
 

České vysoké učení technické v Praze 

Masarykův ústav vyšších studií 

  

Řízení rozvojových projektů 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štěpán Raška 

 

 

 

Cohousing v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionů 

Diplomová práce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praha 2016 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí diplomové práce:  RNDr. Eva Heřmanová, Ph.D. 

 

Oponent diplomové práce:   

 

Datum obhajoby:    

 

Hodnocení:     

  











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

Na tomto místě bych rád poděkoval vedoucí diplomové práce RNDr. Evě Heřmanové, 

Ph.D. za odborné vedení, cenné připomínky a podporu při jejím vytváření, dále panu 

Troelsu Holmovi za poskytnutí podkladů ke studii udržitelnosti a ostatním 

respondentům, kteří se zúčastnili kvalitativních rozhovorů. Poděkovat bych chtěl také 

své rodině za podporu po celou dobu mého studia. 



 

 

Identifikační záznam 

Štěpán Raška. Cohousing v kontextu udržitelného rozvoje měst a regionů. Praha, 2016. 

99 stran. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Masarykův ústav 

vyšších studií, Řízení rozvojových projektů. Vedoucí práce RNDr. Eva Heřmanová, 

Ph.D. 

Abstrakt 

Tématem diplomové práce je představení cohousingu a analýza jeho vztahu 

k udržitelnému rozvoji. Práce definuje jeho základní charakteristiku, principy a 

vymezení v rámci ostatních forem komunitního bydlení. Popsána je jeho historie a 

příklady konkrétních zahraničních projektů. Vysvětleny jsou procesy formování 

komunity a plánování, realizace a fungování cohousingu po nastěhování. Práce dále 

pojednává o situaci blízkého sousedského bydlení v ČR, definuje předpoklady pro jeho 

realizaci a analyzuje konkrétní projekty implementující některé z jeho atributů. Na závěr 

jsou představeny teoretické principy udržitelnosti cohousingu, studie udržitelnosti 

konkrétního zahraničního projektu a zhodnocení pozitiv a negativ blízkého sousedského 

bydlení pro jeho obyvatele a pro udržitelný rozvoj municipality. 
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Abstract 

The theme of the diploma thesis is to present cohousing and its relationship towards 

sustainable development. The work defines its characteristics, principles and differences 

from other kinds of community living. Its history and some examples of foreign projects 

are analyzed and the processes of community creating, planning, development and 

functions after moving in are explained. The thesis also refers to cohousing issues in the 

Czech Republic, defines presumptions of its development and analyses some particular 

projects which have been implemented some of its attributes. At the conclusion the 

theoretical sustainability principles of cohousing, sustainability study of particular 

project and valuation of its advantages and disadvantages for the residents and for the 

sustainable development of the municipality are presented. 
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PŘEDMLUVA 

V dnešní době plné výzev a problémů ekonomického, sociálního a environmentálního 

charakteru v globálním i lokálním měřítku je nepochybně nutné vytvářet takové 

inovativní postupy a podporovat takové iniciativy a způsoby života, které přispějí 

k udržitelnosti ve všech jejích ohledech a měřítcích a zároveň se stanou příklady dobré 

praxe pro ostatní subjekty. Věřím, že se právě nové alternativní formy bydlení, které se 

však mnohdy některými svými prvky navracejí k podobě tradičních sídelních struktur 

z dob, kdy lidé upřednostňovali život ve společenství před izolací a nutností odlišit se, 

mohou těmito příklady stát a nenásilnou formou znovu podnítit zájem o bližší sociální 

interakci, ekologicky šetrný způsob života a částečnou soběstačnost mezi širokým 

obyvatelstvem. 

Pro výběr tohoto tématu byl mou hlavní motivací především kritický pohled na 

mainstreamové suburbanizační procesy, které se u nás objevují od 90. let a vyznačují se 

především špatnou občanskou vybaveností, vznikem tzv. "urban sprawl“, ztrátou 

lidského měřítka, sociální či věkovou segregací obyvatel a znehodnocením urbanistické 

i přírodní kvality prostředí. Mám na mysli například povolení výstavby typu tzv. 

podnikatelského baroka a podobných ze strany příslušných úřadů a celkově 

nedostatečnou regulaci, bezkoncepční plánování a uvolnění rukou developerů za účelem 

umožnění maximalizace jejich zisku. Zájem o tuto oblast a obdiv podoby sídelních 

struktur v některých západních zemích, mezi které patří i Dánsko, mě přivedl až ke 

konceptu cohousingu, který mě zaujal především komplexností svých funkcí v rovině 

ekonomické, sociální i environmentální. Vzhledem k tomu, že tyto roviny jsou zároveň 

pilíři udržitelného rozvoje, zajímalo mě, do jaké míry dokáže cohousing jeho principy 

implementovat a naplnit jeho podstatu. 
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ÚVOD 

Cílem diplomové práce je zhodnotit a definovat pozitiva a negativa cohousingového 

bydlení pro jeho rezidenty a pro udržitelný rozvoj měst a regionů. Předpokladem je, že 

cohousing má díky svým principům a vyskytujícím se jevům potenciál uspokojit 

potencionální rezidenty usilující o vyšší sociální interakci převažujícím množstvím 

benefitů nad negativy a značnou příležitost naplnit definice udržitelného rozvoje 

z hlediska ekonomického, sociálního i environmentálního. 

Základem teoretického obsahu práce je vzhledem k absenci té tuzemské především 

analýza zahraniční odborné literatury a internetových zdrojů. Obzvláště pro představení 

situace v České republice jsou zdrojem zejména ostatní vysokoškolské kvalifikační 

práce, internetové popularizační články a stránky konkrétních záměrů. Pro studii 

udržitelnosti a analýzu přínosů a negativ cohousingu jsou pak podkladem především 

závěry kvalitativních rozhovorů s představiteli vybraných zahraničních cohousingových 

projektů. 

V první části práce pokládám za žádoucí definovat pojem cohousing a představit jeho 

základní typy. Dále je nezbytné charakterizovat jeho základní znaky a formulovat jeho 

odlišnosti od ostatních typů komunitního bydlení. Pojednáno bude také o historii 

cohousingu v jednotlivých zemích s jeho podstatným výskytem a analyzováno 

z hlediska základních parametrů a dispozic bude několik jeho zahraničních příkladů. 

Součástí bude také představení základních procesů formování komunity a plánování, 

realizace a fungování cohousingu po nastěhování. Druhá část se bude zabývat 

legislativními a společensko-ekonomickými předpoklady pro realizaci cohousingových 

komunit v České republice a konkrétními projekty či záměry usilujícími o status 

cohousingu nebo implementujícími některé z jeho prvků. 

Obsahem třetí části bude analýza funkcí cohousingu ve vztahu k udržitelnému rozvoji a 

studie udržitelnosti konkrétního zahraničního cohousingového projektu. Ve čtvrté, 

poslední části, bude provedeno zhodnocení přínosů a negativ cohousingových projektů 

pro jeho obyvatele a pro udržitelný rozvoj municipality na základě závěrů z předchozích 

kapitol a kvalitativních rozhovorů s představiteli vybraných dánských a amerických 

cohousingů. Celkový rozsah práce je 99 stran. Citování informačních zdrojů se řídí 

normou ISO 690 a ISO 690-2. 
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

1.1 Základní principy cohousingu 

1.1.1 Definice cohousingu a jeho základní typy 

Cohousing je jedním z druhů komunitního bydlení. Samotný pojem lze přeložit jako 

spolu-bydlení či blízké sousedské bydlení. Jedná se o „vědomě budované sousedské 

společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně 

zachovává a podporuje osobní nezávislost“ [Bešťáková, 2011]. Skupina lidí tedy 

dobrovolně vytváří určitou formu komunity, v rámci které funguje méně či více 

intenzivní kooperace v různých oblastech. Tito jedinci mohou být k účasti na 

cohousingovém projektu motivováni různými přínosy a benefity, ať už ekonomickými, 

sociálními, kulturními, environmentálními či psychologickými. 

Pokud vytvoření komunity představuje nehmotný aspekt blízkého sousedského bydlení, 

tak hmotným hlediskem je vytvoření určité podoby lidského sídla, které svým 

architektonickým a stavebním provedením odpovídá specifickým atributům 

cohousingových projektů. Scotthansonovi (2004) definují 4 základní designové atributy 

těchto sídelních struktur, které podporují interakci společenství. V první řadě se jedná o 

separaci projevů automobilové dopravy včetně parkování vozidel bydlících od 

samotných rezidenčních jednotek, dále hovoří o vytvoření pěších komunikací ke každé 

z nich a umístění aktivní zóny (např. kuchyně) v jednotlivých jednotkách tak, aby 

směřovaly právě k těmto komunikacím, resp. společným prostranstvím komunity. 

Posledním atributem je vybudování společného domu či společných prostor, které 

budou dobře přístupné ze všech privátních rezidenčních jednotek a budou se nacházet 

v centru dění. Tento prostor většinou obsahuje minimálně společnou kuchyni s jídelnou, 

dále se zde mohou vyskytovat např. prostory pro volnočasové aktivity, posilovna, herna, 

kino, dílny apod. Na základě těchto atributů lze říci, že cohousing je rovnováhou mezi 

společenstvím a soukromím, která nachází podobu ve vesnických sídlech před 

automobilovou érou [Scotthanson Ch., Scotthanson K., 2004]. 

Vymezení typů cohousingových projektů je nejčastěji uváděné z hlediska věkového 

složení obyvatel. Výchozím a hlavním typem je zde cohousing vícegenerační, kde 

společenství tvoří lidé všech věkových kategorií, a který lze podle věkového složení 

dále zúžit na typy specifičtější. Prvním typem je cohousing pro mladé rodiny s dětmi, 
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který může být přínosem např. z důvodu eliminace pocitu izolovanosti matek na 

mateřské dovolené a s tím související spoluprací či výpomocí s péčí o děti. Mladí lidé 

také mohou v cohousingu nalézt způsob jak se osamostatnit, a přitom neztratit rodinné 

zázemí. Tzv. Cohousing 40+ může být řešením např. pro rodiče, kteří již ve své 

domácnosti nemají děti a chtějí se soustředit na své potřeby, zdraví, koníčky či kariéru. 

Zároveň může být tento koncept vhodný i pro tzv. singles, kteří nemají děti ani partnera 

a život v cohousingu jim může nahradit chybějící rodinné zázemí [1]. Posledním typem 

je tzv. Senior Cohousing či Cohousing 50+/55+, kdy je cohousing určen seniorům a 

jedná se o koncept aktivního stárnutí v komunitě. Výhodou oproti stárnutí v institucích 

(např. domov pro seniory) je život v přirozeném sociálním prostředí založený na vlastní 

iniciativě seniorů. Využití tohoto konceptu místo stárnutí ve vlastním domově pak 

přináší dostatek sociálních kontaktů, pocit bezpečí a pomoc v případě potřeby [2]. 

Dále je možné definovat určité typy cohousingových projektů z hlediska jejich fyzické 

podoby. Cohousingem může být např. městský bytový dům, kde jsou jednotlivé bytové 

jednotky doplněny společnými prostory. Zvenčí může být tedy tento cohousingový 

projekt nerozeznatelný od klasického bytového domu. Z příkladů ze zahraničí se však 

nejčastěji jedná o soubor rodinných domků nebo nízkých bytových domů 

vybudovaných na zelené louce v příměstské nebo venkovské oblasti [3]. Jednotlivé 

obytné jednotky mohou vytvářet určitou podobu privátní ulice, která slouží pro potřeby 

obyvatel cohousingu a pro jejich společné aktivity. Bytové jednotky také mohou tvořit 

dvojdomky nebo větší shluky a namísto jednoho kompaktního objemu stavby zde 

vzniká několik menších hmot s vzájemným prostorovým vztahem, jehož součástí 

mohou být soukromé zahrádky fungující v symbióze se společným prostorem, který 

může mít např. podobu volnou a navazovat na okolí sídla. Dále může být umístěn 

centrálně a vytvářet jakousi privátní náves nebo může mít formu uzavřeného dvora [4].  



15 

 

V cohousingových projektech tedy vzniká určitá prostorová hierarchizace, kterou lze 

znázornit následovně: 

Obr. 1 – Prostorová hierarchizace v cohousingu 

 

Zdroj: [3], zpracování vlastní 

Podstatou cohousingu je tedy privátní způsob bydlení kombinovaný s určitými prvky 

kooperačních aktivit. Intenzita a způsoby této kooperace se v jednotlivých projektech 

liší na základě specifických formulací pravidel, práv, povinností, vizí nebo zvyklostí 

stanovených iniciátory a účastníky projektu jak na jeho začátku, tak ve fázi realizace a 

samotného rezidenčního užívání. Základní znaky, které obecně charakterizují fungování 

cohousingu včetně kooperačních aktivit, jsou definovány v následující kapitole. 

1.1.2 Charakteristika základních znaků cohousingu 

Jednotlivé realizace cohousingu se mohou lišit ve velikosti, umístění, typu vlastnictví, 

designu, prioritách atd. Definovat lze však u většiny z nich tyto základní znaky: 

Proces participace 

Budoucí obyvatelé se podílejí na plánování a designu jejich společenství. Jako skupina 

jsou zodpovědní za většinu finálních rozhodnutí. 
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Design sousedství 

Fyzický design sídla posiluje význam společenství. Vyznačuje se důrazem na pěší 

komunikace, zeleň a odsunutím automobilů na okraj sídla či do podzemních struktur. 

Privátní rezidenční jednotky a společná zařízení 

Součástí všech projektů cohousingu jsou určitá společná zařízení. Každý z rezidentů zde 

však vlastní svou privátní bytovou jednotku včetně plně vybavené kuchyně.1 Společné 

prostory jsou jako nedílná součást komunity navrženy ke každodennímu užívání a jejich 

smyslem je doplňovat funkce privátních rezidenčních jednotek. 

Řízení komunity samotnými rezidenty 

Obyvatelé cohousingového projektu si po svém nastěhování i v průběhu realizace 

obvykle sami řídí fungování komunity a rozhodují o společných záležitostech v rámci 

pravidelných meetingů. 

Nehierarchická struktura a rozhodování 

Existuje tvrzení, že v cohousingu existují vůdcovské role, ale nikoliv lídři. Rozhodnutí 

jsou přijímána společně v rámci společenství nejčastěji na základě konsensu. 

Ze zkušenosti s projekty cohousingu v Severní Americe doplňují Scotthansonovi (2004) 

výčet těmito dalšími znaky: 

Optimální velikost komunity 

Za optimální velikost společenství se pokládá umístění 12 až 36 rezidenčních jednotek. 

Menší či větší komunity mohou fungovat, ale stojí před nimi další specifické výzvy. 

Některé mohou být příliš intimní a hrozí nedostatek finančních prostředků pro 

vybudování společných zařízení. Některé mohou být příliš velké na to, aby se mezi 

rezidenty vytvořily žádoucí sociální vazby, a aby byly administrativně zvládnutelné. 

  

                                                 
1 Zde je zřetelný zásadní rozdíl od dalších typů komunitního bydlení, konkrétně tzv. kolektivních 

domů či v socialistickém Československu hojně budovaných hotelových domů, kde ve většině případů 

privátních jednotek nebyla kuchyně součástí či byla omezena na naprosté minimum jak ve velikosti, tak 

ve využití spotřebičů. 
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Účelné oddělení od automobilů 

Separace automobilů od jednotlivých obydlí je klíčovým faktorem úspěšného designu 

cohousingových společenství. Podněcování obyvatelů ke vzájemné interakci požaduje 

umístění parkovacích prostor pro automobily mimo jednotlivé rezidenční jednotky a 

společné prostory. 

Společné stravovací příležitosti 

Cohousingové komunity během týdne obvykle pořádají několik společných večeří ve 

sdílených prostorech, které jsou k tomu určeny. Tato tradice, která má své počátky 

v prvních cohousingových projektech v Dánsku, může vhodně a příjemným způsobem 

spojovat komunitu. Míra participace obyvatelů na těchto činnostech a jejich praktické 

okolnosti se opět s každým projektem liší. 

Různé úrovně odpovědnosti za proces realizace projektu 

Kontrola nad procesy plánování a budování fyzické podoby sídla se opět liší projekt od 

projektu. Některé skupiny si ponechávají plnou kontrolu nad těmito procesy a stávají se 

sami pro sebe developerem, další mohou do těchto procesů přinášet mnohem 

limitovanější vstupy či dokonce kupovat hotový cohousingový projekt. 

1.1.3 Vymezení cohousingu v rámci komunitního bydlení 

Jak již bylo uvedeno, cohousing je jedním z typů komunitního bydlení. To lze 

segregovat podle míry sdílení jednotlivých aktivit a sociální struktury mezilidských 

vztahů. Existuje komunitní bydlení s minimální mírou sdílení, kdy komunita sdílí méně 

podstatné prostory jako např. zahradu, garáže či prádelnu. V rámci nejintenzivnější míry 

sdílení mohou naopak obyvatelé sdílet téměř vše a privátní prostory jsou omezeny např. 

jen do jedné místnosti. Extrémním případem jsou samozřejmě komuny, kde obyvatelé 

sdílí i majetek včetně svých příjmů. Cohousing v této typologii na základě charakteristik 

uvedených v předešlých kapitolách představuje středně intenzivní míru sdílení, kdy jsou 

vedle podstatných společných prostor zachovány autonomní privátní rezidenční 

jednotky. 

Komunitou je cohousing ve smyslu společenství, obývající sociologicky vymezený 

prostor - sousedství, čtvrť, obec. Jeho obyvatelé se vyznačují především silným 

smyslem pro blízké sousedské společenství, není tedy životním stylem, jak se často 
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uvádí. Cohousing dále není určen jen pro blízkou skupinu přátel. I v případě, že na 

tomto základě společenství vznikne, vždy bude existovat určitá fluktuace jeho obyvatel, 

jejíž důsledkem může být akceptace nových jedinců mimo původních okruh obyvatel a 

jejich přistěhování do uvolněných bytových jednotek. Díky specifickým sociálním 

interakcím cohousing také není pouhým typologickým stavebním druhem. 

Blízké sousedské bydlení také neznamená uzavřenou skupinu lidí, kteří žijí jen pro svou 

komunitu a pro své rituály – není tedy ani založen na společné ideologii, náboženství 

nebo filozofii. To je typické u tzv. záměrných komunit (intentional communities), které 

vznikají z různých pohnutek, ať už spojení lidí se stejnými zájmy, náboženstvím, 

duchovním zaměřením, politickými či sociálními ideologiemi apod. Existují rozpory, do 

jaké míry je i cohousing typem záměrné komunity. Kathryn McCamant a Charles Durett 

(2011) se ve své knize přiklání k názoru, že cohousing je spíše než novým způsobem 

života inovativním přístupem k bydlení, které je založeno na demokratických principech 

a není tedy založen na žádné ideologii, kromě té vyjadřující touhu po více praktickém a 

sociálním prostředí domova [Durrett, McCamant, 2011]. Cohousing tedy je formou 

záměrné komunity, ale namísto sdílení jakýchkoli ideologií, hodnot a víry se soustředí 

na vybudování a upevňování sousedských vazeb [5]. 

Ze světa jsou známé další příklady komunitního bydlení, resp. záměrných komunit. 

