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Česká republika se již z hlediska životních nákladů přibližuje západoevroským ze-
mím. Růst výše příjmů tomu ale plně neodpovídá. Ve městech s dobrou nabídkou 
pracovních příležitostí prudce rostou prodejní i nájemní ceny bytů a naopak chybí 
nabídka � nančně dostupného bydlení pro domácnosti se středními a nižšími příjmy.

Podle šetření ČSÚ Životní podmínky v ČR (2014) svými příjmy obtížně 70 % všech 
domácností. Mezi nejvyšší rodinné výdaje patří náklady na bydlení. Ukazuje se, že 
minimálně třetina našich domácností vydává na bydlení více než 30 % svých pří-
jmů. Jestli jsou to náklady na splacení hypoték nebo placení tržních nájmů nehraje 
zásadní roli.

A právě tyto skutečnosti  vedou k úvaze, jak zlepšit dostupnost bydlení v naší zemi. 
Odpovědí je systém bydlení, pro který se v angličtině už 100 let požívá termín 
AFFORDABLE HOUSING, neboli � nančně dostupné bydlení (FDB). Jistě se ptáte, 
o jaký typ bydlení se přesně jedná.  

Stručně řečeno FDB umožnuje  důstojné a vyhovující bydlení méně majetným ob-
čanům, kteří však nespadají do kategorie sociálně nejslabších de� novaných návr-
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hem zákona o sociálním bydlení a zároveň s � nančními  obtížemi bydlí ve svém 
nebo komerčním nájemném bydlení. Tedy dostupné bydlení pro domácnosti děl-
níků, zdravotních sester, personálu nemocnic, strážníků, zaměstnanců obcí a státní 
správy, pracovníků v oblasti služeb, mladých akademiků, absolventů vysokých škol, 
učitelů, osob samostatně výdělečně činných nebo seniorů.  

Tento typ bydlení má v Čechách a na Moravě více než stoletou tradici. Pražská 
čtvrť Spořilov vznikla v dvacátých letech, protože tam pro své zaměstnance Měst-
ská spořitelna stavěla formou stavebního družstva � nančně dostupné byty a domky. 
Podobně i ve Zlíně stavěl v 30. letech pro své zaměstnance Tomáš Baťa � nančně 
dostupné bydlení.  

Spolek PragueWatch s � nanční podporou Nadace Rosy Luxemburg, ve spolupráci 
s Agenturou pro � nančně dostupné bydlení a podporou Svazu měst a obcí ČR 
realizoval v průběhu podzimu roku 2017 sérii odborných seminářů v pěti městech 
České republiky, které se na téma � nančně dostupného bydlení zaměřují z hlediska 
sociologů, ekonomů, městských plánovačů a developerů, urbanistů a architektů.

Vybraná skupina odborníků připravila přednášky, v kterých vysvětlují, proč je pro 
společnost, vedle komerční bytové nebo individuální o hypotéky opřené výstavby, 
výhodné poskytovat také dostupné bydlení, 

Souhrn toho nejdůležitějšího, co na seminářích zaznělo, a stručné medailonky řeč-
níků naleznete v této brožuře. Dozvíte se odpovědi na následující otázky:
• jak toto bydlení � nancovat nebo � nančně podporovat;
• jak je možné FDB plánovat a stavět;
• jak může při poskytování FDB spolupracovat veřejný a soukromý sektor;
• jaké vytváří socioekonomické bene� ty pro společnost a stát;
• jaký vliv má na kvalitu života jeho uživatelů;
• jaký vliv má na kvalitu, hodnotu, atraktivitu a konkurenceschopnost jednotli-

vých měst
• a jak proces poskytování FDB organizovat z hlediska platné legislativy. 

V Praze, listopad 2017
Ing. Nisan Jazairi, koordinátor projektu
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1. Co je � nančně dostupné bydlení?

Pojem � nančně dostupné bydlení reaguje na situaci, ve které se ocitly mnohé ro-
diny žijící ve městech po celém světě, které musí za své bydlení vynakládat částky, 
které  představují značnou část jejich příjmu. Kvůli vysokým nákladům na bydlení 
jim nezbývá dostatek prostředků na další spotřebu a často se tak ocitají blízko nebo 
dokonce pod hranicí chudoby, kam je vysoké náklady na bydlení „zatlačily“. 

Finančně dostupné bydlení (FDB) tak je de� nováno nikoliv na základě standardu 
nebo velikosti bytu, ale na základě poměru měsíčních nebo ročních nákladů na něj 
vynaložených k příjmu domácnosti. 

Za � nančně dostupné pak je obvykle považováno takové bydlení, na nějž vydá do-
mácnost s mediánovým příjmem 30 %, nebo méně ze svého celkového hrubého 
příjmu. 

Proč si finančně 
dostupné bydlení 
zaslouží naši 
pozornost?
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Graf 1: České domácnosti podle decilového rozdělení hrubých peněžních příjmů na 
osobu a domácnost v roce 2016

Zdroj: ČSÚ 2016

Jak vyplývá z grafu 1, byl v České republice hrubý mediánový příjem domácnosti 
v roce 2016 na úrovní 387 tis. Kč. Za � nančně dostupné bydlení by se tak na celo-
republikové úrovni dalo považovat takové bydlení, na nějž je vynakládáno 30 % 
z tohoto příjmu, tedy asi 9,675 Kč za měsíc. 

V této souvislosti je třeba zdůraznit rozdíl mezi � nančně dostupným bydlením a so-
ciálním bydlením. V České republice je tzv. systém sociálního bydlení de� novaný 
připravovaným zákonem o sociálním bydlení jako „zajištění důstojného bydlení 
osobě v bytové nouzi formou nájemního bydlení“. 

Cílovou skupinou � nančně dostupného bydlení jsou oproti tomu domácnosti střed-
ní a nižší střední třídy, kterým kvůli nejrůznějším tržním selháním trh s nemo-
vitostmi v daném městě nenabízí � nančně dostupné formy bydlení, tedy bydlení 
odpovídajícího standardu, které by nadměrně nezatěžovalo jejich rozpočet. 

FDB tak může být jak nájemní bydlení, vlastnické nebo družstevní. Není de� nované 
formou, jen svojí � nanční dostupností. 

Posláním Agentury pro � nančně dostupné bydlení je informovat o možnostech � -
nančních a architektonických řešení, která umožňují výstavbu � nančně dostupných 
bytů v českém kontextu. O jednotlivých typech FDB více v příspěvku P. V. Kocha 
na str. 19–21. 

2. Jaké výhody plynou z podpory FDB?

Kromě přínosů pro samotné klienty � nančně dostupného bydlení přináší jeho pod-
pora několik důležitých bene� tů pro města, která se k ní rozhodnou. 

2.1. Přispívá k ekonomickému rozvoji měst

Dostatečná nabídka � nančně dostupného bydlení ve městě výrazným způsobem 
přispívá k atraktivitě města v globálním souboji měst o kvali� kovanou pracovní 
sílu. Města, jejichž ekonomika roste a zároveň nabízejí � nančně dostupné bydlení 
zejména pro mladé rodiny, vykazují pozitivní demogra� cké trendy, růst populace 
a zastavení jejího stárnutí. 

V menších městech může nabídka kvalitního a � nančně dostupného bydlení ve 
spojení s dobře placenými pracovními místy udržet v místě mladé lidi, kteří by jinak 
město opustili za vidinou lepšího života ve velkoměstě. 

Dostupné bydlení v kompaktní městské zástavbě zároveň výraznou mírou snižuje 
tlaky na suburbanizaci, tedy stěhování se za levnějším a atraktivnějším bydlením do 
individuální zástavby za hranice města. 

V mnohých městech je vlastnictví bytu méně � nančně výhodné než vlastnictví ro-
dinného domu ve venkovském zázemí města. Odliv zejména mladých lidí za hra-
nice města však má negativní dopad na ekonomické aktivity ve městě zejména na 
rozvoj služeb a maloobchodu. Naopak udržení střední třídy a lidí v produktivním 
věku ve městě může výrazným způsobem rozvoj služeb a maloobchodu podpořit 
a přispět tak k celkovému oživení částí města. 



2.2. Přispívá k větší sociální soudržnosti

Pro domácnosti střední a nižší střední vrstvy představují náklady na bydlení největ-
ší kategorii všech nákladů. Pokud náklady na bydlení překročí jednu třetinu příjmů, 
nebo dokonce více než 40 % příjmů domácností, jedná se o problematický stav sni-
žující kvalitu života všech členů domácnosti. 

Jak již bylo řečeno výše, � nančně dostupné bydlení snižuje riziko propadu domác-
ností do chudoby, tedy stavu, kdy domácnostem kvůli nákladům na bydlení nezbu-
de dostatek � nančních prostředků pro další potřeby jako je vzdělání dětí, trávení 
volného času nebo nákup kvalitních potravin. 

FDB zároveň výrazně přispívá k udržení zdravého sociálního mixu v jednotlivých 
částech měst. Tedy je to prevence sociální segregace v území v obou jejich podo-
bách: lokalit obydlených sociálně slabými, například v blízkosti bývalých průmys-
lových areálů, nebo gentri� kovaných lokalit městského jádra obydlených výhradně 
majetnými domácnostmi. 

