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1. ÚVOD

Bezdomovectví je závažný společenský problém, jehož podstatou je
vyloučení některých osob ze společnosti. Je to opomíjené
a nepopulární téma. Zcela jistě však vyžaduje naši pozornost, protože
bez aktivního přístupu se problém bude jen prohlubovat.
Musíme hledat odpovědi na dvě zásadní otázky - jak bezdomovectví
předcházet a jak ho řešit. Současná odborná debata o bezdomovectví
se v České republice odehrává zejména mezi sociology, antropology,
politiky a sociálními pracovníky. V diskurzu chybí pohled architekta,
který do debaty může přinést podněty týkající se například prostředí
a jeho vlivu na člověka, veřejného prostoru, kvality budov a jejich
urbánní pozice.
Stát nabízí lidem v nesnázích pomoc prostřednictvím sociálních
služeb. Pro lidi bez domova jsou určeny tzv. služby sociální prevence
– mj. nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy a domy
na půl cesty. Při pohledu na budovy pro tyto služby v Česku je absence
architektů znatelná. Kvalita staveb není adekvátní svému účelu.
V případě lidí, kteří mají dost problémů sami se sebou, může hrát
i nepatrný detail zásadní roli. Pro tyto objekty neexistuje typologie.
Architekti se na projektech novostaveb či adaptací stávajících budov
pro služby sociální prevence zpravidla nepodílejí, nejsou k projektu
přizváni či ani sami nemají zájem. Tyto sociální (tedy společenské)
projekty mají často omezený rozpočet a představa většinové
společnosti je, že zahrnutí architektů do práce na projektu je přílišný
luxus (Šrámková, 2011, Faltýnová, 2011).
Mezi skupinou lidí, které jsou bezdomovectvím ohroženy, jsou mimo
jiné mladí lidé se slabým či žádným sociálním zázemím, kteří jsou
cílovou skupinou pro tuto disertační práci. Těmto mladým lidem hrozí
propad na společenské dno, pokud nezvládnou vstup do dospělého
života. Jednou z mála způsobů, kterou stát (a neziskové organizace)
lidem ohroženým bezdomovectvím pomáhají se začleněním do
společnosti, je sociální služba dům na půl cesty. Ta je však dle zákona
dostupná pouze některým mladým lidem, a to těm, kteří strávili část
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dětství v dětském domově. Mladí lidé v nesnázích, ale bez zkušenosti
z ústavní péče, tak nemají na službu nárok. Absence systému
sociálního bydlení či jiných možností bydlení s doprovodnými službami
tak limituje možnosti nalezení bydlení pro mladého člověka. Propad
mladého člověka do bezdomovectví je následně přítěží jak pro něj
samotného, tak pro společnost i pro veřejné finance.
Tato práce hledá prostřednictvím analýzy stávajícího stavu,
případových studií a inspirací ze zahraničí nové cesty pomoci mladým
lidem. Hledá je skrze architektonický pohled na problematiku.
Základním předpokladem této práce je, že stavby, které nás obklopují,
mají na své obyvatele vliv a že každý člověk je individuální a jeho
potřeby jsou rovněž jedinečné. Možných řešení je tedy více, a tato
práce ukazuje některá z nich.
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2. SOUČASNÝ STAV PROBLEMATIKY

Dle provedených rešerší dosud neexistuje publikace, která by se
věnovala stejnému tématu jako tato disertační práce: Role architekta
v řešení společenského začleňování mladých lidí ohrožených
bezdomovectvím. Pouze architekti Sam Davis a Gill Pable publikovali
práce na téma navrhování staveb pro lidi bez domova v americkém
prostředí.
Tomuto faktu navzdory, stanovuje disertační práce hypotézu, že
architekt je profese, která má nástroje, jež mohou přispět k tomu, jak
bezdomovectví předcházet a jak ho řešit.
Práce hledá odpovědi na následující výzkumné otázky.