Ekovesnice mohou fungovat na základě podobných atributů jako cohousingové 

projekty, avšak s maximálním důrazem na zanechání minimální ekologické stopy jak 

během realizace, tak během každodenního provozu. Jejich cílem je propojení všech čtyř 

dimenzí udržitelnosti (ekologické, ekonomické, sociální a kulturní) v jeden komplexní 

přístup a pomocí jeho aplikace zajistit udržitelnost jak pro svou komunitu, tak být 

v tomto směru inspirací a propagovat tento způsob života do zbytku světa [6]. 

Zmíněny již byly komuny, které jsou extrémním případem míry sdílení. Lze je nalézt 

v mnoha formách, ale společnými principy jsou společné zájmy, majetek, zdroje a 

v některých i práce a příjmů. Ne vždy musí být tyto komuny postaveny na socialistické 

ideologii. 

Dalším typem jsou tzv. Co-ops komunity známé především ze Severní Ameriky, Velké 

Británie a Austrálie, které jsou většinou vytvářeny studenty a zaštiťovány příslušnou 

studentskou organizací a to za účelem bydlení ve finančně příznivém prostředí, sdílení 
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nákladů např. společným vařením či úklidem a upevňování sociálních vazeb mezi 

studenty [7]. 

V ČR se lze setkat také s terapeuticky zaměřeným komunitním bydlením fungujícím 

v rámci poskytování různých forem sociálních služeb, které je transformováno z podoby 

velkokapacitních ústavů sociální péče na menší jednotky integrované do běžného 

bydlení [8]. 

Spíše již historickým příkladem komunitního bydlení jsou pak tzv. kolektivní domy2. 

Jejich znakem byly méně či více zařízené privátní jednotky doplněné společnými 

prostory/domem, kde fungovaly např. internát pro mládež a studovny, knihovna a 

čítárna, klubové místnosti, školka a jesle, společná jídelna s velkokuchyní, prádelny, 

obchod, potraviny, kadeřnictví, krejčovský salon, dílny, sklady apod. Kolektivní dům 

byl na rozdíl od kasáren, internátů apod. určen pro dlouhodobé bydlení. Koncept se 

začal v různých podobách objevovat již v 2. pol. 19. století v dnešním Německu a ve 

skandinávských zemích. Velké oblibě se kolektivní domy těšily ve 30. letech 20. století 

v SSSR, zde jim však mnohdy chybělo přiměřené lidské měřítko a nakonec byla jejich 

další výstavba zakázána Stalinem, který se obával možného vzniku revolučních 

myšlenek u těchto komunit. V ČSSR byly v 50. letech minulého století dokončeny dva 

kolektivní domy (koldomy), ve Zlíně v rámci Baťových závodů a v Litvínově postavené 

Stalinovými závody. Ještě před samotným dokončením domů se však myšlenka tohoto 

bydlení ukázala jako neuskutečnitelná a koldomy začaly fungovat jako běžné bytové 

domy s malometrážními byty. Mnoho prostor dnes neslouží původnímu záměru a jsou 

nevyužité, v Litvínově byla např. původně zamyšlená společná jídelna již po krátké 

době přeměněna na klasické stravovací zařízení s nočním klubem, což vedlo ke sporům 

mezi jeho provozovateli a nájemníky bytových jednotek. 

V době bytové krize v SSSR v 60. letech pak jako podtyp kolektivních domů vznikají 

tzv. hotelové domy, jejichž výstavba byla levnější a rychlejší než u klasických bytových 

domů a sloužily tedy jako jakási čekárna pro mladé bezdětné páry a jednotlivce. Privátní 

jednotky zde byly omezeny pouze na jeden pokoj, mnohdy bez jakéhokoli kuchyňského 

vybavení. V ČSSR byl dům tohoto typu realizován např. v Olomouci. Za krátkou dobu 

                                                 
2 Kromě pojmu kolektivní dům se pro tento typ komunitního bydlení používají také následující 

pojmy: koldům, dům hotelového typu, dům společenského bydlení (těsně po Druhé světové válce), 

obytný úl (Le Corbusier), Einküchenhaus (Německo), boarding house (USA) [Guzik, 2014]. 
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se však i tato myšlenka vytratila a  již realizované domy byly většinou přeměněny na 

ubytovny. 

Rozdíl mezi kolektivními domy a dnešním cohousingem je mj. v participaci budoucích 

obyvatel na realizaci projektu. Cohousing je založen na dobrovolné kooperaci rezidentů 

již v době architektonického návrhu, u kolektivních domů zpravidla jeho obyvatelé 

neměli na plánování fyzické podoby sídla a na jeho realizaci žádný vliv. Další zřejmý 

rozdíl je pak v profesionalizaci služeb. U kolektivních domů byly veškeré služby jako 

školka a jesle, společná jídelna s velkokuchyní, prádelny, obchod, potraviny, 

kadeřnictví, krejčovský salon apod. poskytovány externími profesionály. 

V cohousingových projektech mohou být některé z těchto služeb do jisté míry 

nahrazeny specifickými aktivitami, na kterých se rezidenti společně domluvili (např. 

společné večeře) nebo určitou vzájemnou výpomocí mezi samotnými obyvateli (např. 

hlídání dětí) [Guzik, 2014]. 

1.2 Historie cohousingu a příklady ze světa 

1.2.1 Cesta ke cohousingu a jeho počátky v jednotlivých zemích 

Předchůdci dnešního cohousingu a ostatní typy komunitního bydlení vznikly již před 

více než dvěma tisíci lety, kdy Pythagoras založil Homakeion, vegetariánskou komunu, 

založenou na intelektualismu, mysticismu a rovnosti pohlaví. Moderní komunity mají 

základ v různých proudech vznikajících v posledních 200 letech v éře industrializace a 

byly postaveny na různých hnacích silách (viz Tabulka č. 1). Důležitým cílem ve 

většině z nich byla rovnost pohlaví stejně jako redukce domácích prací. Důraz na 

rovnocenné sdílení zodpovědnosti za péči o domácnost se pak objevuje v proudech 

vznikajících ve 2. pol. 20. století. Všechny modely se vyznačovaly existencí společných 

prostor, avšak zaměření na komunitu a sousedskou spolupráci je zřetelné až u proudů 

vzniklých po roce 1970 a určitým způsobem také u materiálního feminismu na přelomu 

19. a 20. stol.  
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Tab. 1 – Cesta ke cohousingu – vývojové etapy komunitního bydlení a jejich aspekty 

Aspekty 

Etapy 

Hnací síla 
Genderová 

specifika 

Řešení a 

design 

Domácí 

práce, vliv na 

pracovní trh 

Poznatky do 

budoucna, 

překážky, vývoj 

Utopismus, 

19. stol., USA 

a Evropa 

Vize 

harmonické a 

spravedlivé 

společnosti. 

Pracující 

vlastní 

výrobní 

prostředky. 

Ženy pracují 

ve výrobě, ale 

existuje 

rozdělení 

úkolů podle 

pohlaví.  

Výroba 

umístěna 

mimo prostor 

měst. Vliv 

moderních 

idejí. 

Organizace 

kolektivního 

stravování. 

Neflexibilní 

řešení, mělo však 

pozitivní vliv na 

pozdější 

cohousingové 

ideje. 

Materiální 

feminismus, 

konec 19. a 

začátek 20. 

stol. 

Ekonomická 

nezávislost 

žen na základě 

kooperace ve 

vedení 

domácnosti. 

Účast žen ve 

výrobním 

procesu. 

Společné 

stravovací 

zařízení, 

prádelna apod. 

Privátní 

jednotky bez 

kuchyně. 

Není poptávka 

po účasti 

mužů na 

domácích 

prací. 

Genderové a 

třídní 

konflikty. 

Zajímavé 

sousedské řešení. 

Kon-flikty mezi 

patriarchální a 

genderově 

spravedlivou 

společností. 

Domy 

s centrální 

kuchyní, 

1904-1922 

Řešení 

služebnictva 

pro střední 

třídy. 

Bez ideje 

rovnosti. 

Pomoc ženám 

v domácnosti. 

Racionalizace 

produkce jídla.  

Buržoazní 

apartmány bez 

kuchyně a 

s výtahy do 

kuchyně 

centrální. 

Redukce 

domácích 

prací. U 

hospodyň se 

neočekává 

práce ve 

výrobě. 

Možnost 

centralizace 

stravování. Málo 

poznatků do 

budoucna. 

Komunitní 

bydlení s            

personálem, 

1935-19763 

Éra 

automatizace 

transferována 

do bydlení. 

Vzdělané ženy 

chtějí 

kombinovat 

péči o rodinu 

s kariérou. 

Socializace 

služebnického 

personálu 

dovoluje 

ženám účast 

na trhu práce. 

Apartmány 

s jednoduchou 

kuchyní 

doplněny 

centrální 

kuchyní a 

ostatními 

službami. 

Zvýšení 

participace 

žen na trhu 

práce. Domácí 

práce 

nevyžadovány 

po mužích. 

Placené služby se 

stávají příliš 

drahými. Silná 

rezistence od 

patriarchální 

společnosti. 

Nový způsob 

každoden-

ního života a 

Švédský 

model, od 70. 

let 

Integrace 

pracovního a 

osobního 

života díky 

sdílení 

domácích 

prací mezi 

muži a 

ženami. 

Zviditelnění 

domácích 

prací a tedy 

jejich sdílení 

s muži. 

Kombinace 

bungalovů a 

apartmánů se 

společným 

domem a 

ostatními 

sdílenými 

prostory. 

Rovnocennost 

u domácích 

prací 

předpokladem 

pro rovnováhu 

mezi prací a 

osobním 

životem. 

Nejúspěšnější 

model dneška. 

Rozvinul 

konkrétní 

utopické 

myšlenky. 

Dnešní a 

budoucí 

výzvy 

Potřeba 

překonat 

izolaci. 

Poptávka po 

udržitelném 

způsobu 

života.  

Redukce péče 

o dům a péče 

o děti a 

stárnoucí 

aspekty 

ovlivňující 

nerovnost na 

trhu práce. 

Potřeba 

budování 

komunit na 

úrovni 

sousedství a 

přístupné 

všem vrstvám 

obyvatel. 

Rovnocennost 

v péči o 

domácnost ale 

přetrvávající 

nerovnosti na 

pracovním a 

vzdělávacím 

trhu. 

Expanze 

cohousingových 

idejí ale 

nedostatečná 

odpověď ze strany 

konzervativního 

stavebního 

sektoru. 

Zdroj: [Vestbro, Horelli, 2012], zpracování vlastní. 

                                                 
3 Právě tato a dvě předešlé etapy ve fyzické podobě představují kolektivní domy 

charakterizované v předešlé kapitole. 
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Svou koncepcí tedy cohousing spadá pod poslední dva proudy znázorněné v tabulce a 

vznik prvních komunit s jeho znaky se datuje právě do přelomu 60. a 70. let 20. stol., 

kdy dánský architekt Jan Gudman-Hoyer publikoval v národních novinách text 

s názvem Chybějící článek mezi utopií a přežitým rodinným domem pro jednu rodinu 

(1968), díky kterému se myšlenky cohousingu dostaly k široké veřejnosti. Gudman-

Hoyer obdržel více než 200 odpovědí od čtenářů toužících po životě v cohousingové 

komunitě, což vedlo k realizaci prvních dánských projektů – Saettedammen v Hillerodu 

s 27 rodinami v roce 1970 a Skråplanet v Jonstrupu s 33 rodinami mezi lety 1972-1973. 

Oba projekty fungují úspěšně dodnes. O deset let později, v roce 1982, pak fungovalo 

v Dánsku již 20 cohousingů. 

Další zemí, kde myšlenky blízkého sousedského bydlení vyústily v konkrétní realizace, 

bylo Nizozemsko. Zdejší projekty “centrálního bydlení“ měly stejné primární 

charakteristiky jako dánské příklady – společné prostory iniciované a plánované 

rezidenty, záměrný design sousedství a řízení samotnými obyvateli. První realizací byl 

v roce 1977 projekt Hilversum s 50 rezidenčními jednotkami, který byl dále rozdělen na 

menší části. Během třiceti let bylo realizováno dalších přibližně 200 cohousingových 

projektů a dalších cca 40 je ve fázi plánování a výstavby. 

Ve Švédsku vznikaly první cohousingy konverzí tzv. výškových komplexů 

s charakteristikami klasických bytových domů budovaných v 60. a 70. letech 20. století, 

do kterých byly integrovány společná zařízení, a rezidentům bylo umožněno podílet se 

na řízení. Prvním takovým příkladem byl projekt Stacken, devítipatrový komplex s 33 

jednotkami na okraji Göteborgu, jehož obyvatelnost a atraktivita se po konverzi velmi 

zlepšila, avšak u obyvatel stále existovala určitá frustrace z života ve výškové budově. 

Během 80. let pak bylo vybudováno cca 50 cohousingových projektů, některé z nich 

však byly posléze “dekolektizovány“. Momentálně ve Švédsku funguje 43 cohousingů, 

do tohoto čísla se samozřejmě nepočítají ekovesnice, komuny a další typy komunitního 

bydlení. 

Především díky snaze amerických architektů Kathryn McCamantové a Charlese 

Durretta byly myšlenky cohousingu na konci 80. let exportovány také na 

severoamerický kontinent. Zde byly tyto komunity přinášející zahušťování zástavby a 

silnější sousedskou propojenost především odpovědí na nárůst počtu automobilů, 

rozpínání měst, suburbanizaci a ztrátu lidského měřítka. První realizací vzniklou na 
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základě návrhu zmíněných architektů byl v roce 1991 cohousing Muir Commons 

v Davisu v Kalifornii. Od té doby bylo vybudováno dalších přibližně 60 cohousingů ve 

Spojených státech a 15 v Kanadě. Desítky dalších jsou ve fázi plánování a výstavby 

[Durrett, McCamant, 2011]. 

Po roce 2000 se projekty blízkého sousedského bydlení začínají objevovat v dalších 

zemích, např. v Německu, Norsku, Velké Británii, Austrálii a na Novém Zélandu. 

Následující časová osa znázorňuje počátky cohousingu v těch zemích, které se posléze 

staly jeho významnými centry. Doplněna je výčtem aspektů, které se v jednotlivých 

dekádách stávaly pro realizaci a fungování cohousingů hnacím motorem a na které byl a 

je kladen největší důraz. Česká republika je v tomto znázornění uvedena spíše pro 

ilustraci, rok 2006 zde znamená počátek záměru a plánování vybudovat první český 

cohousingový projekt s názvem Kde domov můj, který však nebyl realizován. 

Problematika českého cohousingu bude podrobněji představena v příslušných 

kapitolách.  

Obr. 2 – Počátky cohousingu v jednotlivých zemích 

 
Zdroj: [9] 
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V následujících kapitolách jsou podrobněji představeny vybrané příklady projektů, a to 

ze země vzniku cohousingu Dánska a také Spojených států, kde lze v dnešní době 

vypozorovat nejintenzivnější výstavbu blízkého sousedského bydlení. 

1.2.2 Dánské příklady cohousingu 

Trudeslund 

 počet jednotek: 33 

 počet obyvatel: 110 

 rok iniciace: 1978 

 rok dokončení: 1981 

 velikost pozemku (m2): 15.000 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, sklad, prádelna, tmavá komora, chladící 

místnost, pokoj pro hosty, hudební zkušebna, herna pro děti 

Obr. 3 – Lokalita Trudeslund 

 

Zdroj: [10] 
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Obr. 4 – Pozemek Trudeslund 

 

Zdroj: [10] 

Obr. 5 – Design Trudeslund 

 

Zdroj: [11] 

Beder 

 počet jednotek: 30 

 počet obyvatel: 83 

 rok iniciace: 1976 

 rok dokončení: 1980 

 velikost pozemku (m2): 21.000 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, prádelna, dílna, knihovna, sklad, chladící 

místnost, pokoj pro hosty, herna pro děti, solární panely na společném domě 
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Obr. 6 – Lokalita Beder 

 

Zdroj: [10] 

Obr. 7 – Pozemek Beder 

 

Zdroj: [10] 

Obr. 8 – Design Beder 

 

Zdroj: [10] 

Drejerbanken 

 počet jednotek: 20 

 počet obyvatel: 55 

 rok iniciace: 1974 
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 rok dokončení: 1978 

 velikost pozemku (m2): 15.000 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, prádelna, pracovna, keramická dílna, 

klubovna dětí, sauna, sklad, dílna 

Obr. 9 – Lokalita Drejerbanken 

 

Zdroj: [10] 

Obr. 10 – Pozemek Drejerbanken 

 

Zdroj: [10] 
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Obr. 11 – Design Drejerbanken 

 

Zdroj: [12] 

Jystrup 

 počet jednotek: 21 

 počet obyvatel: 65  

 rok iniciace: 1980 

 rok dokončení: 1984 

 velikost pozemku (m2): 13.500 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, obytný prostor s krbem a terasou, 2 herny 

pro děti, klubovna starších dětí, biliard, knihovna, dílna, prádelna, pokoj pro 

hosty, kancelář, sklad, dílna [10] 

Obr. 12 – Lokalita Jystrup 

 

Zdroj: [10] 
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Obr. 13 – Pozemek Jystrup 

 

Zdroj: [10] 

Obr. 14 – Design Jystrup 

 

Zdroj: [13] 

V tabulce níže jsou zrekapitulovány hlavní parametry uvedených dánských 

cohousingových projektů. Počet jednotek se pohybuje v rozmezí od 21 do 33. Stejné 

pořadí jako v počtu jednotek zaujímají projekty i v počtu obyvatel. To však neplatí u 

velikosti pozemku, kdy projekt v Trudeslundu s 33 jednotkami zaujímá stejnou rozlohu 

(15000 m2) jako projekt Drejerbanken s 20 jednotkami. Zajímavé je srovnání hustoty 

zástavby těchto cohousingů i v graficky znázorněné situaci obou pozemků výše, ze 

které vyplývá velká variabilita při architektonickém návrhu projektu determinovaná 

počtem budoucích rezidentů, jejich preferencemi, finanční situací a samozřejmě 

parametry daného pozemku. Největším projektem z hlediska rozlohy je pak Beder 

s téměř o polovinu větším pozemkem v porovnání s ostatními cohousingy. 
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Tab. 2 – Komparace hlavních parametrů sledovaných cohousingových projektů v Dánsku 

Projekt Počet jednotek Počet obyvatel Velikost pozemku (m2) 

Trudeslund 33 110 15000 

Beder 30 88 21000 

Drejerbanken 20 55 15000 

Jystrup 21 65 13500 

Zdroj: [10], zpracování vlastní. 