FDB může být řešením pro celou řadu domácností střední třídy, jejichž členové 
vykonávají důležité profese zdravotníků, učitelů, zaměstnanců samosprávy a státní 
správy nebo zaměstnanců řadových profesí v průmyslu a službách. 

2.3. Součást revitalizace části měst

V západoevropských městech bývají projekty FDB součástí revitalizací částí měst 
postižených strukturálními změnami, kdy na území bývalých průmyslových areálů 
nebo vysloužilých kasáren vznikají nové čtvrti. 

Výstavba FDB v části takto revitalizovaného území přispěje k jeho větší sociální 
diversitě, umožní rodinám, které by normálně nedosáhly na bydlení v této nové 
lokalitě s novou veřejnou infrastrukturou, bydlet i v této nové části města. 

V mnohých evropských městech navíc společně s projekty FDB vznikají kvalitní 
veřejná prostranství a stavby funkční, ale zároveň vysoké architektonické kvality. 
O propojení výstavby FDB a tvorbě veřejných prostranství více v příspěvku P. Mel-
kové na str. 51–57. 

3. Měnící se situace na českém realitním trhu a zvýšená potřeba FDB

V České republice je v evropském porovnání relativně vysoké zastoupení domác-
ností bydlících ve vlastním domě nebo bytě (viz graf 2). Podobně jako v jiných 
postkomunistických zemích si velká část domácností plnila během 90. let svůj sen 
bydlení ve vlastním, který byl spojen s dynamickým stěhováním z města. Zároveň 
docházelo k privatizaci obecních bytových fondů a výraznému snižování podílu ná-
jemného bydlení. 

V posledních letech se však dynamika vystěhovávání za město zpomalila. Jako jedna 
z příčin se uvádí i jiné preference současné mladé generace, pro kterou není bydlení 
ve vlastním domě se zahradou takovou hodnotou. Relativně velká část z nich upřed-
nostňuje občanskou vybavenost, služby a společenské vyžití, které nabízí města.

Další výraznou změnou jsou dynamicky rostoucí ceny nemovitostí. Po propadu 
cen nemovitostí v roce 2009 a několika letech jejich stagnace či pozvolného růstu 
zaznamenáváme v posledních dvou letech jejich poměrně výrazný nárůst spojený 
s hospodářským oživením a levnými hypotékami. Jak ukazuje graf 3, rostou v sou-
časnosti ceny bytů meziročně tempem více než 10 %, i když v tomto trendu existují 
značné regionální rozdíly.

Graf 2: Struktura bydlení dle vlastnictví v zemích EU

Zdroj: Eurostat 2017
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Graf 3: Meziroční změny cen bytů v Praze a ČR v %

Zdroj: stavební-forum.cz dle dat ČSÚ a ČNB, 2017

Se zvyšujícími se cenami bytů a rostoucími úroky hypoték začala výrazně klesat ná-
vratnost do bydlení. Jak ukazuje graf 4, počet ročních příjmů, které musí domácnost 
v ČR vydat na pořízení průměrného bytu, se za relativně krátkou dobu zvýšila z 5 let 
na více než 6. Dostala se tak nad úroveň z předkrizového roku 2009. 

Jak ukazuje graf 6, zároveň se snižuje dostupnost vlastnického bydlení, měřená po-
dílem průměrné měsíční splátky hypotéky na průměrném příjmu domácnosti. 

Dá se tedy předpokládat, že atraktivita a dosažitelnost bydlení ve vlastním se bude 
v následujících letech dále snižovat. A potřeba po různých formách dostupného 
bydlení bude naopak sílit. Zejména pak ve městech, která zaznamenávají výrazný 
ekonomický růst spojený s příchodem nové pracovní síly a s ní spojenou rostoucí 
poptávkou po bydlení. 

Graf 4: Index návratnosti do bydlení 2009–2017

Zdroj: golem� nance.cz, 2017
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Graf 5: Index návratnosti do bydlení v krajích ČR v září 2017

 

Zdroj: golem� nance.cz, 2017

Graf 6: Index dostupnosti bydlení v ČR 2009–2017

Zdroj: golem� nance.cz, 2017

Graf 7: Index dostupnosti bydlení v krajích ČR v březnu 2017

Zdroj: golem� nance.cz, 2017
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Jak využít v ČR zahraniční zkušenosti (např. z Nizozemí a Francie) v koncepci 
a realizaci � nančně dostupného (nájemného) bydlení (FDB) a jak je přizpůsobit 
místním ekonomickým a legislativním podmínkám?

Nabízí se v podstatě 5 různých přístupů – modelů pro poskytování FDB, které se 
běžně používají ve výše zmíněných zemích.

Prvním modelem je přístup z pozice veřejného sektoru. Veřejný sektor (obec) je 
tedy sám developerem FDB nebo ho již vlastní. Svůj stávající nebo nově realizovaný 
bytový fond svěří do správy, k tomu účelu založenému, veřejnému subjektu.

Druhým přístupem je tzv. Public Private Partnership (PPP), ve kterém veřejný 
sektor spolupracuje se soukromým sektorem. Jedná se zejména o tzv. Joint Ventu-
re (dále „JV“) přístup. V tomto modelu obec založí společný podnik s nezávislým 
(soukromým) developerem nebo s institucionálním investorem (penzijní ústav, po-
jišťovna, adekvátně sociálně motivovaný soukromý investiční fond s veri� kovatelně 
dostatečným investičním kapitálem).

Jak využít v ČR 
zahraniční zkušenosti 

Paul Vincent Koch

Bývalý ředitel ING Real Estate Development v České republice, Francii a ně-
kolika dalších státech. Manažer s čtyřicetiletou zkušeností v oblasti výstavby 
a nemovitostí. Po studiích na Technické univerzitě v Delfách pracoval pro 
město Rotterdam na projektu revitalizace a transformace velkých městských 
území. Později působil mj. v Paříži jako konzultant v oblasti městského roz-
voje a městské ekonomiky. V současnosti působí jako lektor a poradce v Čes-
ké republice a intenzivně se věnuje problematice dostupnosti bydlení.

Bývalý ředitel ING Real Estate Development v České republice, Francii a ně-
kolika dalších státech. Manažer s čtyřicetiletou zkušeností v oblasti výstavby 
a nemovitostí. Po studiích na Technické univerzitě v Delfách pracoval pro 
město Rotterdam na projektu revitalizace a transformace velkých městských 
území. Později působil mj. v Paříži jako konzultant v oblasti městského roz-
voje a městské ekonomiky. V současnosti působí jako lektor a poradce v Čes-
ké republice a intenzivně se věnuje problematice dostupnosti bydlení.

Paul Vincent
Koch



V Joint Venture smlouvě jsou jasně de� nována práva a povinnosti partnerů, na 
základě ekonomických, � nančních a sociálních kritérií, jak by se JV partneři měli 
nebo musejí chovat.

Prvním krokem je založení společného podniku (Joint Venture) na základě smlou-
vy PPP, do kterého partneři vloží své příspěvky. Tento podnik má za úkol nést zod-
pověd-nost za iniciativu, development, realizaci, pronájem a správu FDB.

Společný podnik (JV = PPP) je např. spolupráce veřejného sektoru (město, obec, 
stát) se soukromým developerem nebo lépe s renomovanou stavební � rmou. Akcie 
JV vlastní oba partneři, a tudíž i projekt. Dle velikosti vkladu může například nastat 
situace, kdy město vlastní 35 % akcií a soukromý subjekt 65 %.

Veřejný sektor vloží do společného podnikání veškeré dostupné know-how (Úřad 
měst-ského architekta, Odbor dopravy atd.) dále vloží pozemek nebo nemovitost, 
zajistí a za� nancuje podzemní a nadzemní infrastrukturu, spolu s JV partnerem 
vybere architekta a projektanta, pragmaticky a konstruktivně urychlí, zkoordinuje 
a zajistí povolovací procedury.

Následně společně s JV partnerem provedou výpočty nákladů, příjmů, návratnosti 
a smluvně dohodnou rozpočet.

Společně také s JV partnerem připraví harmonogram, smluvně jej ustanoví a zajistí 
� nancování projektu.

Společně s JV partnerem vytvoří vedoucí koordinační skupinu, které dají plný 
mandát v rámci smlouvy jak zrealizovat de� novaný projekt a nést zodpovědnost za 
harmonogram projektu a za rozpočet. JV partneři jmenují vedoucího koordinační 
skupiny.

Jmenovaný vedoucí koordinační skupiny bude mít neomezený přístup ke komisi 
zastupitelů, která ponese veškerou politickou zodpovědnost za realizaci politiky 
FDB. Komise také rozhoduje v případech, kdy mandát zmíněného vedoucího ko-
ordinační skupiny v praxi nevystačí tak, aby byl dodržen stanovený harmonogram.

Po realizaci a po pronájmu projektu nájemného bydlení můžou akcie projektu být 
prodány např. městu, které bude mít předkupní právo a může projekt svěřit do sprá-

vy k tomu účelu založenému podniku bytové správy FDB, nebo město bude spravo-
vat nájemné byty samo, nebo podepíše smlouvu s existujícími soukromými subjekty 
pro facility management.

