
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE 

FAKULTA ARCHITEKTURY 
ÚSTAV NAUKY O BUDOVÁCH 15118 

 

BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 

COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

ELDERLY PEOPLE HOUSING WITHIN THE CONTEXT OF POPULATION 

AGEING: THE CASE OF COHOUSING AND SENIOR COHOUSING.  

 

07 - PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠVÉDSKÝ COHOUSING 

(KOLLEKTIVHUS) 

THE CASE OF SWEDISH COHOUSING (KOLLEKTIVHUS) 

DISERTAČNÍ PRÁCE 

DISSERTATION THESIS 

 

 

Ing. arch. Veronika BEŠŤÁKOVÁ 

 

Praha, červen 2012 

 

Doktorský studijní program: Architektura a urbanismus 
Studijní obor: Architektura, teorie a tvorba 

Vedoucí disertační práce: doc. Ing. arch. Irena Šestáková 

 

 

 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

4 
 

Obsah   

1. PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠVÉDSKÝ COHOUSING (KOLLEKTIVHUS) ..................... 6 

1.1 ÚVOD K PŘÍPADOVÉ STUDII ............................................................................................. 6 

1.1.1 Výběr Švédska ........................................................................................................6 

1.1.2 Cíle ..........................................................................................................................6 

1.1.3 Terminologie ............................................................................................................6 

1.2 METODOLOGIE PŘÍPADOVÉ STUDIE .............................................................................. 7 

1.2.1 Metody zpracování a postup ...................................................................................7 

1.2.2 Harmonogram navštívených projektů ......................................................................9 

1.3 VÝVOJ ŠVÉDSKÉHO COHOUSINGU ................................................................................ 9 

1.3.1 První společné kuchyně v „obsluhovaném“ bydlení  ...............................................9 

1.3.2 Kolektivní bydlení za funkcionalismu .....................................................................10 

1.3.3 Od obsluhovaného bydlení ke svépomocnému bydlení ........................................11 

1.3.4 První projekty svépomocného bydlení ...................................................................12 

1.4 SOUČASNÝ STAV ŠVÉDSKÉHO COHOUSINGU ............................................................ 13 

1.4.1 Fungující projekty cohousingu ...............................................................................13 

1.4.2 Organizace, propagující cohousing .......................................................................14 

1.4.3 Organizace, budující cohousing ............................................................................15 

1.4.4 Cohousing 40+  neboli cohousing „pro druhou půlku života“ .................................16 

1.5 URBANISMUS A ARCHITEKTURA NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ .................................. 17 

1.5.1 Lokalita a pozemek ................................................................................................17 

1.5.2 Vzhled a výraz objektů ..........................................................................................19 

1.5.3 Dispoziční koncepce ..............................................................................................20 

1.5.4 Typologická forma a charakteristika typu budovy ..................................................22 

1.5.5 Novostavby nebo adaptace na cohousing .............................................................26 

1.6 SPOLEČNÉ PROSTORY A JEJICH UŽÍVÁNÍ ................................................................... 27 

1.6.1 Společná kuchyně a fenomén společného vaření .................................................30 

1.6.2 Společná jídelna a institut společných večeří ........................................................32 

1.6.3 Společné obytné prostory a společenské aktivity ..................................................34 

1.6.4 Společné pracovní a hobby prostory .....................................................................35 

1.6.5 Komunikační prostory ............................................................................................36 

1.6.6 Ostatní společné prostory a technické zázemí objektu .........................................38 

1.6.7 Společné venkovní prostory ..................................................................................38 

1.6.8 Vybrané technické požadavky na společné prostory .............................................39 

1.7 SOUKROMÉ BYTOVÉ JEDNOTKY V NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTECH ......................... 39 

1.7.1 Velikost bytových jednotek ....................................................................................39 

1.7.2 Variabilita projektu a flexibilita bytových jednotek ..................................................41 

1.7.3 Zařízení a vybavení bytových jednotek, standardizace .........................................42 

1.8 OBYVATELÉ NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ ..................................................................... 42 

1.9 VZNIK A FUNGOVÁNÍ NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ ...................................................... 44 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

5 
 

1.9.1 Iniciace vzniku projektů ......................................................................................... 44 

1.9.2 Participace na tvorbě projektů ............................................................................... 44 

1.9.3 Formální organizační struktura projektů po nastěhování ....................................... 45 

1.9.4 Procesy rozhodování ............................................................................................. 46 

1.9.5 Příjem nových členů .............................................................................................. 46 

1.9.6 Pracovní skupiny ................................................................................................... 48 

1.9.7 Finance, penze ...................................................................................................... 49 

1.9.8 Právní důvody užívání bydlení .............................................................................. 50 

1.9.9 Rozdíly ve fungování projektů ............................................................................... 51 

1.10 SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ .................................................................................... 52 

1.10.1 Základní principy a specifika švédského cohousingu ............................................ 52 

1.10.2 Co je nejdůležitější pro švédský cohousing? ......................................................... 53 

1.10.3 Co je navíc důležité pro švédský cohousing 40+? ................................................. 54 

1.11 DÍLČÍ ZÁVĚRY ................................................................................................................... 54 

2. LITERATURA A PODKLADY (PLATNÉ PRO CELOU DISERTACI) .................... 56 

PUBLIKACE ..................................................................................................................................... 56 

WEBOVÉ STRÁNKY ....................................................................................................................... 61 

SEZNAM OBRÁZKŮ ........................................................................................................................ 62 

SEZNAM TABULEK......................................................................................................................... 62 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

6 
 

1.  PŘÍPADOVÁ STUDIE: ŠVÉDSKÝ COHOUSING (KOLLEKTIVHUS) 

1.1 ÚVOD K PŘÍPADOVÉ STUDII 

Pro doplnění teoretických znalostí z komparační části disertační práce a v rámci grantu SGS 

ČVUT 2011 byl proveden kvalitativní výzkum švédského modelu cohousingu pomocí případové studie.  

1.1.1 Výběr Švédska 

Švédský cohousing byl vybrán na základě tří hlavních důvodů: 

(1)  teoretického studia koncepce cohousingu (vývoj, typologie, země, participace),  

(2)  analýzy problematiky stárnutí populace v ČR (potřeba preventivních opatření a koncepce 

tzv. švédského cohousingu 40+) a stavu bydlení v ČR (koncentrace seniorů ve velkých 

městech a městský typ švédského cohousingu), 

(3)  v neposlední řadě vzhledem k ochotě existujících švédských projektů cohousingu i dalších 

organizací spolupracovat na tomto výzkumu.  

1.1.2 Cíle 

Hlavní cíl: 

 doplnění a zpřesnění teoretických znalostí o cohousingu, zejména senior cohousingu, 

získaných studiem zahraniční literatury a webových stránek.  

Dílčí cíle: 

 získání podrobných informací o přípravných fázích konkrétních vybraných švédských projektů, 

realizací projektů a následném fungování projektů, 

 pořízení podrobné fotodokumentace okolí objektů, exteriérů a interiérů, 

 získání dostupné projektové dokumentace, 

 studium urbanistického a architektonického uspořádání vybraných projektů, které má vliv na 

sociální interakce obyvatel. 

1.1.3 Terminologie 

Švédský název pro celosvětově rozšířený anglický termín cohousing je kollektivhus. 

Kollektivhus se dá do českého jazyka literárně přeložit jako „kolektivní dům/bydlení“, zatímco 

cohousing je do českého jazyka překládán jako „sousedské bydlení“. Obyvatelé navštívených 
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švédských projektů překládali slovo kollektivhus do anglického jazyka1 nejčastěji jako cohouse nebo 

cohousing.2 V odborné literatuře se pro švédský kollektivhus užívá kromě základního anglického 

překladu cohousing také collective house/housing nebo collaborative house/housing.3 Užívání slova 

„house“ poukazuje, že se většinou jedná o jednotlivé bytové domy. Vestbro ve svých anglicky psaných 

článcích o vývoji švédského kollektivhusu překládá současný moderní typ kollektivhusu jako tzv. self-

work model neboli svépomocný model bydlení. Termín kollektivhus má původ z období okolo roku 

1900, kdy ve Švédsku začaly vznikat první kolektivní bytové domy. Co se týká celosvětově rozšířeného 

anglického termínu senior cohousing, tak obyvatelé navštívených švédských projektů tento výraz 

vůbec nepoužívali a hovořili buď o cohousing 40+ nebo o second half of life cohousing, cohousingu 

pro „druhou půlku života“. Stejnými způsoby je švédský model senior cohousingu překládán v odborné 

literatuře.4  

Také v této práci je pro kollektivhus užíván zejména anglický výraz cohousing, resp. cohousing 

40+ nebo cohousing pro druhou půlku života.  

1.2 METODOLOGIE PŘÍPADOVÉ STUDIE 

1.2.1 Metody zpracování a postup 

Teoretické metody: 

 analýza, komparace a syntéza (odborná literatura). 

Empirické metody: 

 místní šetření, 

 polostandardizované rozhovory s obyvateli projektů, 

 pozorování, 

 pořízení a analýza stavební, fotografické a mapové dokumentace. 

Případovou studii jsem zpracovala z větší části já (80%): od studia teorie, přípravy a realizace 

studijní cesty po sepsání závěrečné zprávy, která je součástí této disertační práce. Empirickou část 

případové studie (místní šetření) se mnou v rámci studijní cesty po Švédsku podnikla spoluřešitelka 

grantu SGS ČVUT 2011, Ing. arch. Jana Zezulová. 

 

                                                                 
 
1 Komunikace s obyvateli navštívených švédských projektů probíhala v anglickém jazyce. 

2 Také internetový překladač translate.google.cz překládá slovo kollektivhus do českého jazyka jako cohousing. 

3 Např. název mezinárodní konference International Collaborative Housing Conference, Stockholm, 5. - 9. 5. 2010. 

4 KÄHLER, M. Cohousing for Seniors. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, konference ve Stockholmu, 
5. – 9. 5. 2010, s. 191. 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

8 
 

Nejdříve byla shromážděna a analyzována zahraniční literatura věnující se cohousingu a senior 

cohousingu. Nejaktuálnější informace byly čerpány především ze sborníku Living together – Cohousing 

Ideas and Realities Around the World, vydaného po mezinárodní konferenci International Collaborative 

Housing Conference, 5. až 9. 5. 2010 ve Stockholmu. 

Dále byly pomocí e-mailu zkontaktovány dvě osoby: jednak paní Monica William-Olsson, 

obyvatelka prvního švédského projektu cohousingu 40+, Färdknäppenu, ve Stockholmu, která má 

velký podíl na šíření dalších projektů cohousingů 40+ ve Švédsku. A jednak prof. Dick Urban Vestbro, 

předseda nezávislé švédské organizace Kollektivhus NU, působící na univerzitě KTH ve Stockholmu a 

zároveň obyvatel vícegeneračního projektu cohousingu Tullstuganu ve Stockholmu. Vestbro poskytl 

seznam kontaktních údajů na další projekty cohousingů 40+ ve městech Stockholm a Göteborg, ve 

kterých se jich nachází nejvíce. William-Olsson nabídla ubytování ve Färdknäppenu, což nám zároveň 

umožnilo se částečně zúčastnit každodenního života komunity během jednoho týdne. 

Ve Švédsku byl v týdnu mezi 19. až 25. září 2011 proveden předem naplánovaný sběr dat a 

materiálů celkem osmi realizovaných projektů, z toho šesti cohousingů 40+ a dvou vícegeneračních 

projektů cohousingu. Ve vzorku byly ponechány oba vícegenerační projekty pro srovnání s cohousingy 

40+. Na základě teoretického studia švédského modelu se dá považovat vzorek zkoumaných projektů 

za dostatečně reprezentativní. Osm navštívených projektů, z celkového počtu 45 v současnosti 

fungujících projektů ve Švédsku, představuje necelých 18% projektů. Z časových důvodů a z důvodu 

limitovaných finančních prostředků nebylo možné navštívit projektů více. Ve vzorku byly zahrnuty 

projekty novostaveb i adaptací, typy nájemního, družstevního i vlastnického bydlení, nejstarší i 

nejmladší projekt typu cohousingu 40+. 

Předem byl připraven seznam potřebných fotografií z každého projektu a otázky pro vedení 

polostandardizovaných rozhovorů s obyvateli navštívených projektů. Arch. Zezulová se podle 

připravených otázek ptala, já jsem odpovědi ručně zapisovala do připravených formulářů. Obyvatelé 

přidávali i individuální odpovědi a poznámky. Ve dvou případech odpovídala jedna osoba, v ostatních 

případech bylo osob více. Färdknäppen nám poskytl ubytování, v ostatních projektech jsme strávily 

dvě až čtyři hodiny. 

Färdknäppen Sockenstugan Majbacken BiG Kornet 

2 osoby 1 osoba 2 osoby 3 osoby 

Sjöfarten Dunderbacken Trekanten Tullstugan 

2 osoby 6 osob 1 osoba 3 osoby 

CELKEM 20 respondentů 

Tabulka 1: Počet dotazovaných osob z navštívených projektů. 

Po návratu bylo postupně zpracováno třídění, uspořádání a vyhodnocení získaných dat a 

materiálů. Byla provedena jejich podrobná analýza a komparace. Dále byly sepsány dvě krátké zprávy 
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o základních poznatcích ze Švédska, zvlášť mnou a arch. Zezulovou, které byly v zájmu co největší 

objektivity vzájemně srovnány. Zatímco já se zabývám cohousingem již několik let, arch. Zezulová ho 

podrobněji studovala v rámci grantu poprvé.  

První výsledky, založené pouze na studiu odborné literatury a webových stránek, byly 

prezentovány na Mezinárodním vědecko-výzkumném kolokviu, 17. 6. 2011, na fakultě architektury 

ČVUT v Praze a na Mezinárodním studentském kolokviu ENHR-NHRD 2011, 4. 7. 2011, v Toulouse ve 

Francii. Výsledky z empirické části případové studie byly pak prezentovány na odborné konferenci 

Senior Living, 8. 11. 2011, v Českých Budějovicích, na odborné konferenci Historická zkušenost 

v architektuře a udržitelný rozvoj, 6. 12. 2011, na fakultě architektury ČVUT v Praze, a na veřejné 

nepublikované přednášce, 27. 2. 2012, v Městské knihovně v Praze. 

1.2.2 Harmonogram navštívených projektů 

Navštívily jsme všechny předem naplánované projekty.  

Datum Čas Název projektu Jméno kontaktní 
osoby 

Město Typ 

Po 19. 9. 2011 Přílet (ubytování) Färdknäppen Monica William-
Olsson 

Stockholm 40+ 

Út 20. 9. 2011 16:00 – 20:00 Tullstugan Dick Urban 
Vestbro 

Stockholm Vícegenerační  

St 21. 9. 2011 12:00 – 14:00 Majbacken Elisabeth Olszon Göteborg 40+ 

St 21. 9. 2011 15:00 – 17:00 BiG Kornet Ann Hanssen Mölndal u 
Göteborgu 

40+ 

Čt 22. 9. 2011 9:00 – 12:00 Sockenstugan Ingrid Eckerman Stockholm 40+ 

Čt 22. 9. 2011 16:00 – 19:00 Sjöfarten Eva Norrby Stockholm 40+ 

Pá 23. 9. 2011 18:00 – 20:00 Trekanten Ulrika Egerö Stockholm Vícegenerační 

So 24. 9. 2011 15:00 – 17:00 Dunderbacken Leif Karlsson Stockholm 40+ 

Ne 25. 9. 2011 Färdknäppen - Odlet  

Tabulka 2: Časový rozvrh navštívených projektů a základní údaje o nich. 