1.2.3 Americké příklady cohousingu 

La Querencia, Fresno, Kalifornie 

 počet jednotek: 28 

 počet obyvatel: 87 

 rok iniciace: 2005 

 rok dokončení: 2008 

 velikost pozemku (m2): 11.300 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, sklad, prádelna, dětské hřiště, bazén, 

lázně, posilovna, pokoje pro hosty [14] 

Obr. 15 – Lokalita La Querencia 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

  

http://www.oakleighmeadow.org/
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Obr. 16 – Pozemek La Querencia 

 

Zdroj: [14] 

Obr. 17 – Design La Querencia 

 

Zdroj: [14] 

Nevada City Cohousing, Nevada City, Kalifornie 

 počet jednotek: 34 

 počet obyvatel: 85 (2008) 

 rok iniciace: 2002 

 rok dokončení: 2006 

 velikost pozemku (m2): 44.500 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, tančírna, kulečník, sklad, prádelna, tmavá 

komora, chladící místnost, pokoje pro hosty, hudební zkušebna, herna pro děti, 

bazén, zahrádka, labyrint, lesík [16] 

  

http://www.abbottcoho.org/
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Obr. 18 – Lokalita Nevada City 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

Obr. 19 – Pozemek Nevada City 

 

Zdroj: [17] 

Obr. 20 – Design Nevada City 

 

Zdroj: [17] 
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Pleasant Hill Cohousing, Pleasant Hill, Kalifornie 

 počet jednotek: 32 

 počet obyvatel: 66 

 rok iniciace: 1997 

 rok dokončení: 2001 

 velikost pozemku (m2): 8.900 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, sklad, prádelna, bazén, pokoj pro hosty, 

dílna, organická zahrada, herna, klubovna pro náctileté [18] 

Obr. 21 – Lokalita Pleasant Hill Cohousing 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

Obr. 22 – Pozemek Pleasant Hill Cohousing 

 

Zdroj: [19] 

http://pdxcommons.com/
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Obr. 23 – Design Pleasant Hill Cohousing 

 

Zdroj: [20] 

Great Oak Cohousing, Ann Arbor, Michigan 

 počet jednotek: 37 

 počet obyvatel: 100 

 rok iniciace: 2001 

 rok dokončení: 2003 

 velikost pozemku (m2): 18.000 

 společné vybavení: jídelna s kuchyní, sklad, prádelna, posilovna, pokoj pro 

hosty, kancelář, herna pro děti [21] 

Obr. 24 – Lokalita Great Oak Cohousing 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

  

http://shepherdvillage.net/
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Obr. 25 – Pozemek Great Oak Cohousing 

 

Zdroj: [22] 

Obr. 26 – Design Great Oak Cohousing 

 

Zdroj: [21] 

V případě amerických příkladů cohousingových projektů se počet jednotek pohybuje 

v rozmezí od 28 do 37, což je v průměru větší počet než u dánských příkladů. Tomu 

odpovídá i průměrný vyšší počet obyvatel. Relativně vyšší variabilitu má velikost 

pozemků u cohousingů v USA, kde se pohybuje v rozmezí od 9800 do 44500 m2 u 

projektu v Nevada City, což je však velmi vysoká hodnota v rámci většího spektra 

městských (nikoliv venkovských) amerických cohousingů, nejen v rámci detailněji 

sledovaných čtyř příkladů z této země. Vůbec nejvyšší hustotu zalidnění ze všech 

uvedených projektů má Pleasant Hill Cohousing, což je zřejmé i ze srovnání leteckých 

snímků, kde jsou patrné např. nízké rozestupy mezi jednotlivými bloky domů a menší 

množství otevřených prostor. 
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Tab. 3 – Komparace hlavních parametrů sledovaných cohousingových projektů v USA 

Projekt Počet jednotek Počet obyvatel Velikost pozemku (m2) 

La Querencia 28 87 11300 [14] 

Nevada City 34 85 44500 [16] 

Pleasant Hill 32 78 9800 [18] 

Great Oak 37 100 18000 [21] 

Zpracování vlastní. 

1.3 Procesy realizace a fungování cohousingu 

1.3.1 Formování komunity 

Komunitu lze definovat jako soubor lidí, kteří obývají společné a ohraničené teritorium, 

v rámci kterého zakládají a přebírají role ve společných institucích. Existuje zde 

vzájemná kombinace fyzických a sociálních aspektů. Komunita také znamená stav 

hlubší a odpovědné spojitosti s ostatními. Ta může být vyjadřována různými způsoby 

chování, které zahrnuje známost a interakci s ostatními, závislost jednotlivce nebo 

skupiny na jiných, vzájemná pomoc v případě potřeby, přináležitost k většímu subjektu 

než je jednotlivec sám, pocit bezpečí v rámci komunity, účast ve společných aktivitách, 

společné rozhodování a přístup k administraci a údržbě komunity. 

V novodobé historii jsou známy dva základní přístupy ke tvorbě komunity. Expertní 

přístup definuje komunitu na základě designu a alternativní přístup se zaměřuje na 

komunitu založenou na společných aktivitách. 

Komunita na základě designu 

V 90. letech 20. století byla formulována teorie známá jako Nový urbanismus, která 

byla výsledkem snahy městských plánovačů a designerů apelovat na environmentální 

odpovědnost a sociální propojení. Teorie je založena na existenci nadčasových a 

universálních principů designu v prostředí tradičního města, od kterých se dnešní a 

v nedávné minulosti budované suburbánní celky odklonily, a na základě kterých lze 

vybudovat udržitelná sídla s předpoklady pro vznik a rozvoj silné komunity. Principy 

z minulosti by tedy měly sloužit jako vzor či návod pro vznik integrovaných komunit se 

silnou lokální identitou a s veřejnými prostory podporujícími družnost a mezilidské 

interakce. Dosavadní separované elementy města jako rezidenční, nákupní, obchodní a 

občanské zóny nebo parky by měly být přeskupeny a propojeny tak, aby byla podpořena 
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diverzita městských zážitků, hromadná či pěší doprava, a aby se rozpínání města, tzv. 

"urban sprawl", udrželo v limitech udržitelnosti. 

S Novým urbanismem je také spojena angažovanost zájmových skupin a obyvatel 

příslušných celků a komunit při jejich stavebním rozvoji. Tomu by měla napomáhat 

jejich participace již v před-designové fázi tak, aby se v rámci procesu mohli vzdělávat, 

začlenit své příspěvky, ověřit všechna rozhodnutí a zmírnit negativní aspekty v procesu. 

Komunita založená na aktivitách 

Rozdílným přístupem pro vytvoření komunity je hnutí řadových občanů vybízející ke 

družnosti jako alternativě k mainstreamovému vysoce individualizovanému způsobu 

života. V Severní Americe se v posledních desetiletích objevuje rostoucí počet 

záměrných komunit, které představují skupinu lidí preferujících život v blízkosti dalších 

se společným záměrem a společně pracujících na vytvoření způsobu života, který 

reflektuje jejich sdílené hodnoty. Jednotlivé záměrné komunity se mohou lišit 

v samotné filozofii komunity, jejího vedení nebo normách chování. Na rozdíl od 

komunity založené na designu se tedy tato komunita soustředí na sociální aspekty, spíše 

než na fyzické, pro které nemusí být stanoveny žádné normy. Zdůrazněna je zde role 

rezidenta při tvorbě komunity a jeho aktivní účast, stejně jako založení hlubokého a 

zodpovědného vztahu mezi členy, které povede k rozvoji komunity. 

Tento typ komunity je tedy příkladem cílevědomé kolektivní akce, při které zájmové 

skupiny participují v projektech za účelem změny v jejich životním stylu. Jejich cílem 

je vytvoření komunity jako sociální družnosti pomocí různých strategií, které často 

obsahují také vytvoření fyzického sídla. V dnešní době je trendem vytvoření 

rovnostářské a účastnické sociální struktury, která při zajišťování celistvosti skupiny 

respektuje individuální potřeby a inklinuje k ekologicky udržitelnému způsobu života. 

Cohousing – komunita založená na designu i aktivitách 

Cohousing je tedy jednou z úmyslných komunit, které adresují sociální propojení a 

environmentální udržitelnost prostřednictvím designu i aktivit a objevují se v něm tak 

dimenze sociální, fyzické i procedurální. Design je hlavním faktorem cohousingu, 

jelikož životní styl rezidentů je úzce propojen s vizuální podobou a prostorovými 

aspekty jejich sídla, které by mělo být navrženo tak, aby podporovalo udržitelnost a 
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sociální kontakt. Implementovány jsou tak elementy jako zvýšená hustota jednotlivých 

obydlí, sdílené společné prostory, verandy orientovány do veřejných prostor, parkování 

na kraji areálu, efektivní pěší koridory a samozřejmě společný dům jako symbolický 

ekvivalent vesnického občanského centra. Celý proces je založen na silné participaci 

všech zúčastněných, která povede k účelné správě sídla samotnými rezidenty. 

Cohousing tedy při tvorbě komunity přebírá některé prvky známé ze zmíněné teorie 

Nového urbanismu, jako např. rozvoj pěší dopravy, specifickou koncentraci budov a 

venkovní prostory umožňující sociální interakci. 

Společné aktivity jsou neméně důležitým faktorem cohousingu už z jeho samotné 

definice a proto je vzorem proaktivního rezidenčního developmentu. Od členů projektu 

se očekává předkládání podnětů a podíl na rozhodování o podobě jejich komunity, 

participace v řízení, sdílení majetku a zodpovědnosti a rozvoj vzájemné podpory. 

Úroveň participace je ale v cohousingu dobrovolná a záleží na individuálních 

schopnostech a reálných možnostech poskytnout projektu účelný příspěvek. Participace 

začíná ve fázi formování skupiny před tím, než je navržena fyzická podoba sídla a 

mnohdy několik let před nastěhováním rezidentů, a pokračuje po celou dobu účasti 

rezidenta v cohousingu formou podílu na řízení. 

Celý proces umožňuje účastníkům posunout se od individuálistického do kolektivního 

způsobu myšlení a splynout s komunitou a je příležitostí k rozvoji základních 

komunikačních dovedností a strategií rozhodování, které jsou potřeba ke kooperaci 

s ostatními a úspěšnému řízení komunity. Absence hierarchické struktury poskytuje 

všem rezidentům rovnoprávné postavení při rozhodování a vybízí je k trvalému využití 

jejich hlasovacího práva. To vede k opakovanému transferu nových myšlenek v nové 

aktivity, aktualizaci cílů komunity a přizpůsobování jejích fyzických a sociálních 

aspektů [Torres, 2001].  

Proces formování 

Samotný počátek procesu formování komunity s následnou realizací projektu může být 

nepochybně založen na různých impulsech determinovaných motivací jednotlivých 

účastníků tohoto procesu. Jádrem této budoucí komunity může být skupina přátel 

usilujících o prohloubení a posunutí tohoto přátelství, ale také se může jednat o doposud 

sobě neznámé osoby, které se mohly pomocí rozličných komunikačních kanálů ocitnout 
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na začátku procesu vzájemného poznávání, který předchází skutečnému formování 

komunity. 

Jisté je, že členové této skupiny na začátku procesu představují směsici individualit 

s různou motivací. U většiny se dá očekávat zájem o svůj osobní rozvoj, respektování 

práv druhých a pocit zodpovědnosti za způsob jejich života. Všichni však mají rozdílné 

potřeby, očekávání a vnímání světa kolem nich. Jedním z cílů vzájemného poznávání by 

mělo být právě i společné objevování těchto rozdílností, díky kterému se jednotliví 

členové naučí respektovat ostatní a vybudují si vzájemnou důvěru nutnou k formování 

komunity a případné realizaci. 

Účelným nástrojem může být také uskutečnění výzkumu v rámci skupiny s cílem 

zjištění, kdo členové budoucí komunity vlastně jsou, co chtějí, co očekávají, kolik mají 

prostředků, jaké dovednosti mohou komunitě poskytnout atd. Opravdu použitelné 

závěry však vždy přinesou až společná setkání všech zájemců a diskuze nad 

jednotlivými tématy. Tyto meetingy by se měly konat pravidelně a nejlépe na stejném 

místě, hlavně z hlediska marketingu tak, aby se pro případné nové zájemce nemusel 

avizovat stále nový termín a nová lokalita. 

Během procesu formování je během jednotlivých meetingů užitečné také pořizování 

nahrávky z celého jednání tak, aby byly zaznamenány důležité závěry a rozhodnutí. Ty 

by měly být vždy jasně a srozumitelně definované a samozřejmě dosažené pomocí 

konsensu. V průběhu vývoje skupiny je také žádoucí z důvodu nutnosti kontaktu 

s okolím stanovit jasnou identitu komunity, a to ze sociálního i právního hlediska tak, 

aby bylo možné např. zakoupit pozemek, podepsat smlouvy s dodavateli apod. Nutné je 

také sepsání stanov vznikajícího uskupení (spolku, společenství) a založení jeho 

bankovního účtu. 

Nepochybně tou největší výzvou pro skupinu uchazečů o účast v projektu je otázka 

financování a celkové finanční náročnosti projektu. I zde je nejdůležitější vybudování 

důvěry mezi všemi zúčastněnými, např. ještě před financováním samotné realizace 

projektu nejprve sdílením menších částek a společným rozhodováním o jejich využití, 

ať už na uspořádání speciálního workshopu, pořízení propagačních materiálů apod.  

Existuje mnoho dalších témat, jejichž řešení v rámci formování komunity může 

nepochybně vyústit i k rezignaci a opuštění skupiny ze strany některých zájemců, avšak 
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vyjasnění postojů jednotlivých účastníků k těmto problémům je pro budoucí úspěšnou 

realizaci a harmonický život v cohousingu nezbytné. Může se jednat např. o otázky 

chovu domácích zvířat, parkování automobilů, povolení či zákaz kouření a alkoholu, 

dodržování nočního klidu, úklidu a údržby, užívání střelných zbraní, pesticidů atd. 

Těmto a mnoha dalším stěžejním otázkám budoucího fungování komunity by se mělo 

věnovat dostatek času a tím opět posilovat vzájemnou důvěru, se kterou pak mnohdy 

odpadnou zbytečné obavy jednotlivých členů skupiny [Scotthanson Ch., Scotthanson 

K., 2004]. 

Členové by si také měli vyjasnit, jaký je vlastně smysl jejich komunity, tzn. definovat 

vizi, misi a cíl. Nejúčelnější je začít s definicí cíle, jelikož ten je většinou hmotný a 

snadno se projeví jeho dosažení. Cíle se většinou aktualizují s tím, jak jsou cíle stávající 

dosaženy. Příklady cílů pro rozvíjející se komunitu mohou být např. nalezení pozemku, 

přilákání nových členů, porozumění možnostem financování, najmutí profesionálů. Již 

fungující cohousing může mít za cíl vylepšit společné stolování, rozvíjet dětské aktivity 

či zvelebení společných prostor. Cíle by tedy měly být reálné, dosažitelné a měřitelné a 

měly by podporovat misi komunity, která by měla být krátká a výstižná. Vize by pak 

měla být elementem, který bude inspirovat a popohánět komunitu především ve 

chvílích, kdy se objeví problémy a bude potřeba řešit různé překážky. 

Příkladem může být následující schéma vize, mise a cílů: 

 Vize – vícegenerační komunita 

 Mise – přilákat členy s dětmi 

 Cíle – implementace zařízení a vybavení, které bude atraktivní pro děti (hřiště, 

herna, bazén atd.) [23] 

Rozdělení funkcí a stanovení komisí 

Jak již bylo řečeno, každý z jednotlivých členů cohousingu přináší do komunity určité 

schopnosti a dovednosti, které mohou ve všech fázích procesu přispět k plnění 

společných úkolů. Scotthansonovi (2004) doporučují zřízení komisí spravující 

jednotlivé agendy ve fázi developmentu a ve fázi samotného obývání cohousingu. 
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Ve fázi developmentu mohou být komise zřízeny tímto způsobem: 

Koordinační komise 

 členy reprezentanti ze všech ostatních komisí 

 členem také prostředník jako moderátor diskuze 

Právní komise 

 vede všechny záležitosti právního charakteru 

 často funguje společně s finanční komisí 

Finanční komise 

 vede všechny záležitosti týkající se financí 

 pracuje úzce s projektovým manažerem za účelem řízení projektového rozpočtu 

 zakládá operační rozpočet používaný po dokončení projektu a nastěhování 

Marketingová komise 

 koordinuje public relations a marketingové činnosti 

 řídí marketingový rozpočet 

Členská komise 

 spravuje členskou agendu a vzdělávání 

 koordinuje sociální a zábavné aktivity 

 řídí členský rozpočet 

Designová komise 

 spolupracuje s designéry za účelem koordinace participace členů v procesu 

designu. 

Ve fázi po nastěhování je žádoucí zřídit tyto komise pro správu komunity: 

Koordinační komise 

 členy reprezentanti ze všech ostatních komisí 

 schůze méně frekventní, jen za účelem koordinace činností jednotlivých komisí 

 zodpovědná za agendu na členských schůzích 
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Právní a finanční komise 

 vede všechny záležitosti právního charakteru a financí 

 zajišťuje výběr členských příspěvků a placení účtů 

Členská a procesní komise 

 řeší každodenní záležitosti fungování komunity a připomínky členů 

 zabývá se vztahy s vnějším prostředím komunity 

 zajišťuje generální členské schůze 

 koordinuje sociální a zábavné aktivity 

Komise pro správu vnitřních prostor 

 zajišťuje údržbu, vylepšení a plánování společného domu a dalších budov 

 dlouhodobé plánuje údržby a investic budov 

 řízení spotřeby energie 

Komise pro správu venkovních prostor 

 zajišťuje údržbu, vylepšení a plánování venkovních společných prostor a zeleně 

 koordinuje společné úklidy venkovních prostor [Scotthanson Ch., Scotthanson 

K., 2004]. 

1.3.2 Realizace projektu 

Po zformování komunity, vyjasnění všech dílčích rolí a postojů k jednotlivým otázkám 

fungování budoucího cohousingu a stanovení právní identity a principů finančního 

řízení komunity přichází na řadu samotná realizace projektu. V USA se tento proces 

v drtivé většině předává do rukou profesionálům, kteří zajistí zprostředkování 

s nákupem pozemku, zasíťování, architektonické návrhy, projektovou dokumentaci, 

poradenství při výběru vhodného financování, samotnou výstavbu, úpravu terénu, 

výsadbu zeleně, instalaci zelených technologií atd. Tyto činnosti si může skupina řídit a 

financovat sama, několik cohousingových projektů již takto úspěšně vzniklo, nebo 

řízení projektu svěří developerské společnosti, což je v případě cohousingu v USA 

mnohem častější. Důvodem je, že development je finančně náročný, komplexní a 

nepředvídatelný proces a spolupráce se zkušeným developerem může komunitě přinést 
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úsporu času, peněz a méně rizika. Zavedený a úspěšný developer má samozřejmě také 

mnohem lepší vyjednávací pozici s poskytovateli finančních prostředků a dodavateli. 

Kromě toho, že dobrý developer zná možnosti a má kontakty k tomu, aby si peníze 

mohl výhodně půjčit, také disponuje vlastními finančními prostředky, které může do 

projektu vložit. Je schopen vzít na sebe riziko spojené s developerskou činností, s čímž 

má zkušenosti z minulosti a na čemž má postavené své podnikání a dosahování zisku. 

Často spolupracuje s těmi nejlepšími v jednotlivých oborech, výstavbu provádí sám 

nebo za pomoci prověřených externích společností. Pokud se tedy komunita rozhodne 

svěřit realizaci do rukou developera, kupuje po dokončení hotový projekt. 

Spolupracovat s developerem však může také jen v rámci jednotlivých částí projektu, 

např. může sama zakoupit pozemek a zvolit design a další realizaci přenechat 

developerovi. 

Developerem může dále být i jen jeden člen komunity, který má dostatek finančních 

prostředků a z různých důvodů se rozhodne výstavbu realizovat sám. Může např. jít o 

situaci, kdy je na trhu zajímavý pozemek, ale ostatní členové se ještě necítí připraveni 

začít projekt realizovat. Během procesu realizace jsou ostatní tímto developerem 

informování o postupu výstavby, ale kontrola nad projektem a veškerá rizika jsou jen na 

něm. Poté prodává jednotlivé jednotky a podíl na společném vybavení dalším členům 

komunity, případně nově příchozím.  