Nebude-li mít město zájem byty vlastnit, může je prodat dlouhodobému investorovi 
na základě dosažené návratnosti (5 až 10 %) a smluvně přesně dohodnout, za jakých 
podmínek bude vykonávána správa těchto bytů. Na trhu existují různé soukromé 
subjekty, které nabízejí facility management.

Třetím modelem pro poskytování FDB, je přístup tzv. Bottom Up neboli přístup 
občanských iniciativ. Například model Baugruppe. („Baugruppe“ něm. skupina sta-
vitelů; bauen = stavět; der Gruppe = skupina). Jedná se o investorský model s vyso-
kou � exibilitou a se sociálním rozměrem.

Tento model FDB může v České republice fungovat za podmínek, že  bude podpo-
rován a umožněn veřejným sektorem a zároveň budou pragmaticky přizpůsobená 
legislativní pravidla (vydání UR, stavebního povolení). Město může podpořit vznik 
občany organizovaných bytových skupin (družstev) například tak, že nabídne své 
pozemky nebo nevyužité budovy k dlouhodobému pronájmu nebo prodeji. Existuje 
několik modelů jak zajistit, že zmíněným pronájmem či prodejem městských ne-
movitostí občany organizovaným bytovým skupinám (družstvům), bude zajištěna 
veřejně prospěšná služba v oblasti FDB.

Čtvrtým, v ČR osvědčeným a tradičním přístupem FDB, jsou bytová družstva. 
Družstevní bydlení leží na rozhraní mezi typem vlastnického a nájemního bydle-
ní. Vlastníkem družstevního bytu je bytové družstvo, v němž má každý člen svůj 
členský podíl, který ho opravňuje k nájmu konkrétní bytové, případně garážové či 
nebytové jednotky.

Pátým přístupem poskytování FDB je přístup soukromého developmentu. Po-
dobně jako ve Francii je aplikovatelný i v České republice. Principem je vznik po-
vinnosti zrealizovat 10–30 % � nančně dostupných bytových jednotek (FDB/so-
ciální byty) v každém městskou správou schváleném komerčním projektu bytové 
výstavby, nebo v projektech se smíšeným programem. Ve Francii je to podmínka 
pro získání stavebního povolení.



V ČR je 1,1 až 2,6 milionu domácností, které mají � nanční problémy s bydlením 
nebo by chtěli bydlet levněji, obrovská, skrytá a nevyužitá poptávka po FDB. 
Jedná se o 27 % – 60 % všech domácností (2,7 – 6 milionů lidí).

Nabízí se investice dlouhodobé, stabilní a téměř bezrizikové. Navíc v konstruk-
tivní spolupráci s veřejným sektorem a tímto sektorem garantovaná.

Jedná se o investici, která má veliký společenský význam a evidentně podpoří 
„image“ politické garnitury, ale i � nančních domů, které se této investice zú-
častní.

Investice přinášející pro oba partnery značnou přidanou hodnotu v oblasti ve-
řejného mínění, ve vlivu na ekonomiku a ve tvorbě stabilních příjmů.

Hlásná Třebaň, 4. 6. 2017
Ir Paul Vincent Koch MRE
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Nedávná historie (1948–1989) je příčinou mnoha nedorozumění týkajících se by-
tové výstavby v Čechách. Prvotní poválečné nadšení z masivní výstavby bytů pro 
„pracující“ bylo rychle vystřídáno jednostrannou degradací architekta do pozice 
kresliče předem de� novaných, většinou prefabrikovaných sídlišť. Tento proces ná-
silného omezení vedl k hluboké nenávisti tvůrčích architektů vůči „bytovce“.

Nastavení nových pravidel „tržního hospodářství“ po roce 1989 naopak vede k vý-
lučnému zájmu klientů – developerů, ale i architektů, o bytové stavby u horní � -
nanční hranice – tam, kde se jedná o největší zisk pro všechny zúčastněné. Není 
divu,  že za této mentální situace je „obyčejná bytovka“ považována opět za cosi 
podřadného… Už mezi studenty architektury je větší zájem o projekty diplomatic-
kých rezidencí než o jednoduché bydlení pro chudší – „low income“ – klienty.

Tato hluboká antopatie vede na široké frontě k neznalosti, nezájmu o teorii bydlení, 
k hlubším rozborům současné situace, nemluvě o skutečném výzkumu.

V začínající veřejné debatě o „� nančně dostupném bydlení“ má tedy český architekt 
velký handicap: zaujímá většinou apriori záporné stanovisko ke změnám, drží se 

Pozice architekta
Zdeněk Zavřel

Od roku 1985 ve vlastní kanceláři Atelier Z v Rotterdamu navrhl a postavil 
celou řadu bytových a školských staveb v různých holandských městech. Od 
roku 1990 úzce spolupracoval s Obcí architektů jako sekretář CSAF, Nadace 
českých architektů v zahraničí. Organizoval mj. v Praze Sympozium bytové 
výstavby v Nizozemí (1993), vypsání ceny J. Krejcara a další akce. Z význam-
nějších projektů a realizací: České centrum v Rue Bonaparte v Paříži, Správa 
plavební cesty a Správa silničního okruhu Amsterdam, Nizozemská ambasá-
da a rezidence v Accře (Ghana). Od roku 2006 děkanem Fakulty architektury 
ČVUT, od roku 2014 proděkanem pro Zahraniční vztahy. Vedoucí Ústavu 
navrhování II a vedoucí samostatného ateliéru, zabývá se mj. problematikou 
ekologicky udržitelné architektury se zaměřením na bydlení jak ve výuce, tak 
i ve výzkumných úkolech.

Zdeněk
Zavřel



křečovitě „zdravého rozumu“ – který velí nestavět levně, a navíc je velmi skeptický 
vůči společenským dosahům vlastní práce; vždyť  jeho idealismus se doposud vždy 
obrátil proti němu samotnému, a tak se stal nechtěně „zločincem“, který je příčinou 
obecně známých nezdarů…

Historický rozbor by neměl být ospravedlněním další pasivity a hluboké skepse. 
Věřím, že v architektonické komunitě a především v její mladší části postupně pře-
vládne názor, že práce architekta je „službou“, jejíž potřeba je evidentní a jejíž 
hodnocení bude časem odpovídat její důležitosti (wishfull thinking).

Pozastavme se na chvíli u rozličných možností, jakou v procesu přípravy � nančně 
dostupného bydlení skýtá role architekta. 

Základní, klasický model, v němž je architekt v pozici jednoho z hlavních tří hráčů, 
je u větších projektů téměř nerealizovatelný, mj. z toho důvodu, že všichni hráči 
nejsou dnes schopni fungovat v plné vlastní zodpovědnosti a nést všechna s tím 
spojená rizika.

KLIENT
(záměr)

STAVEBNÍK
(zakázka)

ARCHITEKT
(projekt)

DODAVATEL
(realizace)

KLIENT
(záměr)
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POZEMEK
?

STÁTNÍ
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STAVEBNÍ DOZOR
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PROJEKTOVÝ
MANAGER

(sledování zakázky)

ARCHITEKT
(projekt)

DODAVATEL
(realizace)

STATIK
(projekt)

SUBDODAVATELÉ
(součástí)

Za současné situace je pravděpodobnější, že do hry vstoupí hráčů více. Jednak pro-
to, aby si rozdělili � nanční a procesní rizika, jednak pro postupující specializaci ve 
všech pozicích. Nepodceňujme však aktivní postoj tvořivého architekta!

Role architekta může radikálně nabýt důležitosti při vytvoření, v současné době po-
pulární, tzv. „Baugruppe“, kdy se uživatelé budoucího projektu rozhodnou zapojit 
do projektu � nančně a stát se tak hlavním aktérem. Logicky pak hledají spřízněného 
architekta, který se pokud možno, zapojí do projektu i � nančně.

Závěr: Výběr architekta je jedním z nejdůležitějších milníků v přípravě projektu. 
Najít správného člověka pro daný projekt v daném prostoru a čase… Role architekta 
je nezastupitelná a závisí na jeho vlastním (akčním) postoji. Pokud je schopen pře-
kračovat hranice své zákonem stanovené role, „sloužit“ důvěryhodně projektu, pak 
může výrazně zvýšit výslednou kvalitu projektu. 

Z hlediska budoucnosti FDB však nejde  jen o individuální přístup, ale jedná se i vy-
tvoření pozitivní atmosféry, kterou může stimulovat celková „architektonická poli-
tika“ státu a obcí. Ve všech úspěšných evropských zemích bylo viditelných úspěchů 
dosaženo touto dlouhodobou strategií, která nám zatím evidentně chybí…

ARCHITEKTURA x TECHNOLOGIE

Základním motivem projektu � nančně dostupného (levného) bydlení musí být 
průběžná optimalizace nákladů a výsledné kvality. Tvrzení, že za minimální cenu je 
třeba dosáhnout maximální možné kvality, se zdá banální, ale je všeobecně platné. 
Bohužel v současné praxi tomu tak není. Převažuje strategie: za minimální výrobní 
cenu dosáhnout maximálního zisku při prodeji.