1.3 VÝVOJ ŠVÉDSKÉHO COHOUSINGU 

1.3.1 První společné kuchyně v „obsluhovaném“ bydlení 5 

První projekty kollektivhusů, „kolektivních domů“, se ve Švédsku objevily okolo roku 1900 jako 

reakce sektoru bydlení na industrializaci celé společnosti. Nebyly zaměřeny - tak jako současné 

projekty cohousingů, na podporu sociálních interakcí mezi obyvateli, ale jejich cílem bylo co nejvíce 

racionalizovat soudobý způsob života. A to konkrétně vaření v individuálních kuchyních, které začalo 

                                                                 
 
5 Vývoj cohousingu ve Švédsku je zúžen pouze na tuto zemi, ale s vědomím, že podobná historie okolo kolektivního bydlení, speciálně 

okolo kolektivizované kuchyně, se odehrávala i v dalších zemích Evropy, v Rusku, včetně Československa. 
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být různými radikálními mysliteli považováno za zpátečnické - jednotlivým domácnostem údajně 

odčerpávalo příliš mnoho času, místa, energie i financí. Začaly vznikat první projekty kolektivních 

domů, kde měli obyvatelé k dispozici centralkök, centrální (společnou, kolektivizovanou) kuchyň. Ve 

společných kuchyních se s prací nestřídali obyvatelé, ale pracovali v nich „společní zaměstnanci“, 

tehdy chápáni jako „společně sdílené služebnictvo“, což mimo jiné umožnilo využívat služebnictvo i 

nižším sociálním vrstvám obyvatelstva. Koncepce projektů byla tedy založena na tzv. obsluhovaném 

bydlení, ne na spolupráci obyvatel.6 Zaměstnanci přitom obstarávali i další práce (úklid, praní, údržbu 

objektů). 

Příkladem může být nájemní bytový dům, Hemgården Centralkök (1905 – 1907), ve čtvrti 

Östermalm ve Stockholmu. Žádný z 60 bytů neměl k dispozici vlastní kuchyň a vaření probíhalo 

výhradně ve společné kuchyni spojené s pekárnou v přízemí objektu. V bytech nebyly ani pokoje pro 

služebnictvo. Obyvatelé si mohli prostřednictvím interfonů objednat tři jídla denně a ta byla do 

jednotlivých bytů dopravována pomocí výtahů. Po skončení stolování bylo nádobí umýváno opět ve 

společné kuchyni. V objektu neexistovaly žádné prostory ke shromažďování obyvatel (ani společná 

jídelna). Tento konkrétní projekt fungoval až do 1. Světové války, kdy majitel objektu zbankrotoval. 

Nová generace nájemníků si do každé domácnosti naistalovala moderní kuchyně a přízemí předělala 

na prostory pro setkávání, koníčky, oslavy. 

1.3.2 Kolektivní bydlení za funkcionalismu 

Další cíl kolektivnímu bydlení určila generace funkcionalistů ve 40. letech minulého století. 

Kromě poskytnutí levnějšího „společného“ služebnictva, mělo kolektivní bydlení usnadnit matkám péči 

o děti a o domácnost a zároveň pomáhat živit rodinu. Funkcionalisté věřili, že nový druh bydlení 

pomůže vytvořit nový druh racionálnějšího, angažovanějšího a demokratičtějšího občana.  

První funkcionalistický kolektivní dům s 54 byty byl postaven roku 1935 ve Stockholmu, v ulici 

John Ericssonsgatan 6. Autorem projektu byl arch. Sven Markelius. Obyvatelé měli tentokrát 

k dispozici kromě společné kuchyně i společnou jídelnu, kde mohli stolovat s ostatními, nebo si mohli 

nechat jídlo poslat výtahem do bytu. Pro pracující ženy znamenaly připravené večeře velké ulehčení. 

Další vymožeností projektu byla jedna z prvních moderních mateřských škol, která se poté stala 

nezbytnou součástí projektů kolektivního bydlení. Bytový dům ovšem obsahoval příliš malé byty, 

nevhodné pro rodiny s dětmi a svým pojetím přitahoval spíše různé radikálně orientované intelektuály.  

Projekty kolektivního bydlení se kromě malých bytů potýkaly i s dalšími problémy, např. s tím, že 

společná jídelna nebyla obyvateli natolik využívána, aby se její provoz vyplatil a v mnoha 

případech začala být závislá na návštěvnících zvenčí, čímž se z ní stala klasická restaurace. Tento 

problém vyřešil ve svém projektu investor Olle Engkvist. V kolektivním domě se 198 byty, Marieberg, 

z roku 1944, zavedl systém povinných stravenek, jejichž cena byla součástí nájemného. Tím zajistil 

jednak nízkou cenu podávaných jídel a zároveň fakt, že se do projektu stěhovali jen zájemci o výhody 
                                                                 
 
6 VESTBRO, nedatováno, s. 1. 
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kolektivního bydlení.  Byty v Marieberg měly dokonce i malou soukromou kuchyňku. Ovšem pro rodiny 

s více dětmi byly pořád příliš malé, stěhovaly se odtud jinam. Místo nich sem většinou přicházely 

matky-samoživitelky, kterým projekt naopak plně vyhovoval.7 Do roku 1950 bylo ve Švédsku 

vybudováno celkem devět kolektivních domů.8 Všechny byly financovány soukromými subjekty a měly 

formu nájemního (a zároveň experimentálního) bydlení. 

1.3.3 Od obsluhovaného bydlení ke svépomocnému bydlení 

Za mezník ve vývoji kolektivního bydlení a moderního cohousingu ve Švédsku (ovšem ne díky 

své záměrné koncepci) je považován projekt od výše zmíněného soukromého investora Olle 

Engkvista, Hässelby familjehotell, rozsáhlý komplex bytových domů s 328 bytovými jednotkami, 

z poloviny 60. let minulého století, na předměstí Vällingby ve Stockholmu. Komplex obsahoval kromě 

bytů společnou kuchyni, několikapodlažní jídelnu, fungující jako restauraci, místnost pro večírky, 

klubovnu s vlastní kavárnou, recepci, obchod-večerku, školku, prádelnu, saunu, modlitební místnost a 

tělocvičnu sdílenou společně s přidruženou školou. Komplex byl určen spíše pro privilegovanou vrstvu 

obyvatel. Tento model velkorysého obsluhovaného kolektivního bydlení se brzy stal z ekonomických 

důvodů neudržitelným. Když se poté k finančním problémům navíc přidaly zásadní neshody obyvatel 

s majitelem objektu, ten v roce 1976 ukončil drahý provoz společné restaurace a to i přes protesty 

obyvatel, kteří ji využívali.   

Po uzavření restaurace v roce 1976 přichází na řadu klíčová událost: právě tito obyvatelé, kteří 

společnou restauraci chtěli i nadále využívat, začali postupně zkoušet v restauraci vařit sami pro 

sebe. A s nemalým překvapením zjistili, že to dokážou, aniž by museli někoho zaměstnávat a platit a 

navíc, že se u toho velmi dobře baví, což utužovalo vzájemné vztahy. Projekt funguje dodnes, i když na 

společném vaření participuje stále jen asi 50 domácností.9 To odpovídá vhodnému počtu domácností 

pro projekty cohousingu – ideální počet domácností se zde nastavil spontánně. Pro Švédsko je 

Hässelby familjehotell určitým prototypem moderního cohousingu. Tak vznikl náhodně, jako nouzové 

řešení, přitom ale na základě vlastní iniciativy samotných obyvatel, první projekt tzv. working together 

model nebo také self-work model. Neboli svépomocný model bydlení, založený na spolupráci 

obyvatel. Ostatní tehdejší projekty obsluhovaného kolektivního bydlení nebyly na svépomocný model 

transformovány, naopak byly postupně přeměněny na běžné bydlení kvůli drahému provozu 

společných kuchyní. Nějaký čas trvalo, než začaly vznikat další projekty podobného charakteru. 

Nový model bydlení odrážel i tehdejší idealistickou touhu po bližších sousedských a 

mezilidských vztazích – zejména u mladších lidí z revolučního roku 1968 a také u různých ženských 

hnutí a organizací (např. BiG-group, Living in Community). Mladí lidé si do cohousingu projektovali své 

                                                                 
 
7 VESTBRO, nedatováno, s. 2. 

8 V roce 1949 byla v Dánsku vydána zajímavá kniha, kterou napsali dva Dánové, Waagensen a Rubin, o švédských zkušenostech 
s kolektivním bydlením. Informovali dánskou veřejnost o jeho výhodách a Švédsko bylo podle nich na vrcholu vývoje kolektivního 
bydlení (In VESTBRO, nedatováno, s. 3.) 

9 VESTBRO, D. U. History of Cohousing – Internationally and in Sweden. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 
World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 50. 
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smělé ideály, zatímco ženy v cohousingu viděly praktické řešení každodenního života. Přestala být 

hlásána myšlenka, že vaření je ztráta času – naopak, podílení se obyvatel na společném vaření se 

stalo a je dodnes naprostým základem každého projektu cohousingu ve Švédsku.10  

1.3.4 První projekty svépomocného bydlení 

První stavbou novodobého kolektivního bydlení, svépomocného modelu, byl Stacken z roku 

1979 v Göteborgu.11 Jednalo se o devítipodlažní objekt s 33 byty, z nichž více než 60% bylo opuštěno 

již 10 let po dostavění budovy.12 Autorem myšlenky rehabilitovat nefungující objekt na cohousing byl 

arch. Lars Ågren, který v koncepci cohousingu viděl potenciální nástroj, jak řešit existující sociální 

problémy v již vybudované čtvrti. Poloopuštěný bytový dům byl přeměněn na cohousing vybudováním 

nové společné jídelny, prádelny a prostorů pro trávení volného času dětí i dospělých. Jakožto první 

svého druhu se potýkal s řadou problémů, v tomto případě především s nedostatkem schopnosti a 

ochoty se domluvit mezi radikálně zaměřenými mladými obyvateli a ostatními obyvateli.13 

Stacken, Göteborg, Švédsko 

Fotografie Půdorys společného vybavení v 5. NP 

  

Tabulka 3: Příklad rehabilitace stávajícího panelového domu dle principů cohousingu. 14 

Následovaly další úspěšné rehabilitace vysokopodlažních objektů na panelových 

sídlištích, vybudovaných ve Švédsku v 70. až 80. letech minulého století, a to  

                                                                 
 
10 Dle zkušeností z navštívených projektů. 

11  V literatuře i na webových stránkách se nejčastěji uvádí, že moderní cohousing vznikl v Dánsku (Saettedammen, 1972). Ovšem 
v podstatě současně – a nezávisle na sobě, se objevuje sousedské bydlení typu cohousingu i ve Švédsku a v Holandsku (Hilversum, 
1971-1977).  

12 DURRETT – McCAMANT, 2011, s. 49. 

13 VESTBRO, D. U. History of Cohousing – Internationally and in Sweden. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 
World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 54-55. 

14 GUINTHER, 2008, s. 20. 
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(1)  přidáním společných prostor,  

(2)  zapojením stávajících obyvatel do řízení a fungování projektu,  

(3)  přizváním nových obyvatel, kteří měli zájem se podílet na vzniku vlastního obytného 

prostředí.15 

První novostavbou moderního cohousingu byl Prästgårdshagen ve Stockholmu, ve čtvrti Älvsjö, 

s 33 byty, z roku 1984. Iniciátorem projektu byl tentokrát neziskový developer, společnost 

FamiljeBostäder, která buduje, spravuje a vlastní obecní byty. Obyvatelé projektu Prästgårdshagen, 

který dodnes funguje jako cohousing, se mohli zúčastnit i vlastního plánování projektu. Byty jsou 

v tomto projektu zmenšeny asi o 10% oproti standardním bytům v běžné zástavbě, a to ve 

prospěch velkoryse pojatých společných prostorů tak, aby nájmy zůstaly na obvyklé výši. Budova 

obsahuje společnou kuchyň, jídelnu, prádelnu, hernu pro děti, klubovnu na schůzky, saunu, 

fotokomoru, truhlárnu, hrnčírnu, hudební místnost, pokoj pro hosty, menší společné místnosti na 

každém patře pro sdílení novin a časopisů nebo pro teenagery. Město v objektu navíc zřídilo 

mateřskou školu. Obyvatelé společně vaří, podílí se na úklidu objektu a dalších udržovacích pracích. 

1.4 SOUČASNÝ STAV ŠVÉDSKÉHO COHOUSINGU  

1.4.1 Fungující projekty cohousingu 

Od 90. let minulého století bylo vybudováno okolo 50 nových projektů kolektivního bydlení, 

z nichž 45 je cohousingového typu. Nachází se zejména ve velkých městech v jižní části země 

(Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund, a další). Dvacet sedm projektů funguje podle původních principů, 

zatímco osmnáct projektů dnes využívá jen část svých společných prostorů. Třicet projektů je ve 

vlastnictví tzv. municipal housing companies, organizací, které budují a vlastní obecní nájemní bydlení. 

Osm projektů odpovídá zhruba českému společenství vlastníků bytových jednotek, sedm projektů je 

v družstevním vlastnictví a některé projekty mají ještě jiný, blíže nespecifikovaný typ vlastnictví.16  

Devět projektů je určeno pro „druhou půlku života“: Färdknäppen, Sockenstugan, Sjöfarten a 

Dunderbacken ve Stockholmu, Majbacken v Göteborgu, BiG Kornet v Mölndalu, Russinet v Lundu, 

BoAktiv Landgången v Malmö, Tersen ve Falunu. Ostatní projekty jsou vícegenerační. Celkový přehled 

ukazuje, že cohousing není zdaleka masově rozšířeným typem bydlení. V současné době je ve 

Švédsku okolo 2000 cohousingových bytů, což představuje jen asi 0,05% celého bytového fondu. 

Cohousing je ovšem živé sociální hnutí fungující ve Švédsku přes 40 let a v současné době, která 

hledá udržitelné bydlení nejen pro stárnoucí populaci, opět nabývá na významu. 

                                                                 
 
15 DURRETT – McCAMANT, 2011, s. 49. 

16 VESTBRO, D. U. History of Cohousing – Internationally and in Sweden. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 
World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 54-55. 
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Obrázek 1: Mapa současných švédských projektů a jejich právní důvod užívání bydlení (upraveno).17 

1.4.2 Organizace, propagující cohousing 

Ve Švédsku existují tři organizace, které se věnují podpoře a propagaci cohousingu: 

Kollektivhus NU („Kolektivní dům NYNÍ“),18 Föreningen Framtiden (cohousingová asociace 

„Budoucnost“)19 a Bo i Gemenskap (BiG – Skupina „Bydlení v komunitě“).20 

Nejrozsáhlejší organizací je Kollektivhus NU. Jedná se o nezávislou nevládní organizaci, která 

vznikla roku 1981 ve Stockholmu. Jejím hlavním cílem je informovat o cohousingu i jiných formách 

komunitního bydlení širokou laickou a odbornou veřejnost i různé autority (zejména místní 

samosprávy). Podporuje jak již existující projekty, tak skupiny zájemců o projekty nové. Kollektivhus 

NU má v současné době čtyřicet devět členů, z nichž čtyřicet dva jsou již vybudované cohousingové 

komunity, zatímco sedm členů jsou další organizace také pracující na propagaci cohousingu. 

K organizaci dále patří 80 členů - jednotlivců. Kollektivhus NU spolupracuje s organizací SABO, což je 

                                                                 
 
17 VESTBRO, D. U. History of Cohousing – Internationally and in Sweden. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 

World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 55. 