1. Jak může architekt přispět k prevenci nebo řešení bezdomovectví?
Jaké konkrétní role a nástroje má architekt k řešení problematiky
bezdomovectví?
2. Jak navrhovat domy, které mají pomoci mladým lidem ohroženým
bezdomovectvím k tomu, aby se začlenili do společnosti? Jaké
jsou principy navrhování těchto domů?
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3. CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Cílem disertační práce je zaprvé přiblížit problematiku bezdomovectví
širší veřejnosti, která má o tomto komplexním problému většinou
nedostatečné povědomí a silné předsudky. Tato kombinace dále
prohlubuje společenský problém bezdomovectví.
Druhým cílem je definovat role architekta v prevenci bezdomovectví,
podnítit debatu v českém architektonickém prostředí a znovu najít (či
upevnit) pozici architektů v řešení sociálních problémů. Málo se
akcentuje společenská zodpovědnost architektury, a to jak ve
vzdělávání mladých architektů, tak v profesní praxi. Architekti nemají
nástroje, vědomosti, a většinou ani zájem či možnosti se těmito tématy
zabývat. Nejsou proto uznávanými odborníky, kteří by byli přizváni
k hledání řešení bezdomovectví.
Třetím cílem disertační práce je nalezení principů návrhů nového typu
domů, které by pomohly mladým lidem bez zázemí, jež potřebují ve
vstupu do dospělého života pomoci.
Tou hlavní motivací však je, aby nezůstalo u slov na papíře, ale aby
se zkušenosti a závěry z několikaletého úsilí projevily v praxi a přispěly
k redukci problému bezdomovectví.
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4. METODY ZPRACOVÁNÍ

Metoda zpracování disertační práce se zakládá na získávání a analýze
informací z dostupných zdrojů (knih, vědeckých článků, výročních
zpráv institucí a webových zdrojů) a jejich následná syntéza. Výzkum
se týkal těchto oblastí:
1. bezdomovectví (definice, příčiny, řešení, historie a výzkum),
2. náhradní péče (nestabilní rodinné zázemí a jeho vliv na vstup
mladých lidí do samostatného života),
3. bydlení (dostupnost bydlení a jeho podpora, sociální bydlení,
legislativní souvislosti),
4. sociální služba dům na půl cesty (bližší analýza služby určené pro
mladé lidi ohrožené bezdomovectvím),
5. společnost a architektura (občanská společnost, profese architekta
a jeho společenská odpovědnost, sociální udržitelnost).
Podněty k dalšímu výzkumu byly aktivní a pasivní účasti autorky na
konferencích a přednáškách, rozhovory s architekty, zaměstnanci
domů na půl cesty, sociálními pracovníky a dalšími.
V druhé části výzkumu byla provedena podrobná analýza vybraných
případových studií – třech domů na půl cesty a šesti projektů
komunitního bydlení.
Na tomto základě byla provedena syntéza získaných informací, která
byla zpracována do dvou kapitol, jež odpovídají na výzkumné otázky.
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5. VÝSLEDKY

První částí výsledků je sedm možných rolí architekta v problematice
bezdomovectví. Hlavní rolí – architekt jako designér – je vlastní práce
architekta, tedy návrh prostorů a staveb.
Druhou rolí je architekt jako vizionář, kdy architekt přichází
s inovativním či novátorským řešením problémů.
„ (…) Architekt nesmí toliko vyhovovati existujícím
potřebám a účelům, trvající poptávce,
nýbrž i formulovati nové útvary, buditi nové potřeby,
vyhraňovati a precisovati nové účely (…)“
(Karel Teige, 1930)
Třetí rolí je architekt jako dobrovolník, kdy architekt často do
vizionářských nápadů musí vložit vlastní energii, než se ukážou být
hodnotné pro větší skupinu lidí.