UŽIVATELÉ
(budoucí 
obyvatelé)

POZEMEK
?

STÁTNÍ
SPRÁVA

(povolení)

STAVEBNÍ DOZOR
(kvalita provedení)

PROJEKTOVÝ
MANAGER

(sledování zakázky)

ARCHITEKT
(projekt)

STATIK
(projekt)

DODAVATEL
(realizace)

SUBDODAVATELÉ
(součástí)



Jednou z nejdůležitějších premis � nančně dostupného bydlení musí být hledání ta-
kového technologického postupu, který dovolí radikálně snížit výrobní cenu za m², 
při dosažení rozumného prostorového komfortu.

V nizozemské praxi konce minulého století byla pro „sociální bytovku“ vyvinuta 
technologie litého betonu pro základní konstrukci stavby v několika jednoduchých 
variantách. Podle charakteru stavby byly využívány tři základní technologie:

• tunelových bednění tam, kde bylo možno opakovat rozměry základních modulů
• stěnových bednění v kombinaci se ztraceným bedněním stropů tam, kde se mění  

modulové rozměry 
• prefabrikované betonové dílce, především u nízkopodlažní zástavby

U všech tří systémů bylo dosaženo zkrácení výrobního času na minimum tak, aby 
období hrubé stavby bylo opravdu co nejkratší. Pro tento postup byla nutná maxi-
mální integrace instalací do samotného skeletu, jasné rozlišení základního „nosiče 
stavby“ a „vestavěného souboru“. Jasná logistika napomáhala výraznému zlevnění 
hrubé stavby, dokončovací práce pak poskytovaly určitý prostor pro individuální 
architektonický výraz a jistou míru komfortu.

Technologická jasnost postupů na jedné straně omezovala návrh při volbě základ-
ních modulů stavby, ale na druhé straně dávala určitou míru svobody architektovi 
při volbě použitých materiálů na vnější straně stavby.

Popisované řešení bylo odpovědí na obrovský objem stavebních prací v Nizozem-
sku 80. a 90. let – pro současnou českou situaci je samozřejmě třeba jednoduchá 
technologická řešení hledat. 

Zdroj: www.concrete.org.ukZdroj: www.vobn-beton.nl

Závěr: Technologická řešení není možno importovat. Rozhodne důsledná snaha 
prováděcích podniků dosáhnout rozumného zisku při minimálních rozpočtech. 
Poučením může být spolupráce stavebních � rem s architekty – akceptování určitých 
omezení v návrhu za cenu � nančně dostupného výsledku. 

TŘI PŘÍKLADY Z VLASTNÍ PRAXE

Uvádím 3 příklady z vlastní praxe, charakteristické pro určitou kategorii bydlení.

I.  Bydlení v centru Amsterdamu
Jednalo se o projekt bytové korporace „Eigen Haard“, sestávající ze tří částí v prolu-
kách nedaleko od sebe. V centrální oblasti města poblíž domů tzv. Amsterdamské 
školy – expresionistických cihlových fasád z 20. let. Náročné hledání architektonic-
kého výrazu v úzkých ulicích, individuální odlišení domů, možnost přímých vstupů 
do přízemních bytů, sociální kontrola parteru, využití vnitrobloku… Hrubá stavba 
přizpůsobena tunelové technologii s jednotným modulem ca 7,2 m. V každé samo-
statné části odlišný bytový program – malé byty, bydlení pro seniory, byt s ateliérem. 
Různé výšky bloků podle kontextu. Klient akceptoval pavlačové přístupy do bytů, 
což výrazně snížilo náklady na společné vybavení domů. Společné garáže (dle před-
pisů) přístupné přímo z bytu.

II.  Přestavba sídliště ze 60. let Rotterdam
V sídlišti ze 60. let poblíž Rotterdamu bylo konstatováno rozsáhlé užití asbestu při 
těsnění panelových domů. Namísto složitých oprav rozhodnuto o zbourání a ná-
hradu novou současnou zástavbou. Po rozsáhlých územních studiích započato 
s bouráním a postupným zahájením nové výstavby. Celý proces probíhal v režii by-
tové korporace Patrimonium za značné podpory městského odboru bytové politi-



ky. Obyvatelé stávajících domů měli přednost při výběru bytů v nové zástavbě, ale 
mohli si zvolit jinou čtvrť k přestěhování.

Nová zástavba byla navržena jako kombinace nízkopodlažních bytů, středně vyso-
kých bodových domů a jedné výškové dominanty u vstupu do rozsáhlého území. 
Projekt výškového domu (14 pater) byl proveden v betonovém skeletu s vnějším 
cihelným pláštěm v návaznosti na podzemní garáže. Půdorysné řešení – pět bytů na 
patro, příznivá orientace a na jednom komunikačním jádru. Společné vybavení ve 
dvou spodních patrech, vzhledem k počtu bytů velkorysé řešení vstupů.

III. Předměstská nízkopodlažní zástavba Zaandam
Nízkopodlažní zástavba má v Nizozemí dlouholetou tradici a některé příklady jsou 
opravdu světoznámé. Jedním z nich je obytný celek KIEFHOEK na jihu Rotter-
damu, navržený architektem J. P. Oudem koncem 20. let. Na projektu je řada zají-
mavých východisek: Ucelená urbanistická kompozice, včetně obchodů a kostelíka, 
minimální rozměry řadových “dělnických” bytů, obytná atmosféra při zachování 
soukromí jednotlivců.

Zdroj: www.artnet.com

Aktuální příklad ze současnosti:
Práce chilského ateliéru ELEMENTAL, jehož hlavní architekt Alexandro Aravena 
získal Pritzker price 2016 – hledání velmi levných bytových řešení za cenu mini-
málního standardu na začátku, s postupným rozšířením objemu v dalších letech…

Úloha, kterou jsem řešili v Zaandamu, byla odlišná v tom, že bylo třeba rozvinout 
návrh nízkopodlažních domků v existujícím bloku nepravidelné struktury. Zásadní 
podmínkou bytové korporace Ons Belang byla nízká cena bytů, z nichž část byla 
k pronájmu. Navíc městečko má svůj charakteristický stavební styl, vyznačující se 
ornamentálně pojatými štíty domů v typické barevné kombinaci. Naše řešní bylo 
jednoduché: pro malý rozpon poměrně hlubokého půdorysu jsme využili opakující 
se formu pultových střech… Nosné struktury z betonových panelů, vnější opláštění 
kombinace režného zdiva a dřeva.

Výsledkem je malý komplex s celkovou skladbou respektující soukromí každého 
jednotlivého bytu.

Zdroj: www.diversions-magazine.comZdroj: www.archdaily.com



Závěr: 
Uvedené tři příklady jsou vybrány ze široké škály bytové výstavby v Nizozemsku na 
konci 20. století. Za podpory vlády byla v řadě velkých měst zahájena radikální pře-
stavba městských čtvrtí nejrůznějšího charakteru. Vládní podpora se týkala přede-
vším infrastrukturálních zásahů. Iniciátorem stavby byly ve všech třech případech 
bytové korporace, které nesly celkové � nanční riziko. Jak architekt, tak i dodavatel 
byli vybráni na základě limitované soutěže pro vybrané zájemce.



Praha
21.11. 2017



Vídeň současnosti 

„Dvě třetiny lidí žije v bytě ve vlastnictví města Vídně, nebo jim byla poskytnuta 
dotace na výstavbu či sanaci. Osm z deseti domácností je v současnosti podpo-
rováno z dotací města Vídeň. 

Vídeň je po mnoho let považována za mezinárodního průkopníka v oblasti pod-
porovaného bydlení – díky této podpoře mohou být postaveny další nové domy 
spíše, než v jiných velkých městech. 

Ještě znatelnější je špičková pozice v oblasti modernizace: každý rok je asi 10 000 
bytů sanováno s podporou dotace města, např. v Mnichově je to jen 1000 bytů.

Kromě bydlení lze pronajmout 5 129 kaváren, barů a restaurací, 47 000 garáží 
a parkovacích míst. Oblastí, které Vídeň pronajímá je 13 441 914 m2, což je ve 
Vídni 2 000 objektů ve vlastnictví města, v nichž žije přibližně 500 000 lidí.“ 

Citace a data www portál Vídně 

FDB v okolních 
zemích: RAKOUSKO 

Miroslav Cikán

• Praxe v Rakousku 1990–1995 všechny projekty + bydlení projekty sociální 
výstavby, komunální byty a občanské stavby

• 1995–2002 Projektmanagement pro rakouskou společnost ALAG, realiza-
ce od bytů po komerční stavby, např. Gasometry ve Vídni

• Projekty MCA ateliéru od 1995 do současnosti – veškerá bytová výstavba 
typu RD, obytné domy a rekonstrukce. Soutěž startovní byty – 3. cena

• Práce pro Siedlungsgenossenscha�  Neunkirchen
• Vedoucí ateliéru na FA ČVUT: Doc. zadání: bytové stavby, urbanismus, 

soubor staveb
• Ceny: Olověný Dušan 2016 za bytové projekty: Habitat Praha Smíchov
• Člen soutěžních porot

• Praxe v Rakousku 1990–1995 všechny projekty + bydlení projekty sociální 
výstavby, komunální byty a občanské stavby

• 1995–2002 Projektmanagement pro rakouskou společnost ALAG, realiza-
ce od bytů po komerční stavby, např. Gasometry ve Vídni

• Projekty MCA ateliéru od 1995 do současnosti – veškerá bytová výstavba 
typu RD, obytné domy a rekonstrukce. Soutěž startovní byty – 3. cena

• Práce pro Siedlungsgenossenscha�  Neunkirchen
• Vedoucí ateliéru na FA ČVUT: Doc. zadání: bytové stavby, urbanismus, 

soubor staveb
• Ceny: Olověný Dušan 2016 za bytové projekty: Habitat Praha Smíchov
• Člen soutěžních porot

Miroslav
Cikán



Z uvedených citovaných dat je zřejmé, jaký je potenciál FDB v nám tradičně kultur-
ně blízké Vídni. 