V každém případě by měla komunita za účelem efektivní a úspěšné realizace takto 

náročného projektu v hodnotě mnohdy desítek milionů využít služeb profesionálů od 

poskytovatelů právních služeb a hypoték, daňových poradců, realitních makléřů a 

odhadců po architekty, inženýry, stavební firmy, specialisty na akvizici pozemků a 

v případě hledání nových členů také marketingových specialistů [Scotthanson Ch., 

Scotthanson K., 2004]. 
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1.3.3 Praktické záležitosti fungování cohousingu 

Efektivní fungování cohousingu a jeho komunity je postaveno na čtyřech základních 

pilířích – interakci, participaci, vzájemné podpoře a pocitu bezpečí: 

Interakce 

Interakce mezi obyvateli cohousingu obvykle probíhá pravidelně. Může být neformální 

a nenucená nebo plánovaná podle předem sestaveného časového rozvrhu. Nejčastěji 

probíhá ve chvílích, kdy jednotliví obyvatelé prochází kolem obydlí ostatních např. při 

cestě z/do zaměstnání, na společném parkovišti na periferii cohousingu, v lobby 

společného domu např. při vyzvedávání pošty nebo čtení společné nástěnky a 

samozřejmě také během společných večeří a pravidelných meetingů nebo při sdílení 

odpovědnosti za různé svěřené úkoly. 

Největší aktivita probíhá po příchodu dospělých ze zaměstnání a případně dětí ze školy, 

tedy ve večerních hodinách a o víkendu. Důležitým "zprostředkovatelem" interakce je 

malá šíře chodníků mezi čelními stranami jednotlivých jednotek, jak je zřetelné 

v uvedených příkladech dánských a amerických cohousingů, stejně jak vizuální přístup 

do společných prostor. Mimo společný dům se dá interakce mezi obyvateli očekávat 

právě kolem zmíněného chodníku, kde mohou být rozmístěny lavičky, prostor pro 

grilování, dětské prolézačky apod. Tyto specifické dispozice ve většině případů vybízí 

obyvatele k určité sociální interakci. 

Komunita si může také předem nastavit pravidla vzájemného navštěvování. Příkladem 

mohou být na viditelném místě umístěná oznámení (např. "vejděte", "zavolejte předem" 

apod.), zda si obyvatelé určité jednotky přejí v danou chvíli být součástí jakékoliv 

interakce, zda stojí o návštěvu dalších členů komunity nebo zda si naopak přejí být 

nerušeni. Ve společném domě může být zřízena nástěnka sloužící k oznámení informací 

o meetinzích, společných večeřích, různých návrzích, úklidu apod.  

Další důležité interakce vznikají při péči o děti, ať už v herně ve společném domě, ve 

společných venkovních prostorách či na procházce mimo areál komunity. V případě 

existence důvěry mezi jednotlivými rodiči zde také vzniká prostor pro vzájemnou 

výpomoc s hlídáním a v péči o potomky, což je mnohdy považováno za jednu 

z největších výhod cohousingu. 
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Organizovaná interakce většinou probíhá v rámci následujících oblastí: 

Administrativa. Obsahem jsou pravidelné meetingy řešící problematiku finančních 

prostředků, zásad komunity, plánování událostí, společných pracovních činností a 

případně sezení s mediátorem za účelem zlepšení komunikace mezi členy či urovnání 

konfliktů v komunitě. 

Maintenance. Maintenance zahrnuje práce nutné k údržbě a rozvoji cohousingu, mj. 

mytí nádobí po společných večeřích, třídění odpadu, úklid společného domu, údržba 

zeleně. Lze sem zahrnout i praní prádla, pokud se rezidenti rozhodnou pro jednu 

prádelnu ve společném domě, místo vlastnictví pračky v každém z obydlí, což jim ušetří 

místo a vybídne k další interakci.  

Oslavy a plánovaná zábava. Zde se jedná např. o společné oslavy narozenin a dalších 

svátků, hudební večery, karaoke, společné sledování TV či filmu. Tento druh interakce 

se samozřejmě ve velké míře odehrává i neplánovaně. 

Vzdělávání. Do této oblasti patří interakce, při které členové komunity či různí hosté 

sdílí určité znalosti nebo vedou různé vzdělávací aktivity. Takové činnosti mohou být 

také dobrou příležitostí k mezigenerační interakci. 

Wellness aktivity. Tato oblast zahrnuje činnosti spojené s fyzickou a psychickou 

pohodou rezidentů. Může se jednat např. o společné cvičení v posilovně, hodiny jógy či 

ranní běhání. Míra této interakce také záleží na tom, jaké vybavení v rámci společných 

prostor se komunita při plánování projektu rozhodne pořídit – např. posilovnu, bazén, 

vířivku, saunu apod.  

Interakce mimo prostor cohousingu. Rezidenti se v případě nadstandartních vztahů 

mnohdy stýkají i mimo samotný prostor cohousingu, ať už jde např. o společnou 

návštěvu kulturních a sportovních události, večeře v okolních restauracích nebo i 

společná dovolená v tuzemsku i zahraničí. 

Dobrovolnictví. Další moznosti interakce může být společný zájem např. o ochranu 

životního prostředí, sociální aktivismus, pomoc chudým, lidem bez domova či 

uprchlíkům apod., na základě kterého se rezidenti angažují v různorodých 

dobrovolnických činnostech. 
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Společné večeře. Vůbec nejvýznamnější událostí a zároveň interakcí celé komunity jsou 

společné večeře, konající se zpravidla 2-5krát do týdne. K tomuto účelu je v drtivé 

většině cohousingů vybudována ve společném domě velká kuchyně a jídelna. Obyvatelé 

cohousingů tuto událost často popisují jako “lepidlo, které drží komunitu pohromadě“.  

Participace 

Participace rezidentů je nutná nejen ve fázi formování komunity a fyzické realizace 

projektu tak, jak bylo popsáno výše, ale i po nastěhování během každodenního 

fungování cohousingu. Pro různé účely a další navazující projekty se od obyvatel 

očekávají nápady, informace, rozhodování i pracovní síla. Rozhodnutí by měla být 

přijímána po konsensu všech zainteresovaných a po vyřešení všech stížností 

v diskuzním kroužku. Nevýhodou rozhodování na základě konsensu může být velká 

časová náročnost, jelikož musí být vyslechnuty všechny názory a připomínky a přijato 

řešení vyhovující všem obyvatelům. V mnoha situacích je samozřejmě nutná ochota 

zúčastněných navrhovat a přijímat kompromisy, proto by se rezidenty cohousingu 

neměli stávat lidé, kterým tato vlastnost chybí. 

Generální meetingy všech dospělých obyvatel, na kterých jsou řešeny zásadní 

problémy, události a směrnice, se zpravidla konají jednou za měsíc. K tomu jsou také 

stanoveny další komise řešící specifické oblasti, např. takovým způsobem, jak je 

popsáno v kapitole Formování komunity. Od všech dospělých je tedy vyžadován určitý 

počet hodin, které každý měsíc věnují práci pro komunitu. Tento příspěvek se 

v jednotlivých cohousingových projektech může lišit na základě rozdílného počtu 

jednotek a obyvatel.  

Vzájemná podpora 

Vzájemná podpora rezidentů cohousingu se může projevovat při různých příležitostech. 

Mezi ty nejčastější patří sdílení péče o děti, domácí mazlíčky, majetek ostatních či 

v době nemoci, společné užívání automobilu, pomoc s různými úkoly, nakupování pro 

ostatní, odvoz dětí do školy apod. Dalším příkladem může být například dlouhodobá 

nemoc některého z rezidentů či jeho hospitalizace. V tom případě ostatní z komunity 

mohou např. udržovat jeho majetek, postarat se o domácí mazlíčky, zařídit pronájem 

jeho jednotky atd. 
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Mezi rezidenty často funguje také vzájemné půjčování či předávání věcí a předmětů 

různého druhu. Může se jednat např. o nářadí k údržbě domu či automobilu, 

zahradnické, kuchyňské, hygienické nebo úklidové potřeby, nástroje pro cvičení a sport, 

hudební nástroje, knihy nebo i oblečení. Zvykem může být také darování či výhodný 

prodej věcí po odrostlých dětech dalším rodinám s dětmi v příslušném věku, především 

oblečení, jízdní kola, kolečkové brusle atd.  

Bezpečí 

Zajištění pocitu bezpečí je jedním ze základních aspektů designu cohousingových 

projektů, který předepisuje vytvoření bezpečného chráněného prostoru. K tomu patří již 

mnohokrát zmíněná separace od automobilové dopravy nebo možnost vizuální kontroly 

dění na pěší zóně či nádvoří z jednotlivých jednotek, což je z hlediska bezpečnosti 

důležité především pro rodiny s malými dětmi. 

V cohousingových komunitách je také běžné zanechání osobních věcí rezidentů bez 

dozoru i ve venkovních prostorách nebo nezamykání svých privátních jednotek. Tento 

pocit bezpečí samozřejmě narůstá a zmenšuje se podle umístění dané jednotky v rámci 

pozemku, nejbezpečněji se zpravidla cítí rezidenti bydlící v samotném středu parcely, 

méně pak ti na jejím okraji. Nezřídka je celý prostor na svých okrajích hlídán také 

alarmem nebo kamerovým systémem [Torres, 2001]. 
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2 COHOUSING V ČR 

2.1 Předpoklady pro realizaci cohousingu v ČR 

V tuto chvíli v České republice neexistuje jediný dokončený cohousingový projekt 

v takové podobě, jak je známe např. z Dánska a Spojených států amerických. V těchto 

zemích se již jedná o známý fenomén, počty projektů zde každým rokem narůstají a 

obyvateli se stávají zpravidla většinově smýšlející lidé z různých sociálních vrstev a 

věkových skupin, zatímco v Česku je tato forma bydlení stále považována za krajně 

alternativní a známá jen mezi úzkou skupinou obyvatelstva. I ostatní podmínky a 

předpoklady pro vznik cohousingového bydlení jsou ve zmíněných zemích díky 

několikaleté existenci tohoto typu komunitního bydlení a narůstajícím zkušenostem 

všech zainteresovaných nepochybně přívětivější. V této kapitole jsou představeny 

legislativní a společensko-ekonomické předpoklady v českých podmínkách. 

2.1.1 Legislativní předpoklady 

Realizace cohousingu a vztahy vznikající pří jejím průběhu jsou stejně jako u všech 

ostatních staveb upraveny různými legislativními předpisy. Soukromoprávní povahu 

mají především vztahy vlastnické a občanskoprávní, resp. obchodněprávní vztahy 

vznikající mezi stavebníkem a osobami, které stavbu projektují nebo provádějí. 

Veřejnoprávní povahu mají pak zejména vztahy mezi stavebníkem, orgány veřejné 

správy (stavební úřad a dotčené orgány státní správy jako např. ochrana přírody a 

krajiny, památková péče, veřejné zdraví atd.) a účastníky řízení, jejichž práv se 

plánovaná výstavba může dotknout. Důležitým orgánem je v tomto procesu také místní 

územní samospráva obce nebo města, na jejímž správním území se stavba bude 

realizovat. Ze zákona má možnost určovat na základě územně plánovací dokumentace 

podmínky výstavby a požadovat po stavebníkovi splnění dalších podmínek, které se 

týkají např. připojení na veřejné sítě obce, zvláštních požadavků na dopravní a 

technickou infrastrukturu apod. 

Konkrétní právní předpisy k výstavbě jsou stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky o 

územním plánování, o obecních požadavcích na využívání území, o obecných 

technických požadavcích na stavby, o dokumentaci staveb, o územním a stavebním 

řízení a další. Dále se jedná také o předpisy upravující činnost architektů, inženýrů či 

techniků zainteresovaných v některé z fází plánování či realizace, související předpisy k 



49 

 

veřejné správě, k péči o veřejné zdraví, k péči o přírodu a krajinu, k péči o kulturní 

bohatství (památková péče), k infrastruktuře dopravní a technické (voda, elektřina, plyn, 

elektronické komunikace) a o technické normalizaci. 

V místě předpokládané realizace se zkoumá přípustnost stavby z hlediska charakteru 

území či územního, resp. regulačního plánu. Pokud je lokalita určena územním plánem 

k výstavbě, může se realizace řídit pouze územní studií obvykle stanovující základní 

podmínky jako umístění stavby na pozemku a poměr zastavitelných a nezastavitelných 

ploch, základní objem/výška a napojení na síť veřejné infrastruktury. Požadavky na tvar 

střech, barvu fasády a použité materiály bývají většinou pouze doporučené. Příslušná 

prováděcí vyhláška, v tomto případě č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na 

využívání území, stanoví také např. požadavky na vymezování území, umisťování 

staveb, rozestupové vzdálenosti, parkování, přístup požární techniky apod. 

Stavební zákon u staveb a materiálů určuje požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost 

při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti 

hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Pokud není stavba dodána externím 

dodavatelem, je za její realizaci zodpovědný výhradně stavebník. Některé činnosti může 

provést svépomocí pod dohledem odborně způsobilé osoby, ostatní však mohou 

provádět pouze oprávněné osoby (např. instalace plynového topení, elektroinstalace a 

jiné technické zabezpečení budovy) [24]. 

Realizace cohousingu v českém prostředí z legislativního hlediska není nemožná, avšak 

je nutné, vzhledem k jeho specifickým designovým aspektům, pozornost věnovat 

některým zákonným požadavkům. Jedná se např. o odstupy staveb stanovené v § 25 

příslušné vyhlášky, který mj. uvádí, že „pokud je mezi rodinnými domy volný prostor, 

vzdálenost mezi nimi nesmí být menší než 7 m a jejich vzdálenost od společných hranic 

pozemků nesmí být menší než 2 m. Ve zvlášť stísněných územních podmínkách může být 

vzdálenost mezi rodinnými domy snížena až na 4 m, pokud v žádné z protilehlých stěn 

nejsou okna obytných místností.“ [25]. U dvojdomků nebo řadové zástavby se však 

požadavky na odstupy i některé další územní požadavky neuplatňují buď vůbec, nebo 

nikoli v celém rozsahu. 
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Parkování na okraji pozemku typické pro zahraniční příklady cohousingů může být 

problematické z hlediska výkladu § 21, odst. 1, dle kterého „odstavná a parkovací stání 

pozemků staveb pro bydlení nebo rodinnou rekreaci podle § 20 odst. 5 a 6 musejí být 

umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné.“ [25]. 

V paragrafu § 20 se pak uvádí, že „ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro 

rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní 

komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby.“ [25]. Nelze tedy 

k jednotlivým privátním jednotkám vybudovat pouze úzké cesty pro pěší známé ze 

zahraničních projektů, pokud vzdálenost těchto jednotek od nejbližší zpevněné 

komunikace bude větší než 50 metrů. 

2.1.2 Společensko-ekonomické předpoklady 

Určité prvky dnešního cohousingu lze nalézt už v tradiční české vesnici. I zde 

existovaly aspekty vzájemné provázanosti, interakce a pomoci. Tyto systémy však byly 

deformovány nucenou kolektivizací řízenou shora a důsledkem je, že po zkušenosti se 

socialismem převažuje v české většinové společnosti odpor k jakékoliv formě sdílení a 

naopak důraz je kladen na individualismus, okázalé projevy vlastní ekonomické situace 

vůči ostatním či odlišení se. Je zřejmé, že právě v zemích jako Dánsko a Švédsko, kde 

se podobné modely chování vyskytují zřídka, měl cohousing ty nejlepší společenské 

předpoklady pro svůj vznik a rozvoj.  

Věřím, že právě v nejbližších letech se ukáže, zda i v českém prostoru dozrály 

podmínky pro vznik prvních cohousingových projektů. Informační věk dnes 

nepochybně umožňuje získání adekvátních informací, které lidem pomohou správně 

porozumět konceptu cohousingu, což je ve vztahu k veřejnosti tím nejdůležitějším 

aspektem. Potřeba jsou tedy - kromě skutečného zájmu potencionálních rezidentů - 

především silní iniciátoři a lídři schopní vést celý náročný a zdlouhavý proces v případě 

budování cohousingu zdola, developeři připravení realizovat nekonvenční nápady 

namísto pouhé maximalizace zisku v případě realizace shora a samozřejmě přívětivá 

ekonomická situace střední třídy. 

Dle průzkumu trhu společnosti YIT Stavo z roku 2013 zaměřujícímu se na preference 

kupujících při pořizování nové nemovitosti je až pro 48 % českých respondentů 

nejdůležitějším kritériem při výběru cena, což je nejvíce ze všech sledovaných zemí, 
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mezi které patří Slovensko, Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko. 11 % respondentů 

považuje za nejdůležitější kritérium umístění nemovitosti v rámci lokality, 7 % pak 

atraktivitu lokality, vybavenost a dostupnost lokality. Právě vyšší cena cohousingového 

bydlení může být negativním aspektem při rozhodování o účasti v projektu.  

Ačkoliv byl především v USA cohousing nejprve považován za alternativu pro sociálně 

slabší rodiny, ukazuje se, že počáteční náklady jsou zpravidla vyšší než na stavbu 

individuálního domu, což je zapříčiněno především nutností investic do společných 

prostor a vybavení. To však může být v budoucnu vykompenzováno úsporami 

z rozsahu. Pozitivním aspektem by naopak mohly být aktuálně velice nízké úrokové 

sazby a celkový růst ekonomiky, který vede v k vyšším mzdám a lepší ekonomické 

situaci domácností. Průzkum také uvádí preferovanou velikost při případném pořízení 

rodinného domu. Více než 73 % respondentů uvádí velikost vyšší než 100 m2, např. u 

dvou představených dánských cohousingů Drejerbankenu a Jystrupu se však velikost 

privátních domů pohybuje v rozmezí od 63 do 97 m2 [26]. 

Nejobsáhlejším českým informačním zdrojem o cohousingu jsou internetové stránky 

spolku Cohousing CZ, které informují o podstatě cohousingu, představují zahraniční 

příklady či specifické modely cohousing 40+, cohousing pro seniory atd. Jelikož 

představitelky spolku jsou mj. zároveň autorkami disertačních prací o cohousingu, mají 

s touto problematikou bohaté zkušenosti, které využívají např. i při pořádání různých 

setkání, přednášek či workshopů s širokou veřejností. O propagaci cohousingu usilují i 

webové stránky JKA Cohousing, jejichž autoři nabízí zájemcům i konkrétní 

architektonické řešení. Občas lze i v některých dalších mediích najít různé popularizační 

články věnující se cohousingu. 

Nejvíce se v ČR do povědomí dostává tzv. senior cohousing, který je specifickou 

formou blízkého sousedského bydlení a je odpovědí na stárnutí populace a snahou o 

aktivní život seniorů. Senior cohousingem se mj. zabývala i jedna z představitelek výše 

zmíněného spolku Cohousing CZ ve své disertačních práci s názvem Bydlení seniorů v 

kontextu stárnutí populace: cohousing a senior cohousing, ke které bylo jako podklad 

realizováno i dotazníkové šetření. Jeho cílem bylo upozornit na existenci senior 

cohousingu jako alternativy jiných způsobů bydlení seniorů, zjistit případný zájem o 

senior cohousing v ČR mezi lidmi ve věkových kategorií od 20 let a jeho preferovanou 

podobu. Větší část respondentů vnímala senior cohousing pozitivně, a to i přesto, že jim 
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do té chvíle byla jeho podstata neznámá. Nejlepší ohlas vzbudil ve věkové skupině 50-

70 let. Nejčastější motivací bylo zmírnění vlastní osamělosti, podpora nezávislosti na 

pomoci od státu či rodiny, vzájemná pomoc, společnost přátel a udržování sociálních 

kontaktů. Jako nevýhody byly jmenovány riziko konfliktů, složitá domluva nebo řízená 

koncentrace osob staršího věku bez dostatečné integrace do existující sídelní a sociální 

struktury (což v případě klasického vícegeneračního cohousingu problémem není). Mezi 

preferovaná společná zařízení či prostory patřily zahrada, tělocvična, bazén či dílny a 

mezi společné aktivity by respondenti zařadili především posezení u kávy či čaje a 

sdílení koníčků. Společnému vaření a stolování ve společné kuchyni a jídelně se naopak 

v průzkumu dostalo minimálního zájmu, což může být určitým zklamáním, jelikož na 

základě zahraničních zkušeností se jedná o jeden ze základních prvků interakce v 

cohousingu [27]. 