Čtvrtá role je architekt jako popularizátor, kdy by architekt měl využít
svých schopností srozumitelně prezentovat svou práci klientovi a
pomocí nich zprostředkovat vzdělávání a osvětu veřejnosti. Nutnost
vzdělávání a osvěty zmiňuje i například Politika architektury 2013.
Pátá role je architekt jako výzkumník, kdy se architekt podílí na
definování norem pro navrhování staveb a jejich prostorových
standardů.
Šestou rolí je architekt jako provokatér. Práce architekta mohou
vznikat také z nutnosti upozornit na problém a vyprovokovat příslušné
aktéry k činnosti.
Poslední, sedmou rolí, je architekt jako hybatel změn. Architekt nemusí
být jen pasivním hráčem, který očekává zakázky. On sám může do
procesu aktivně vstupovat a být iniciátorem a hybatelem změn.
„Architekti by neměli čekat, než je někdo vyzve.“
(Sam Davis, 2014)
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Druhou částí výsledků je stanovení principů navrhování nového typu
bydlení, který funguje jako prevence bezdomovectví. Je v něm důležitá
jednak komunita, ale také promísení různých skupin obyvatel
a promísení různých funkcí v domě.
Legislativně lze tento typ zařadit k formě sociální domov. Tento typ
představil kolektiv Kohout, Tichý et al. (2018) ve výzkumné zprávě,
která byla podkladem pro jednu z verzí připravovaného zákona
o sociálním bydlení. Vzhledem k neexistenci zákona však nelze zatím
tento nový typ bydlení zařadit do žádné z existujících kategorií.
Principy návrhu se věnují prostorovým nárokům domu. Dále možnosti
finančních zdrojů (soukromé, státní, evropské) a prezentaci veřejnosti
a její případné participaci na vzniku projektu.
Druhá část stanovuje urbanistickou polohu domu, a to jak na úrovni
celé republiky, tak zhodnocení v rámci města i nejbližšího okolí.
Třetí část hovoří o příhodnosti rekonstrukce stávajícího objektu versus
novostavby.
Ve čtvrté části se práce věnuje obyvatelům a jejich vhodnému počtu.
Představuje důvody pro promísení různých typů obyvatel a zároveň
různých funkcí v domě. Tato organizace objektu tak navazuje na
myšlenku hybridních domů.
„Hybridní domy jsou reakcí
na dynamickou změnu společnosti.“
(Holl in a+t research group, 2011)
Pátá kapitola se věnuje prostorovému schématu celého domu.
Ukazuje varianty bydlení jednotlivce a prostorů pro setkávání obyvatel.
V šesté části jsou rozebrány varianty vybavení těchto domů – nábytek,
materiály, barvy, povrchy, vegetace a osvětlení.
Další kapitola představuje možnosti zaměstnání v domě. Zhodnotí
přínos nabídky v domě vs. mimo dům a také popíše možnosti
spoluúčasti obyvatel na provozu a údržbě domu.

14

Předposlední díl pojednává o interakci domu s veřejností, kdy
představuje různé možnosti, ať už v počátku nebo v průběhu
fungování domu.
Poslední kapitola hovoří o udržitelnosti projektu. Věnuje se aspektům
sociální, ekologické i ekonomické udržitelnosti, které by tento typ
projektů měl naplňovat.
„Když postavíte krásnou budovu, lidé ji mají rádi.
Nejudržitelnější stavba na světě je ta, kterou lidé milují.“
(Cameron Sinclair, Architecture for Humanity, 2013)
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6. ZÁVĚR

Bezdomovectví je komplexní společenský problém, jehož řešení
vyžaduje spolupráci odborníků – sociálních pracovníků, sociologů,
antropologů, politiků, byznysmenů, právníků, … ale také architektů.
Současná odborná diskuze však takovýto kulatý stůl profesionálů
nenabízí. Možná kvůli nízkému společenskému povědomí o této
problematice, možná kvůli rezignaci odborníků (také architektů!) na
společenská témata, a možná i kvůli chybějícím interdisciplinárním
dialogům a znalostem.