18 Dostupné z WWW: <http://www.kollektivhus.nu/index.html> 

19 Dostupné z WWW: <http://www.framtiden.se/> 

20 Dostupné z WWW: <http://www.boigemenskap.se/Forskargruppen_Bo_i_Gemenskap.html> 

http://www.kollektivhus.nu/index.html
http://www.framtiden.se/
http://www.boigemenskap.se/Forskargruppen_Bo_i_Gemenskap.html
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organizace sdružující švédské neziskové developery (Swedish Association of Municipal Housing 

Companies). Zpočátku nebylo snadné přesvědčit investory, že je výhodné v rámci projektů cohousingů, 

kromě soukromých bytů, budovat i společné prostory. Dnes developeři princip cohousingu znají a je 

možné se s nimi domluvit na vybudování dalšího projektu.21 

1.4.3 Organizace, budující cohousing 

Ve Švédsku fungují neziskové organizace, podílející se na budování a správě obecních 

nájemních bytů, určených pro všechny obyvatele, kteří o ně mají zájem. Také cohousing ve Švédsku 

nejčastěji vzniká jako součást obecního nájemního bydlení. 

Jednou z těchto neziskových organizací je FamiljeBostäder22, neziskový developer, který 

buduje, spravuje a pronajímá obecní byty ve vlastnictví hlavního města Stockholmu.23 Vlastníky jsou 

všichni obyvatelé Stockholmu, daňový poplatníci. Vybírání nájemného zajišťuje stabilní zdroj 

prostředků pro budování nových obecních bytů. V současné době má organizace FamiljeBostäder 

okolo 23 tis. nájemních bytů, z toho několik desítek bytů v pěti projektech cohousingů: vícegenerační 

projekt Prästgårdshagen (1984) a čtyři projekty cohousing 40+, Färdknäppen (1993), Sockenstugan 

(1999), Sjöfarten (2008), Dunderbacken (2010). Co se týká navštívených projektů, organizace vlastnila 

původně i Trekanten (1986) a Tullstugan (1994), ale téměř všechny byty v těchto objektech byly 

později rozprodány do osobního vlastnictví. Regionální odnož společnosti FamiljeBostäder, sídlící 

Göteborgu, vlastní navštívený projekt v Göteborgu, Majbacken (2004). Projekt BiG Kornet (2006) 

v obci Mölndal u Göteborgu vlastní organizace MölndalsBostäder. 

Všech osm navštívených projektů vzniklo tak, že se budoucí obyvatelé obrátili na příslušného 

neziskového developera, zda by neměl zájem postavit obecní nájemní bydlení typu cohousing, resp. 

cohousing 40+. Zejména projekty, které řeší bydlení starších osob v jejich přirozeném sociálním 

prostředí, jsou v posledních letech ve Švédsku dosti podporované.  

Bydlení v cohousingu je díky způsobu vzniku (spolupráce s municipalitou) a fungování 

(obecní nájemní bydlení) pro Švédy poměrně dostupné, a to i po finanční stránce. 

V poslední době ovšem často dochází k privatizaci obecních bytů. Tím dochází k situaci, kdy 

organizace mají méně prostředků z nájmů na budování nových projektů, včetně nových cohousingů. 

Před dvaceti lety bylo 75% celého bytového fondu ve Švédsku ve formě obecního nájemního bydlení. 

Nyní se poměr obrátil: v obecním vlastnictví je pouze 25% všech bytů a 75% bytů je ve 

vlastnictví osobním. Lidé, kteří chtějí nebo potřebují bydlet v obecních nájemních bytech, čekají 

mnohem déle než dříve na nový i starší uvolněný byt (fronta je nyní okolo 10 až 20 let). Stejně jako 

v ČR, tak vzniká náročná situace zejména pro osoby, které samy nedosáhnou na vlastnické bydlení 

                                                                 
 
21 Dle rozhovoru s Ulrikou Egerö, obyvatelkou Trekantenu (23. 9. 2011). 

22 Dostupné z WWW: <http://www.familjebostader.com/>  

23 Ve Stockholmu jsou ještě další dvě podobné organizace, budující a spravující obecní byty. 

http://www.familjebostader.com/
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(mladé rodiny či senioři).24 Přesto jsou, podle slov Vestbra, připravovány nové cohousingové projekty. 

Investoři nám nejsou známí. Zatím poslední cohousing nájemního typu v obecním vlastnictví byl 

dokončen v roce 2010, a to cohousing 40+, Dunderbacken, ve Stockholmu. 

1.4.4 Cohousing 40+  neboli cohousing „pro druhou půlku života“ 

V předchozích kapitolách mnohokrát padl termín cohousing 40+ neboli cohousing pro „druhou 

půlku života“. Jedná se o věkově zúženou variantu vícegeneračního cohousingu, určenou pro 

dospělé obyvatele od 40 let výše. Zároveň se jedná o věkově rozšířenou variantu senior 

cohousingu. Orientační spodní věková hranice senior cohousingu v jiných zemích bývá okolo 55 až 

60 let. Ve Švédsku existuje až překvapivě nízká spodní věková hranice pro vstup do cohousingu 40+, 

která má přilákat i mladší střední generaci a pomoci zajistit heterogenní složení obyvatel v rámci 

jednoho projektu.  

Cohousing 40+ vznikl na základě veřejné diskuze budoucích obyvatel a municipalit. Místní 

samosprávy hledaly již koncem 80. let minulého století řešení přiměřeného a udržitelného bydlení pro 

rostoucí počet seniorů ve společnosti. Jedním z prvních pokusů byl model kombinující vícegenerační 

cohousing a domov pro seniory, který se ovšem v praxi příliš neosvědčil. Podařenějším projektem byl 

Stolplyckan v Linköpingu, postavený neziskovým developerem Stångåstaden, společností, která 

buduje, spravuje a vlastní obecní byty, koncem 80. let. Komplex několika budov obsahoval celkem 184 

bytů, z toho 35 bytů určených pro seniory a 9 bytů určených pro handicapované obyvatele. Všichni 

obyvatelé měli přístup k velkorysým společným prostorám vybudovaných na ploše 2000 m2.  

Současný cohousing 40+ se objevil krátce po roce 1990. Zájem o tento způsob bydlení projevili 

sami budoucí obyvatelé, kteří měli osobní nebo zprostředkované zkušenosti s fungováním 

vícegeneračních projektů cohousingů. Cohousing 40+ nabízí menší, bezbariérové byty, podnětné a 

bezpečné prostředí v blízkém sousedském společenství a umožňuje vzájemnou podporou obyvatel 

v rámci projektu již od středního věku. Cílem cohousingu 40+ je včasná aktivní strategie přípravy na 

vlastní stárnutí a stáří.  

Prvním projektem a zároveň prototypem cohousingu 40+, kterým se inspirovaly další projekty 

nejen ve Švédsku, ale i v zahraničí, byl Färdknäppen v centru Stockholmu, z roku 1993. Zejména 

posledních deset let, cca od roku 2000 zažívá cohousing 40+, resp. senior cohousing v jiných zemích, 

velký zájem ze strany samotných potenciálních obyvatel, obecních samospráv a je podrobován 

výzkumu řady vědců z různých oborů. 

 

 

                                                                 
 
24 Dle rozhovoru s Ulrikou Egerö, obyvatelkou Trekantenu, který byl téměř celý zprivatizován (23. 9. 2011). 
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1.5 URBANISMUS A ARCHITEKTURA NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ 

Färdknäppen Sockenstugan Majbacken BiG Kornet 

Centrum Stockholmu Předměstí Stockholmu Centrum Göteborgu Mölndal u Göteborgu 

    

Sjöfarten Dunderbacken Trekanten Tullstugan 

Předměstí Stockholmu Předměstí Stockholmu Předměstí Stockholmu Předměstí Stockholmu 

    

Tabulka 4: Mapy navštívených švédských projektů (upraveno).25 

1.5.1 Lokalita a pozemek 

Všech osm navštívených projektů leží v oblastech s běžnou bytovou výstavbou, ať už se 

jedná o centrum města nebo předměstí, o novou výstavbu nebo pozdější adaptaci. Žádný z projektů 

není umístěn v izolované pozici mimo intravilán obce. Všechny lokality jsou vybaveny minimálně 

základní občanskou vybaveností (obchody, služby) a jsou výborně dopravně dostupné (zastávky 

různých druhů městské i příměstské hromadné dopravy). Vše se nachází v docházkové vzdálenosti i 

pro starší občany, max. do 10 min normální chůze. Díky blízkosti občanského vybavení a městské 

hromadné dopravy nemají obyvatelé potřebu se po městě pohybovat v automobilech. 

Färdknäppen leží přímo v centru hlavního města Stockholm na ostrově Södermalm; Tullstugan 

a Sjöfarten se nacházejí v nově budované moderní čtvrti na jižním předměstí Stockholmu, Hammarby 

Sjöstad; Sockenstugan se nachází ve starší zástavbě na jižním předměstí Stockholmu, 

Skarpnäcksgård, nedaleko přírodní rezervace Nacka; Dunderbacken byl postaven jako součást 

komplexu bytových domů na západním předměstí Stockholmu, nedaleko jezera Mälaren; Majbacken 

leží nedaleko mořského pobřeží a zároveň v blízkosti centra Göteborgu; BiG Kornet byl postaven 

v bytové zástavbě nedaleko přírodního parku v obci Mölndal u Göteborgu; Trekanten leží v tiché 

                                                                 
 
25 Maps.google.com [online]. 2011  [cit. 2011-10-19]. Dostupné z WWW: <http://www.maps.google.com> 

http://www.maps.google.com/
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lokalitě u břehu stejnojmenného jezera Trekanten ve Stockholmu. Zejména Färdknäppen leží ve velmi 

žádané lokalitě a potýká se často s případy, že se místo zájemců o cohousing 40+ hlásí zájemci o 

bydlení právě v této lokalitě.  

 

Obrázek 2: Färdknäppen a vzdálenosti MHD (upraveno).26 

Krajina v okolí Stockholmu i Göteborgu je převážně rovinatá a i navštívené projekty jsou 

většinou postaveny na rovinatém území, což je zejména pro obyvatele cohousingů 40+ ideální. 

Pouze Majbacken a Dunderbacken jsou postaveny na pozemcích o vyšším sklonu. Majbacken a okolní 

domy se se sklonem pozemku vyrovnávají ve formě bodových domů. Dunderbacken je postaven 

rovnoběžně s vrstevnicemi a výškový rozdíl terénu je řešen v rámci vertikálních komunikací v objektu – 

vstupy z ulice jsou na úrovni 1. podzemního podlaží a vstupy z opačné strany objektu (z terasy) jsou na 

úrovni 1. nadzemního podlaží. 

                                                                 
 
26 Maps.google.com [online]. 2011  [cit. 2011-10-20]. Dostupné z WWW: <http://www.maps.google.com> 

http://www.maps.google.com/
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1.5.2 Vzhled a výraz objektů 

Färdknäppen (40+) Sockenstugan (40+) Majbacken (40+) BiG Kornet (40+) 

1993 1999 2004 2006 

43 bytů/50 obyvatel 44 bytů/48 obyvatel 30 bytů/35 obyvatel 44 bytů/47 obyvatel 

    

Sjöfarten (40+) Dunderbacken (40+) Trekanten (vícegenerační) Tullstugan (vícegenerační) 

2008 2010 1986 1994 

46 bytů/51 obyvatel 61 bytů/66 obyvatel 78 bytů/170 obyvatel 30 bytů/77 obyvatel 

    

Tabulka 5: Fotografie navštívených švédských projektů, rok vzniku, počet bytů, počet obyvatel. 

Objekty se na první pohled neliší od jakékoli jiné běžné bytové výstavby, ani od charakteru 

konkrétního prostředí, ve kterém se nachází. Kromě Sockenstuganu, souboru dvou třípodlažních 

bytových domů, které stojí mezi drobnými rodinnými domy. V případě Tullstuganu či Dunderbackenu, 

žádný prvek na fasádě nebo ve hmotě nevyjadřuje, že se nejedná o běžné bydlení. Naopak Sjöfarten 

má směrem k frekventované pěší komunikaci orientovanou společnou terasu, přístupnou ze společné 

jídelny, což naznačuje společné využití prostorů, které není v konvenční zástavbě běžné. Majbacken 

se liší od okolní zástavby jednopodlažní přístavbou, ve které jsou společné prostory. BiG Kornet má 

přízemí více prosklené, zdůrazněné obkladovým materiálem, jsou zde pouze společné prostory, které 

expandují ven na několik malých předzahrádek – také se tím liší od okolní zástavby.  

Poznámka: Když jsme po příletu do Stockholmu přicházely už potmě k Färdknäppenu, nebylo 

vůbec obtížné ho nalézt. Lišil se od sousedních bytových domů tím, že část přízemí, orientovaná do 

náměstí, svítila a za okny bylo vidět, že je rušno. Jako obvykle v danou hodinu se zrovna podávala 

společná večeře ve společné jídelně. Do veřejného náměstí je orientována i společná kuchyň a lidé, 

kteří vaří, mohou zároveň z oken sledovat, co se venku děje. A naopak oni sami poskytují zajímavou 

kulisu kolemjdoucím. Známé tváře je možné pozdravit přímo z okna a rovnou je i pozvat dál. Díky 

Färdknäppenu má živější atmosféru i okolní náměstí, zejména po setmění, když se přízemí rozsvítí. 

Objekty mají jednoduché, kompaktní objemy. Většinou se jedná o pravoúhlé kvádry (kromě 

Majbackenu). V detailu jsou členěné jednak vertikálně: pomocí rizalitů (Sjöfarten), arkýřů 

(Färdknäppen), křídel (Dunderbacken), jednak horizontálně: pomocí linií balkónů, lodžií, teras, 
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ustupujících horních podlaží (Färdknäppen, BiG Kornet, Dunderbacken, Tullstugan).  

Objekty mají skromný, obyčejný výraz. Nenajdeme zde žádné designérské experimenty. 

Většinou působí poněkud usedle (Färdknäppen), tradičně (Sockenstugan, Trekanten, Tullstugan) až 

zastarale (Majbacken). Kromě dvou nejnovějších projektů, Sjöfartenu (2008) a Dunderbackenu (2010). 

Sjöfarten v kontrastu s ostatními navštívenými projekty naopak působí velmi moderně. Má např. 

originálně pojaté zábradlí u výrazně vystupujících balkónů a lodžií, které objektu dodávají mladistvou 

dynamičnost, přestože je objekt určen pro cohousing 40+. Také jeho hlavní vstup je řešen s vtipem: na 

barevné prosklené ploše jsou napsána jména všech současných obyvatelů cohousingu, ovšem čitelná 

jen z interiéru - při pohledu zvenčí jsou psaná pozpátku. Stejně moderně působí různobarevně 

vyvedené interiéry společných prostor. Dunderbacken působí o něco usedleji, ale na fasádě i 

v interiérech jsou použity současné materiály.  

1.5.3 Dispoziční koncepce 

Projekty jsou po dispoziční stránce založeny na dvou základních principech:  

 bydlení ve vlastních, plně zařízených, bytových jednotkách, 

 společné prostory, ve kterých se odehrávají společné aktivity, práce, svépomoc.  

 

Obrázek 3: Dispoziční koncepce švédského modelu cohousingu. 
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Dispoziční koncepce švédského urbánního modelu cohousingu postrádá polosoukromé zóny. 

Všechny navštívené projekty jsou už ze své podstaty bytových domů tzv. under one roof model, kdy 

společné i soukromé prostory jsou shromážděny „pod jednu střechu.“ 27 

Färdknäppen - přízemí 

                

Färdknäppen – typické podlaží 

                     

Legenda: Společné prostory Bytové jednotky Technické zázemí 

 
   

 Chodby Vertikální komunikace Vstupy 

 
   

Tabulka 6: Koncepce švédského modelu cohousingu na příkladu Färdknäppenu. 