Při hlubším pohledu do společné historie lze sledovat různé nástroje vedoucí k do-
stupnému bydlení a uznání společného zájmu na kvalitě prostředí, jehož je bydlení 
součástí. 

První signály podpory dostupného bydlení souvisejí s průmyslovou revolucí a prud-
kým nárůstem obyvatel ve městech od 18. století. Konkrétní nástroje vznikaly často 
v přímé reakci na vzrůstající potřebu či politická napětí ve společnosti. Tyto ná-
stroje lze primárně rozdělit do roviny politické, � nanční, architektonicko-stavební. 
Až teprve v nedávné historii od roku 1918 lze sledovat účinnou koordinaci těchto 
nástrojových rovin s úspěšnými příklady. 

VÝVOJ NÁSTROJŮ FDB, KTERÉ NAŠLY ODEZVU V SOUČASNOSTI

V 19. století došlo k obrovskému nárůstu obyvatel ve velkých městech. To mělo za 
následek potřebu efektivně stavět na relativně malém území města a nutnost vý-
stavby drahé infrastruktury, zajišťující únosnou hygienickou kvalitu nově vznika-
jících měst. Období po r. 1871 je tzv. Gründerským obdobím, obdobím prudkého 
růstu měst 19. století spojených se zrušením hradeb a přestavbou mnoha hygienic-
ky závadných a neefektivních částí měst. Do vypuknutí první světové války je toto 
období nazýváno „belle epoque“. Pro toto období je ale také signi� kantní značná 
spekulativnost výstavby nových čtvrtí a vysoká cena nájmu, vysoká hustota obyvatel 
na ha (až 2 000 obyvatel/ha) a z toho plynoucí sociální nestabilita. 

V rovině architektonicko-stavební se jedná o univerzální urbanismus, blokovou 
zástavbu s jasnou uliční sítí s infrastrukturou, hierarchizací prostranství. V rovině 
obytné architektury se jedná o univerzální opakované typy domů zpravidla podélný 
dvoj- až trojtakt s 1, 2 či 3 byty na schodiště. Případně jednodušší pavlačové domy 
v chudších městských částech. 

Struktura této výstavby je zásadně bloková, univerzální, bytové dispozice se opa-
kují, objekty jsou předmětem výstavby běžných stavitelů. Architekt je zván pouze 
k úpravě reprezentativních částí domu vstupu, schodiště a štukatér na fasády podle 
katalogu. Uvnitř bytu je zařízení předmětem práce tzv. dekoratéra. Domy pro boha-
té se liší šířkou ulic, výškou zástavby, kvalitou materiálu, hustším zdobným detailem 

a dekorativní výzdoby. Narůstá také výška stropů, jako známka reprezentace a hygi-
eny – m3 vzduchu na osobu v bytě je známkou zdravého luxusu. Ve Vídni vzniká typ 
tzv. Strassenhof, který umožňuje separaci bohatých vrstev ze strany reprezentativní 
fasády města od běžné ulice.

Jedná se ale o město krátkých vzdáleností a vysoké hustoty. Funkce jsou promíchá-
ny a vytvářejí tak město, kde stejný počet bydlících má stejný počet pracovních pří-
ležitostí. Funkční vyváženost, v té době ne vždy s hygienickou kvalitou, bez dalších 
rušivých vlivů.

V rovině � nanční vznikají v 2. polovině 19. století první družstva, která reprezen-
tují příležitost dostupného bydlení, kdy konzumentem zisku zůstává společenství 
družstevníků s další příležitostí � nancování výstavby novým členům. Mnohá druž-
stva fungují v Rakousku dodnes, za 150 let dosáhly kolosálních rozměrů s celoev-
ropskou působností a charakterem spíše akciových společností.

Se zajištěním technické infrastruktury a tak i hygieny doprovázené poklesem hus-
toty města na optimálních 250–300 obyvatel/ha se tato města stávají nyní ideálním 
obrazem města současnosti, v nichž jsou nejdražší byty vyhledávané lidmi střední 
třídy, jak je zmíněno níže.

Po roce 1914 jsou nařízením císaře poprvé regulovány ceny nájmů s cílem sociálně 
stabilizovat válečný týl monarchie. Koncem války má Vídeň 2,2 mil. obyvatel, do-
sáhla tehdy svého demogra� ckého maxima díky vysoké hustotě obyvatel/ha a mini-
mem m2 obytné plochy/osobu (ca 5 až 10 m2/osobu). Tato hustota však zajišťovala 
velmi intenzivně obývaný veřejný prostor města, který je podmínkou prosperity 
a stability městské struktury jako celku. 

Rok 1918 odstartoval hluboký poválečný úpadek Rakouska a způsobil v letech 
1919–1933 nárůst vlivu socialistických politických stran a dal vzniknout názvu 
„Rudá Vídeň“.

V tomto období Vídeň využívá zmíněná c. k. regulační opatření z 1. světové války, 
která posilují tzv. Wohnbausteuer (WBS), tj. velmi progresivní daň z nájemného, 
kterou ve své podstatě zlikvidovala trh s většími byty. Daň je vystavěna na 3 úseky: 
2 % z nájmu bytu do 50 m2, střední byty 36 % a luxusní byty 45 %.



Zisk z WBS představoval 20 % z celkových příjmů města, což vedlo až k likvidaci 
komerční výstavby a převzetí iniciativy výstavby bytů městem tzv. „Gemeindebau“. 
Výstavba poskytla pracovní příležitosti a relevantní kvalitu dostupného bydlení pro 
širší vrstvy společnosti.

Na jedné straně vznikaly obytné dvory – bloky s novou typologií bytů do 50 m2, ru-
šící tradiční dispoziční řešení z 19. století. Jedinečná je také forma zpracování fasád 
a detailů, univerzální zdobnost ustupuje. 

Měšťanské bohaté uliční dvory „Strassenhof “ – jsou v Gemeindebau negovány 
tzv. Hof – dvorem. Nejznámější je Karl Marx Hof od architekta Karla Ehna, žáka 
Otto Wagnera (1 400 bytů, 5 000 obyvatel, byty velikosti ca 50 m2). Je to spíše 
typ „sídla“ než sídliště s pevnou uliční čárou, uvnitř důstojného dvora – bloku 
jsou zastoupeny lékařské ordinace, školky, jesle. Byty v těchto městských domech 
jsou však minimální, vždy do 50 m2. Nejsou však sociální, ve smyslu výstavby 
pro chudé, ale dostupné širšímu spektru obyvatel, bydlících v důstojné centrál-
ní části města. Smysl byl i v udržení odbytnosti veřejného prostoru a zabránění 
stagnace služeb – pracovních příležitostí při případném poklesu obytné hustoty 
města. Byla podporována výroba a řemesla uvnitř města. Tradice Gemeindebau 
se udržela až do současnosti.

Možná je zde cítit odpověď Adolfa Loose Karlu Honzíkovi, který předložil Loosovi 
své přání, aby se stal každý aristokrat proletářem, přičemž Loos odvětil, že by raději 
kdyby se každý proletář stal aristokratem…

Dalším příkladem dostupného bydlení bylo WERKBUNDSIEDLUNG 1930–1931, 
na kterém se podíleli architekti rakouské a německé avantgardy, navazující na síd-
liště ve Stuttgartu.

Jedná se o experimentální sídliště typu našeho sídliště na Babě, které však mě-
řítkem splňuje podmínky WBS a předkládá veřejnosti exkluzivní malé, levné, 
a tak i finančně dostupné byty v domcích sídliště typu zahradního města. Síd-
liště má prvky nenásilného funkcionalismu a vytváří úsporná prostranství ma-
lých měřítek. Má místotvorný charakter. Heslo „Wirtschaftlichkeit auf engstem 
Raum“– „hospodárnost na minimálním prostoru“ prostupuje řešením domů 
v každém detailu. Sídliště reprezentuje sociální dostupnost, prostorovost – prů-
hledy a výhledy, veřejný prostor, obytné měřítko, vysokou současnou estetikou 

a stavební jednoduchost. 

(autory byli: Anton Brenner, Max Fellerer, Hugo Gorge, Adolf Loos, Walter Loos, 
Otto Niedermoser, Ernst Plischke, Walter Sobotka, Oskar Strnad, Hans Vetter, 
Eugen Wachberger, Helmut Wagner-Feynsheim, Oskar Wlach, Richard Neutra, 
Arthur Grünberger, Grete Schütte-Lihotzky, Hugo Härin, Gerrit Rietveld, Gabriel 
Guévrékian und André LurVa a další.)