Podpory se senior cohousingu, resp. "komunitnímu bydlení pro seniory" dostává i ze 

strany veřejné správy, jelikož v květnu 2015 byla poprvé v historii vyhlášena 

Ministerstvem pro místní rozvoj ČR výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace na 

výstavbu Komunitních domů seniorů v rámci podprogramu Podpora výstavby 

podporovaných bytů pro rok 2015, v rámci které je pro přerozdělení připraveno 160 mil. 

Kč. Podpora není zacílena pouze pro osoby starší 65 let či pro osoby zdravotně a tělesně 

postižené, ale je určena pro seniory už od 60 let, u kterých je vysoká pravděpodobnost 

stále aktivní pracovní produktivity. Fyzické podnikající a právnické osoby (včetně obcí) 

mohou žádat o finanční podporu investiční výstavby bezbariérového bytového domu, 

který obsahuje minimálně 10 nejvýše však 25 upravitelných bytů o maximální výměře 

45 m2 a sdílené prostory, které podporují komunitní živost seniorů žijících 

v komunitním domě seniorů. Na jeden byt Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytuje 

650 tisíc korun, a to až do výše 500 tis. EUR na jeden dům, v souladu s nařízením 

Evropské komise „SGEI de minimis“ [28]. 

K získání vypovídajícího obrazu o vztahu široké české veřejnosti k potencionálním 

bydlení v klasické vícegenerační cohousingové komunitě by byl nepochybně třeba 

odpovídající sociologický průzkum. Věřím, že právě dnes, čtvrt století po pádu 

komunismu, kdy se již v mnoha ohledech hlásí ke slovu generace vyrůstající 

v demokratické společnosti, by takový průzkum přinesl velmi zajímavé výsledky a 

alespoň částečnou odpověď na nejdůležitější otázku, zda je vůbec česká společnost 
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připravena nepokládat cohousing za krajně alternativní způsob života, přijmout ho 

takovým způsobem, jak se tomu děje v západních vyspělých zemích, nebo dokonce zda 

by měl dostatečný počet jedinců zájem a touhu stát se cohousingovým rezidentem. 

2.2 Projekty cohousingu v ČR 

V této části textu jsou představeny příklady záměrů vybudovat komunitní bydlení 

přibližující se cohousingu v českém prostředí. Jediným českým projektem respektujícím 

při své realizaci a plánovaném fungování všechny charakteristické znaky cohousingu je 

projekt 9 Pramenů ve Starém Jičíně, jehož dokončení do finální podoby je však 

plánováno až v horizontu 10-15 let. 

Ostatní projekty buď svou charakteristikou neodpovídají typickým cohousingům tak, 

jak je známe ze zahraničí (Těšíkovská Bydlina u Olomouce, Kmen v Říčanech u Prahy), 

nebo byly pozastaveny (Český cohousing), resp. se členové rozhodli nastěhovat se 

společně do developerského projektu s rozšířenými možnostmi interakce obyvatel (Kde 

domov můj – developerský projekt Modřanský háj). 

Uvedeným projektům předcházela iniciace samotných potenciálních rezidentů, existují 

však i projekty s některými znaky cohousingu plánované a realizované developerskou 

společností – v ČR se jedná např. o Alfarezidenci na pražském Žižkově nebo Zahradu 

v Lysé nad Labem. I přes implementaci určitých cohousingových prvků však tyto 

projekty v žádném případě není možné považovat za pravý cohousing a v tomto výčtu 

se objevují jen jako ukázka či předzvěst možného budoucího pozitivního vývoje 

směrem k realizacím opravdových cohousingů v Česku. 

2.2.1 9 pramenů 

Jediný český projekt cohousingu se všemi jeho charakteristickými znaky vzniká ve 

Starém Jičíně na severní Moravě. Momentálně je dokončen jeden dům, který vlastní 

hlavní iniciátoři a představitelé projektu – manželé Martochovi. Tři přilehlé pozemky 

jsou již ve vlastnictví jiných rodin a připravuje se na nich výstavba privátních domů. 

Další pozemky k výstavbě budou k dispozici v horizontu 3-5 let po změně územního 

plánu, pro ně v tuto chvíli komunita hledá 5 sympatizujících rodin, které by se staly 

dalšími potencionálními rezidenty. Dále iniciátoři vybízí k participaci libovolný počet 

dalších rodin, které by chtěly bydlet v blízkosti cohousingu na Starém Jičíně nebo v 



54 

 

některé z přilehlých obcí a jednu farmářskou rodinu s trvalým zájmem věnovat se 

pěstování jídla pro ostatní obyvatele cohousingu (placené místo, na které se budou 

skládat obyvatele cohousingu). 

Pro koncepci staveb cohousingu budou uplatněny následující základní zásady: 

 Přízemní dřevostavby o libovolné velikosti orientované na jih nebo jihozápad 

 Zelené střechy s pultovou střechou a mírným sklonem 

 Zateplení na úrovní nízkoenergetického nebo pasivního domu 

 Bez pevných plotů (oplocený bude celý cohousing jedním společným plotem, 

přípustné jsou pouze zelené ploty) 

 Zasazení do permakulturní zahrady 

 Snaha o minimální závislost na externí infrastruktuře a zdrojích energie: 

o Vlastní nebo společná studna pro několik domů 

o Vlastní nebo skupinová čistička  pro několik domů 

o Topení převážně dřevem, případně jiným ekologický šetrným způsobem 

o Bez připojení k plynu 

o Elektřina zatím od externích dodavatelů, po snížení cen za fotovoltaiku 

na přijatelnou úroveň předpoklad plné energetické nezávistlosti 

 Domy postavené bez půjček nebo pouze s minimálními půjčkami: 

o stavba svépomocí 

o s ohledem na rozpočet a finanční možnosti jednotlivých rodin aplikace 

postupné varianty výstavby - v první etapě postavit základní plně 

obyvatelnou část a k ní v dalších etapách přidávat navazující části 

 Samostatná jezírka pro jednotlivé domy a jeden rybník (cca 500m2) ve 

společném prostranství. 

Komunita má také stanovené následující plány a vize: 

Plány na následující 3-4 roky 

 Postavit příjezdovou cestu k prvním domům. 

 Postavit 4 individuální domy (nebo moduly) prvních obyvatel cohousingu. 

 Rozšířit územní plán pro výstavbu dalších 4-5 domů. 

 Položit základy permakulturní zahrady a biofarmy v okolí jednotlivých domů. 

 Začít tvořit společné zázemí pro všechny členy cohousingu 
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o sdílený transportní park (kola, osobní automobily, menší nákladní 

vozidlo), 

o sdílenou dílnu s nářadím, 

o saunu ve stylu ruské bani, 

o samostatné garsonky pro návštěvy, přátele či dobrovolníky, účastníky 

seminářů nebo nemohoucí rodiče či jiné členy rodiny, 

o samostatná odpočinková místa. 

 Nastartovat vzdělávací semináře a workshopy podporující trvale udržitelný 

život. 

Vize na následujících 10-15 let 

 Postavit zbývajících 5 domů pro další obyvatele cohousingu. 

 Vykopat individuální jezírka a společný rybník. 

 Dokončit výsadbu permakulturní zahrady a biofarmy na celém pozemku (cca 4 

hektary). 

 Koupit nebo založit les v okolí Starého Jičína. 

 Získat maximální nezávislost na externích zdrojích energií. 

 Získat maximální potravinovou soběstačnost podporou vlastní farmářské rodiny 

(pokud bychom se dostali na 70 %, tak je to skvělý výsledek). 

 Vytvořit silný fungující systém směnného obchodu a přátelské výpomoci 

nezávislý na penězích společně s dalšími obyvateli Starého Jičína  

 Postavit vzdělávací centrum, jehož součástí budou také společné kanceláře 

(coworking centrum) určené nejen pro obyvatele cohousingu. 

 Dokončit tvorbu společného zázemí pro všechny členy cohousingu (viz výše). 

 Položit základy školy zaměřené na individuální rozvoj talentu a silných stránek 

jedince. 

 Inspirovat ke změně také ostatní obyvatele obce Starý Jičín a motivovat je ke 

znovu navazování kvalitních sousedských/rodinných vztahů a znovu vytváření 

lokální ekonomiky. 

 Aktivně se angažovat na komunální úrovni obce a na území okresu. 

 Stát se silným pozitivním příkladem komunitního, soběstačného, ekologického a 

udržitelného bydlení [29]. 
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Kromě klasických prvků cohousingu známých ze zahraničí je z formulace plánů a vizí 

zřejmé také silné zaměření komunity na soběstačnost, ekologii a udržitelný rozvoj. 

Skupina se chce věnovat i vzdělávání a osvětě v těchto oblastech určené pro širokou 

veřejnost. Během roku organizuje komunita několik informativních setkání pro 

potencionální další zájemce o účast v projektu, od kterých očekává zájem o zmíněné 

oblasti a daný způsob života. 

2.2.2 Developerské projekty 

Alfarezidence 

Tento developerský projekt byl realizován na pražském Žižkově v lokalitě Na Vackově 

v letech 2006-2011 a v současné době jsou na prodej poslední volné byty z celkových 

124. Projekt se principům cohousingu přibližuje vymezením soukromých, polo-

soukromých, veřejných a polo-veřejných prostorů. Veřejná část působí navenek a 

reprezentuje. Za vnější fasádou domů se skrývají poloveřejné zóny, komorní prostory 

mezi domy, které slouží obyvatelům alfarezidence funkčně i k relaxaci. Domy mají 

polosoukromou část - obytný dvůr se zahradní úpravou a klubovnou, jež mají k 

dispozici obyvatelé jednotlivých hnízd [30].  

Obr. 27 – Alfarezidence – koordinační situace 

 

Zdroj: [31] 
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Obr. 28 – Alfarezidence – obytný dvůr 

 

Zdroj: [32] 

Obr. 29 – Alfarezidence – společné prostory 

 

Zdroj: [32] 

Zahrada v Lysé nad Labem 

Tento projekt by měl v pěti etapách nabídnout celkem 259 bytů ve třinácti 

nízkoenergetických domech. Stavět se začalo v roce 2009, následovala však tříletá 

přestávka z důvodu finanční krize. Nyní je v prodeji první etapa projektu zahrnující dva 

bytové domy. I zde se developer snaží implementovat vymezení soukromých, 

polosoukromých, společných, poloveřejných a veřejných prostor. V jednotlivých 

domech budou k dispozici klubovny k různým účelům. Předpokládá se pořádání 

kulturních, vzdělávacích, relaxačních a sportovních aktivit. Veškeré parkování 

automobilů bude umístěno v podzemních garážích a na pozemku se bude vyskytovat 
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mnoho zeleně. Součástí čtvrti bude také pasáž s obchody, poštou, zdravotnickým 

zařízením, restaurací, kavárnou, společenským sálem a bazénem. Developer dle popisu 

projektu očekává silnou participaci a interakci budoucích obyvatel. Otázkou je, zda 

k tomuto bude vůle i na straně samotných rezidentů [33]. 

Obr. 30 – Zahrada – koordinační situace 

 

Zdroj: [34] 

2.2.3 Ostatní projekty 

Těšíkovská Bydlina 

Tato komunita složená ze dvou rodin se nachází v přírodě nedaleko Olomouce, kde 

obývá velkou budovu upravenou pro rodinné bydlení a pořádání seminářů a hospodaří 

na pozemcích o rozloze 7 hektarů. Pozemky se používají pro pěstování ovoce a 

zeleniny, rovněž jsou pastvinami pro koně, ovce a kozy. Základními pilíři jsou rodinné 

bydlení a propojení s přírodou s využitím myšlenek typických pro rodové osady a 
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rodová místa, trvale udržitelný rozvoj, samozásobování a propojení s rostlinami a 

zvířaty [35]. 

V roce 2011 se skupina rozhodla přetvořit své soužití v cohousing. Členové skupiny se 

na toto téma zúčastnili workshopu a za účelem dotvoření sousedského bydlení v 

cohousing založili občanské sdružení [Svátková, 2012]. 

Kmen 

Kmen je komunita lidí se silným vztahem k přírodě momentálně sdílející velký dům o 

čtyřech jednotkách v Říčanech, ve kterém sdílí kuchyni, sociální zařízení, zahradu, 

garáž a sklep. Momentálně se tedy jedná spíše o spolubydlení podobně smýšlejících 

lidí. Přestože je plánování a případná realizace opravdového cohousingu dlouhodobým 

cílem komunity, v této chvíli není možná vzhledem k finanční náročnosti takového 

projektu [36]. 

Kde domov můj 

Jedná se o první českou skupinu usilující o vybudování cohousingu podle amerického 

vzoru. Skupina začala vznikat v roce 2009 po návratu dvou zakládajících členů z USA, 

kde do problematiky cohousingového bydlení osobně nahlédli. V roce 2010 se však od 

nich zbytek skupiny znovu oddělil a pokračoval dále pod názvem Český cohousing. 

Původní zakládající členové – manželský pár – se poté vzdal myšlenky náročného 

budování vlastního cohousingu. Nejprve spolupracoval za účelem nastěhování 

s developerským projektem Zahrada v Lysé nad Labem, ale nakonec se rozhodl 

nastěhovat do jiného projektu – Modřanského háje v Komořanech. Nadále se snaží šířit 

informace o cohousingovém bydlení za účelem přistěhování podobně smýšlejících osob 

do tohoto projektu [Svátková, 2012]. 

Český cohousing 

Tato skupina byla založena lidmi, kteří v roce 2010 opustili projekt Kde domov můj, za 

účelem pokračovat v plánování cohousingové komunity s principy udržitelnosti, 

ekologie a soběstačnosti. V plánu bylo vybudování souboru obytných jednotek přibližně 

pro 20 rodin. Společné schůze se konaly do konce roku 2011, v současné době je 

projekt pozastaven [Svátková, 2012]. 
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3 COHOUSING A UDRŽITELNOST 

3.1 Principy udržitelnosti 

Tato práce se primárně zabývá cohousingem ve vztahu k udržitelnému rozvoji. Pro 

tento pojem lze prezentovat řadu definic. Pravděpodobně tou nejznámější v českém 

prostředí je definice podle zákona o životním prostředí: „Udržitelný rozvoj je takový 

rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich 

základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené 

funkce ekosystémů.“ [37]. 

Další často používanou je definice podle Místní agendy 21: „Udržitelný rozvoj znamená 

především rovnováhu - rovnováhu mezi třemi základními oblastmi našeho života 

(ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím), také rovnováhu mezi zeměmi, 

různými společenskými skupinami, dneškem a budoucností apod.“ [38]. 

Rozlišují se tedy tři základní pilíře udržitelného rozvoje – ekonomický, sociální a 

ekologický. Jana Kubcová (2010) uvádí následující principy udržitelnosti při návrhu, 

výstavbě a fungování cohousingového bydlení: 

Ekonomické principy 

• podpora lokálních investic (při výstavbě), ideálně ve spolupráci s místními firmami (s 

podílem práce svépomocí nebo podpora lokálního pracovního trhu), 

• efektivita využívání zdrojů, 

• podpora práce z domova (drobné podnikání, snížení počtu osob dojíždějících denně za 

prací) a práce na částečný úvazek (díky vyššímu sociálnímu kontaktu v komunitě). 

Sociální principy 

• zvýšená úroveň sousedských vztahů (vyšší uspokojení potřeb sociálních vazeb, pocit 

bezpečí v místě bydlení), 

• demokratické procesy rozhodování pří výstavbě a provozu (posílení odpovědnosti, 

komunikačních a organizačních schopností rezidentů), 
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• snížení rizika sociálního vyloučení obyvatel a pocitu osamělosti (vzájemná podpora v 

komunitě, omezení efektu tzv. zelených vdov, posílení mezigeneračních vazeb, 

společné aktivity), 

• vyšší odpovědnost za prostředí, ve kterém žiji (participace na výstavbě i provozu), 

• částečná možnost nahradit chybějící občanskou vybavenost (školky, obchod, 

setkávání, volnočasové prostory v rámci společných prostor a společných aktivit), 

• kvalitní obytné prostředí podporující rozvoj sociálních vazeb rezidentů (parkování na 

okraji pozemku, pěší komunikace mezi domy, vyvážený poměr soukromých a 

společných prostor, společná zahrada, společné vybavení), 

• efektivita ve využívání volného času pomáhající k odbourání civilizačních stresů 

(např. vzájemná výpomoc při vyzvedávání dětí ze škol, nákupech, společné večeře), 

• intenzifikace v komunikaci s veřejnou správou, vyšší angažovanost v lokálních 

aktivitách (občanské aktivity, kontrola fungování veřejné správy, aktivní účast). 

Ekologické principy 

• zefektivnění dopravní infrastruktury a snížení dopravy (snížení potřebných ploch 

komunikací pro automobily na pozemku, sdílení aut, efektivita ve využívání 

automobilové dopravy), 

• hustota zástavby na daném pozemku vyšší než u běžné výstavby rodinných domů (při 

užití např. řadové nebo jinak intenzifikované zástavby nižší ochlazované vnější obalové 

plochy domů – nižší energetická náročnost budov), 

• rozložení zastavěné plochy a nezastavěné na pozemku může pozitivně přispět 

k zachování prostupnosti biotopů v území – scelené zahrady, 

• nižší nároky na veřejnou infrastrukturu (např. vlivem nižšího podílu zpevněných a 

zastavěných ploch lze snáze řešit však dešťových vod na pozemku, využití 

alternativních zdrojů energie, snaha o maximální soběstačnost souboru z hlediska 

energetických zdrojů), 

• nižší celková potřeba plochy pozemku na bytovou jednotku než u běžné rodinné 

zástavby, 

• společné technické vybavení (centrální vytápění a příprava TUV, společné odpadové 

hospodářství), 



62 

 

• efektivita ve využívání technického vybavení (např. velmi typická společná prádelna, 

nářadí, sekačky na trávu, prostorů pro kutění, dobře vybavené kuchyně apod.), nižší 

spotřeba domácností, 

• pozitivní vztah k ochraně životního prostředí (recyklace, kompostování, péče o 

osázené plochy, hodnotový žebříček rezidentů), 

• snaha o snížení nutných životních nákladů na bydlení, 

• užití lokálních materiálů a technologií výstavby. 