V tabulce 20 je dispoziční koncepce švédského urbánního modelu cohousingu převedena na 

půdorysné schéma projektu Färdknäppen. Většina společných prostor je umístěna v přízemí u 

                                                                 
 
27 FROMM, D. Collaborative Housing from Around the World. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, 

konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 133. 
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hlavního vstupu. Nejdůležitější společné prostory (kuchyň a jídelna) jsou orientovány do veřejného 

prostoru - náměstí. Společná jídelna je navíc orientována do společné zahrady při jižní fasádě objektu. 

Bytové jednotky jsou různě velké (1+kk až 3+1) a jejich vnitřní dispozice je možno poměrně jednoduše 

adaptovat. Bytové jednotky mají buď vlastní předzahrádku, balkón nebo arkýř.  

1.5.4 Typologická forma a charakteristika typu budovy  

Färdknäppen Sockenstugan Majbacken BiG Kornet 

Přízemí – vstupní podlaží 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Typické podlaží 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjöfarten Dunderbacken Trekanten Tullstugan 

Přízemí – vstupní podlaží 

 

 

 

 

Nebylo získáno 

 

Nebylo získáno 

Typické podlaží 

 

 

 

 
Nebylo získáno  

 

 
Nebylo získáno 
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Legenda: Společné prostory Bytové jednotky Technické zázemí 

 
   

 Chodby Vertikální komunikace Nepatří cohousingu 

 
   

Tabulka 7: Půdorysy navštívených švédských projektů; horizontální funkční rozdělení. 

 

Färdknäppen Sockenstugan Majbacken BiG Kornet 

Nový lineární bytový dům 
(1993), schodišťovo 

chodbový typ tvaru písmene 
„I“ 

Dva stávající lineární bytové 
domy (1947), chodbového 

typu tvaru písmene „I“, 
propojené ze severu novou 

přístavbou (1999) 

Stávající bodový bytový 
dům (1963) se stávající 

přístavbou (1987) 

Nový bodový bytový dům 
(2006) 

8 a 5 podlaží 3 a 1 podlaží 8 a 1 podlaží 11 podlaží 

Součást uliční fronty. Skládá se 
ze dvou různě vysokých částí, 
8 a 5 podlaží; obě části mají 

samostatné vstupy, schodiště, 
výtahy. Části domu jsou 

propojené v přízemí a suterénu 
chodbami. Jinak je každá část 
schodišťovou sekcí - na patře 

je 5 nebo 3 byty plus malý 
pokoj pro hosty. K domu přiléhá 

z jižní strany zahrada. 

Dva třípodlažní různě dlouhé 
bytové domy z r. 1947, lineární 

typ tvaru písmene „I“, 
propojené na severu pozemku 

dodatečně křídlem se 
společnými prostorami z r. 

1999;  tyto tři propojené budovy 
tvoří formu U, uprostřed je 

velká zahrada. 

Jeden ze tří identických 
izolovaných bodových bytových 

domů s malometrážními byty 
sociálního bydlení. K domu byly 
přistavěny společné prostory r. 

1987, původně určené jako 
denní centrum pro seniory – 

dnes využívané jako společné 
prostory cohousingu. U domu 

jsou malé záhonky 
s posezením. 

Nový jedenáctipodlažní 
izolovaný bodový bytový dům. 
Poslední jedenácté podlaží je 

ustupující s 
vyhlídkovou terasou a 

společnými prostory, nejsou tu 
byty. Dům tvoří dominantu celé 

čtvrti jednak svou výškou a 
jednak kosým natočením 
oproti ostatním bytovým 
domům. K domu přiléhá 

zahrada s umělým jezírkem. 

Sjöfarten Dunderbacken Trekanten Tullstugan 

Nový lineární bytový dům 
(2008), schodišťovo 

chodbový typ tvaru písmene 
„I“, část polouzavřeného 

bloku domů s vnitřní 
zahradou 

Nový izolovaný bytový dům 
lineárně-hřebínkového tvaru 

písmene „E“ (2010), 
schodišťový typ 

Bytový dům (1986), 
chodbový typ, polouzavřený 

blok domů s vnitřní 
zahradou 

Nový bytový dům (1994), 
schodišťový typ, část 

polouzavřeného bloku domů 
s vnitřní zahradou 

6 podlaží 7 podlaží 6 podlaží 8 podlaží 

Nový šestipodlažní bytový dům, 
který je přímou součástí 

rozsáhlého bytového komplexu 
v nově budované moderní čtvrti 

na předměstí Stockholmu – 
cohousing má svůj samostatný 

vstup z ulice. 

Součást uliční fronty. Nový 
sedmipodlažní bytový dům, 
sedmé podlaží má terasy, 
ostatní podlaží mají lodžie, 
půdorys hřebínkového tvaru 
písmene „E“, skládá se ze tří 
schodišťových sekcí, západní 
sekce má největší křídlo, na 

patře jsou vždy 4 byty v jedné 
schodišťové sekci. Původně 
navržené jako běžný bytový 
dům. K domu přiléhá velká 

terasa. 

 

    

  

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

Tabulka 8: Typologie, základní charakter navštívených švédských objektů. 
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Převažující typologická forma švédských cohousingových domů jsou schodišťové sekce 

s výtahem. Lineární objekty mají schodišťových sekcí více, bodové objekty (i výškové objekty) mají 

pouze jednu schodišťovou sekci. U Färdknäppenu a Sjöfartenu jsou ve vstupním podlaží chodby, 

ovšem typická podlaží s byty jsou opět schodišťové sekce. I u vyšších bytových domů jsou nezřídka 

tvary schodišť smíšenočaré, prostorově velmi úsporné a pro uživatele nekomfortní (spíš odpovídají 

schodištím v rodinných domech). Překvapující je to např. u jedenáctipodlažního objektu BiG Kornet. 

Naopak nejpohodlnější, široké a málo strmé schodiště, mají starší stavby Sockenstuganu (1947). Paní 

Ingrid ze Sockenstuganu tomuto schodišti říká „inviting stairs“, schody, které člověka zvou k tomu, aby 

je používal. Obyvatelé Sockenstuganu je používají k „přirozené rehabilitaci“. Sockenstugan a 

Trekanten jsou domy chodbového typu. 

Ani jeden z navštívených projektů nebyl pavlačového typu. Přesto ve Švédsku jeden existuje, a 

to cohousing 40+, BoAktiv Landgången v Malmö. Pavlač, pokud je dostatečně široká, příjemně 

zařízená a dobře orientovaná, je typologickým prvkem, který je schopen napomáhat neformálním 

sociálním kontaktům – může plnit funkci polosoukromých přechodů. V projektu BoAktiv Landgången 

má však systém otevřených pavlačí a lávek, které nejsou dostatečně chráněné proti nepřízni počasí, 

opačný efekt.28 Obyvatelé se ze svých bytů do společného domu nedostanou suchou nohou, což 

negativně ovlivňuje touhu a potřebu vycházet ven. 

BoAktiv Landgången, Malmö, Švédsko 

Společný dům je dvoupodlažní objekt 
uprostřed, po stranách jsou dva 
čtyřpodlažní objekty s byty. Na 

fotografii jsou vidět lávky, navazující 
na blok s výtahem a schodištěm. 

Axonometrie souboru Půdorys 1. NP 

 

  

Legenda: A, B = identické, zrcadlově obrácené bloky s byty, C = společný dům,  

D = výtah, E = přístavek s technickým zázemím 

Tabulka 9: Ukázka projektu, kde je použit komunikační systém pavlačí a lávek.29 

 

                                                                 
 
28 Podle slov Monicy William-Olsson (20. 9. 2011). 

29 Dostupné z WWW: <http://www.boaktiv.se/> 

 

http://www.boaktiv.se/
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Průměrně mají projekty navštívených cohousingů ve Švédsku šest nadzemních podlaží.  

Färdknäppen Sockenstugan Majbacken BiG Kornet 

    

Sjöfarten Dunderbacken Trekanten Tullstugan 

    

Legenda: Společné prostory Bytové jednotky Technické zázemí 

 
   

Tabulka 10: Podlažnost a schéma vertikálního funkčního rozdělení objektů. 

 

Tinggården, Dánsko30 Sjöfarten, Švédsko 

Nízkopodlažní domy okolo obytné ulice Šestipodlažní bytový dům, součást bloku s vnitřní zahradou 

  

Tabulka 11: Srovnání různé výšky a typologie zástavby cohousingu. 

                                                                 
 
30 Dostupné z WWW: <http://l.cohousing.org/dk99/DKtour_TG1.html> 

http://l.cohousing.org/dk99/DKtour_TG1.html
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Optimální výška objektů v cohousingu je jedno až dvě podlaží, maximálně čtyři nadzemní 

podlaží. Zdůrazňována je důležitost přiměřeného měřítka objektů, včetně jejich výšky, a přímý vizuální 

kontakt obyvatel s parterem. Švédské projekty dávají přednost urbánnímu prostředí, pro které je 

všeobecně charakteristická vyšší výška zástavby. 

1.5.5 Novostavby nebo adaptace na cohousing 

Čtyři objekty byly navrženy s předem plánovaným využitím pro cohousing (Trekanten, 

Färdknäppen, BiG Kornet, Sjöfarten). Ostatní čtyři objekty jsou pozdější adaptace na cohousing 

(Sockenstugan, Majbacken, Dunderbacken, Tullstugan). 

Sockenstugan a Majbacken byly původně určeny pro seniory jako sociální nájemní bydlení 

v malometrážních bytech. V Majbackenu byla dokonce přistavěna k původnímu účelu jednopodlažní 

přístavba se společnou jídelnou, kuchyní a místnostmi pro poskytování pečovatelských služeb. Na 

základě iniciace čtyř obyvatel začal být Majbacken postupně přeměňován na cohousing 40+. V roce 

2011 třicet domácností z celkových 31 bytových jednotek patřila ke cohousingu a přístavba byla 

upravena pro potřeby komunity. Sockenstugan se původně skládal ze dvou podélných třípodlažních, 

rovnoběžně umístěných objektů z 50. let minulého století. Oba objekty byly v roce 1999 vzájemně 

propojeny novou jednopodlažní přístavbou se společnými prostorami za účelem vybudování 

cohousingu 40+. Dunderbacken a Tullstugan byly na cohousing uzpůsobovány postupně až během 

realizace. U Dunderbackenu téměř celé první podlaží kromě jednoho bytu bylo v rámci návrhu 

předěláno na společné prostory. Tullstugan byl na cohousing adaptován velmi jednoduše: jeden 

původně naplánovaný čtyřpokojový byt ve 2. nadzemním podlaží byl přeměněn na společné prostory.  

Druhy dodatečné adaptace objektů na cohousing – cohousing a běžné byty pod jednou střechou 

Majbacken Sjöfarten 

Byty, které patří cohousingu, jsou roztroušeny mezi 
běžnými byty pod jednou střechou. Většinou u 

dodatečných adaptací stávajících bytových domů na 
cohousing. 

Část většího celku. Cohousing tvoří jedno kompaktní 
křídlo v rámci jedné budovy/komplexu budov. Většinou u 

novostaveb. 

  

Legenda: Cohousingové byty Běžné byty Společné prostory 

 
   

Tabulka 12: Příklady adaptací objektů na cohousing – vertikální schémata. 
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1.6 SPOLEČNÉ PROSTORY A JEJICH UŽÍVÁNÍ 

Existence, umístění, náplň a velikost společných prostor výrazně ovlivňuje sociální chování 

obyvatel. Společné prostory je možno přibližně rozdělit podle jejich užívání, ovšem s vědomím, že se 

nejedná o striktní rozdělení a většina funkcí se prolíná. Např. ve společenských prostorech se 

odehrávají pracovní schůzky, vstupní prostory mohou mít společenskou funkci, pracovní aktivity mohou 

být zároveň koníčkem a zábavou: 

 společenské prostory,  

 pracovní a hobby prostory,  

 komunikační, technické a ostatní společné prostory,  

 venkovní prostory (zahrady, terasy). 

Společné prostory 

Interiéry  Exteriéry 

Společenské prostory Pracovní a hobby prostory Komunikační, technické a 
ostatní společné prostory  

Zahrady 

Jídelna Kuchyně Vstupní prostory Terasy 

Obývací pokoje Dílny (truhlárna, atd.) Chodby Dvory 

Místnost s TV, PC Tkalcovna Schodiště Vzdálenější zahrady 

Knihovna Místnost s šicím strojem Výtahy (hřiště) 

Kouty k posezení, hraní 
společenských her 

Zahradnické kouty Technické zázemí objektu (bazén) 

Pokoje pro hosty Ateliéry (výtvarný, 
sochařský, hudební) 

Odpadkové hospodářství  

Učebny Posilovna  Sklady  

Místnosti ke schůzím Tělocvična Podzemní garáže  

 Sauna   

 Prádelna a sušárna   

Tabulka 13: Rozdělení společných prostor. 

Hlavní společné prostory se nachází téměř vždy ve vstupním podlaží v blízkosti hlavního 

vstupu do objektu (výjimkou je Tullstugan, kde jsou společné prostory ve 2. nadzemním podlaží, a 

Dunderbacken, kde jsou společné prostory o podlaží výš, než je hlavní přístup do objektu, vzhledem ke 

svažitému pozemku). Färdknäppen a BiG Kornet má doplňkové společné prostory ještě v nejvyšším 

patře domu, s přilehlou vyhlídkovou a pobytovou terasou. Často jsou také v suterénu, resp. 

polosuterénu, který někdy bývá přisvětlený denním světlem, společné tělocvičny, posilovny, sauny, 

prádelny, sušárny, dílny a další prostory. Jeden z prvních projektů svépomocného modelu cohousingu, 

Stacken v Göteborgu, měl společné prostory v 5. nadzemním podlaží. 
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Společné aktivity, které probíhají ve společných prostorech, se dají rozdělit na „povinné“, 

„nepovinné“ a „neutrální“. To, které aktivity jsou považovány za povinné, a od obyvatelů se očekává, že 

se do nich zapojí, záleží pouze na dohodě obyvatelů konkrétní komunity. 

Společné aktivity ve společných prostorech 

Povinné Nepovinné Neutrální 

Společné vaření Péče o interiérové květiny Prádelna, sušárna 

Rozhodovací procesy Výzdoba společných prostor  

Úklid společných prostor Péče o společnou knihovnu  

Péče o zahradu Rukodělné práce (šití, tkaní, truhlaření)  

 Organizování společných akcí (párty, 
výlety, kulturní a sportovní akce) 

 

 Tělocvik, sauna  

 Správa pokoje pro hosty  

Tabulka 14: Nejběžnější rozdělení společných aktivit na povinné a nepovinné.  

Hlavní společné prostory: kuchyň, jídelna, obývací pokoje 

Dunderbacken 

 

Tabulka 15: Příklad půdorysu hlavních společných prostor. 

Rozloha společenských, pracovních a hobby prostorů dohromady vychází zejména ze dvou 

parametrů (kromě velikosti pozemku, disponibilních prostředků, potřeb a přání obyvatel): 

 z počtu bytových jednotek v konkrétním projektu, 

 z rozlohy bytových jednotek v konkrétním projektu. 

Jak bylo již uvedeno u výše zmíněného projektu Prästgårdshagen, bytové jednotky jsou v 

projektech cohousingu průměrně asi o 10% menší než jsou standardní rozlohy bytových 

jednotek ve Švédsku - a právě oněch 10% podlahové plochy je věnováno společenským, 
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pracovním a hobby prostorům. V případě nájemního bydlení toto opatření brání navýšení 

nájemného na jednu domácnost.31 V případě vlastnického bydlení jsou pořizovací náklady jedné 

cohousingové bytové jednotky srovnatelné s běžnou bytovou jednotkou. 