Práce objasňuje nutnost přítomnosti architektů v řešení prevence
bezdomovectví a představuje možné role architekta v řešení
sociálního začleňování mladých lidí ohrožených bezdomovectvím.
Vychází přitom ze znalostí a schopností, které si architekt během
svého vzdělání a profesní praxe osvojí.
Hlavní doménou profese je utváření kvalitního prostředí, hledání
problémů a jejich řešení (architect – designér). Dále je to jeho široký
rozhled a zvídavost (architekt – generalista), schopnost vizualizace a
prezentace (architekt – popularizátor), schopnost řídit a koordinovat
(architekt – manažer) a v neposlední řadě také vize a touha angažovat
se (architekt – hybatel změn). Tyto vlastnosti a schopnosti si každý
osvojí s rozdílnou intenzitou. Nelze tedy tvrdit, že zahrnutím architekta
do nového projektu je úspěch zaručen. Architekt a jeho schopnosti
však mohou, jak tato práce ukazuje, přinést velký potenciál pro již
fungující sociální služby a především pro nové typy bydlení, který je
škoda nevyužít. Práce architekta může standard těchto budov
a zařízení výrazně zvýšit.
Jednou z cest k řešení bezdomovectví jsou dostatečná preventivní
opatření, aby se další lidé neocitli v nouzi a na společenském dně.
Cílovou skupinou pro tuto práci jsou mladí lidé, kteří neměli stabilní
rodinné zázemí a vyrůstali například v dětském domově. Ti jsou vlivem
prostředí (nedostatečná citová výbava kvůli rané institucionální péči,
absence vzorů chování, finanční základny a další) a systémové chyby
znevýhodněni při vstupu do dospělého života. Pokud jim společnost
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nabídne určité možnosti, jak tuto situaci překonat, výsledek bude
přínosem pro obě strany: mladý člověk se zapojí do společnosti
a společnost nebude muset vynakládat další prostředky na následnou
pomoc a potýkat se s jevem (tj. bezdomovectvím), který není většinové
společnosti příjemný, a je pro ni přítěží.
V současné době je k dispozici mladým lidem opouštějícím dětské
domovy sociální služba nazvaná dům na půl cesty, která dělá velmi
důležitou práci. Nicméně statistická data o vzrůstajícím počtu mladých
lidí bez domova a nedostupnosti bydlení zdůrazňují potřebu hledat
i další cesty, a to nejen pro děti z dětských domovů.
Prvním krokem k řešení, který je však mimo možnosti této práce, je
zlepšení státní péče o ohrožené děti – jednak urychlená preference
náhradní rodinné péče oproti ústavním zařízením, ale také systémová
změna přípravy těchto dospívajících dětí na dospělý život. Druhým
krokem, který by byl předmětem dalšího výzkumu, je definování
prostorových a typologických standardů domů na půl cesty. A konečně
třetím krokem je hledání alternativních možností bydlení, které
pomůžou mladým lidem v nesnázích (a to nejen těm, kteří si prošli
dětským domovem). A právě to bylo předmětem této práce.
Východiskem pro tuto práci bylo seznámení se se současnou
problematikou v českém prostředí a také s příklady zahraniční praxe.
Ty se týkají spolubydlení mladých lidí opouštějících dětské domovy
a studentů, bývalých lidí bez domova a studentů nebo seniorů, a také
spolubydlení uprchlíků a místních. Všechny tyto skupiny (lidé ohroženi
bezdomovectvím, lidé bez domova, uprchlíci) totiž spojuje jejich pozice
na okraji společnosti a jejich touha se (zpět) do většinové společnosti
začlenit. Téma uprchlíků se stalo v zahraničí velmi diskutované kvůli
(nedávné) kulminaci migrační krize v roce 2015. Zejména v Německu,
ale i v Nizozemí či Dánsku se uspořádalo velké množství konferencí,
architektonických a sociálních projektů a bylo napsáno také několik
knih, které se tématu začleňování uprchlíků v novém prostředí věnují.