FDB PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE ZA 2. RAKOUSKÉ REPUBLIKY
1945–1955
1955–2018

„60 % obyvatel Vídně bydlí dnes v bytech města Vídně nebo bylo � nancováno 
z podpůrných programů města Vídně…“. Téma bydlení je předmětem konsenzu 
všech politických stran. Vznikají jednotlivé a společné projekty Města – Gemein-
debau a družstevní, později vznikají fondy s účastí různých veřejných a privátních 
subjektů typu PPP. 

Družstva jsou však nyní již velkými investičními institucemi s velkým obratem 
a rozšířeným předmětem podnikání, nejen na bydlení. Díky své ekonomické síle se 
ztrácí měřítko skupinového – spolkového charakteru a v posledních letech vzniká 
nový, ve své podstatě ale opět malý družstevní subjekt, tzv. BAUGRUPPE stavící na 
koordinovaném konceptu jednotlivé promyšlené domy lokálního měřítka a indivi-
duálních potřeb.

Rakouské město dostupného bydlení současnosti v sobě kompiluje klady příkla-
dů minulosti tzn. 19. stol., 1. republiky a „Rudé Vídně“. 

V rovině architektury:
1. město krátkých vzdáleností;
2. město pestrých příležitostí práce a bydlení;
3. město neutrální architektury (eklektismus je nahrazen individuálním návrhem 

domu měřítka domu grunderského typu);
4. město hospodárnosti na malém prostoru;
5. případně nízkopodlažní zástavbou typu „Verdichtete Flachbau“ – „zahuštěná 

plošná zástavba“ s hustotou od 60 do 200 obyvatel/ha.



V rovině � nanční:
• Kompilace různých forem � nancování a realizace: městem, družstvem, developery 

a individuální výstavbou a Baugruppe – v koordinaci vytvářené předpoklady 

V rovině politické:
1. konsenzus všech politických subjektů;
2. s cílem města; 
3. diferencované sociální skladby budoucího města;
4. sociální stability a soudržnosti.

PŘÍKLADY SOUČASNOSTI

GARTENSTADT PUCHENAU u LINCE
• Experimentální sídliště 1967– 2000, stavebník: družstva
• Autor: architekt Roland Rainer
• Ve 3 etapách vystavěno 983 obytných jednotek
• Systém „Verdichtete Flachbau“ – zahuštěná plošná zástavba
• Lokálně: ca 100–150 (max. 200) obyvatel/ha (pro porovnání Praha, Vinohrady 

250 ob./ha)
• Stavební pozemky celkem 25 ha 
• Počet obyvatel: 2600
• Obytná plocha 93 000 m2 = 36 m2/os.
• Náklady na připojení na infrastrukturu uvádí zdroj stejné jako u 5patrového domu 
• Zastoupení veškeré občanské vybavenosti. Chybí zde pracovní příležitosti 
• Dostupnost: Linz 5–7 min. vlakem 
• Sídlo je vystavěné ve 4 výškových vlnách, kdy nejvyšší vlna je na straně ulice a výš-

ky klesají až na 1 podlaží u nábřeží Dunaje. Vytváří tak příležitost prostorové roz-
manitosti, vysokému potenciálu obytných nik s vysokou obytnou hodnotou.

SEESTADT ASPERN
• 2006–2017
• Autor koncepce veřejného prostoru Jan Gehl Architects  
• Principem kvality sídliště je koncepce založená na kvalitě veřejného prostoru 

3 typů: 
• Toto aktuální a nejzajímavější sídliště reprezentuje spirální vývoj kvalit, ná-

vrat zpět k tradičnímu městu. Recykluje tradiční hodnoty, vyhodnocuje je 
a přidává kulturní hodnotu současnosti. 

• Vytváří město:
1. krátkých vzdáleností – kompaktní město 
2. sociální soudržnosti – sousedské město
3. pracovních příležitostí - kreativní město
4. město akceptace etických „Öko-kulturních“ východisek současnosti
5. úsporné město bez spekulace, kdy společný zisk je společně sdílená kvalita všem 

dostupného města vně i uvnitř jeho struktury hmotných i nehmotných kvalit.
Jedná se o město s příležitostí přidaností cyklické generační hodnoty na neutrál-
ní architektonickou rovinu odkazovanou k neutrální architektuře města 19. stol.

6. ekonomické a ekologické město
7. urbanismus široké odborné mezioborové diskuze
8. MĚSTO GRUNDERSKÉ, 19. stol. (viz úvod textu) = město rozmanitosti a pro-

měnlivosti; město neutrální architektury ale s iniciačním konceptem = urbanis-
mem = veřejným prostorem sociálně hustého města min. až 250 ob./ha podmi-
ňující blízkost a komunikaci, sousedskost a sociální diverzitu.

9. kompaktní město – neutrální platformy umožňující aktivity a rozmanitost, to, 
co nabízí město 19. stol. 

10.  sociální soudržnosti – odkaz jak na sociálně demokratickou výstavbu „Rudé 
Vídně“ 20. let 20. stol., tak na poválečnou výstavbu

11. město prosperity ve vazbě na středoevropský ekonomický region Wien–Brno–
Bratislava a dostupnou expresní infrastrukturu a letiště Wien 

Popis projektu Seeestadt Aspern,Wien
• Vlastník pozemku a developer = město Vídeň
• Bundesimmobiliengesellscha� , Wirtscha� sförderungsfonds (dnes: Wirtscha� -

sagentur Wien), Entwicklungsgesellscha� 
• Koncept odsouhlasen Radou města 2007, dnes - 2017 stojí již polovina města
• Bauwerber (stavebník) je vybraný v nabídkovém řízení, ten poptává architekta 

bloku na základě zastavovacího konceptu, poptává stavební � rmu, řídí realizaci, 
poptává další pronájem domů nebo bytů

• Bauwerber nabízí městu cenu za nájem bloku, jehož domy který dále prona-
jímá k výstavbě dalším společenstvím např. Baugruppe. Vlastníkem zůstává 
město Vídeň 



ROZDÍLY V TRADICI A VE VÝVOJI ZÁPADNÍ EVROPY A ČR 

ZÁPADNÍ EVROPA:
1. kontinuální vývoj podpory nájemního bydlení 
2. bytová politika se proměňuje, ale nevytrácí 
3. uvolnění přeregulovaného trhu
4. uznání a respekt profese ARCHITEKTA mj. jako společenské služby 

– teorie, výuka a výzkum
5. kontinuální vývoj městských forem s důrazem na měřítko a obytnost
6. sledování kritéria hustoty města, důraz na urbánní ekonomii a správu města 

– včasné poznání důležitosti tradičních forem města a jeho sdílení
– ULICE, NÁMĚSTÍ, DVŮR 

7. architekti jsou součástí běžné praxe
8. bydlení jako priorita pro architekta
9. bytová politika je součástí kultury společnosti a dobrou vizitkou 

ČR:
Základní znak: ztráta kontinuity a ztráta tradice

Do r. 1989: 
1. výzkum a výuka orientovaná na panelovou průmyslovou výstavbu
2. likvidace řemesel, likvidace historických měst, vysídlení obyvatel do panelových 

domů, nástroj násilné socializace
3. městské individuální bydlení politicky vytlačeno na periferii pohraničí do chat 

a chalup
4. bydlení je předmětem hobby mimo rámec profese architekta

Současnost: 
1. 60 % bydlí v panelovém domě, dříve státní nebo družstevní výstavbě
2. absence bytové politiky – chaotický trh – nevyvážená privatizace bytového fondu
3. výstavba je iniciativou trhu, cílem je okamžitý prodej bez rizik pronájmu a sprá-

vy. Nebezpečí rozpadu sídel na byty a bytečky. 
4. absolutní absence iniciativy obcí, obava ze selhání a kritiky hospodaření, žádná 

zkušenost se smluvním systémem zajišťujícím jistotu stran a smluvní vrstevna-
tost (PPP)

DALŠÍ VÝVOJ V EVROPĚ? 
1. IV. technická revoluce přináší nové aspekty � exibility a kvantity díky novým 

technologiím projektování – BIM aplikacím – vysoká projektová � exibilita, pod-
pora rozmanitosti v pevném půdorysu města

2. trvání bytové politiky 
3. další rozvoj PPP projektů se zkušeností a rozvojem stabilních vrstevnatých smluv-

ních systémů so� stikovaný management struktury projektů a řízení kvality.

ČR: 
1. obnovení funkce obcí v koordinaci obnovy veřejného prostoru jako kostry města
2. start PPP projektů, obnova vitality družstev a import Baugruppe 
3. obnova efektivní bytové politiky měst a obcí
4. podpora a řízení kvality služeb a funkcí parteru města
5. péče o kostru města – veřejný prostor 
6. péče o obsah města – kultura a život města, podpora prosperity, obchodu a služeb
7. s cílem stability měst udržitelnosti bydlení ve městech lidí a domů 

Nástroje: 
1. koordinovaná a kontinuální odpovědná politika města s viditelnými výsledky
2. znovuzrození bytové politiky, zastavení privatizace
3. udržitelnost dlouhodobých projektů a dokončení projektu v reálném čase 
4. udržitelnost vícevrstvých smluvních vztahů – důvěra – důvěryhodnost a dovola-

telnost práva v  reálném čase 
5. aktivní odpovědná systémová správa a hospodaření
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Vztah kvality veřejného prostoru a kvality � nančně dostupného bydlení

Kvalita veřejného prostoru města je v současné době považována za jeden ze základ-
ních předpokladů kvality života ve městě.