 

Obrázek 4: Poměr velikosti standardních a cohousingových bytových jednotek a společných ploch. 

Příklad: 10% podlahové plochy z 15 bytových jednotek umožňuje navrhnout společnou kuchyň 

s jídelnou, obývací pokoj, pokoj pro hosty, prádelnu, saunu, dílnu. 10% podlahové plochy ze 40 bytů 

umožňuje navrhnout společnou kuchyň s jídelnou, obývací pokoj, knihovnu, místnost s TV a PC, 

místnost pro hraní dětí, pokoj pro hosty, tělocvičnu, tkalcovnu, prádelnu, saunu, dílnu.32  

 

Obrázek 5: Poměr součtu ploch všech bytových jednotek a společných prostor. 

                                                                 
 
31 COHEN, R. Cohousing design. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, konference ve Stockholmu, 5. – 

9. 5. 2010, s. 143. 

32 KÄRNEKULL, 2010.  
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1.6.1 Společná kuchyně a fenomén společného vaření 

Společné kuchyně tvoří nedílnou součást každého švédského projektu cohousingu a jsou jeho 

základním typologickým znakem. O jejich významu ostatně vypovídá i výše popsaná historie 

švédského kolektivního bydlení, které bylo od počátku organizováno právě okolo společné kuchyně. Ve 

společných kuchyních se odehrává vůbec nejdůležitější (a povinná) společná práce obyvatel, a to 

společné vaření. Zdá se, že v některých projektech v podstatě neexistuje jiný (fungující či pravidelně 

využívaný) společný prostor kromě společné kuchyně - a společné jídelny (z navštívených projektů 

např. Tullstugan).  

Poznámka: Podle švédské zkušenosti spolehlivě nejužívanějším prostorem vždy bude místo, 

kde se mohou lidé pravidelně scházet u společného jídla. Rozhodně nestačí mít k dispozici „jakýkoli“ 

společný prostor (např. neutrální klubovnu) ke scházení obyvatel bez zásadního důvodu užívání.  

Společná kuchyně, přestože má klíčový význam, je „pouze“ alternativní kuchyní navíc. Každá 

bytová jednotka má svoji vlastní, plně zařízenou kuchyň, jako je tomu v běžném bydlení.  

Přístup do společné kuchyně mají obyvatelé komunity a často v ní mohou pracovat i lidé, kteří 

v projektu nežijí. Většinou jsou to tzv. externí členové cohousingu z čekací listiny nebo lidé, kteří sami 

chtějí vybudovat svůj vlastní projekt a prakticky tímto způsobem zažívají, jak vše funguje.33 

Färdknäppen BiG Kornet Trekanten 

   

Tabulka 16: Fotografie společných kuchyní. 

Společné kuchyně navazují především na společnou jídelnu; buď jsou přímo součástí stejného 

prostoru (Tullstugan, Majbacken), oddělené jen pultem, na kterém se podává jídlo, nebo jsou stavebně 

oddělené, v samostatné místnosti hned vedle jídelny, někdy s výdejním okénkem ve stěně 

(Färdknäppen, BiG Kornet, Sjöfarten, Dunderbacken). Na kuchyně dále mohou navazovat i další 

pobytové místnosti nebo různé kouty, určené k posezení (kout s krbem, klavírem, místnost s TV, 

knihovna, apod.). Ve vícegeneračních projektech na kuchyně a jídelny navazují navíc prostory pro 

děti (herny, tělocvičny), kde si děti mohou mezitím, než se uvaří nebo po večeři uklidí, hrát 

pod dohledem některého z dospělých. 

                                                                 
 
33 V Tullstuganu došla na společnou večeři skupina žen, které chtějí vybudovat nový cohousing 40+. Pomáhaly vařit večeři. 
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Dunderbacken – společná kuchyně 

Fotografie  Půdorys  

 
 

Tabulka 17: Společná kuchyně, fotografie a půdorys. 

Velikost kuchyně závisí především na počtu bytových jednotek a pohybuje se cca od 15 do 55 

m2. Provoz společných kuchyní je pečlivě promyšlený. Většinou se využívá ověřený koncept od 

švédské architektky Gunilly Lauthers,34 který umožňuje souběžné vaření více osob najednou a jejich 

vzájemnou hladkou komunikaci. Jednotlivé úkony (skladování potravin s různou trvanlivostí a různými 

požadavky na teplotu a vlhkost prostředí, umývání potravin, úprava potravin před zpracováním, varné a 

pečící centrum, odkládání použitého nádobí, umývání a skladování nádobí) na sebe navazují tak, aby 

cesty mezi nimi byly co nejkratší a bezpečné. Ve všech navštívených kuchyních je instalována 

průběžná linka podél stěn a pod okny, uprostřed se nachází různě vybavený pracovní ostrov. 

Některé kuchyně jsou doplněny o menší pomocné prostory. Např. v Majbackenu zbyla po 

předchozím využití objektu mycí místnost, umístěna hned vedle kuchyně. V Sockenstuganu na kuchyň 

navazuje kromě mycí místnosti i chladící místnost a příruční sklady potravin. Větší sklady potravin jsou 

často umístěny v suterénu objektu.  

Společné kuchyně působí většinou domácím dojmem, kromě kuchyní v BiG Kornetu a 

Trekantenu. V BiG Kornetu je osazena kompletní bývalá profesionální kuchyň ze zrušené restaurace, 

takže je celá zařízena v nerezovém materiálu. Velmi skromně je zařízená kuchyně v Trekantenu. 

V ostatních projektech jsou kuchyně navrženy ve dřevě, skle, keramických obkladech a moderních 

kompozitních materiálech. Kuchyně jsou osvětlené denním světlem (kromě Trekantenu). Každá kuchyň 

je jiná, originální, i když princip provozu je podobný.35 Společné kuchyně jsou často vybaveny 

profesionálními spotřebiči (např. myčky nádobí, trouby, odsávací zařízení), které velmi usnadňují 

jejich provoz. 

                                                                 
 
34 COHEN, R. Cohousing design. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, konference ve Stockholmu, 5. – 

9. 5. 2010, s. 142-143. 

35 Na rozdíl od soukromých kuchyní, resp. kuchyňských koutů, které byly ve všech navštívených projektech (i vícegeneračních) a ve 
všech bytových jednotkách stejné – vliv právního důvodu užívání bydlení (obecní nájemní). 
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Tabulka 18: Obyvatelé Färdknäppenu při společném vaření. Archiv Kerstin Kärnekull (Färdknäppen). 

V rámci projektu bývají všichni obyvatelé rozděleni do několika pracovních skupin, které se ve 

vaření střídají. Např. jedna skupina vaří večeře během celého týdne a pak další čtyři až pět týdnů chodí 

pouze stolovat. V jedné pracovní skupině bývá pět až deset členů – podle celkového počtu obyvatel v 

projektu. Vedoucí skupin se navíc schází společně při tvorbě jídelníčku v rámci delšího časového 

období a kvůli rozdělení finančních nákladů. Ve speciálně upravených receptech pro větší skupinu 

(např. kniha receptů pro 20 osob ve Färdknäppenu) je vyřešen i problém s různými dietami. Ve 

Färdknäppenu fungují hromadné nákupy většího množství potravin přes internet, které jsou i 

s dovážkou až do domu levnější než potraviny v kamenných obchodech. Společné večeře se podávají 

většinou během všedních dní, od pondělí do pátku. Stačí se pouze předem zapsat a dostavit se. 

Poznámka: Jedna obyvatelka cohousingu 40+ říkala, že „pokud člověk vaří jen jeden týden v 

měsíci a pokud vaří pro větší množství lidí, vaří opravdu rád a snaží se, aby bylo jídlo co nejlepší.“ 

Společné kuchyně jsou specifickým prostorem, který nemá v ČR obdobu. Jedná se o prostor, 

který není ani ryze soukromý, ani veřejný či výrobní (jako profesionální kuchyně z restaurací, škol či 

jiného hromadného stravování). Charakterem spíš připomínají kuchyň ve skupinové domácnosti.36 

1.6.2 Společná jídelna a institut společných večeří 

Společná jídelna je skutečným společenským srdcem každého projektu. Zde se obyvatelé 

jednoznačně nejčastěji setkávají. Ve společné jídelně se obyvatelé schází nejen k večeřím, ale i 

k různým poradám, schůzím, oslavám a schází se tu i zcela neformálně, náhodně. Společnou jídelnu je 

možné si zamluvit na soukromou párty. Nezřídka zde obyvatelé také přijímají návštěvy, stejně jako je 

tomu v běžných bytech – u zdroje jídla a pití. Návštěvy pak vůbec nemusí vodit do vlastního bytu, čímž 

si mohou dokonale zachovat své soukromí. Proto jsou společné jídelny umístěny poblíž hlavního 

vstupu do cohousingu, aby mohli obyvatelé vidět, slyšet a případně i cítit, co se ve společné jídelně 

děje – jedná se o práci se zapojením více smyslů do celkového vnímání prostoru. 

 

                                                                 
 
36 Podle konzultace s hygienickou stanicí (p. Kunstová, Rytířská 12, Praha 1, 21. 3. 2012) by u provozu společných kuchyní v rámci 

bytových domů neměla být kolize s českým legislativním prostředím. 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

33 
 

Dunderbacken Majbacken Trekanten 

   

Tabulka 19: Fotografie společných jídelen. 

Příklad: paní Monica z Färdknäppenu ve své vlastní soukromé kuchyni (plně zařízené) téměř 

nevaří. I čaj si chodí raději dělat do společné kuchyně a posedí si ráda ve společné jídelně či obývacím 

pokoji, kde většinou někoho potká a nemusí trávit svůj čas sama, pokud nechce. 

Na jídelny a obytné místnosti vždy navazují zahrady (Färdknäppen, Sockenstugan, Majbacken, 

BiG Kornet, Trekanten) nebo terasy (Tullstugan, Dunderbacken, Sjöfarten). V teplejším počasí se 

stoluje i venku. Orientace společných venkovních ploch je většinou na jižní stranu. 

Färdknäppen Trekanten Tullstugan 

   

Tabulka 20: Fotografie společných večeří. 

Ve Švédsku patří výhody společného vaření a stolování za nejpádnější důvod existence 

cohousingů. Společné vaření a stolování uspokojuje zároveň dvě základní lidské potřeby: potřeba 

sociálních kontaktů a potřeba kvalitní stravy. 

(1)  První nespornou výhodou společného vaření a stolování je fakt, že obyvatelé nemusí každý 

den sami vařit a vyvíjet ostatní související činnosti. Jedná se o velmi výraznou úsporu času 

a sil každého obyvatele, které pak může věnovat sám sobě, své rodině a jiným aktivitám.  

(2)  Další podstatnou výhodou je ekonomické hledisko. Jedna kompletní teplá večeře stojí 20,- 

až 40,- SEK (podle toho, zda obsahuje i dezert), zatímco samotný chléb stojí 25,-SEK, 

běžný oběd v kantýně 70,- až 90,- SEK, večeře v restauraci 400,- a více SEK. Také 

individuální vaření doma vychází dráž než skupinové. Obyvatelé platí pouze za ingredience 

a spotřebu energií na vaření -  neplatí za práci těm, kteří pro ně vaří. Hosté většinou platí za 

večeře o něco málo více než obyvatelé cohousingu. 
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(3)  Důležitou výhodou je také podílení se na chodu společenství a udržování sociálních 

kontaktů. Obyvatelé se při vaření i stolování baví, mají čas na diskuze nad neformálními i 

formálními tématy i různými problémy, jejichž řešení zde kolikrát naleznou snadněji a 

rychleji, než na schůzi. Není neobvyklé si na večeři pozvat návštěvu. Také děti se mohou 

účastnit společného vaření, což pro ně bývá skutečný zážitek. Teenageři dostávají na 

vybranou, zda budou vařit, nebo zda budou raději platit vyšší cenu za večeře (jako hosté). 

(4)  A poslední zde zmíněnou výhodou je kvalita společně vařených pokrmů. Pečlivý výběr 

surovin, pestrý jídelníček a pravidelné teplé večeře mají příznivý vliv na zdraví obyvatel.  

Příklad: paní Ingrid ze Sockenstuganu, která žije ve své domácnosti sama, vyzdvihuje zejména 

fakt, že společné večeře jsou levnější a zdravější. Kdyby si prý měla vařit sama pro sebe, tak se 

odbude rohlíkem, hotovým mraženým pokrmem nebo produktem z fastfoodu, které nejsou nutričně 

příliš hodnotné a jsou navíc poměrně drahé. 

1.6.3 Společné obytné prostory a společenské aktivity 

Společné obytné prostory jsou druhotným společenským prostorem – po společné jídelně. 

Také slouží k setkávání obyvatel a zároveň jsou určeny k relaxaci, odpočinku, přijímání návštěv, někdy 

k pracovním schůzkám. Zahrnují různé druhy posezení: sledování TV, hraní společenských her, krb, 

klavír, promítací plátno, knihovnu, apod. Mají charakter obývacího pokoje v běžném bytě nebo 

rodinném domě. Jsou zařízené s důrazem na praktičnost i pohodlí a použity jsou stejné materiály, 

barvy a osvětlení jako v běžném bydlení. Společné obytné prostory bývají často zařízeny nábytkem a 

doplňky, které měli obyvatelé ve svých předchozích domovech. Protože jsou bytové jednotky 

v cohousingu (zejména 40+) o něco menší než původní domovy a všechen nábytek obyvatel se do 

nich nevejde, mohou ho nabídnout k dispozici do společných prostor i ostatním.  

V navštívených projektech cohousingů 40+ jsou společné obytné prostory přímo propojeny se 

společnou jídelnou – tak je také zajištěno, že jsou skutečně využívány. Obyvatelé po společné večeři 

buď zůstávají v jídelně, nebo si jdou sednout do klidnějšího koutu. Pokud by byly obytné prostory příliš 

daleko od společné jídelny, praxe ukazuje, že by byly využívané daleko méně.  

BiG Kornet Sjöfarten Dunderbacken 

   

Tabulka 21: Fotografie společných obývacích pokojů. 



BYDLENÍ SENIORŮ V KONTEXTU STÁRNUTÍ POPULACE: 
COHOUSING A SENIOR COHOUSING 

 

35 
 

1.6.4 Společné pracovní a hobby prostory 

Mezi ostatní pracovní prostory patří různé rukodělné dílny, např. truhlářská, šicí, tkalcovská. 

Dále prádelna a sušárna. 

Färdknäppen Majbacken Sockenstugan 

Tkalcovna Dílna Šicí místnost 

   

Tabulka 22: Fotografie společných pracovních prostorů. 

Společná prádelna není ve Švédsku výlučným znakem cohousingu, ale bývá navržena ve 

většině obecních nájemních bytových domů. Ostatně společné prádelny a sušárny bývaly typickou 

součástí panelové výstavby v bývalém Československu a někde jsou dosud využívány. 

Färdknäppen BiG Kornet Trekanten 

   

Tabulka 23: Fotografie společných prádelen/sušáren.  