Podobně je třeba v prostředí České republiky nahlížet na problematiku
bezdomovectví (obr. 1).
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Obr. 1: Inkluze obyvatel.
Ilustrace: Karolína Kripnerová

Výsledkem práce je vize, jak by mohlo (mělo) bydlení pro mladé lidi
ohrožené bezdomovectvím vypadat. Analogicky je možno přemýšlet
i o bydlení pro další skupiny ohrožené bezdomovectvím – například
pro seniory či pro lidi opouštějící vězení. Na základě provedených
analýz úspěšných zahraničních příkladů a s důkladnou znalostí místní
– české – situace, je navrhován nový typ „komunitního bydlení“.
Práce definuje principy návrhu tohoto nového typů bydlení, které klade
důraz na utváření komunity a promísení obyvatel i funkcí. Jeho
zakotvení v legislativě je problematické, protože se jedná o nový
(alternativní) typ domu a protože neexistuje opora v zákoně
o sociálním bydlení. Jedná se o nájemní bydlení s důrazem na
komunitu, doplněné o služby.
Možná je jednodušší vymezit, co tento dům není: ubytovna, sociální
služba ani vlastnické bydlení.
Zřizovatelem či provozovatelem tohoto komunitního typu bydlení může
být stát, obec nebo nezisková organizace. Finance na stavbu či
rekonstrukci domu lze získat jak ze soukromých, tak ze státních zdrojů
nebo využít evropské dotace. Finance na provoz by měly plynout
z velké části z vlastního projektu (nájmy, sbírky, dary a komerční
využití části budovy). Představení a vysvětlení projektu veřejnosti
a úřadům při jeho vzniku je zásadní pro jeho přijetí (zejména sousedy).
Dobré je také do projektu zapojit kulturní či vzdělávací instituce z okolí.
Pro tento typ projektu je vhodné rekonstruovat stávající objekt (i když
při patřičném nastavení fungování lze s úspěchem využít
i v novostavbu či v dočasný objekt). Poloha domu by měla být ve
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stabilizované rozmanité zástavbě, přičemž je pro obyvatele
(a zaměstnance) důležitá dostupnost vybavenosti a služeb, možnost
identifikovat se s okolím a začlenění objektu (a zejména jeho obyvatel)
do sousedství. V domě mají nalézt domov různé skupiny lidí (například
mladí lidé bez stabilního rodinného zázemí a senioři, nebo lidé
odcházející z ústavní péče a studenti a další), přičemž je třeba citlivě
pracovat s počtem obyvatel. Celkově by neměl přesáhnout čtyřicet
osob. Dům může být řešen na základě několika konkrétních
prostorových schémat, která se věnují bydlení jednotlivce a prostorů
pro setkávání s dalšími obyvateli. Hlavní funkci domu – bydlení – je
třeba doplnit o další, například služby či komerční využití části domu.
Ve vybavení domu je možné uplatnit více přístupů k nábytku či
materiálům, přičemž je třeba akcentovat přírodní materiály, rostliny
a přirozené osvětlení. Zaměstnání je dobré části obyvatel nabídnout
přímo v domě, a nabídku doplnit o další spřátelené podniky. Důležitá
je interakce domu s veřejností například prostřednictvím spektra
kulturních a společenských akcí. Veřejnost i (budoucí) obyvatelé
mohou participovat už na vzniku či v průběhu projektu. Proponovaná
stavba také musí splňovat kritéria udržitelnosti.
Cílem navrženého komunitního typu bydlení je inkluze, kdy je třeba
odstraňovat bariéry mezi členy společnosti. Rozdílnost lidí je naopak
brána jako výzva a příležitost, která obohacuje a posiluje společnost.