Kvalita života ve městě je jedním ze základních kritérií jeho atraktivity, která se ná-
sledně odráží také v kritériích ekonomických.

Kvalita veřejného prostoru jednotlivého obytného bloku, souboru, nebo lokality, 
zvyšuje kvalitu a atraktivitu nejen samotného místa, ale v součtové rovině i atrakti-
vitu města jako celku.

Kvalitu veřejného prostoru, zejména veřejných prostranství netvoří v první řadě po-
vrchy, mobiliář, a další parterové prvky, ale urbanismus místa – prostorový a funkční. 
Je tedy potřeba ji primárně zakládat jako součást výstavby urbanismu města, nikoli 
pouze povrchu urbanismu již daného.

Objekty a soubory � nančně dostupného bydlení jsou z mnoha důvodů jednou 

FDB jako podpůrný 
a iniciační nástroj 
zvyšování kvality 
veřejného 
prostoru města

Pavla Melková

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 je společní-
kem MCA atelieru s.r.o. Je autorizovanou architektkou ČKA, věnuje se také 
teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakul-
tou architektury na výuce, přednáškách a grantových výzkumných progra-
mech. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitaliza-
cím území. Od podzimu 2012 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, kde založila Kancelář veřejného prostoru a v současnosti vede Sekci 
detailů města. Je držitelkou řady architektonických ocenění, získala například 
hlavní Národní cenu za architekturu Grand Prix 2012 či hlavní cenu East 
Centric Arhitext Awards 2013.

Vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1996 je společní-
kem MCA atelieru s.r.o. Je autorizovanou architektkou ČKA, věnuje se také 
teoretické činnosti, publikuje v odborných časopisech, spolupracuje s Fakul-
tou architektury na výuce, přednáškách a grantových výzkumných progra-
mech. Kontinuálně se věnuje tvorbě veřejného prostoru města a revitaliza-
cím území. Od podzimu 2012 působí na Institutu plánování a rozvoje hl. m. 
Prahy, kde založila Kancelář veřejného prostoru a v současnosti vede Sekci 
detailů města. Je držitelkou řady architektonických ocenění, získala například 
hlavní Národní cenu za architekturu Grand Prix 2012 či hlavní cenu East 
Centric Arhitext Awards 2013.

Pavla
Melková



z nejefektivnějších příležitostí, kde lze vybudovat kvalitní veřejný prostor. Tato sku-
tečnost je vedle samotné existence FDB dalším podstatným důvodem, pro který je 
pro města výhodné myšlenku realizace FDB podporovat a iniciovat.

Důvodů, proč jsou objekty a soubory FDB místem možnosti efektivní realizace kva-
litního veřejného prostoru, je několik.

V první řadě se většinou jedná o model, kdy na se na přípravě projektu a podílí 
město, často participuje i � nančně. Může tak účinně ovlivňovat právě podobu ve-
řejného prostoru, zejména v rovině veřejných a poloveřejných prostranství a jejich 
návaznosti na související lokalitu i celek města. Tím vzniká od začátku příležitost 
koncepčního přístupu, který je pro kvalitu samotného veřejného prostoru i jeho roli 
v celku města zásadní.

Klienti FDB se zpravidla řadí ke skupinám obyvatelstva, jejichž životní styl zahrnuje 
a vyžaduje určité sociálně interaktivní až komunitní chování. V realitě současné 
české společnosti do této skupiny spadá i velká část kreativních profesí. Znamená 
to, že nejen vyžadují kvalitní venkovní veřejná prostranství a dokážou je aktivně 
užívat, ale jsou schopni, při nastavení pravidel, je i udržovat. Podobně to funguje 
i s veřejnými prostory v interiéru domů, které jsou často v přízemní části propo-

jeny s venkovními prostranstvími. V bydlení typu FDP také někdy vznikají další 
atypické venkovní prostory, které mohou být i obyvateli města užívány ve veřejném 
nebo poloveřejném režimu, jako plochy společných „teras“ ve vyšších nadzemních 
úrovních, nad garážemi pod.

Skladba obyvatel také umožňuje budovat celky bez parkovacích míst a garáží pod 
objekty, které předpokládají buď například podmínku získání bytu nevlastnění auta, 
anebo garážování auta například ve společných garážích mimo objekt. Stejně tak 
jsou nakloněni užívání šetrnějších forem dopravy – MHD, cyklistika, pěší. Tato sku-
tečnost je dalším faktorem, umožňujícím vytvořit kvalitnější životní prostředí.

Protože FDB je opakem bydlení v oplocených, či režimem uzavřeným kondomi-
niích, je snazší vytvořit v jeho souborech živé městské prostředí. Jeho přirozenou 
součástí jsou živé přízemní prostory domů otevřené do ulice, s funkcemi obchodů, 
restaurací či služeb. 

V neposlední řadě může FDB, při správné strategii volby místa ve městě, napomo-
ci chtěnému pozitivnímu momentu diversi� kace lokality a města. Složení obyvatel 
FDB a jejich životní styl podporuje sociální interakci a živost místa a sehrát pozitiv-
ní roli i v celku města.



Dalším bene� tem kvalitního prostředí je jeho schopnost vzdělávat a formovat jeho 
obyvatele. Kvalitní veřejný prostor může zpětně generovat zodpovědnější přístup 
obyvatel k němu, větší motivaci v osobní angažovanosti v péči o něj, může elimino-
vat vandalismus.

Jakkoli prvním cílem FDB je pokrytí potřeby, nelze ani v tomto případě zapomínat 
a podceňovat faktor poptávky a s ní související atraktivnosti nabídky, na které se 
kvalita veřejného prostoru může významnou měrou podílet.

Kvalitní veřejný prostor významně navyšuje hodnotu samotných objektů bydlení, 
resp. jednotlivých bytů a navazujících komerčních a dalších prostor a v případě in-
vestičního podílu města tak zvyšuje i hodnotu majetku města.

Finance vložené městem do kvality veřejných prostranství jsou přitom relativně 
malé a zhodnocení v rámci obytných objektů v poměru značné. (Ca 10–15 %)

Přínosy FDB pro kvalitu veřejného prostoru města v širší rovině

Podpora strategie města zvyšování kvality veřejného prostoru v rovině realizovatel-
nosti v rámci konkrétních projektů bydlení.

Podpora v možnosti vytvořit systémový přístup a institucionální výkonnou plat-
formu zlepšování veřejného prostoru z pozice města – skrze pilotní projekty FDB.

Konkrétní realizovaný projekt FDB s kvalitním veřejným prostorem může být im-
pulsem – iniciací ke zvýšení či nastartování koncentrování se politiky města (a zá-
jmu veřejnosti a investorů) na kvalitu veřejného prostoru.

Pozice FDB ve strategii města ve zvyšování kvality veřejného prostoru

Dvě základní roviny zvyšování kvality VP z pozice veřejné správy města

1. Deklarace priority ve strategii města
De� nování „co je kvalita“ a shoda na ní v rovině společenské i odborné
Formulace priority kvality VP v politickém programu města (programové   
prohlášení a rozpočet)

2. Realizovatelnost – Realizace (Nástroje – Platformy – Podmínky)

FDB může být přínosem zejména v rovině 2 – realizovatelnosti a realizace

Přínosy FDB pro kvalitu veřejného prostoru v rámci konkrétního projektu FDB

Příležitosti pro veřejnou správu při vstupu do výstavby FDB jak ovlivnit kvalitu 
veřejného prostoru města: 
• spoluúčast na tvorbě urbanismu, koncepce veřejného prostoru
• zabezpečení výstavby veřejné infrastruktury (ulice, technická infrastruktura, zeleň)
• marketing městské čtvrti
• zhodnocení majetku města - pozemků a investice do výstavby
• budování zeleně v předstihu před vlastní výstavbou domů

Kritéria hodnocení vlivu záměru investice výstavby dostupného bydlení na kva-
litu navazujícího veřejného prostoru města celkové kvality širšího celku veřejné-
ho prostoru města.