Principy udržitelnosti při návrhu, výstavbě a fungování bydlení označovaném jako 

cohousing (z perspektivy architektury a urbanismu) 

• vyšší hustota zástavby může přispět k zachování volných ploch obcí (vyžaduje však 

důsledné využívání vnitřních rezerv sídel pro výstavbu, což úzce souvisí s územním 

plánováním obcí), 

• nižší nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu (snížení veřejných 

investičních nákladů), 

• architektura souborů vykazuje spíše prvky „mainstreamové“ výstavby (v pozitivním 

smyslu to lze vnímat např. V Dánsku, v ČR spíše riziková charakteristika) - snadno 

architektonicky uchopitelné prostředí pro rezidenty i okolí, 

• participace rezidentů při výstavbě bytového souboru přirozeně podporuje jejich zájem 

o místní územní plánování a veřejnou správu, 

• charakter výstavby může zatraktivnit lokalitu pro angažované skupiny obyvatel a vést 

později k rozvoji místních aktivit, 

• charakter obytného souboru může přispět k posílení věkové diverzifikace rezidentů 

předměstských a příměstských oblastí, 

• netypický charakter výstavby může podpořit diskuzi o principech územního plánování 

obcí a vést k větší flexibilitě územního plánování, 

• urbanisticko-architektonické řešení cohousingových souborů obsahuje typicky prvky, 

které jsou částečně v rozporu s platnou stavební legislativou (malá vzdálenost domů, 

parkování na okraji pozemku, prostory bytů ústící do společné kryté haly apod.), 

diskuze na tato témata může vést k přehodnocení struktury normativů pro současnou 

výstavbu, 
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• rozloha a charakter souborů vyžaduje spolupráci s veřejnou správou obcí, což může 

podpořit diskuzi o současném charakteru zástavby příp. bytové politice státu [Kubcová, 

2010]. 

3.2 Funkce cohousingu přispívající k udržitelnosti 

Preference života v komunitách založených na blízkém sousedství byly především 

v Severní Americe v tomto století postupně nahrazeny přáním bydlet na předměstí 

s nutností každodenního užívání automobilů. Tyto lokality často zcela ignorují 

sousedské měřítko, což vede k neefektivitě a neudržitelnosti. Cohousing může být na 

druhou stranu cestou k udržitelné společnosti, jejíž měřítko se nachází mezi rodinou a 

municipalitou, a nabízí vhodnější podmínky k aplikaci nekonvenčních nápadů, 

obnovitelných technologií a ekologických strategií.  

Dobré sousedské vztahy a sdílení 

Cohousingové komunity inklinují k využívání přírodních zdrojů a materiálů efektivněji 

než tak činí konvenční development. Touha po dobrých sousedských vztazích vede 

k seskupování a shlukování privátních obydlí, díky čemuž je zábor potřebné půdy a 

spotřeba energie a materiálu nižší. Velké části komunity zaujímají sdílené prostory 

vybízející k interakci a umožňující rezidentům společné užívání různých zařízení a 

předmětů bez nutnosti jejich koupě, skladování a udržování v každé privátní jednotce. 

Jak již bylo několikrát zmíněno, součástí standartního cohousingu je společný dům 

s kuchyní, jídelnou, dětskou hernou a společná zahrada s rekreační zónou. Dalším 

rozšířením může být prádelna, pokoje pro hosty, bazén, sauna, hudební místnost, dětské 

hřiště, knihovna, kanceláře apod.  

V zavedených komunitách existují různé úrovně kooperace, kdy si rezidenti navzájem 

poskytují různé služby, jako je péče o děti, nákupy, odvozy automobilem, společné 

stolování a různé sociální aktivity. Rutinní záležitostí je sdílení zařízení, nářadí, 

vybavení pro rekreaci a zábavu, jízdních kol nebo automobilů. Díky společnému 

nákupu namísto individuálního si komunita může dovolit lepší kvalitu a efektivitu, např. 

u praček ve společné prádelně, sekaček na trávu či spotřebičů ve společné velké 

kuchyni. Dalším důsledkem tohoto sdílení je také potřeba menších individuálních 

jednotek a úspora místa. 
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Design 

Při rozhodování o umístění a designu komunity je zpravidla kladen důraz na nutnost 

nepřispívat k rozšíření tzv. "urban sprawl", tedy nekontrolovaného rozrůstání měst a 

obcí do okolní krajiny. Rezidenti často volí způsob rekultivace ve stávajících městských 

oblastech opravou a renovací stávajících konstrukcí a infrastruktury. Tyto komunity 

jsou zpravidla umístěny v pěší vzdálenosti od zařízení, jako jsou restaurace, obchodní 

centra, kina nebo alespoň k zastávce hromadné dopravy směřující do center měst. 

Cohousingy ve venkovských oblastech vlastnící pozemky velké rozlohy, které zároveň 

realizují nějakou formu zemědělství, často nechávají velkou část těchto pozemků 

neobdělávanou a drží je jen v zájmu ochrany této půdy před méně zodpovědným 

developmentem. 

Naprostá většina cohousingových komunit separuje automobilovou dopravu na kraj 

pozemku. Lidské měřítko designu cohousingu, nikoliv to automobilové, nabízí lepší 

podmínky pro sociální integraci obyvatel i kvalitu ovzduší díky absenci výfukových 

plynů. Nejdůležitějším aspektem je bezpečnost dětí, které zde mohou beze strachu 

z vážných incidentů provozovat své aktivity. Nevýhodou může být velká vzdálenost od 

parkoviště do privátní jednotky při nošení nákupu apod., to lze řešit např. pořízením 

speciálních vozíků. Rezidenti si umístění své privátní jednotky často vybírají právě na 

základě své ochoty pravidelně chodit menší či větší vzdálenost. 

Produkce potravin 

Cohousingové sousedství se zdá být ideálním společenstvím pro různé formy pěstování 

plodin či chovu zvířat v malém měřítku. Svou prací na těchto projektech může přispívat 

libovolný počet rezidentů. Mnoho komunit také využívá odpad z kuchyně a přebytky 

pro tvorbu kompostu. Další možností jsou různé způsoby podpory lokálním farmářům a 

pěstitelům, ať už formou pracovní síly nebo např. i dodávkou zmíněného kompostu, a 

posléze závazkem určitou část úrody odkoupit. Na základě takových dohod si komunita 

může zajistit zdravé a čerstvé potraviny a zároveň podporovat lokální ekonomiku. 

Skupinové nakupování 

Již při dodávkách materiálu pro samotnou stavbu budov a jejich vybavení lze využít 

výhod, které komunitě nabízí tzv. úspory z rozsahu, což znamená, že nákup většího 
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množství materiálu pro celou komunitu bude finančně vždy výhodnější, než když si lidé 

pořizují materiál individuálně pro svá privátní obydlí. Stejný princip může fungovat i 

při nákupu surovin pro společné večeře i pro vlastní potřebu. Umožňuje rodinám nejen 

úsporu financí, ale i získání zdravějšího a ekologicky nezatěžujícího jídla, také 

zmenšuje potřebu balení a cest automobilem do nákupních středisek. 

Spotřeba energie 

V cohousingu lze instalovat centrální vytápění, klimatizaci a systém ohřevu vody 

společný pro všechny jednotky, což vede k větší efektivnosti u všech těchto procesů. 

Často jsou v cohousingových projektech aplikované také obnovitelné zdroje energie, 

jako např. solární panely nebo větrné turbíny. Jako skupina mají rezidenti pro nákup 

takových technologií nesrovnatelné finanční možnosti, než by měli jako jednotlivci. 

Mnoho komunit má za cíl stát se dokonce plně energeticky soběstačnými. Dalšími 

způsoby k úspoře mohou být např. instalace zateplení domů nebo čističek vody. 

Časopis Environmental Building News v článku věnujícím se cohousingu z roku 2002 

představil výčet "zelených" neboli ekologických funkcí u vybraných cohousingových 

projektů v USA a Kanadě (viz Tab. 4 níže). Ty jsou rozděleny podle svého umístění na 

venkovské, příměstské a městské. Na základě výzkumu lze předpokládat, že se rezidenti 

vznikajících cohousingových komunit snaží v drtivé většině implementovat alespoň 

nějaké zařízení nebo systém úspory a ochrany životního prostředí, případně také 

ekologicky šetrné formy obdělávání půdy a pěstování plodin. [Boehland, 2002] 

Tab. 4 – "Zelené" funkce vybraných cohousingových projektů v USA a Kanadě 

Projekt a rok 

založení 

Počet 

jednotek 

Rozloha 

(ha) 
"Zelené" funkce 

VENKOVSKÉ COHOUSINGOVÉ PROJEKTY 

Alchemy Farm, 

E. Falmouth, MA - 

2002 

13 6,5 

Solární elektrárna, úsporná světla a spotřebiče, 

zateplení budov, solární ohřev vody, střešní větrné 

turbíny. 

Arcadia Cohousing, 

Carrboro, NC - 1999 
33 6,7 

Ochrana zelených ploch, pasivní solární systém, 

solární ohřev vody, výroba a spotřeba energie 

mimo tradiční rozvodnou síť, kompostování a 

recyklace, recyklovatelné části budov 

Bellingham 

Cohousing, 

Bellingham, WA- 

2002 

 

 

33 2,34 
Geotermální vytápění a chlazení, recyklovatelné 

části budov. 
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Cobb Hill 

Cohousing, Hartland 

VT – 2001 

22 110 

Pěstování zeleniny a ovoce, sdílený boiler na dřevo 

a plyn, pasivní solární systém, úsporné spotřebiče, 

čistička šedé vody. 

Eno Commons, 

Durham, NC – 1998 
22 4,5 Pasivní solární systém, geotermální vytápění. 

Greyrock Commons, 

Fort Collins, CO – 

1997 

30 6,5 
Ochrana zelených ploch, pasivní solární systém, 

závlahový systém. 

Island Cohousing, 

W. Tisbury, MA – 

2000 

16 12 
Společný skleník a zahrady, propustná dlažba, 

kompostovací toalety. 

Songaia Cohousing, 

Bothell, WA – 2000 
13 4,5 

Komunitní kompostování, organické zahradničení, 

recyklace, permakultura. 

Ten Stones, 

Charlootte, VT – 

2002 

17 36 

Ochrana zelených ploch, využití odpadních vod, 

užití solární a větrné energie, použití regionálních 

zdrojů 

Tierra Nueva, 

Oceano, CA – 1999 
27 2 

Pasivní solární systém, avokádový sad, zadržování 

dešťové vody. 

PŘÍMĚSTSKÉ COHOUSINGOVÉ PROJEKTY 

Blue Heron Farm, 

Pittsboro, NC – 2002 
15 26 

Společné zahrady a sady, filtrace odpadních vod, 

pasivní solární systém. 

Cranberry 

Commons 

Cohousing, 

Burnaby, BC – 2001 

22 0,2 
Efektivní podlahové vytápění, ekologické 

materiály. 

East Lake 

Commons, Decatur, 

GA – 2000 

67 8 

Pasivní/aktivní solární systém, geotermální 

vytápění a chlazení, zadržování odpadní vody, 

xeriscaping – zahradničení s minimální potřebou 

zavlažování, biodynamický vodní filtrační systém. 

EcoVillage Ithaca, 

Ithaca, NY – 2002 
30 1,2 

Celistvý design, čistička šedé vody, pasivní solární 

systém, zateplení. 

EcoVillage Loudoun 

County, 

Taylorstown, VA  

2002 

50 73 
Organická zelenina, ovoce a pšenice, ekologický 

odpadní systém. 

Harmony Village, 

Golden, CO – 1996 
27 2,4 

Ochrana zelených ploch, zateplení, efektivní kotel 

na vytápění. 

Milagro, Tuscon, AZ 

– 2000 
28 17 

Orientace ke slunci, zadržování dešťové vody, 

čistička šedé vody, solární ohřev vody. 

N Street Cohousing, 

Davis, CA – 1986 
17 1 

Ochrana zelených ploch včetně mokřadů, 

xeriscaping, komunitní sad, solární ohřev vody, 

zateplení, zdvojená okna. 

Nyland Cohousing, 

Lafayette, CO – 

1993 

42 17 
Společný skleník, komunitní recyklování, 

kompostování, xeriscaping. 

Two Echo 

Cohousing, 

Brunswick, ME – 

2002 

27 38 
Zateplení, pasivní solární systém, modulární 

konstrukce. 

Winslow Cohousing, 

Bainbridge Island, 

WA – 1992 

 

 

30 2 

Komunitní recyklování, kompostování, 

permakultura, sady, energeticky úsporná 

konstrukce. 
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MĚSTSKÉ COHOUSINGOVÉ PROJEKTY 

Acme Artists‘ 

Community, 

Chicago, IL – 2000 

25 0,4 
Společný skleník a střešní zahrada, zateplení, 

dvojitá okna, úsporné osvětlení a spoptřebiče. 

Berkeley Cohousing, 

CA – 1997 
14 0,3 

Sdílený ohřívač vody, certifikované dřevo, 

permakultura, pasivní a aktivní solární vytápění, 

čistička šedé vody, recyklovatelné materiály. 

Cambridge 

Cohousing, 

Camgridge, MA – 

1998 

41 0,61 
Městské vytápění a klimatizace, energeticky 

úsporné spotřebiče. 

Greenway Park, 

Chicago, IL – 2000 
20 0,1 

Zateplení, dvojitá okna, úsporné osvětlení a 

spotřebiče. 

Lake Claire 

Cohousing, Atlanta, 

GA - 1997 

13 0,4 
Teplovodní vytápění, zateplení, pasivní solární 

systém. 

Marsh Commons, 

Arcata, CA – 2000 
15 0,8 

Recyklované materiály, lokální zdroje, přirozený 

landscaping. 

Monterey 

Cohousing, 

Minneapolis, MN – 

1996 

15 1 

Komunitní kompostování, zahradničení, 

recyklování, zadržování dešťové vody, přirozený 

landscaping, lokální zdroje. 

OnGoing Cohousing, 

Portland, OR – 2002 
6 - 

Solární ohřev vody, recyklované materiály, 

čistička šedé vody, zadržování dešťové vody, 

komunitní kompostování a zahradničení, napojení 

na MHD 

Puget Ridge 

Cohousing, Seattle, 

WA – 1994 

23 1 

Přirozený landscaping, zateplení, zadržení dešťové 

vody, recyklovatelné materiály, úsporné svícení, 

komunitní zahradničení. 

Westwood 

Cohousing, 

Asheville, NC – 1998 

24 1,6 

Pasivní solární systém, permakultura, přirozený 

landscaping, podlahové topení, zadržování dešťové 

vody, zateplení. 

Zdroj: [Boehland, 2002], zpracování vlastní. 

3.3 Boellingsoe Cohousing – studie udržitelnosti 

V této části jsou představeny různé aspekty fungování dánského cohousingu 

Boellingsoe z hlediska udržitelného rozvoje. Analýza probíhala pomocí metody 

kvalitativního rozhovoru s jedním z rezidentů tohoto cohousingu, panem Troelsem 

Holmem, který se ve svém dosavadním profesním životě v oblasti vzdělávání věnoval 

mj. právě i problematice udržitelného rozvoje. 

Představení komunity 

Cohousingová komunita Boellingsoe vznikla před 26 lety. Každá z osmi rodin zde 

obývá jednu z vlastních privátních částí ve čtyřech dvojdomcích. Kromě toho komunita 

disponuje společným domem s kuchyní, jídelnou a prádelnou. Rozloha pozemku je 
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7.000 m2. Každá z rodin má svou vlastní malou zahradu za domem, zbytek pozemku je 

společný. Ve společném domě se nachází kuchyně, jídelna, prádelna, toaleta aj. 

Parkování je na hranici pozemku, k dispozici jsou krytá stání. Součástí pozemku je dále 

společné travnaté nádvoří s dětským hřištěm a zahradním nábytkem, společná zahrada 

s fotbalovým hřištěm a trampolínou, výběh a přístřešek pro chov slepic, sklad jízdních 

kol, dílna, zeleninová zahrádka a sklad nářadí. 

Obr. 31 – Pozemek Boellingsoe Cohousing 

 

Zdroj: [39] 

Legenda: 

1. Parkoviště 

2. Společný sklad potravin 

3. Společný dům  

4. Privátní domy 

5. Centrální společné travnaté nádvoří s dětským hřištěm a venkovním nábytkem  

6. Velký společný trávník s fotbalovým hřištěm a trampolínou 

7. Zeleninová zahrádka 

8. Sklad nářadí, kompost 

9. Společný sklad jízdních kol a dílna 

10. Přístřešek pro slepice 
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Obr. 32 – Vjezd do cohousingu, společný dům a parkoviště 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

Obr. 33 – Privátní dvojdomek (1) 

 

Zdroj: [39] 

Obr. 34 – Privátní dvojdomek (2) 

 

Zdroj: [39] 
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Mělo by být zdůrazněno, že tato komunita nebyla založena za účelem udržitelnosti. 

Jejím hlavním cílem bylo vytvořit uspokojivý rámec pro dobrý rodinný život v malé 

komunitě. Největší důraz byl tedy kladen na sociální aspekty. Existoval však i společný 

soulad poukazující na relativní důležitost úspory energie, používání zdravého jídla 

(hlavně organicky vypěstovaného), pěstování vlastní zeleniny a chovu slepic pro 

vajíčka. Nic z tohoto však nebylo písemně uvedeno ve stanovách komunity. Ty jsou 

zaměřeny pouze na ekonomické záležitosti ve vztahu k individuálním jednotkám a 

společným prostorům. 

V Dánsku existují i komunity s velkou ambicí rozvíjet nové metody trvale udržitelného 

způsobu bydlení a života nebo se snaží být modely pro budoucí udržitelná osídlení. 

Takovéto projekty je však obtížné kombinovat s pracovním životem obyčejného 

člověka a Boellingsoe nikdy takovým projektem nebyl. Přestože jeho rezidenti vědí, že 

nemohou změnit celý svět, i tak se snaží alespoň částečně aplikovat přístupy 

udržitelnosti. 

Společná práce rezidentů je organizována v rámci rotačního systému. To zahrnuje 

vaření a nakupování pro společné večeře, údržbu zahrady a budov (malování, opravy), 

starost o slepice, sekání trávy atd. Některé tyto práce, např. údržba, jsou plánovány na 

dobu jednoho roku, další pak na dobu dvou měsíců (např. vaření). 

Společné stolování 

Komunita pořádá společné večeře čtyřikrát týdně od pondělí do čtvrtka. Obvykle jsou 

připravovány dvěma dospělými z komunity. Ingredience na celý týden dopředu jsou 

zakoupeny dalšími členy podle rotačního plánu. Společné stolování je nejdůležitější 

sociální aktivitou v cohousingu, jedná se o neformální setkání, kdy společně hovoříme o 

každodenním životě, řešíme mnoho méně či více významných záležitostí a čím dál více 

se díky tomu vzájemně poznáváme. Po jídle společně uklidíme stoly a podáváme šálek 

kávy. Někdy mají lidé naspěch nebo se zúčastní dalších večerních aktivit, občas se ale 

setkání protáhne na mnoho hodin. Každou středu se také po večeři koná meeting, kde 

jsou diskutovány aktuální záležitosti a přijímána nezbytná rozhodnutí a opatření. 

Kromě sociální funkce nabízí společné stolování i další výhody. Určitý počet rezidentů 

má k dispozici pokrm lepší kvality, než kdyby si ho připravovali jen sami pro sebe nebo 

pro dvě osoby. Nezpochybnitelnou výhodou je také ekonomický aspekt při koupit 
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většího množství potravin. Komunita má vlastní prověřené dodavatele ryb nebo 

drůbežího z biochovu a málokdy musí řešit problém kazících se potravin. Vzhledem ke 

společnému rozhodnutí kupovat organické a zdraví prospěšné potraviny také jednotlivý 

členové nemohou podlehnout pokušení koupit potraviny s nižší kvalitou jen na základě 

nižší ceny. 