V další rovině je cílem i promísení funkcí v domě a jeho okolí, které je
za předpokladu dodržování pravidel přínosem pro město. Práce
záměrně stanovuje v určitých principech více možností, protože právě
variabilita a možnost volby je dalším cílem. Celkově jde o určitou vizi
bydlení budoucnosti.
Základním „poučením“ z provedeného výzkumu by měla být nejen tato
typologie, ale především dokázání, že role architekta je v přípravě
„sociálních“ projektů nezastupitelná, a architekt by měl vždy být
součástí multidisciplinárního týmu, který se na přípravě staveb pro lidi
ohrožené bezdomovectvím podílí.
Výsledky práce by měly nalézt využití mezi architekty a studenty
architektury, kterým mohou ukázat, jakým způsobem pracovat na
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„sociálních“ projektech a jakými problémy trpí mladí lidé bez stabilního
rodinného zázemí. Dále jim práce ukáže, jak se věc řeší u nás
i v zahraničí a jaká základní pravidla by činnost architektů měla mít,
aby v budoucnu přinesla úspěch. Současně jim disertace může
pomoci odhalit i jiné důležité role architekta, než jen „navrhování“.
Pro státní správu i neziskové organizace zajímající se o tuto
problematiku se disertace snaží nabídnout přehledná doporučení, jak
vhodně pracovat s fyzickým prostředím, aby prevence bezdomovectví
mezi mladými lidmi měla vyšší šanci na úspěch.
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7. SUMMARY

Homelessness is a social problem that requires a comprehensive
solution involving a team of experts. It is necessary to deal with the
personal (social, sociological, anthropological), legal and spatial
levels. What environment do we offer to marginalized people? An
important part of combating homelessness is its prevention. That can
be done in three ways: working with people at risk of homelessness;
above all young people without a functional family background,
working with the public (education and awareness), and last but not
least, working with space - public and private.
Architect is a profession that deals with the design of space.
Architecture surrounds us and influences us. Winston Churchill
expressed: „We shape our buildings and afterwards our buildings
shape us.“ The architect is therefore a socially responsible profession,
because the activities of architects affect lives of others.
The thesis presents the role of an architect in the prevention of
homelessness of young people. The architect is a co-author of
buildings which help young people on their way to independent life.
The architect is also a visionary who can show new solutions. He often
works as a volunteer, investing his time in favour of others. The role of
the architect is also educational or he can be a researcher and a
standards maker. An architect can also be a provocateur. He does not
only have to wait for commissions but he can himself be a driver of
change.
Furthermore, the thesis introduces a new type of community housing
that removes barriers between members of society. On the contrary,
diversity of people is seen as a challenge and opportunity that enriches
and strengthens the society. The aim of this type of housing is also to
mix functions in the house. While the rules are kept, the mixture of
functions in the house is beneficial for the city. The work deliberately
provides more options in certain principles because variability and
choice is another goal. Overall, this is certain vision of living of the
future.
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The main "lesson" from the research should not be only this typology
but above all proving that the role of an architect is irreplaceable in the
preparation of "social" projects and that an architect should always be
part of a multidisciplinary team involved in preparing buildings for
people at risk of homelessness.
The results of the work should find use among architects and students
of architecture. It shows them how to work on “social” projects and
what problems young people without stable family background suffer
from. Furthermore, the thesis will show them how this problem is
solved in the Czech Republic and abroad, and what basic rules the
work of architects should have to bring success in the future. At the
same time, thesis can help them reveal other important roles of an
architect than just “designing”. For the state administration and nonprofit organizations interested in this issue, the thesis offers clear
recommendations on how to work properly with the physical
environment so that the prevention of homelessness among young
people has a higher chance of success.
Keywords: architect, architecture, community housing, homelessness,
prevention of homelessness, young people at risk of homelessness.
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