Reziden�ní �tvr	 - Ecolonia, Aalphen aan den Rijn, Nizozemsko – Zleva: 
Tower house;  Waterhouse, náb�ežní; Tower house pohled z ulice. [6]. 

 

Obrázek 5: Mapa vesnice Ecolonia, Nizozemsko. [6]. Obrázek 6: Mapa Solar Village 
v Fefki, Lykovrissi, �ecko. [7]. 

P�íkladu Puchenau II Garden City m�žeme považovat za dostate�n� velkou lokalitu 
pro ov��ení ekologických princip� v urbanistickém a architektonickém �ešení. První 
fáze výstavby zahrnuje realizaci 750 dom� (Puchenau I m�lo 240 jednotek) 
respektujících základní principy ekologické architektury. 



 317 

 

Obrázek 7: Solar Village v Fefki, Lykovrissi, �ecko, pohled z pta�í 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, N�mecko: � – Mapa 
komplexu; b,c,d,e – vnit�ní obytné prostory. [8]. 
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Obytný komplex Beethoven Park na p�edm�stí Kolína [14] se krom� výše uvedených 
ekologických princip� vyzna�uje také vysokou architektonickou kvalitou. Tato oblast 
se skládá ze �ty� až p�tipodlažních budov se 385 byty. Její hlavní atrakcí je rybník, 
kolem kterého jsou seskupeny hlavní budovy. Intenzivní ozelen�ní dává �tvrti kvalitu 
parku a je i turisticky atraktivní. 

V komplexu "The Solar Settlement" ve m�st� Freiburg jsou použity 2-3- patrové 
obytné budovy, které byly navrženy podle zásad "helio architektury" [13]. Návrhá�i 
�ešili problém vytvo�ení vesnice s "nulovou spot�ebu", která  vytvá�í pot�ebnou energii 
pro své pot�eby využitím obnovitelných zdroj� energie (solární, atd.). 

 

Obrázek 10: Obytný komplex “The Solar Settlement”, Freiburg, N�mecko: � – schéma 
zástavby území; e – fasáda energeticky úsporného dom�; b,c,d,f,g – vnit�ní obytné 
prostory. [9]. 

Jako první sídlo na sv�t�, které bylo navrženo a provozováno s principy 
“permaculture”, funguje v Austrálii od roku 1986 ekovesnice Crystal Waters se 300 
obyvateli. Zásady permaculture kladou d�raz na maximální rovnováhu životního 
prost�edí a aktivit lidí, kte�í v n�m žijí. V�tšina výrobk� a materiál� (70 – 75 %) je 
vyrobena ru�n�, vesnice využívá aktivní i pasivní energii.  Sídlo existuje už 25 let, je 
pln� sob�sta�né a samofinancovatelné. 

 

Obrázek 11: EcoVillage "Crystal Waters", Queensland Austrálie: Územní plán a 
Fotografie po�ízené p�ed a po na Crystal Waters ecovillage, z nich vyplývá, jak byl 
degradován dobytek majetku, který te� je redegradován. [10]. 

Jak je vid�t z výše uvedených p�íklad�, m�žeme �íct, že se ekovesnice svou velikostí 
výrazn� od sebe neliší. Mají za sebou totiž jen krátkou historii a zatím ješt� nem�ly 
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�as se rozvíjet a p�erodit do v�tších sídel. Dalším d�vodem je z�ejm� to, že v 
rozvinutých zemích, v nichž je v�tšina této výstavby rozší�ena, se bytové problémy 
povedlo z velké �ásti vy�ešit a pot�eba nové bytové výstavby a nových m�st je jen 
malá. Daleko v�tší potenciál zde tak má ekologická obnova stávajících obytných 
soubor� a ekologická obnova velkých m�st. 

3 Ekologická obnova obytných �vrtí v zahrani�í 
V 90. letech došlo ve sv�t� ke z�etelnému vývoji procesu ekologické obnovy 
m�stských �tvrtí. Odborníci na tento sm�r architektury se shodují, že ekologizovat 
�ást území m�sta je snadn�jší než vytvo�it nové ekovesnice. Dalším d�vodem, jenž 
má vliv na rozvoj v této oblasti, je naléhavá pot�eba modernizace stávajících 
historických budov v evropských m�stech.[15]. Urbanistická renovace probíhá 
nejší�eji práv� v Evrop�. Dochází k p�etvá�ení zastaralé zástavby v moderní komfortní 
bydlení a ob�anskou vybavenost v souladu se zásadami udržitelné architektury, která 
ovliv
uje jak malé objekty skládající se z n�kolika dom�, tak i velké plochy obytných a 
pr�myslových budov. Mezi n� pat�í nap�íklad [1]: 

- rekonstrukce vícepodlažních bytových dom� – Rehbockstraße v 
Hannoveru, N�mecko 

- renovace bytových nemovitostí – Aarepark v Solothurnu, Švýcarsko 
- renovace zdravotnických budov a jejich p�ebudování na obytné a ve�ejné 

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, N�mecko. 
Zleva: izometrická projekce; p�ed rekonstrukcí; po rekonstrukci. [1]. 

B�hem rekonstrukce probíhá obnova konstrukcí budov, izolace st�n, oken a dve�í, 
m�ní se technické vybavení a používají se solárních systémy na oh�ev užitkové vody. 
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Zajiš	uje se také sb�r a využití deš	ové vody. Je možné také provést generální 
zm�nu plánu obytné �tvrti, komplexní uspo�ádání a ozelen�ní. 