V navštívených projektech fungují prádelny k velké spokojenosti obyvatelů. Jen v Tullstuganu 

má většina obyvatelů vlastní pračku, protože byty jsou zde o něco prostornější, než u cohousingu bývá 

zvykem. V jednom projektu je většinou k dispozici tři až pět průmyslových praček, jedna klasická 

domácí pračka, jedna až dvě sušičky, mandl, místo pro žehlicí prkno, někdy i místo pro klasické sušení 

prádla na šňůrách a věšácích. Prádelna funguje tak, že si obyvatelé předem zamluví pračku pomocí 

důmyslného systému speciální „rezervační nástěnky“, která může mít různou podobu (od archu papíru 

po digitální verzi). Pokud se vyskytne náhlá potřeba vyprat bez zamluveného času, slouží k tomu 

rezervní pračka, kterou není nutné ani možné si zamluvit předem. Sušičky jsou často rozměrné 

s možností rozvěšení vypraného prádla, aby se nepomačkalo. Pro usnadnění přemístění prádla z bytu 

do prádelny a naopak slouží praktické drátěné koše na kolečkách. Obyvatelé používají vlastní prací 

prostředky. Často funguje vzájemná výpomoc ve smyslu, že když se někdo po doprání nemůže 

v zamluvený čas dostavit, ale nachystá špinavé prádlo s pokyny, v jakém programu prát, předchozí 
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soused to udělá za něho. Přestože není prádelna společenským prostorem, pro obyvatele opět 

představuje možnost vzájemných neformálních setkávání, která jsou velmi důležitá pro fungování 

společenství. Výhodou společných prádelen je výrazné ušetření místa v soukromých bytech, protože 

není nutné mít vlastní pračku, sušičku či místo pro věšení prádla. Prádelny bývají umístěny buď 

v blízkosti společných obytných prostor, což je považováno za praktické řešení, nebo jsou instalovány 

v suterénu.  

Mezi hobby prostory patří například sauna, fitness, tělocvična, malířský či hudební ateliér. 

Hobby prostory většinou využívá pravidelně jen menší podíl obyvatel cohousingu. Rozhodně jsou 

využívány méně, než bylo předpokládáno. V Trekantenu je rozlehlá klasická tělocvična, která je k 

dispozici i mateřské škole, tvořící od počátku projektu s cohousingem jeden komplex. 

Sockenstugan BiG Kornet Trekanten 

Posilovna  Sauna Tělocvična 

   

Tabulka 24: Fotografie společných hobby prostorů. 

1.6.5 Komunikační prostory 

Mezi komunikační prostory patří vstupy, vstupní prostory, chodby, schodiště a výtahy. Vstupů 

do objektů bývá několik: hlavní, vedlejší a technické (např. zásobování společné kuchyně v BiG 

Kornet). Hlavní vstupy do objektů mají stejný charakter jako vstupy do jiných běžných bytových domů. 

Všechny jsou bezbariérové, orientované většinou do zklidněných ulic. Jen objekt Dunderbackenu má 

vstupy orientované do živější komunikace, což není pro pěší příliš příjemné – mohou se cítit ohroženi 

automobilovým provozem. 

Sjöfarten BiG Kornet Dunderbacken 

   

Tabulka 25: Fotografie hlavních vstupů. 
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Některé projekty (Färdknäppen, Sjöfarten, Sockenstugan) mají hlavní vstup do objektu v 

blízkosti společné jídelny a vedlejší vstup/-y v blízkosti soukromých bytových jednotek. Tak je alespoň 

pro část bytových jednotek zajištěna možnost volby a podpořen důraz na soukromí. Obyvatelé, pokud 

nemají zájem, se mohou společným prostorům úplně vyhnout. Navštívené projekty nemají žádné 

závětří, maximálně lehce přetažené 2. nadzemní podlaží, které vchod částečně kryje. Většinou mají 

samostatné zádveří, které tvoří filtr mezi venkovním a vnitřním prostředím a které obsahuje poštovní 

schránky. Navazující vstupní prostory jsou velmi důležité – často určují charakter celého objektu. 

Jsou tvořeny různými druhy místností. Někdy se jedná o domácky zařízenou prostornou halu 

s květinami, posezením, odkládacími plochami, nástěnkami (Färdknäppen, Sockenstugan, BiG 

Kornet), jindy o běžné komunikační jádro s návazností na výtah a schodiště (Tullstugan, Majbacken, 

Sjöfarten, Dunderbacken). V Trekantenu je vstupní zádveří součástí velkoryse pojaté chodby, 

prosvětlené denním světlem, se spoustou zeleně. 

Färdknäppen Majbacken Sjöfarten 

   

Tabulka 26: Fotografie vstupních prostorů.  

Pro vstupní prostory je důležitá rychlá a jednoznačná základní orientace ve vnitřní organizaci 

objektu. Mělo by být patrné, kde se nachází společné, soukromé i navazující komunikační prostory. 

Pokud ze vstupní haly existuje přímý vizuální (akustický, čichový) kontakt se společenskými prostory, 

obyvatelé projektu snadno získají přehled o aktuální situaci, což podporuje jejich zapojení do 

formálních i neformálních aktivit. Také je výrazně usnadněna orientace případného návštěvníka.   

Ve Färdknäppenu jsou zajímavě umístěné soukromé poštovní schránky. Schránky jsou 

přístupné oboustranně: z jedné strany ústí do zádveří domu, kam se dostane nejdále poštovní 

doručovatel, z druhé strany jsou přístupné z haly, kam si může obyvatel dojít v domácí obuvi. Jedná se 

o další z mnoha detailů, které pozitivně ovlivňují užívání společných prostor. Promyšlená koncepce 

celého objektu velmi napomáhá k vytvoření domácí atmosféry i mimo vlastní soukromé byty. Obyvatelé 

pak tvrdí, že se cítí bezpečně už za vstupními dveřmi zádveří – ne až za vchodovými dveřmi do 

vlastního bytu, což je zásadní rozdíl oproti běžné individualizované výstavbě.  

Zajímavým prvkem navštívených komunit jsou všudypřítomné nástěnky. Obyvatelé si na ně píší 

především menu společných večeří, informace o schůzkách pracovních skupin, různé neformální 

vzkazy či vylepují plakáty. Většinou se jedná o klasickou nástěnku na stěně nebo o tabuli. 

V Sockenstuganu je celkem pět různých míst, kde se nástěnky nachází, a sami obyvatelé přiznávají, 
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že je náročné všechny sledovat. V Tullstuganu je nástěnka umístěna pouze ve výtahu, takže pokud 

někdo výtah nepoužívá, může informace úplně minout. 

1.6.6 Ostatní společné prostory a technické zázemí objektu 

Mezi ostatní společné prostory patří skladovací prostory všeho druhu, od potravin přes 

skladování sezónních věcí po ukládání kol, případně podzemní parking. Ve Färdknäppenu si mohou 

do společné chlazené místnosti v suterénu dávat své vlastní označené potraviny i jednotliví obyvatelé 

projektu. Dá se sem přiřadit i sociální zázemí společných prostorů.   

Do technického zázemí patří zejména promyšlené odpadkové hospodářství, vytápění 

objektu, vzduchotechnické zařízení a další prostory, které jsou velmi podobné jako v běžné bytové 

výstavbě a není nutné jim věnovat speciální pozornost.  

Färdknäppen Trekanten Sjöfarten 

   

Tabulka 27: Fotografie pokojů pro hosty. 

Mezi specifické a velmi praktické prostory v cohousingu patří pokoje pro hosty. V některých 

případech se jedná o poměrně rozsáhlé apartmány o několika pokojích s vlastní kuchyní a koupelnou 

(Dunderbacken, Sjöfarten, Trekanten). V jiných případech existují pouze malé dvoulůžkové pokoje se 

základním sociálním vybavením (umyvadlo, WC), přičemž koupelna je umístěna zvlášť a může být 

využívána i pro jiné účely, např. jako součást sauny (Färdknäppen). Obyvatelé cohousingu mají 

možnost si je pro své návštěvy předem rezervovat. Návštěvy za svůj pobyt v cohousingu platí mírný 

poplatek – čím je pokoj menší, tím je ubytování levnější (např. pouhých 15,- SEK/osoba/noc ve 

Färdknäppenu či zcela zadarmo v Tullstuganu). Velké apartmány jsou naopak příliš drahé a využívané 

mnohem méně, čímž ztrácí svůj význam. Nejpodstatnější výhodou samostatných pokojů pro hosty je 

dokonalé zachování soukromí jak hostitelů, tak hostů. Další nespornou výhodou je velmi výrazné 

ušetření místa ve vlastní domácnosti.  

1.6.7 Společné venkovní prostory 

Každý z navštívených projektů má k dispozici společný venkovní prostor, zahradu nebo terasu. 

Protože se všechny navštívené projekty nacházejí v městských nebo příměstských zónách, zahrady i 

terasy jsou poměrně malé, kromě Sockenstuganu. Slouží ke stolování, odpočinku, práci i k zábavě. 

Někdy je součástí skladovací přístřešek (pro kola, pro ukládání odpadků), zázemí pro grilování, místo 

pro kompostování. Všechny projekty mají bezbariérové propojení interiéru s exteriérem. 
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Sockenstugan Sjöfarten Dunderbacken 

   

Tabulka 28: Fotografie společných zahrad a teras. 

1.6.8 Vybrané technické požadavky na společné prostory 

Celé objekty i jejich jednotlivé části samozřejmě odpovídají požadavkům na využívání území a 

technickým požadavkům na stavbu ve Švédsku. Obecně je třeba zdůraznit požadavek na dobrou 

akustickou pohodu v interiérech společných prostor, zejména jídelny a místností určených 

k meetingům. Je podstatný rozdíl v hlučnosti při společné večeři ve vícegeneračním cohousingu a 

cohousingu 40+. Tento rozdíl možná nejlépe vystihuje důvod, proč začaly vznikat cohousingy bez 

dětí, jen pro osoby od středního věku. Williams, která se věnuje výzkumu různých faktorů, jež mají vliv 

na sociální interakce mezi obyvateli, potvrdila, že větší hlučnost ve společných prostorách redukuje 

jejich využívání staršími osobami.37 Nejedná se v žádném případě o nesnášenlivost vůči malým dětem, 

ale starší osoby více ocení klid. 

1.7 SOUKROMÉ BYTOVÉ JEDNOTKY V NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTECH 

Přes veškeré výhody, které cohousing nabízí v rámci společných prostor, lidé tráví nejvíce času 

ve svých vlastních domácnostech. Ve švédských cohousingových bytových domech umístěných 

v běžné zástavbě není vždy jednoduché zachovat dokonalé soukromí každého bytu, ale sami 

obyvatelé říkají, že mají soukromí dostatek. A nezřídka vůbec vlastní byty nezamykají, protože se cítí 

v rámci domu zcela bezpečně. 

1.7.1 Velikost bytových jednotek 

Jak už bylo uvedeno v kapitole o společných prostorech, bytové jednotky v cohousingu bývají 

zhruba o 10% menší, než jsou standardní bytové jednotky.  

V projektech cohousingů 40+ jsou zastoupeny jak malometrážní byty, tak středně velké byty. 

Podlahová plocha bytových jednotek v navštívených projektech se pohybuje v rozmezí od 31 do 75 

m2, čemuž odpovídají kategorie bytu od 1+kk, přes 2+kk, do 3+1. Nejvíce bytových jednotek má 

kategorii bytu 2+kk, resp. 2+1, okolo 40 až 50 m2. Podle českých měřítek je tato dispozice pro 

domácnost o jednom až dvou členech poměrně komfortní (v ČR se pro seniory nejčastěji plánuje 1+kk 

                                                                 
 
37 WILLIAMS, June 2005, s. 205. 
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pro jednu osobu a 2+kk pro dvě osoby), ovšem podle Švédů samotných či ostatních občanů ze 

západní části Evropy, jsou to spíš skromné rozlohy, které vycházejí z ekonomických důvodů, aby byly 

byty dostupné pro všechny zájemce.38  

Sockenstugan Majbacken Trekanten 

   

Tabulka 29: Fotografie soukromých bytových jednotek. 

Ve vícegeneračních projektech jsou velikosti bytů ještě rozšířeny o velké byty s více obytnými 

pokoji pro rodiny s dětmi. V Tullstuganu odpovídají bytové jednotky standardním velikostem bytů ve 

Švédsku, mají výměru okolo 90 m2, protože Tullstugan byl na cohousing adaptován na poslední chvíli 

až v průběhu realizace.   

Färdknäppen 

Byt 1+kk (37 m2) Byt 3+1 (75 m2) 

  

 

  

                                                                 
 
38 BERGER, 2010. 
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Tabulka 30: Půdorysy a fotografie soukromých bytových jednotek. Půdorysy z letáku Färdknäppenu. 

1.7.2 Variabilita projektu a flexibilita bytových jednotek 

Variabilita projektu pomáhá zajišťovat stabilitu jeho obyvatel i v průběhu zásadních 

životních změn (narození dětí, odchod dětí, rozvod, ovdovění, úraz, upoutání na vozík, atp.). To je 

v případě cohousingu žádoucí a je to považováno za jeho výhodou. Obyvatelé, pokud sami nechtějí, se 

nemusí z projektu odstěhovat, ale projekt je schopen se jim alespoň částečně přizpůsobit. Již 

v samotné koncepci se snaží odstranit případné architektonické, psychické i sociální bariéry. 

Příklad: paní Ulrika žije v projektu Trekantenu od jeho počátku, celkem 25 let. Má se svým 

manželem 4 děti. Zatím se v rámci jednoho projektu stěhovali již čtyřikrát. Nejdříve, jak se rodina 

rozrůstala o nové členy, do stále větších bytů, nyní naopak čekají na uvolnění menšího bytu, protože 

dospívající děti začínají domácnost opouštět.  

Příklad: starší sestra paní Monicy z Färdknäppenu trpí lehčí formou demence. Zatím je schopna 

žít ve svém bytě s pomocí sestry i ostatních obyvatel cohousingu a ošetřovatelek, které za ní dochází. 

Pokud by žila sama v běžném bytě, musela by se již přestěhovat do ústavního zařízení. 

Färdknäppen 

Varianta 1+kk Varianta 2+1 Varianta 2,5+kk (pracovna je na 
minimální ploše, tato varianta 

vyžadovala navíc okno na fasádě) 

   

Tabulka 31: Různé dispoziční řešení bytu o stejné rozloze 55 m2. 
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Variabilita celého projektu se projevuje i v dispozičním řešení jednotlivých bytů. Na jednom 

druhu půdorysu o stejné ploše je možné navrhnout různé kategorie bytu, podle aktuálních potřeb a 

situace jeho obyvatele/-ů. Velmi vhodné je, pokud je konstrukční i technické řešení celého objektu 

dostatečně flexibilní, aby umožňovalo potenciální drobné úpravy i přestavby příček. 

1.7.3 Zařízení a vybavení bytových jednotek, standardizace 

Bytové jednotky v cohousingu jsou zařízené stejně jako bytové jednotky v běžném bytovém 

domě – jsou tedy plně zařízené podle přání a potřeb jejich obyvatel. Protože se ve všech případech 

navštívených projektů jedná (nebo jednalo) o obecní nájemní byty, v bytech je k dispozici krom 

zařízeného sociální zázemí i standardizovaná kuchyňská linka. 

Färdknäppen Majbacken Trekanten 

   

Tabulka 32: Fotografie standardizovaných kuchyní v soukromých bytových jednotkách. 

Dunderbacken Majbacken Färdknäppen 

   

Tabulka 33: Fotografie sociálních zařízení v soukromých bytových jednotkách. 

Bytové jednotky v projektech cohousingů 40+ mají většinou navrženou koupelnu s osazenou 

záchodovou mísou. Velká část koupelen má v místě sprchového koutu pouze vyspádovanou podlahu 

se závěsem. Možnost umístění vany je využitá velmi zřídka. V koupelně zpravidla není místo pro 

pračku, protože je vždy navržena společná prádelna se sušárnou.  