Komunita se také společně rozhodla omezit množství spotřebovaného masa. Časté jsou 

čistě vegetariánská jídla či polévky, a pokud je součástí večeře maso, jeho množství je 

výrazně limitováno a precizně rozděleno. Kromě úspory finančních prostředků jsou 

zřejmé i nižší environmentální dopady při omezené spotřebě masa. Díky přípravě 

velkého množství jídla zde existuje i výrazná úspora energie. Potraviny jsou uskladněny 

ve velkém mrazáku a ledničce a nádobí se myje pouze v plné myčce nádobí.  

Zbytky ze společného stolování jsou často zmraženy a znovu servírovány při tzv. 

“zbytkovém bufetu“. Menší zbytky nebo ty na pokraji životnosti jsou také použity jako 

krmivo pro kuřata nebo jsou kompostovány. To znamená, že jen velmi malé množství 

jídla skončí jako odpad a celkové množství odpadu jednotlivých domácností je výrazně 

redukováno. 

Obr. 35 – Společné vaření 

 

Zdroj: [39] 
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Obr. 36 – Společné stolování 

 

Zdroj: [39] 

Zahradničení a produkce vajec 

Komunita provozuje malou zahrádku s brambory, různými druhy zelí, mrkví, jahodami 

apod. Místní půda je velice písčitá, proto musí být použity různá umělá hnojiva a 

zavlažování. Jak již bylo řečeno, komunita také vlastní 12 slepic ke snášení vajec. Ty 

jsou krmeny organickým krmivem a dostávají také různé suplementy a zbytky 

z přípravy potravin pro společné i individuální stolování. 

Členové komunity neprováděli přesné kalkulace ekonomické úspory z produkce vajec a 

zahradničení, ale i tak většině z nich tato činnost přináší velké uspokojení. Ve větší 

perspektivě jsou podle nich jakékoliv příspěvky k soběstačnosti a udržitelnosti velmi 

důležité. Rezidenti se konstantně snaží snížit potřebu nákupů, transportu zboží a 

produkovaného odpadu, čímž snižují svou ekologickou stopu. 

Obyvatelé se také za pochodu učí, jak funguje koloběh zdrojů. Zatímco tradiční praxí 

v Dánsku je odvezení veškerého odpadu ze zahradničení jako je posekaná tráva, 

spadané listí nebo větve do obecní sběrny, odkud se následně exportují k výrobě 

umělých hnojiv, komunita preferuje provádění co největšího množství recyklovatelného 

materiálu v cohousingu. Pěstování zeleniny a chování slepic jsou nejdůležitějšími 

faktory pro uzavření tohoto kruhu živin a zdrojů. Tyto koncepty není lehké si osvojit a 

obyvatelé se je učí pomocí vlastní praxe. 
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Obr. 37 – Zahradničení a chov slepic 

 

Zdroj: [39] 

Kompostování 

Za účelem co nejefektivnějšího koloběhu živin praktikuje komunita dva druhy 

kompostování. Odpad bohatý na živiny jako materiál z kuchyně je skvělou potravou pro 

hnojní červi, je tedy skladován v uzavřených barelech a jeden z nich je zateplený a 

vhodný pro použití v zimě. 

Obr. 38 – Kompostování v barelech 

 

Zdroj: [39] 

Na druhou stranu spadané listí, tráva nebo větve nejsou vhodné jako potrava pro červi. 

Rozřezané na malé kusy spojené se slepičí mrvou je však perfektním přírodním 

materiálem pro tepelné kompostování. Po přidání křídy a vody je založena kompostová 

halda, kde se teplota během pár dní může vyšplhat až na 60 C°. To eliminuje všechny 
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travní semena a houby a celý proces je výrazně akcelerován. Po pouze 5-7 týdnech je 

kompost použitelný jako hnojivo pro na živiny chudou půdu. 

Obr. 39 – Tepelné kompostování 

 

Zdroj: [39] 

Ekologická výhoda užití kompostu namísto umělých hnojiv je, že zlepšuje fyzickou 

strukturu půd. Zvyšuje její schopnost absorbovat vodu a je prevencí před ztrátou živin. 

Oba tyto aspekty jsou důležité v oblastech s vysokým obsahem písku v půdě. Oba 

způsoby kompostování vyžadují určité množství znalostí, pozornosti a pravidelné péče. 

Dotyční musí porozumět důležitosti přístupu kyslíku, vlhkosti, regulování pH přidáním 

křídy apod. V komunitě usilující o podobné přístupy je velkou výzvou stimulovat zájem 

o toto téma a přispět k šíření těchto znalostí. 

Boellingsoe cohousing by rád sdílel tyto zkušenosti a postupy a stal se příkladem pro 

ostatní cohousingové a jim podobné projekty. Za tímto účelem nyní sbírá veškerá 

důležitá data a výsledky a v budoucnu se chystá realizovat webové stránky sloužící jako 

zdroj informací. 

Produkce a spotřeba energie 

Domy jsou vytápěny pomocí městského centrálního vytápění, které většinou ke 

spalování využívá odpad z potravin. Obydlí disponují dobrou izolací a neexistuje již 

tedy mnoho možností, jak proces ještě více zefektivnit, kromě eliminace nadměrného 

vytápění. Komunita také v rámci vládních pobídek v 90. letech investovala do instalace 

solárních panelů na jižní stranu střechy společného domu. Výsledkem je nynější 

produkce takového množství energie, které téměř vystačí na pokrytí společné spotřeby 
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pro přípravu jídla, pro mrazáky, ledničky, svícení a myčky nádobí. Toto je samozřejmě 

ekologickým přínosem pro celou komunitu i širší společnost a také ekonomický benefit 

pro rezidenty, jelikož část této energie lze použít i pro privátní vaření a praní. 

Každý měsíc komunita pravidelně sleduje balanc mezi produkcí a spotřebou energie. 

Výsledné diagramy a závěry přispívají k jejich zájmu sledovat efekty a důsledky 

vlastního chování a způsobu života. Existuje záměr instalovat solární panely i na 

všechny individuální domy, ale v tuto chvíli naráží na nedostatek finančních prostředků 

na takto náročnou investici u většiny domácností. V Dánsku existuje mnoho příkladů 

využití solárních panelů pro vytápění nebo výrobu elektřiny vyššího rozsahu, ten svůj 

pokládají obyvatelé Boellingsoe za znak snahy být alespoň částečně soběstační a šetřit 

životní prostředí. 

Doprava 

Každá z osmi rodin obývajících Boellingsoe vlastní automobil, jedna rodina pak dva. 

V takto relativně řídce obydlené oblasti je to podle rezidentů nutnost. Pokud je to však 

možné, využívají obyvatelé i městskou hromadnou dopravu nebo bicykly. V blízkosti se 

nachází také železniční stanice s napojením na větší města. Někteří z rezidentů uvažují o 

koupi elektrických automobilů, které by mohly být napájeny ze zmíněných solárních 

panelů, pro většinu z nich je to ale stále finančně nedostupná záležitost. V reálných 

podmínkách momentálně nevidí rezidenti další způsoby, jak zefektivnit své možnosti 

dopravy. Obecně se v této otázce považují za konvenční, s výjimkou častého 

vzájemného půjčování automobilů, což v klasickém sousedství podle nich tak běžné 

není. 

Sdílení dalších statků 

Za jeden z největších ekologických problémů pokládají rezidenti příliš velkou produkci 

a spotřebu věcí, nástrojů, zařízení, oblečení, nábytku apod. Všechny tyto položky 

vyžadují velké množství materiálu a energie, náročnou výrobu, transport, balení a 

nakonec se z nich stane odpad, jehož části mohou být zdraví nebezpečné. Vše, co 

komunita sdílí namísto dalšího nákupu, šetří spotřebu energie, materiál a znečištění 

životního prostředí. Jedna z největších výhod cohousingu je tak možnost vlastnit různé 

statky společně. 
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Komunita vlastní jeden zahradní traktor na sekání trávy a jeden ruční křovinořez. Dále 

je ve společném vlastnictví mnoho zahradního náčiní, zahradnické nůžky, pily apod. Ke 

společnému užití slouží také přívěs za osobní automobil použitelný pro mnoho 

příležitostí, obyvatelé však uvažují o koupi jiného s většími rozměry. Ve společném 

domě je prádelna s dvěma velkými pračkami a jednou sušičkou, což se zatím zdá 

dostatečné pro 8 rodin. Ve společné kuchyni jsou ty nejlepší možné spotřebiče. 

Pokud některá z rodin potřebuje velký prostor pro svou rodinou oslavu nebo jakoukoliv 

jinou sociální příležitost, může si zamluvit prostory společného domu, který je vybaven 

pro setkání až 60 hostů. Společný dům je často využíván také pro různé dětské oslavy a 

příležitosti, a to i s účastí dalších rodin z okolí, které nemají jiné možnosti, kde se 

setkávat. Vždy ale musí být účastníkem alespoň jeden člen cohousingu. Prostory 

společného domu nejsou určeny k pronájmu. Toto je důležitý sociální aspekt ve vztahu 

k udržitelnosti. Pokud lidé dobře znají své sousedy a mají k nim důvěru, jsou ochotni 

sdílet věci a jsou si dobře vědomi benefitů, které tím získají. 

Sdílení práce 

Společnou práci berou rezidenti jako příležitost k upevnění ducha komunity a zábavu. 

Je pro ně zážitkem např. občas připravovat večeři s někým jiným než se svým 

partnerem/partnerkou. Někdy je až euforické zažít den, kdy všichni členové komunity 

společně pracují na určitém úkolu a každý přispívá svými specifickými schopnostmi a 

znalostmi. I ty nejtěžší úkoly a projekty jsou často vyřešeny během překvapivě krátkého 

času. I tak ale považují sdílení práce za náročné a tak jako u jiných činností se jeho 

efektivita zlepšuje především s přibývajícími zkušenostmi. 
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Obr. 40 – Společná práce při stavbě houpačky 

 

Zdroj: [39] 

Obr. 41 – Společná práce při stavbě přístřešku pro slepice 

 

Zdroj: [39] 

Sociální aspekty 

Každodenní společný sociální život komunity lze popsat jako interakci mezi sousedy, 

příbuznými a přáteli. V tuto chvíli je většina potomků rezidentů v dospělém věku a již 

cohousing opustili nebo právě opouští, možnost vyrůstání v komunitě, bezpečném místě 

se sociálními možnostmi a výzvami, pro ně však byla velice atraktivní. Pozemek 

disponuje mnoha místy pro outdoorové aktivity, setkávání a potomci si zde během 

dospívání vytvořili další menší či větší skupiny. 

V každodenním uspěchaném životě a kvůli vlastním soukromým aktivitám je kontakt 

mezi rodinami často omezen pouze na společné večeře a plánované pracovní aktivity. 

Pokud se však objeví určitá krizová situace u některého z rezidentů (vážná nemoc, 
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nehoda, neshody v manželství apod.), může počítat s pomocí ostatních a nikdy 

nezůstane se svými problémy sám. 

Kromě společných večeří využívá komunita i další příležitosti k setkávání a oslavě, jako 

jsou např. Vánoce, kdy jde celá komunita společně uříznout vánoční strom, poté 

společně zdobí prostory společného domu, zpívají, hrají hry a večeří. Každý rok na jaře 

celá komunita společně stráví jeden víkend mimo cohousing. Jednou za pět let pak 

všichni odjíždí do zahraničí na společnou letní dovolenou. V lednu se koná tzv. “Tour 

de Communtity“, kdy rezidenti navštěvují každý z privátních domů, jeden po druhém. 

Každý hostitel připraví občerstvení a často nějakou hru, kvíz nebo jinou aktivitu pro 

všechny ostatní. Toto je nejzábavnější událostí v roce především pro děti v komunitě. 

Obr. 42 – Společný výlet rezidentů 

 

Zdroj: [39] 

Interakce s okolím 

Dle rezidentů je lokální dopad jejich komunity na širší sousedství a okolí velmi 

limitován. Většina lidí v nejbližších městech ani neví o jejich existenci. Nejčastější 

příležitostí k šíření určitého povědomí o cohousingu mezi širším okolím je verbální 

komunikace s lidmi zvenčí, např. pokud někdo z rezidentů navštíví nebo pravidelně 

navštěvuje různá lokální setkání, sportovní události nebo jen své přátele. 

Během těchto konverzací se naskytuje možnost vysvětlit výhody života v cohousingu. 

Většina lidí se zdá být jak nadšena ze zřejmých benefitů, tak vystrašena z myšlenky 

sdílení příliš mnoha aspektů s ostatními. Občas bohužel lidé zvenčí pokládají 

Boellingsoe také za komunitu založenou na určité formě komunismu. 
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Žádný člen komunity se vědomě nesnaží přesvědčovat sousedy a lidi z okolí, aby si 

cohousing oblíbili. Mnoho z rezidentů jsou ale členy různých klubů, lokálních 

společenství nebo dobrovolnických a kulturních spolků. To je způsob, jak lze ostatním 

představit benefity komunitního bydlení. Jedním z pozitivních impaktů na okolí může 

být tedy právě určitá větší vůle k angažovanosti u rezidentů vedoucí k jejich účasti na 

různých dobrovolnických činnostech v municipalitě. 

Jednou z tradic je také každoroční večeře pro až 200 lidí z širšího okolí, které zanechává 

dobrý dojem vzhledem k bezproblémové a hladké přípravě plynoucí ze zkušeností 

s přípravou pravidelných večeři. Právě společné stolování je při rozhovorech pro 

veřejnost tou největší atraktivitou, především ženy ho považují za příležitost, jak se 

oprostit od každodenního vaření. 
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4 ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ A NEGATIVNÍCH 

ASPEKTŮ COHOUSINGU 

V poslední části jsou definovány takové jevy v cohousingém bydlení, které mají 

pozitivní nebo negativní vliv na jeho obyvatele a ty, které kromě vlivu na rezidenty 

mohou podpořit či utlumit i udržitelný rozvoj municipality. Základem pro tuto analýzu 

jsou především zahraniční zkušenosti získané pomocí kvalitativních rozhovorů nejen 

s představiteli cohousingu Boellingsoe, jehož studie udržitelnosti je obsahem předešlé 

kapitoly, ale také s dalšími šesti cohousingovými komunitami – Dyssekilde, Ibsgården, 

Midtjylland cohousing z Dánska a Windsong, Sonora a Cambridge cohousing ze 

Spojených států amerických. 

4.1 Zhodnocení přínosů a negativ cohousingu pro jeho 

obyvatele 

Přínosy či negativa cohousingového bydlení pro samotné obyvatele lze definovat v 

rovině praktické, sociální, ekonomické či psychologické. 

Sdílení statků probíhá v drtivé většině cohousingů a jako velké pozitivum ho uvedla 

většina respondentů, a to jak z hlediska praktického, tak ekonomického. V Boellingsoe 

sdílí mj. zahradní traktor, křovinořez, zahradnické náčiní, přívěs za automobil, pračky, 

sušičku či kvalitní spotřebiče ve společné kuchyni. Spektrum statků vhodných ke sdílení 

je i v ostatních cohousingových komunitách velmi široké. Nevýhodou ale mohou být 

právě odlišné preference rezidentů a případné spory v rámci rozhodovacího procesu o 

pořízení statků ke sdílení a nutné finanční participaci celé komunity. 

Existence společných prostor a přidružených zařízení také umožňuje redukci potřebné 

plochy pro privátní jednotky, jak uvádí Mary Baker ze Sonora Cohousing: „Lidé jako já 

mohou žít ve velmi malých prostorech (mám pouze malé studio), zatímco mohou 

využívat vymožeností společných prostor – posilovnu, bazén, vířivku, park pro psy, 

umělecké studio, hřiště, zahradu, velkou kuchyni apod.“ Kimberley Lewis ze stejné 

komunity k tomu dodává: „Naše privátní jednotky mají vyšší cenu za m2, protože spolu 

s ním kupujete také nepřímo část společných prostor, kterou byste si jinak jako 

separovaní rezidenti nemohli dovolit, např. workshop, uměleckou místnost, park pro 
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psy, dětskou hernu, pokoje pro hosty, velkou kuchyni, jídelnu, hřiště nebo bazén.“ Právě 

vyšší pořizovací cena nemovitosti v cohousingu patří mezi ekonomická negativa, stejně 

jako další pravidelné měsíční režie na společné prostory. Je na každém potencionálním 

rezidentovi, aby analyzoval, zda benefity plynoucí ze spoluvlastnění společných prostor 

a zařízení vyváží tyto nutné dodatečné výdaje. 

Další výhodou z hlediska praktického i ekonomického je případná rozmanitost profesí, 

která rezidentům umožňuje vzájemnou pomoc a poradenství v různých životních 

situacích bez potřeby využití externích poskytovatelů daných služeb (např. služby 

kadeřníka, kosmetické služby, právní služby, daňové poradenství atd.) Prakticky a 

ekonomicky výhodná je i vzájemná pomoc např. s nakupováním, s dopravou či 

v případě nemoci a různých nahodilých událostí nebo s hlídáním dětí – zde je však 

nepochybně třeba vybudovat vzájemnou hlubokou důvěru. Z hlediska bezpečnosti dětí 

je neoddiskutovatelnou výhodou účelná separace automobilové dopravy na okraj 

pozemku a případná implementace vlastních, lépe kontrolovatelných prostředků pro 

zábavu a hraní dětí. 

V rovině psychologické umožňuje cohousingové bydlení, jak uvádí Erik Heyer 

z Ibsgården Cohousing, „vytvoření "rozšířené rodiny" v čase, kdy vlastní biologická 

rodina je rozptýlena v důsledku urbanizace a globalizace, dále vzájemné sblížení a 

starost o své sousedy, vzájemné naslouchání, trávení společných chvil, účast při 

společných aktivitách a inspiraci a motivaci díky společnému navrhování a plnění 

různých projektů spojených s údržbou společného majetku.“ 

Právě na možnost získání kooperačních dovedností poukazuje díky společným 

projektům a práci v týmech i Kimberley Lewis ze Sonora Cohousing: „V komunitě 

máme mnoho specificky zaměřených týmů, někteří rezidenti jsou členy až deseti týmů, 

každý by ale měl být členem alespoň jednoho. Já sama jsem členem projektového týmu 

řešícího inovace na pozemku, kuchyňského týmu a landscaping týmu. Další se starají 

např. o drůbež, zahradu a mnoho dalšího. Myslím, že právě práce v týmu nejvíce 

podporuje sociální interakci rezidentů. Milujeme společnou práci, protože nás učí být 

lepšími společníky.“ 

Nejlepší cestou k sociální interakci a prosperitě komunity a zároveň i přínosem pro 

obyvatele jsou kromě společného stolování, jednoho ze základních prvků cohousingu, 
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také další společné zájmy rezidentů. Díky tomu mohou vzniknout i opravdová 

přátelství. Maureen Butler z Windsong Cohousing k této problematice uvádí: „Ve 

Windsong cohousing pořádáme vlastní události – oslavy, hudební večery atd. To 

znamená, že nemusíme často cestovat za událostmi vně cohousing a platit za ně. Máme 

samozřejmě také komunitní večeře a další společné stolování. Dále zde existují další 

skupiny zaměřené např. na čtení knih, cvičení atd. Také zde existuje skupina podporující 

seniory. Toto všechno může být vytvořeno v rámci komunity a nejsou k tomu tedy 

potřeba žádné finanční prostředky. Samozřejmě se společně účastníme i akcí mimo 

cohousing, např. jdeme společně do kina. Windsong je ideálním místem pro poznání 

nových přátel. Máme zde i kurzy a workshopy zaměřující se na cvičení, kreativní psaní, 

vaření atd.“ 

Podobně funguje sociální interakce i v Cambridge Cohousing, jak popisuje Dick 

Tonachel: „Naše společné prostory a meetingy spojují lidi dohromady za účelem sdílení 

nápadů a uspokojení potřeb komunity. Společné stolování není jen hospodárné, ale také 

je silným prostředkem k utužení komunity. Slavíme společně různé příležitosti, 

pořádáme party nebo např. talentové soutěže, hudební večery, workshopy, politická 

fóra, hodiny jógy.“ Společné oslavy jsou důležitou společenskou událostí i v Sonora 

Cohousing, jak uvádí znovu Kimberley Lewis: „V komunitě slavíme narozeniny, 

promoce, svatby a různé státní svátky jako Den nezávislosti nebo velikonoce. Ne všichni 

se mohou zúčastnit každé události, existuje zde však jádro komunity, které se pravidelně 

účastní téměř všech akcí, naprostá většina společenských událostí je tedy alespoň 

částečně podpořena.“ 

Bydlení v cohousingové komunitě může nepochybně přispět i lepší životosprávě a 

zlepšení životního stylu jednotlivých rezidentů. Na základě studie udržitelnosti se 

členové cohousingu Boellingose navzájem motivují díky společnému stolování ke koupi 

kvalitních a zdravých potravin nebo k omezení spotřeby masa. Lze si představit, že 

vzájemná motivace rezidentů může fungovat např. i při různých sportovních aktivitách 

nebo při výběru dopravního prostředku – např. výměny automobilu za jízdní kolo apod. 