 

Obrázek 13: Renovace bytových nemovitostí – Aarepark, Solothurn, Švýcarsko. 
Zleva: situa�ní plán; p�ed rekonstrukcí; po rekonstrukci s novými balkony. [1]. 

 

Obrázek 14: Wilhelmina Gasthuis-terrein v Amsterdamu, Nizozemí. Zleva: situa�ní 
plán; p�ed rekonstrukcí; po rekonstrukci. [1]. 

 

Obrázek 15: Fredensgade v Koldingu, Dánsko. Zleva: Situa�ní plán; P�ed vyklízení 
prostoru vnitrobloku; Výsadba a Bio-práce poté. [1]. 
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Obrázek 16: Ekologické urbanistická obnova, Víde
, Rakousko – Zleva: situa�ní plán; 
7 �tvr	  ve Vídni. [1]. 

Na p�íkladu m�sta Adelaida v Austrálii m�žeme pozorovat, jak probíhá vytvá�ení 
eko�tvrti, v níž jsou zahrnuty aktivity jako nap�íklad podpora jejích obyvatel pomocí 
metod plánování organizace obytných prostor, výsadba zelen� pro p�ší ch�zi, solární 
kolektory na oh�ev vody a helio-elektrárna. 

Obnov� vlastností zne�išt�ných element� krajiny napomáhají také využívání místních 
ekologických stavebních materiál� a ekologická doprava. 

 

Obrázek 17. Eko�tvr	 v Adelaid�, Austrálie. Zleva: Fsáda energeticky úsporného 
domu; Vnit�ní obytné prostory [11]; V Adelaid� jezdí Tindo, první autobus na sv�t� 
fungující na solární energii. Na centrálním autobusovém nádraží funguje systém 
nabíjení  solárních vozidel. [12]. 

Curitiba, hlavní m�sto státu Paraná v Brazílii, se s 1,6 miliony obyvatel a rozlohou 
430 km² proslavilo svými zkušenostmi s ekologizací. Starostovi m�sta, jenž je profesí 
architekt, se po mnohaletém úsilí poda�ilo p�eorganizovat celý systém ve�ejné 
dopravy tak, aby její použití bylo výrazn� pohodln�jší oproti cestování osobním 
autem. Tohoto stavu bylo dosaženo mimo jiné následujícími opat�eními: 

- speciální pruhy na hlavních ulicích pro vysokorychlostní autobusové linky 
- vybavení zastávek pro ve�ejnou dopravu v podob� p�istávacích plošin, 

zvýšených na úrove
 podlahy dopravního prost�edku, což umož
uje snadný 
nástup a výstup cestujících; jde o opat�ení obzvlášt� výhodné pro seniory a 
zdravotn� postižené osoby na invalidním vozíku. 
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Obrázek 18: Curitiba, Brazílie. Zleva: perspektivní pohledy m�sta; vnit�ní obytné 
prostory; zastávka pro ve�ejnou dopravu  v podob� p�istávacích plošin. [15]. 

Za dobu 25 let se plocha ozelen�ní na obyvatele zvýšila stokrát – z 0,5 m² na 50 m². 
Pr�myslové závody byly p�emíst�ny z obytné �ásti m�sta a do organizace a zlepšená 
životního prost�edí se zna�nou m�rou zapojili i samotní obyvatelé m�sta [16].  

Metody zlepšování m�stského životního prost�edí, které byly v Curitib� použity, si 
zaslouží nejv�tší pozornost a ší�ení. V roce 1995 byla Curitiba jako nejzelen�jší 
m�sto sv�ta vyznamenána OSN. 

4 Záv�r 
Vytvo�ení m�st šetrných k životnímu prost�edí rozhodn� není jednoduchý proces. 
Vyžaduje pe�livou analýzu po�áte�ního stavu, jež formuluje klí�ové problémy, a ak�ní 
plán k jejich odstran�ní.  M�sta, 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 pr�myslové a m�stské infrastruktury vytvá�ejí širokou škálu problematiky 
životního prost�edí. Ve vztahu k environmentálním inovacím mají m�sta velkou 
setrva�nost, ale zárove
 vykazují také nejv�tší potenciál k zajišt�ní cest udržitelného 
rozvoje. 

V posledních desetiletích mezinárodní spole�enství v pochopení situace, v níž se 
ocitla naše civilizace, odvedlo skv�lou práci. Jedním z mechanism�, které p�ispívají k 
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ekologické obnov� m�st, je práv� bytová výstavba. Všichni lidé na sv�t� by m�li mít 
zajišt�ny pot�eby zdravého bydlení, a to bez ni�ení životního prost�edí. 

Sob�sta�nost bydlících je v mnoha zemích stabilním trendem. Naléhavým úkolem 
sou�asnosti je vytvo�ení podmínek, v nichž by pro sebe mohli lidé vybudovat 
environmentální bydlení pomocí nových, ekologicky šetrn�jších technologií, které 
berou v úvahu místní klimatické podmínky i místní tradice. Tak bude možné za�ít 
složitou a dlouhodob� ekologicky orientovanou rekonstrukci m�st. Pro jejich 
úsp�šnou ekologickou obnovu je nutná znalost již realizovaných p�íkladných �ešení.. 
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