1.8 OBYVATELÉ NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ  

V rámci místního šetření byly zjišťovány také základní údaje o obyvatelích navštívených 

projektů: celkový počet obyvatel, věkové složení, poměr žen a mužů, jejich pracovní aktivita (počet 

obyvatel v předproduktivním, produktivním a postproduktivním věku), skladba domácností. Nebyly 
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zjišťovány charakteristiky typu osobních postojů a názorů obyvatel (náboženství, politické zaměření, 

apod.), sociální vrstva obyvatel (včetně jejich vzdělání, příjmů, rodinného zázemí, apod.), zdravotní 

stav ani národnost. 

Cohousing 40+ 

 Färdknäppen Sockenstugan Majbacken 

Počet obyvatel 50 48 35 

Počet bytů 43 44 30 

Spodní věková hranice Od 40 let (bez malých 
dětí) 

Od 40 let (bez malých 
dětí) 

Od 40 let (bez malých 
dětí) 

Ženy / muži 75% Ž / 25% M 75% Ž / 25% M 19 Ž / 16 M 

1čl. / 2čl. domácnosti 7 párů 2 - 3 páry 6 párů 

Důchodci / pracující Snaha o 50% / 50% 50% / 50% 10 - 15 pracujících 

Skutečný věkový rozsah  Od 51, 12x nad 85, 2x 
nad 90 

Od 60, 4x nad 80 48 – 90 let 

Příjem nových členů ANO / fronta / externí 
členové 

ANO / fronta 60 lidí / 
preferují mladší muže 

ANO / nemají frontu 

 BiG Kornet Sjöfarten Dunderbacken 

Počet obyvatel 47 51 66 

Počet bytů 44 46 61 

Spodní věková hranice Od 40 do 55 let (malé 
děti – v řešení) 

Od 40 let (bez malých 
dětí) 

Od 40 let (bez malých 
dětí) 

Ženy / muži 34 Ž / 13 M 75% Ž / 25% M 49 Ž / 17 M 

1čl. / 2čl. domácnosti 3 páry + 2 páry žijí každý 
ve svém bytě 

6 párů 2 páry 

Důchodci / pracující 25% / 75% 33% / 66%  60% / 40%  

Skutečný věkový rozsah 46 až 77 (pod 50 
menšina) 

Průměrný věk 60, od 40 
do 82 

42 – 81 let 

Příjem nových členů ANO / fronta ANO / fronta / externí 
členové 

ANO / fronta 15 lidí / 
preferují mladší muže 

Tabulka 34: Složení obyvatel cohousingů 40+. 

Respondenti z cohousingů 40+ měli k dispozici poměrně přesný přehled o složení obyvatel. 

V případě cohousingů 40+ výrazně převládají jednočlenné domácnosti, což ukazuje poměr počtu 

obyvatel k počtu bytových jednotek. Až 75% obyvatelů cohousingů 40+ jsou osamělé ženy – 

rozvedené ženy nebo vdovy, až 25% obyvatel tvoří osamělí muži, páry jsou v naprosté menšině. I 

obyvatelé mladších věkových kategorií (pod 55 let) žijí v domácnosti většinou sami. Jedná se o 

fenomén současné doby, kdy sice stagnuje či dokonce ubývá celkový počet obyvatel ve vyspělých 

zemích, ale přesto roste počet domácností, zejména těch jednočlenných. Nejen pro architekty a 

urbanisty z toho vyplývají nové výzvy, jak se ve své profesi s tímto faktem vypořádat.  
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Vícegenerační cohousing 

 Trekanten Tullstugan 

Počet obyvatel 170 77 

Počet bytů 78 20 + 10 ze sousedství 

Z toho počet dětí 60 30 

Důchodci/pracující - 6/- 

Počet rodin s předškolními dětmi - 3 

Počet rodin se školáky - 3 

Počet rodin s teenagery - 6 

Tabulka 35: Složení obyvatel vícegeneračních cohousingů. 

Respondenti z vícegeneračních cohousingů měli pouze hrubý orientační přehled o složení 

obyvatel. Obyvatelé navštívených vícegeneračních cohousingů žijí často v cohousingu od jeho 

počátku. Stěhovali se sem nejčastěji jako mladé rodiny s malými dětmi nebo bezdětné páry; děti 

mezitím dospěly a nyní nastupuje další generace dětí. 

1.9 VZNIK A FUNGOVÁNÍ NAVŠTÍVENÝCH PROJEKTŮ 

Jeden z dílčích cílů místního šetření ve Švédsku bylo zjištění, jak projekty cohousingu vůbec 

vznikají: za jakých podmínek, jak dlouho trvá, než jsou od prvního nápadu zrealizovány nebo zda 

fungují tak, jak si obyvatelé představovali. Zajímalo nás také, zda je možné přenést alespoň část 

zkušeností do českého prostředí. 

1.9.1 Iniciace vzniku projektů 

Obyvatelé navštívených komunit, většinou jejich menší část, vždy iniciovala vznik daného 

projektu - neboli oni sami poptávali tento druh bydlení. 

Ve Švédsku je běžné, že se základní skupina iniciátorů nového projektu podrobně informuje u již 

existujících komunit a často se účastní společných pracovních aktivit. Navštěvují nejen projekty ve 

Švédsku, ale i v Dánsku. Obyvatelé již realizovaných projektů jsou víceméně v pozici expertů ohledně 

pozitivních i negativních aspektů koncepce, které jsou schopni trefně pojmenovat díky běžnému 

dennímu životu v komunitě. Jejich znalosti jsou srovnatelné se znalostmi profesionálních konzultantů a 

teoretiků z nejrůznějších oborů (architektura, urbanismus, sociologie, psychologie, apod.).  

1.9.2 Participace na tvorbě projektů 

Obyvatelé navštívených komunit, opět většinou jejich část, vždy od první ideje (vize) 

participovala na tvorbě daného projektu – tedy vlastního obytného prostředí. 

Po formování základní vize projektu začínají budoucí obyvatelé spolupracovat se zástupci 
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stavebních společností (zástupci municipalit) a s externími specialisty (architekty, projektanty). 

Příklad: Färdknäppen (1993) je prvním cohousingem 40+ ve Švédsku. Jeho vznik předcházela 

rozsáhlá diskuze stran BiG group – jestli se vždy snažit o vícegenerační projekt nebo začít budovat i 

projekty jen pro „druhou půlku života“. Zejména ženy, které takto diskutovaly, viděly v cohousingu 

především jedinečné prostředí pro růst a výchovu dětí. Nějaký čas trvalo, než byla pojmenována 

pozitiva, které cohousing může přinést i pro starší generaci. V roce 1987 vznikla skupina, která po dva 

roky diskutovala základní myšlenky projektu pro seniory, jednala se zástupci samospráv a s dalšími 

kompetentními osobami a organizacemi. V roce 1989 nabídl neziskový developer, FamiljeBostäder, 

pozemek v centru Stockholmu a od té chvíle začala intenzivní spolupráce s architekty, dalšími 

projektanty a odborníky. Výsledný dům odpovídá představám a přáním jeho obyvatel. Všechny další 

projekty cohousingů 40+ ve Stockholmu jsou inspirovány právě Färdknäppenem – ne fyzickou 

podobou, ale způsobem fungování. Druhý cohousing 40+, Sockenstugan, pojmul většinu „čekatelů“ 

z Färdknäppenu. 

Příklad: Tullstugan (1994) je vícegenerační cohousing, který je součástí rozsáhlého bytového 

komplexu s běžnými byty, původně obecními nájemními (celkem 263 bytových jednotek). Bytové domy 

tvoří několik polouzavřených bloků okolo vnitřních zelených dvorů se společnou vybaveností (např. 

dětská hřiště). V průběhu jeho výstavby si prosadila část obyvatel, aby se z jednoho křídla (dvě 

schodišťové sekce s 24 byty) stal cohousing. Bytové jednotky byly realizovány beze změny a společné 

prostory cohousingu byly dodatečně navrženy namísto jednoho většího bytu 4+kk (přes 100 m2) ve 2. 

NP. Obsahují společnou kuchyň oddělenou pultem od dostatečně velké společné jídelny s terasou, 

hernu pro malé děti, místnost s TV, miniaturní pokoj pro hosty, sociální zázemí a sklad potravin. Po 

roce 2000 byly byty nabídnuty k odkoupení do osobního vlastnictví. Počet jednotek, které do 

cohousingu „patří“, se v průběhu času měnil. V září 2011 to bylo 20 bytových jednotek z původního 

cohousingu, 4 byty nespolupracovaly, a ke cohousingu dále patřilo 10 bytových jednotek z okolních 

bytových domů – jejich obyvatelé se účastní společného vaření, stolování a rozhodovacích procesů. 

1.9.3 Formální organizační struktura projektů po nastěhování 

Obyvatelé navštívených komunit si vše řídí sami, podle vlastního uvážení, možností, potřeb a 

přání. O chod společenství se nestará žádná osoba nebo organizace zvenčí. Přesto tím, že developer 

stojí u vzniku projektu i u správy obecních bytů, je organizační struktura cohousingů ve Švédsku více 

institucionalizovaná než v jiných zemích. Důležitá rozhodnutí jsou přijímána na společných schůzích 

všech obyvatel. Ve Švédsku jsme se setkaly se dvěma typy organizačních struktur: „ekonomická“ 

(např. BiG Kornet) a „idealistická“ (např. Sockenstugan). Přesný překlad a popis těchto dvou struktur je 

těžko přenositelný do jiného prostředí. 
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Tabulka 36: Vnější organizační struktura Sockenstuganu (překresleno a přeloženo dle originálních podkladů). 

1.9.4 Procesy rozhodování 

Za ideální způsob rozhodování je v cohousingu považován stoprocentní konsensus. Pouze dvě 

navštívené komunity se o konsensus snaží (Sockenstugan, Dunderbacken). Ovšem většinou ve 

Švédsku funguje tzv. reprezentativní demokracie. Znamená to, že jsou např. na jeden až dva roky 

voleni zástupci komunity (výbor), kteří se schází častěji než ostatní obyvatelé a kteří komunitu 

reprezentují, zejména při jednáních s majitelem (neziskovým developerem). Hlavní rozhodování je 

uskutečňováno na pravidelných (např. dvouměsíčních) schůzích všech obyvatel, které probíhá formou 

hlasování. Existence výboru usnadňuje komunikaci mezi cohousingem a majitelem objektu a zároveň 

odlehčuje ostatním obyvatelům.  

Na mezinárodní konferenci ve Stockholmu v roce 2010 byl diskutován i vhodný způsob 

rozhodování v projektech cohousingů. Švédský způsob byl všeobecně shledán jako efektivní. Podle 

Delgada každý cohousing nabízí spoustu společných prostorů k neformálním setkáváním obyvatel, ve 

kterých se může spontánně rozvíjet diskuze nad řešeným problémem a které mohou dokonce 

napomáhat tzv. „neformálnímu konsensu“. Tedy tomu, že se obyvatelé sami shodnou na určitém 

řešení, aniž by o tom zdlouhavě jednali na schůzích.39 

1.9.5 Příjem nových členů  

Příjem neboli nastěhování nových členů do cohousingu patří mezi důležité události, týkající se 

celé komunity. Nový člen, resp. členové, by měl především dobře vědět, co znamená žít v cohousingu 

                                                                 
 
39 DELGADO, G. Collaborative Housing at a Crossroad: Critical Reflections from the International Collaborative Housing Conference. In  

Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 218-219. 
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a jak konkrétně funguje jím vybraný cohousing (druhy pracovních aktivit, velikost a vybavení 

společných prostor i soukromých jednotek, počet společných večeří během týdne, frekvence 

společných meetingů, zaměření cohousingu – vícegenerační nebo pro druhou půlku života, lokalita, 

apod.). Měl by být schopen a ochoten se účastnit komunitního života. Neměl by mít samozřejmě jiné 

úmysly – např. získat bydlení v atraktivní lokalitě. 

Navštívené komunity měly většinou vlastní čekací listinu zájemců, neboli externích členů 

(kromě Majbackenu), od 5 do 60 osob. Jakmile je uvolněna bytová jednotka, jsou tito externí členové 

kontaktováni, zda se mohou hned nastěhovat. Ve většině komunit pro druhou půlku života preferují za 

nové členy muže středního věku (ženy vyššího věku neměly moc šancí), aby byl udržen celkově 

vyrovnanější poměr žen a mužů, alespoň 75:25. Většinou je určena jedna nebo více osob (v rámci 

pracovní skupiny) pro první kontakt zájemce s komunitou. S vážnými zájemci se dělá několik pohovorů.  

Výběr nových členů je velmi citlivá, ožehavá záležitost, která klade zároveň velké nároky na 

stávající i případné nové členy. Dá se předpokládat, že „výběrové řízení“ ovlivňuje chování 

potenciálních nových členů. V některých zemích (USA) nebo některých komunitách není možné, aby si 

samy komunity nové členy vybíraly, protože by tím zasahovaly do zákonů, zabraňujících diskriminaci 

obyvatel.40 Během našeho místního šetření ve Švédsku nám bylo řečeno, že si komunity (i v nájemních 

domech) dosud samy budoucí zájemce vybírají. Ovšem v literatuře je uvedeno, že od ledna 2010 

existuje ve Stockholmu jednotná čekací listina na obecní nájemní bydlení, která nařizuje, aby byla 

respektována fronta zájemců. Správce obecních bytů totiž považuje specifický výběr nových členů za 

porušování principů rovného přístupu k bydlení.41 

Pokud se jedná o vlastnické bydlení (Tullstugan, Trekanten), tak stávající členové nemají šanci 

přímo ovlivňovat, kdo si koupí uvolněnou bytovou jednotku – a hlavně, jestli bude mít zájem se účastnit 

komunitního života. Může dokonce hrozit úplný rozpad cohousingu. 

Příklad: na webových stránkách Tullstuganu se píše, že se po přeměně projektu z nájemního na 

vlastnický objevily obavy, zda ještě vůbec bude o společné večeře zájem a zda cohousing zcela 

nezanikne. Ale nestalo se tak a i noví majitelé bytů, až na pár výjimek, právě společné večeře velmi 

oceňují – „je to, jakoby měl člověk k dispozici svou vlastní restauraci, ve které se vaří levně a velmi 

dobře“.42 

 

 

                                                                 
 
40 BAKKER, P. Self-administration in Cohousing Projects, Workshop 6. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 

World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 171. 

41 Tamtéž, s. 170. 

42 Dostupné z WWW: <http://tullstugan.weebly.com/> 
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1.9.6 Pracovní skupiny 

Färdknäppen Tullstugan Dunderbacken 

Zahradnická skupinka Plánování menu Rozpis služeb jednotlivých skupin 

   

Tabulka 37: Fotografie pracovních skupin. 

Ve výše uvedených kapitolách byly již zmíněny některé pracovní skupiny, které jsou v 

cohousingu součástí formální organizační struktury (vaření společných večeří, rozhodovací procesy, 

výběr nových členů, atd.). To, jaké pracovní skupiny jsou zapotřebí, si obyvatelé sami určí. Podle 

našeho místního šetření existuje ve vícegeneračních projektech méně pracovních skupin než 

v projektech cohousingů 40+. Zdá se, že to není pouze otázka zvoleného vzorku komunit, ale že se ve 

Švédsku jedná o obecný jev. Ve všech projektech existují pracovní skupiny, které obstarávají vaření 

společných večeří, což je považováno za největší přidanou hodnotu cohousingu. 