Největšími negativy cohousingového jsou kromě zmíněné, zpravidla vyšší finanční 

náročnosti na pořízení a rozdílných preferencí při nákupu společných statků nepochybně 

nebezpečí vzniku konfliktů a ztráta nebo nedostatek soukromí. Případné konflikty 

mohou vzniknout z různých důvodů, jak v procesu tvorby komunity, plánování, 
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realizace, tak i po samotném nastěhování. Pro jejich řešení je nedůležitější především 

jejich správné pojmenování a analýza a schopnost všech rezidentů přijmout kompromis. 

V závažných případech lze využít služeb nestranného mediátora, který se stane 

prostředníkem ke smírnému a kompromisnímu řešení sporných otázek. 

S určitou ztrátou soukromí musí bez výjimek počítat každý zájemce o bydlení 

v cohousingu, důležité proto je nejprve správně pochopit a ztotožnit se s 

jeho konceptem. Řešením, jak v cohousingu po nastěhování zamezit vzniku konfliktům 

z důvodu narušení soukromí, je důsledné vymezení veřejných, poloveřejných, 

společných, polosoukromých a soukromých zón a zajistit jejich respektování ze strany 

všech obyvatel. 

4.2 Zhodnocení přínosů a negativ cohousingu pro udržitelný 

rozvoj měst a regionů 

Principy udržitelnosti z teoretického hlediska byly stejně jako příklady konkrétních jevů 

v cohousingu s možností k udržitelnosti přispět detailně prezentovány ve třetí části 

diplomové práce. Na tomto místě je vhodné zrekapitulovat ty podstatné, které byly 

zároveň podpořeny závěry studie udržitelnosti cohousingu Boellingsoe a kvalitativních 

rozhovorů s představiteli ostatních cohousingových projektů. Zde lze pozitiva a 

negativa definovat dle jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje v rovině ekonomické, 

sociální a environmentální. 

Ekonomické přínosy spočívají především v možnosti cohousingu částečně substituovat 

některé z prvků občanské vybavenosti (školky, prostory pro setkávání a společné aktivity, 

dětské hřiště apod.) a nižších finančních výdajích municipality na veřejnou dopravní a 

technickou infrastrukturu, čehož je docíleno díky specifickým designovým prvkům 

cohousingu (viz Obr. 43 níže). Na základě poskytování vzájemné podpory v komunitě 

lze docílit i snížení nutných veřejných výdajů na služby sociální péče. Při výstavbě 

cohousingů se také zpravidla kromě případné svépomoci využívá služeb lokálních 

dodavatelů či řemeslníků, což prospívá místní ekonomice, stejně jako spolupráce 

s lokálními udržitelnými farmami za účelem odběru kvalitních místních potravin. 

Taková spolupráce funguje např. v americkém Cambridge Cohousing. 
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V rovině sociální může přítomnost cohousingu v municipalitě přispět ke zlepšení její 

celkové sociální interakce. Komunity ve svých prostorách nezřídka pořádají různé akce 

pro celé sousedství, jak popisuje např. Maureen Butler z Windsong Cohousing: „Pro 

celé sousedství mimo samotný cohousing pořádáme např. zábavnou noc pro děti nebo 

politické diskuze před volbami.“ Stávající cohousingové komunity mohou být také 

pozitivní inspirací pro nově vznikající rezidenční projekty v sousedství, jako se to stalo 

např. u Sonora Cohousing dle Mary Baker: „Vedle našeho cohousingu se nachází velký 

apartmánový komplex, který se momentálně renovuje a nový vlastníci se inspirovali 

právě naším vzorem a budují komunitní kuchyni, společnou klubovnu, dvě hřiště, 

komunitní zahrady a sází ovocné stromy.“ Inger K. Jørgensen z dánského Dyssekilde 

Cohousing k této problematice dodává, že členové její komunity „využívají všechny 

dostupné možnosti přispět ke zlepšení sociální interakce v sousedství, podporují 

společný vesnické centrum, dětské hřiště a různé další iniciativy.“ To poukazuje na 

předpoklad, že členy cohousingových komunit se zpravidla stávají aktivní lidé se 

zájmem o veřejný život a zapojení do místních aktivit. 

Dalším přínosem ze sociálního hlediska může být v případě vícegeneračního 

cohousingu diverzifikace věkového složení obyvatelstva municipality a částečná 

substituce služeb sociální péče pro seniory. Senior cohousing pak může zcela nahradit 

případnou nutnost stárnutí v institucích, jako jsou domovy pro seniory, a nabídnout 

život v přirozeném sociálním prostředí. Možným negativem však může být zmíněná 

řízená koncentrace osob staršího věku bez dostatečné integrace do existující sídelní a 

sociální struktury. 

Největší výčet pozitivních aspektů ve vztahu k udržitelnosti analýza poskytla v rovině 

environmentální. Zájem cohousingových komunit o implementaci různých ekologicky 

šetrných prostředků a postupů je stejně jako z analýzy v kapitole 3.2 – Tab. 4 evidentní i 

ze závěrů studie udržitelnosti a ostatních kvalitativních rozhovorů. Podstatné jsou 

především následující komentáře představitelů jednotlivých cohousingových projektů: 

„Existence jednoho velkého společného pozemku namísto 36 privátních je, stejně jako 

v případě jednoho bazénu, jednoho dětského hřiště, jednoho prostoru pro hosty apod., 

nepochybně přínosná pro velikost naší ekologické stopy. Díky společné zahradě také 

nepotřebujeme velké prostory za domem pro privátní zahrady. Navzájem se učíme o 

dalších ekologicky šetrných příležitostech, jako je solární elektřina, pěstování vlastního 
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jídla apod. Snažíme se šetřit vodou při zalévání, kompostujeme veškerý potravinový 

odpad a recyklujeme všechno recyklovatelné. Jako komunita máme přístup k více 

informačním zdrojům, díky tomu jsme např. našli způsob šetření vody, na který by 

vlastník separovaného obydlí pravděpodobně nepřišel. Před realizací různých inovací 

klademe důraz na to, aby byly uskutečněny v souladu s udržitelným rozvojem.“ 

Kimberley Lewis – Sonora Cohousing, USA 

„Náš cohousing se rozkládá na 5 akrovém pozemku, který kdysi býval drůbeží farmou. 

Těšíme se z neuvěřitelně bohatého, diverzního a udržitelného cohousingu se třemi 

komunitními zahradami, parkem pro psy, travnatou plochou a mnoha ovocnými stromy 

kolem našich domovů – rostou zde jabloně, oranžovníky, citroníky, grapefruity, broskve, 

fíky atd. Na pozemku se nachází několik nádrží na dešťovou vodu (vzhledem k sezonním 

monsunům a tropickým bouřím) navržených k absorbování až staleté bouře. Cohousing 

nám umožňuje takový způsob života, který by v běžném předměstském rezidenčním 

projektu nebyl možný.“ Mary Baker – Sonora Cohousing, USA 

„Menší privátní domy spotřebují méně tepla a světla, celková ekologická stopa je 

menší. Šetříme energie i prostor, 80 lidí bydlí ve 34 jednotkách. Před realizací 

cohousingu byl na tomto 6 akrovém pozemku pouze jeden jediný dům. Nevýhodou je 

lokalita na předměstí se špatnou dostupností transitním systémem, proto vlastníme a 

jsme nuceni používat mnoho automobilů.“ Maureen Butler – Windsong Cohousing, 

USA 

„V komunitě se můžeme navzájem motivovat v cestě za environmentální odpovědností. 

Jelikož sami rozhodujeme o podobě naší komunity, mohli jsme si zvolit např. 

geotermální vytápění, které by klasický developer pravděpodobně nechtěl do projektu 

implementovat. Také jsme ponechali mnoho zelených ploch, developer by chtěl pouze 

vytěžit z pozemku co nejvíce a maximalizovat zisk. Praktikujeme environmentálně 

udržitelný způsob života v co nejvíce směrech – podporujeme dopravu na kole, sdílení 

automobilů, užívání hromadné dopravy, recyklaci a používáme alternativní zdroje 

energie.“ Norma Wassel – Cambridge Cohousing 

„Čistíme odpadní vodu a jeden ze sdílených automobilů má místo benzínového pohonu 

elektrický.“ Inger K. Jørgensen – Dyssekilde Cohousing, Dánsko 
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„Používáme systém třídění odpadu, půjčujeme si navzájem automobily, pěstujeme 

zeleninu, před vyhozením různých nefungujících zařízení či přístrojů se je nejprve 

snažíme společnými silami opravit, dojídáme zbylé jídlo, přenecháváme si navzájem 

nepotřebné oblečení.“ Johs Lassen – Midtjylland Cohousing, Dánsko 

Na základě uvedených zkušeností a studie udržitelnosti cohousingu Boellingose lze 

definovat následující aspekty, díky kterým cohousingové komunity z environmentálního 

hlediska inklinují ke splnění principů udržitelného rozvoje: 

 Úspora energie díky menší rozloze privátních jednotek, společnému vaření a 

sdílení různých zařízení, nástrojů a prostředků 

 Používání obnovitelných zdrojů energie 

 Třídění odpadu 

 Užívání ekologicky šetrné dopravy, sdílení automobilů a vzájemné svezení 

 Pěstování vlastních plodin a kompostování 

 Možnost vlastního rozhodování o podobě komunity bez potřeby maximalizace 

zisku jako v případě klasického developmentu 

 Lepší finanční možnosti pro nákup ekologicky šetrných technologií než 

individuální stavebník 

 Vzájemná motivace k ekologicky šetrnému způsobu života 

Vůbec nejpodstatnějším environmentálním aspektem a přínosem cohousingového 

bydlení pro udržitelný rozvoj měst a regionů je dle mého názoru potřeba zpravidla 

menšího prostoru pro stejný či vyšší počet individuálních jednotek, než je tomu u 

klasické rezidenční výstavby rodinných domů. Tento fakt je dán specifickými 

designovými prvky cohousingových projektů a je snadno ověřitelný při porovnání 

velikosti cohousingové a klasické výstavby ve veřejně dostupných mapových 

aplikacích. 

Jako příklad je na obrázku níže zobrazena prostorová komparace cohousingového 

projektu a skupiny solitérních domů o zhruba stejné rozloze. V  pravé části se nachází 

Boellingose Cohousing, ke kterému byla v práci provedena studie udržitelnosti, se 

svými čtyřmi dvoupodlažními dvojdomky, tj. osmi privátními jednotkami, společným 

domem a skladem potravin, parkovištěm, centrální společným travnatým nádvořím s 

dětským hřištěm a venkovním nábytkem, velkým společným trávníkem s fotbalovým 
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hřištěm a trampolínou, zeleninovou zahrádkou, kompostem, společným skladem 

jízdních kol a nářadí, dílnou a přístřeškem pro drůbež. V levé části se pak nachází 

skupina šesti individuálních jednopodlažních rodinných domů se svými separovanými 

privátními pozemky malých rozměrů a špatné dispozice. V centrální části se nachází 

nevzhledný vyasfaltovaný prostor sloužící pravděpodobně k hladkému manévrování 

automobilů rezidentů. Je otázkou, zda život v těchto rodinných domech přináší 

obyvatelům větší uspokojení, možnost soukromí a pocit originality, než je tomu u 

obyvatel v sousedním cohousingu.  

Obr. 43 – Prostorová komparace cohousingu a skupiny solitérních domů 

 

Zdroj: [15], zpracování vlastní. 

Jediným problémovým aspektem či negativem z environmentálního hlediska 

jmenovaným v kvalitativních rozhovorech byla špatná dostupnost hromadné dopravy u 

Windsong Cohousing v důsledku jeho umístění na předměstí, což vede k nutnosti 

užívání mnoha automobilů. 
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ZÁVĚR 

V první části práce byly představeny základní principy cohousingu, byla definována 

jeho podstata a základní typy, popsány byly typické znaky, které lze zpravidla 

pozorovat u všech cohousingových projektů. Dále byl cohousing vymezen v rámci 

širšího pojmu komunitního bydlení a stručně definovány jeho ostatní podtypy, se 

kterými by mohl být cohousing nezasvěcenými snadno zaměněn. Další kapitola 

pojednávala o počátcích cohousingu v jednotlivých zemích, od jeho vzniku ve 

Skandinávii, transferu jeho know-how do Severní Ameriky, po jeho v posledních 

desetiletích výrazně stupňující se prosperitu a výskyt v mnoha dalších zemích, 

především ale v Dánsku a Spojených státech amerických. Právě z těchto zemí bylo 

vybráno osm příkladů cohousingů, u kterých byly představeny a porovnány 

nejdůležitější ukazatele včetně vizuální podoby a dispozice. 

Další kapitola se zabývala procesy vyskytujících se v cohousingových komunitách ve 

fázích jejího formování, realizace i fáze po nastěhování. Byly definovány přístupy ke 

tvorbě komunity, samotný průběh formování, rozdělení funkcí, různé cesty realizace 

projektu a praktické záležitosti fungování cohousingu po nastěhování, a to v kontextu 

interakce, participace, vzájemné podpory a bezpečnosti. 

Obsahem druhé části práce byla analýza situace a možnosti cohousingu v České 

republice na základě definování legislativních a společensko-ekonomických 

předpokladů a představení dosavadních záměrů vybudovat projekt více či méně se svou 

podobou přibližující cohousingu tak, jak ho známe ze zahraničí. Ani několik těchto 

projektů iniciovaných jak zdola, tedy komunitou, tak shora externím developerem, 

dosud nevedlo k úspěšnému realizování prvního českého cohousingu se všemi jeho 

typickými znaky. 

Třetí část pojednávala o vztahu blízkého sousedského bydlení k udržitelnému rozvoji. 

Představeny byly ekonomické, sociální a ekologické principy udržitelnosti 

z teoretického hlediska a další jevy objevující se v cohousingu s aspirací přispět 

k udržitelnosti. Následovala samostatná studie udržitelnosti konkrétního 

cohousingového projektu Boellingsoe v Dánsku, která podrobně analyzovala činnosti a 

jevy objevující se v této komunitě ve vztahu k ekonomickým, sociálním, a ekologickým 

aspektům udržitelného rozvoje.  
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Cílem práce bylo zhodnotit a definovat pozitiva a negativa cohousingového bydlení pro 

jeho obyvatele a pro udržitelný rozvoj municipality. Tato analýza byla obsahem čtvrté, 

poslední části. Jejím základem byly kromě rekapitulace některých konkluzí 

z předchozích kapitol především závěry ze studie udržitelnosti cohousingu Boellingsoe 

a z kvalitativních rozhovorů s představiteli dalších šesti cohousingových projektů 

z Dánska a Spojených států amerických. 

Dle výsledků analýzy pozitiv a negativ pro samotné obyvatele lze konstatovat, že pokud 

potencionální rezident disponuje vhodnými osobnostními předpoklady, správně pochopí 

koncept cohousingu a rozhodne se k účasti v cohousingové komunitě zformované, 

naplánované a realizované při respektování všech procesů nutných k jejímu úspěšnému 

fungování, bude způsob bydlení v cohousingu vnímat pozitivně a stane se příjemcem 

mnoha benefitů, za něž jako daň bude schopen akceptovat určitá negativa, která by při 

splnění výše uvedených podmínek neměla být zásadního charakteru. Pro aplikaci těchto 

závěrů na území České republiky je však třeba si uvědomit, že mají původ v zemi 

s dvaatřiceti násobným počtem obyvatel a jeho mnohem větší diverzitou v případě USA 

a v zemi s odlišnými společenskými hodnotami a předpoklady v případě Dánska. Je 

tedy nutné zohlednit všechny žádoucí podmínky vyskytující se v našem prostředí a 

případně realizovat konkrétní sociologický průzkum za účelem získání vypovídajícího 

obrazu veřejného mínění k možnosti bydlení v cohousingové komunitě.  

Výsledky analýzy vztahu k udržitelnému rozvoji pak dokazují, že cohousingová 

komunita má více než klasické formy bydlení příležitost a aspiraci naplnit jednu z jeho 

definic, že „udržitelný rozvoj znamená především rovnováhu mezi třemi základními 

oblastmi našeho života – ekonomikou, sociálními aspekty a životním prostředím“ [38]. 

Ve všech třech těchto pilířích udržitelného rozvoje cohousing vykazuje převažující 

pozitiva nad negativy a splňuje tak předpoklad uvedený v úvodu diplomové práce. 

Vzhledem k aktuálnosti tématu suburbanizace a jejím negativním důsledkům i v českém 

prostředí považuji za nejdůležitější benefit cohousingu ve vztahu k udržitelnosti 

přiměřenou prostorovou náročnost a přívětivé designové prvky, jak jsem uvedl 

v poslední kapitole. Kromě zmíněného ekonomického přínosu z důvodu nižších 

finančních výdajů na dopravní a technickou infrastrukturu by mohl být menší záběr 

půdy se současně vyšším počtem a větší diverzitou rezidentů než v klasické výstavbě 

pozitivním příkladem a alespoň částečným řešením problémových aspektů 
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suburbanizace, jako je např. tzv. "urban sprawl“, ztráta lidského měřítka a sociální či 

věková segregace obyvatel. 

Závěry diplomové práce mohou motivovat představitele státní správy a samosprávy 

k účelové podpoře cohousingového bydlení, jako se tomu děje např. v Dánsku formou 

garance poskytování úvěrů malým bytovým společenstvím, přímého prodeje velkých 

pozemků nebo samotné výstavby obecního nájemního bydlení s prvky cohousingu. 

Samozřejmostí by pak měla být také subvence aktivního života seniorů formou 

pokračování státní podpory "komunitního bydlení pro seniory" zmíněné v kapitole 2.1.2 

i v dalších letech. Vzhledem k absenci české literatury k problematice cohousingu může 

být práce i zdrojem informací či částečným manuálem pro samotné zájemce o blízké 

sousedské bydlení, jeho iniciátory, developery i potencionální rezidenty. 
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