1. Celková architektonická a uživatelská kvalita 
2. Zlepšení propustnosti území zejména pro pěší a cyklisty
3. Zlepšení komfortu pro pohyb a pobyt ve veřejném prostoru
4. Zlepšení parametrů prostoru pro trávení volného času



5. Zlepšení bezpečnosti území
6. Zlepšení klimatické pohody (zeleň, voda atd.)
7. Vytvoření příležitostí k sociálnímu kontaktu
8. Kvalita provázání parteru objektů s veřejným prostranství z hlediska funkčního 

využití a prostorového propojení
9. Kvalita provázání soukromých, polosoukromých a veřejných prostor
10. Udržitelnost řešení (snadná udržovatelnost, odolnost)

Principy, které mohou přispět ke zlevnění FDB v oblasti veřejných prostranství

Parkování
• Auta pouze v hromadných garážích dle zásady. Uživatel auta je chodcem, když 

jde ke svému autu. 
• Podmínka získání bytu nevlastnění auta.
• Tzv. měkká mobilita, tj. pěší dostupnost k obchodům, službám a další vybave-

nosti.
• Uvolnění parteru objektů – namísto vjezdů do garáží mohou být obchody a další 

služby – komerční zisk.
• Zlevnění díky eliminaci podzemních staveb. Úspora veřejných ploch na povr-

chu. Možnost větší hustoty zástavby.

Hustota zastavění
• Úspora ploch pozemků.
• Hustá městská struktura založená na kvalitě a využitelnosti veřejných prostor. 

Základem je kvalita a způsob využití parteru domů. 

Údržba a trvanlivost
• Charakter obyvatel v typu bydlení FDB přináší schopnost a ochotu aktivně se 

podílet na údržbě veřejného prostoru a objektů.

Kombinace bydlení s pracovními místy a službami 
• Možnost pronájmu či prodeje – podpora nákladů na objekty bydlení.

Udržitelný ekologický model 
• Úsporný provoz.
• Díky splnění ekologických parametrů možnost dosáhnout na řadu městských 

i  státních � nančních podpor.

Atypická řešení
• Kreativní potenciál architekta, uživatelů a investora, schopný generovat atypická 

řešení, umožňující využít i zdánlivě nevhodná místa pro zástavbu a přeměnit 
nevýhodu ve výhodu. 

• Tedy levná vstupní investice do ceny pozemku či objektu k revitalizaci

Zvýšení hodnoty objektů skrze kvalitu veřejných prostranství
• Kvalita veřejných prostranství, kterou lze vytvořit s nízkou investicí, může vý-

razně zvýšit (až 10–15 %) hodnotu samotných objektů, kde jsou náklady vyšší.



Olomouc
24.11. 2017



Základní princip PPP

Public Private Partnership (PPP) neboli partnerství veřejného a soukromého sekto-
ru v oblasti veřejné infrastruktury a veřejných služeb je označení rozšířené praktic-
ky ve všech vyspělých zemích pro soubor metod spolupráce, v nichž soukromá spo-
lečnost zajišťuje poskytování veřejné služby. Může se jednat jak o placené převzetí 
provozování stávajících aktiv, tak i o � nancování a budování nové infrastruktury.

Partnerství lze také vysvětlit jako smluvní vztah soukromého a veřejného subjektu, 
který co nejefektivněji zajistí určitou službu, či zhotovení díla (velmi často obojí). 
Základními rysy tohoto vztahu je dlouhodobost vztahu (v řádu desítek let), � nan-
cování celého projektu, či jeho části soukromým kapitálem a v neposlední řadě 
rozdělení rizik spojených s projektem. Rizika nese ten z partnerů, který je dovede 
nejefektivněji ošetřit.

Právě přenesení části rizik na soukromý subjekt je hlavním nositelem dlouhodobé 
� nanční výhodnosti projektu.

Spolupráce veřejného 
a soukromého sektoru 
(PPP) při realizaci 
finančně dostupného 
bydlení (FDB)

Michal Tesař

Projektový manažer se specializací na poradenství v oblasti fúzí a akvizic 
(M&A), PPP projektů, studií proveditelnosti a business cases. Od roku 2006 
NEWTON Business Development, a.s., partner a spoluvlastník: Specializace 
na ekonomické poradenství pro veřejný i soukromý sektor v oblasti fúzí, akvi-
zic, projektového � nancování a PPP projektů včetně � nančního modelování. 
V letech 2002–2006 NEWTON Management, a. s. V letech 2000–2002 NEW-
TON Finance, a.s. – projektový manažer se specializací na oblast � nanční-
ho poradenství zejména při fúzích a akvizicích v ČR, Bulharsku, Rumunsku 
a Slovensku. V letech 1996–2000 NEWTON Stock Investment, a.s., vedoucí 
Front o�  ce a portfolio manažer obchodníka s cennými papíry na Burze cen-
ných papírů Praha.

Projektový manažer se specializací na poradenství v oblasti fúzí a akvizic 
(M&A), PPP projektů, studií proveditelnosti a business cases. Od roku 2006 
NEWTON Business Development, a.s., partner a spoluvlastník: Specializace 
na ekonomické poradenství pro veřejný i soukromý sektor v oblasti fúzí, akvi-
zic, projektového � nancování a PPP projektů včetně � nančního modelování. 
V letech 2002–2006 NEWTON Management, a. s. V letech 2000–2002 NEW-
TON Finance, a.s. – projektový manažer se specializací na oblast � nanční-
ho poradenství zejména při fúzích a akvizicích v ČR, Bulharsku, Rumunsku 
a Slovensku. V letech 1996–2000 NEWTON Stock Investment, a.s., vedoucí 
Front o�  ce a portfolio manažer obchodníka s cennými papíry na Burze cen-
ných papírů Praha.

Michal
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Předpoklad úspěšnosti PPP

PPP není universální prostředek pro realizaci jakéhokoliv projektu ani lék na de� -
city veřejných rozpočtů. PPP není pouze alternativní zdroj či způsob � nancování. 

Základním předpokladem pro obdržení očekávaného efektu z realizace projektu 
formou PPP je výběr projektu vhodného pro použití PPP. 

Použití PPP otevírá veřejnému sektoru nový pohled na hodnocení smyslu, zdůvod-
něnosti a efektivnosti zamýšlené investice. Hodnocení projektu (investiční akce) 
probíhá již nikoliv z pohledu pouze investiční fáze, ale při zohlednění jeho náklado-
vých a výnosových charakteristik a provozních a investičních potřeb v průběhu ce-
lého jeho životního cyklu. Veřejným rozpočtům tak poskytuje možnost dlouhodobé 
predikce nezbytných výdajů i příjmů spojených s konkrétním projektem. Toto vše 
nachází pozitivní odezvu v zajištění a kvalitě veřejných služeb pro jejich uživatele.

Základní typy PPP projektů použitelných pro � nančně dostupné bydlení (FDB)

Realizace � nančně dostupného bydlení ze strany měst či regionů je samozřejmě 
možná i zcela ve vlastní režii, tj. tradičně sérií jednotlivých veřejných zakázek za 
sebou (projektování, výstavba, eventuálně � nancování). Zásadní výhodou použití 
PPP je však přenesení podstatné části rizik na soukromníka, což umožní realizovat 
FDB rychleji a levněji.

Mezi základní typizované druhy PPP projektů vhodné pro použití při FDB řadím:
1. Iniciační PPP

• Veřejný partner vytváří podmínky pro vznik projektu, bez jeho aktivity by 
soukromý partner projekt nedokázal realizovat

• Veřejný partner např.:
• Poskytne pozemek, objekt, povolení
• Vytvoří kvalitní veřejný prostor
• Soukromý partner díky této podpoře projekt realizuje

2. Provozní PPP
• Veřejný partner vlastní infrastrukturu, ale neumí ji dostatečně efektivně pro-

vozovat
• Soukromý partner provozuje veřejnou službu na základě jednoznačně zada-

ných a kontrolovaných parametrů (kvalita a kvantita)

3. Investičně-provozní PPP
• Veřejný partner má potřebu veřejné služby, ale projekt je pro jeho omezené 

zdroje příliš komplexní a náročný
• Soukromý partner komplexně přebírá přípravu investice, projektování, vý-

stavbu, � nancování a provoz, vše na základě striktního dlouhodobého kon-
traktu

4. Společný podnik
• Veřejný a soukromý partner založí společný podnik (Joint-Venture) na rea-

lizaci projektu
• Vzájemně si rozdělí role a nastaví mj. pravidla a podmínky odchodu jednoho 

z nich nebo převzetí celého JV
• Vůči veřejnosti vystupují jako jeden partner

Praktické postřehy z praxe PPP v ČR

Osobně jsem se podílel na několika PPP projektech, které jsou v ČR realizovány. Ať 
to již byl 20 letý kontrakt na projektování, výstavbu, � nancování a údržbu parkova-
cího domu Rychtářka v Plzni nebo nejčerstvější a z mého hlediska také nejkomplex-
nější projekt projektování, výstavby, � nancování a provozu Domova pro seniory 
v Humpolci s provozní dobou na 25 let.
Jednoznačně hlavním poznatkem, který praxe ukázala, je, že nejdůležitější podsta-
tou úspěšného PPP projektu je vize zástupců veřejného partnera (města, kraje) hle-
dat efektivní řešení za pomoci soukromého know-how. PPP je poměrně komplexní 
mechanismus a pro jeho kvalitní nastavení je potřeba velmi důkladná a náročná 
příprava. Nicméně pokud existuje vůle, existuje i řešení. Právní a vztahové prostředí 
sice může klást různé překážky, ale ty lze překonat.

Proto jsem bytostně přesvědčen, že realizace FDB za pomocí schopností soukro-
mého sektoru je nejen možná, ale také zásadně přínosná a to pro obě strany, jak 
veřejnou, tak soukromou.