ÅRSMÖTE – roční zasedání cohousingu SOCKENSTUGAN 

HUSMÖTE – (měsíční) schůzky všech nájemníků (obyvatel) STYRELSE - výbor 

Nepovinné schůzky Povinné schůzky Schůzky výboru 

Péče o interiérové květiny Společné vaření – 4 skupiny Péče o kancelář s PC, včetně 
korespondence 

Péče o knihy, časopisy Zastřešující schůze všech skupin na 
vaření - koordinace 

Péče o pokoj pro hosty 

Organizace párty Úklid společných prostor Opravy domu 

Objednávka potravin na vaření Péče o společnou část zahrady Kontakt s čekateli a péče o nové 
obyvatele cohousingu 

Péče o vybavení společných prostor 
(nábytek, TV, koberce, atd.) 

  

Práce pro second hand (charitativní 
činnost) 

  

Tělocvik, sauna   

Truhlaření   

Šicí kroužek   

Péče o dřevo na topení   

Diskuzní skupina   

Tabulka 38: Vnitřní organizační struktura Sockenstuganu (překresleno a přeloženo dle originálních podkladů). 
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1.9.7 Finance, penze 

Ekonomika společenství funguje individuálně, kdy členové jsou finančně nezávislé osoby a 

každá domácnost je finančně samostatnou jednotkou. 

Pro zasazení cohousingu ve Švédsku do ekonomických souvislosti a srovnání dostupnosti 

bydlení, byly vyhledány základní údaje o příjmech v dokumentech OECD. Průměrná roční hrubá mzda 

je ve Švédsku 53.400,- USD,43 resp. 352.500,- SEK.44 Průměrná měsíční hrubá mzda je 29.375 SEK. 

Daňové zatížení je více než 50%. Penze vycházející z příjmů a placeného pojistného mohou být 

přijímány od věku 61 let. Výše starobního důchodu k průměrné mzdě se ve Švédsku pohybuje okolo 

62%.45 Nejnižší míra garantované penze pro jednu osobu byla v roce 2008 87.330 SEK (7.278 SEK 

měsíčně) nebo 25% průměrné hrubé mzdy. Penzisté mají k dispozici navíc také příspěvek na bydlení, 

které pokrývá 93% nákladů na bydlení až do výše 5.000,- SEK měsíčně na jednoho důchodce.46 

Färdknäppen – náklady na bydlení za rok 2011 

Nájemné   

Kategorie bytu [m2] Nájemné47/měsíc/SEK 

1+1 / 1+kk 37 5 864,- 

1+1 / 1+kk 47 6 621,- 

2+1 / 2+kk 55 7 556,- 

3+1 / 3+kk 64 8 507,- 

3+1 / 3+kk 75 9 331,- 

Další známé poplatky  

Druh poplatku SEK 

Roční poplatek pro Kollektivhus NU 200,- 

Vstupní poplatek pro nové členy 500,- 

Cena večeře pondělí až čtvrtek 24,- 

Cena večeře pátek (tři chody, včetně dezertu) 40,- 

Tabulka 39: Příklad nákladů na bydlení ve Färdknäppenu za rok 2011. 

Příklad: výše nájemného ve Färdknäppenu jsou úplně stejné jako v ostatních srovnatelných 

bytových domech v podobné lokalitě v centru Stockholmu. Paní Monica žije v bytě 1+kk o rozloze 37 

m2 a navíc může využívat dalších 345 m2 společných prostor v objektu, kde se cítí „jako doma“. 

Celkové nájemné se skládá z ceny za pronájem samotného bytu (37 m2) a z ceny za podíl na 

                                                                 
 
43 OECD: 2011, Sweden, s. 304. 

44 1 USD (americký dolar) = 6.669 SEK (švédská koruna) [online]. [cit. 2012-02-15 ]. Dostupné z WWW: <www.kurzy.cz> 

45 [cit. 2012-02-15]. Dostupné z WWW: <http://www.vitalplus.org/article.php?article=153> 

46 OECD: 2011, Sweden, s. 305. 

47 Nájemné je počítáno za byt plus za užívání společných prostor. 

http://www.kurzy.cz/
http://www.vitalplus.org/article.php?article=153
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pronájmu společných prostor, což v tomto případě činí 7 m2. Nájemci větších bytů platí navíc 8 až 10 

m2 k rozloze svého bytu. 1 m2 stojí okolo 120 až 160,- SEK.  

1.9.8 Právní důvody užívání bydlení 

Cohousing ve Švédsku funguje ve všech typech právního důvodu užívání bydlení – nejvíce jako 

nájemní nebo družstevní nájemní bydlení (více než polovina všech cohousingových projektů), kdy 

majitelem nemovitostí zůstává obec. Obyvatelé získávají oprávnění užívat bytovou jednotku na základě 

nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Je třeba poznamenat, že nájemní bydlení v této zemi 

představuje plnohodnotnou alternativu k vlastnickému bydlení. Rozhodně se nejedná pouze o 

„sociální bydlení“ – tedy bydlení, které je určeno primárně pro znevýhodněné spoluobčany, kteří 

nedosáhnou na vlastnické bydlení. 

Pokud funguje nějaká komunita jako kondominium48 (Švédsky bostadsrätt 49 – což je švédská 

forma kondominia – ne zcela přesně přeložitelná a přenositelná do českého legislativního prostředí, 

protože české „společenství vlastníků bytových jednotek“50 má jiný statut), většinou vzniká až 

následně, přeměnou původního nájemního nebo družstevního bydlení. 

Nájemní Družstevní nájemní Kondominium složené z vlastníků 
a nájemníků 

Färdknäppen Majbacken Trekanten 

Sockenstugan BiG Kornet Tullstugan 

 Sjöfarten  

 Dunderbacken  

Tabulka 40: Rozdělení navštívených komunit dle právního důvodu užívání bydlení. 

Na mezinárodní konferenci ve Stockholmu v roce 2010, bylo v rámci workshopů probíráno téma 

vhodných typů právních důvodů užívání bydlení v cohousingu s ohledem na pravomoci obyvatelů 

cohousingu (zejména výběr nových členů). Jako velmi vhodný typ právního vztahu k bydlení se jeví 

družstevní bydlení, které spojuje rysy nájemního i vlastnického bydlení. Ve Švédsku je družstevní 

bydlení dále děleno na dva modely – bytová družstva nájemníků (asi ¼ všech cohousingů a jejich 

počet roste) a bytová družstva vlastníků bytů (pouze jeden cohousing). V obou modelech existuje 

osobní zodpovědnost vůči bytové jednotce a vůči bytovému družstvu, což je specifikováno 

v dohodnutých pravidlech.51 Obecně se dá dodat, že družstevní bydlení je založeno na podobných 

                                                                 
 
48 Kondominium (spoluvlastnictví) je sdružení (většinou se statutem občanského sdružení) definované v zákonech příslušné země (ne 

ČR) – formy kondominií jsou v různých zemích velmi rozdílné – o formě rozhoduje konkrétní společenství vlastníků. 

49 Dle slov Dicka Urbana Vestbro (20. 9. 2011). 

50 České SVJ neboli Společenství vlastníků bytových jednotek je právnickou osobou, vedenou ve zvláštním rejstříku společenství 
vlastníků u příslušného rejstříkového soudu.  

51 DEDERING, S. Suitable Forms of Ownership/tenure and Economic Aspects of Cohousing, workshop 8. In Living together – Cohousing 
Ideas and Realities Around the World, konference 5. – 9. 5. 2010, Stockholm, s. 166, 197. 
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principech jako koncepce cohousingu: tedy na svépomoci a zodpovědnosti za sebe sama i za druhé.52  

1.9.9 Rozdíly ve fungování projektů  

Každá komunita je originál a dala by se eufemisticky přirovnat k živému organismu, který 

prochází během svého života různými procesy, jež ho více či méně poznamenávají a formují. Proto 

žádné dvě komunity nevznikly a nefungují identickým způsobem, i když vychází z jednotné a 

jednoznačně definované koncepce.  

Nejmarkantnější rozdíly ve fungování komunitního života lze najít podle stáří komunit, 

zaměření komunit (vícegenerační vs. 40+) a typu právního důvodu užívání bydlení.  

Mezi ustálená společenství patří obě navštívené vícegenerační komunity Trekanten (1986) a 

Tullstugan (1994), které patří k nejstarším, a dále cohousingy 40+ Färdknäppen (1993) a 

Sockenstugan (1999). Mezi mladé komunity naopak patří Sjöfarten (2008) a Dunderbacken (2010). 

Obyvatelé teprve zjišťují, co to v praxi znamená žít v cohousingu. 

Příklady: Trekanten byl od začátku navržen podle koncepce cohousingu, včetně bohatého 

společného zázemí a mateřské školy (v  Trekantenu už vyrostla celá jedna generace obyvatel). 

V současné době je jeho komunitní život výrazně redukován na společné večeře 1x týdně a společnou 

oslavu Nového roku. Přitom na počátku v Trekantenu fungovalo mnoho pracovních skupin. Podle paní 

Ulriky Egerö, obyvatelky Trekantenu od jeho počátku, je problém ve velikosti cohousingu – obsahuje 

příliš mnoho bytů (celkem 78), a v tom, že hlavní společné prostory (jídelna a kuchyň) jsou umístěny 

daleko od hlavního vstupu do objektu. Vliv má i nedávná privatizace velké části bytů a jejich rozprodání 

do rukou osob, které ne vždy mají zájem participovat na komunitním životě. Tento cohousing se 

zároveň zřejmě nachází v období útlumu, kdy děti dospívají a dospělí jsou před ochodem do penze, a 

čeká na nové impulzy, ať už zevnitř či zvenčí. V Tullstuganu praktikují zejména společné večeře, a to 

4x týdně. Kromě toho tu fungují další společensky založené skupiny (kulturní, knižní), ale pracovní 

skupiny téměř neexistují. Nejstarší cohousingy 40+, Färdknäppen a Sockenstugan, mají stále poměrně 

bohatý komunitní život, od počátku v podstatě nezměněný. 

Velký rozdíl je ve fungování komunit podle jejich zaměření. Podle našeho pozorování, 

cohousingy 40+ vedou bohatší a pravidelnější komunitní život. Hlavním důvodem je prostý fakt, že lidé 

žijící v cohousingu 40+ se nemusí starat o své děti a mají tedy podstatně více času sami pro sebe a 

pro své aktivity. Navíc zde žije větší podíl penzistů, kteří již vůbec nepracují a kteří svůj čas tráví 

většinou doma, v cohousingu, kam směřují veškerou svou pozornost. I ve vyšším věku bývají 

obyvatelé cohousingů 40+ aktivní, čemuž zřejmě napomáhá i samotné prostředí a sousedské vztahy. 

Jak již bylo psáno výše, typ právního důvodu užívání bydlení ovlivňuje zejména možnost výběru 

nových členů cohousingů. Od roku 2010 se ve Švédsku setřel rozdíl u nájemního a vlastnického 

                                                                 
 
52 DOLEŽALOVÁ, 2009, s. 5. 
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bydlení. Do té doby měly cohousingové nájemní bytové domy pravomoc si vybrat nové členy plně 

podle vlastního uvážení. Nyní jsou všechny cohousingové komunity více vystaveny náhodě, kdo se do 

komunity nastěhuje. Až budoucnost ukáže, jak se s tím komunity vyrovnají. 

1.10 SHRNUTÍ HLAVNÍCH POZNATKŮ 

Jedná se o souhrn teoretických a praktických poznatků, kterých jsem dosáhla během 

kvalitativního výzkumu švédského modelu cohousingu pomocí případové studie. Musím podotknout, že 

studium méně známého a méně propagovaného švédského modelu cohousingu se ukázalo 

důležitějším, než jsem původně předpokládala. Osvětlilo mě i ostatní modely cohousingu z jiných zemí, 

důvody jednotlivých rozdílů i shod a ukázalo velkou flexibilitu a efektivitu koncepce cohousingu. 

1.10.1 Základní principy a specifika švédského cohousingu 

Na základě srovnání dánsko-amerického suburbánního modelu cohousingu (studium teorie) a 

švédského urbánního modelu cohousingu (studium teorie a vlastní místní šetření) jsem pojmenovala 

základní principy a zároveň specifika švédského modelu:  

(1)  Švédský cohousing, kollektivhus, vychází primárně z feminismu a kolektivního 

bydlení 19. a 20. století. Jeho původním cílem bylo osvobodit ženu z „otroctví kuchyně“, 

proto poskytoval kolektivizovanou kuchyň a propagoval společné stravování. Dnes je 

společné stravování (a společné vaření) považováno za pragmaticko-společenskou událost. 

(2)  Projekty často vznikají v úzké spolupráci s obecními neziskovými developery, z čehož 

vyplývá méně spontánní a více institucionalizovaný přístup. Výhodou je, že bydlení 

v cohousingu je vzhledem k podpoře „shora“ snadněji realizovatelné.  

(3)  Projekty vznikají nejčastěji jako obecní nájemní bydlení. Výhodou je, že bydlení 

v cohousingu je finančně dostupnější i pro nízkopříjmové domácnosti (seniory). 

(4)  Projekty jsou budovány téměř výhradně v bytových domech, středně až 

vysokopodlažních, na první pohled nerozeznatelných od ostatní běžné bytové výstavby. 

Jedná se o izolované solitéry s minimem společných venkovních prostor. 

(5)  Projekty jsou umístěny zejména ve městech nebo okrajích měst ve stávající zástavbě, 

v pěší dostupnosti k základní občanské vybavenosti a k zastávkám městské hromadné 

dopravy. Parkování automobilů není téměř řešeno. 

(6)  Projekty obsahují větší počet bytových jednotek, než je běžné a doporučované 

v cohousingových komunitách v jiných zemích světa. Navštívené komunity obsahují 30 až 

78 bytových jednotek. 

(7)  Projekty obývá větší počet obyvatel, než je běžné v cohousingových komunitách v jiných 
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zemích světa, což vyplývá z většího počtu bytových jednotek. 

(8)  Společné prostory jsou nejčastěji situovány v přízemním podlaží blízko hlavního 

vstupu do objektu; projekty nemají samostatný společenský dům. 

(9)  Projekty nemají typické cohousingové polosoukromé zóny.  

(10) Způsob rozhodování bývá nejčastěji hlasování (zřídka konsensus). Výhodou je, že se 

všichni obyvatelé nemusí často scházet. Nevýhodou je, že mají menší vliv. 

(11) Je volen výbor zástupců za cohousing. Zejména v případě obecního nájemního bydlení. 

(12) Projekty „senior cohousingů“ jsou určeny již od 40 let (pro druhou půlku života).  

(13) Ve švédském cohousingu neexistují zásadní architektonické a dispoziční rozdíly mezi 

vícegenerační variantou a variantou 40+, ani rozdíly v umístění projektů. Rozdíly lze 

najít ve velikosti bytových jednotek. 

(14)Ve Švédsku byl cohousing opakovaně použit jako nástroj k revitalizaci domů se 

sociálními problémy. 

1.10.2     Co je nejdůležitější pro švédský cohousing? 

(1)  Pravidelná společná práce (svépomoc) v rámci společných prostor - zejména 

společné vaření, plus další sdílené aktivity, podle dohody obyvatel projektu. Pravidelné 

společné vaření a stolování má, zdá se, velký potenciál stmelovat obyvatele projektu. 

(2)  Iniciativa „zdola“ – podpora „shora“. Je vhodné, pokud funguje souhra iniciativy tzv. 

„zdola“, od budoucích obyvatel, a podpory tzv. „shora“, od institucí, developerů, investorů. 

Ovšem podstatnější pro vznik cohousingu je vždy poptávka samotných obyvatel po tomto 

druhu bydlení. Pokud nemají podporu shora, proces je složitější, zdlouhavější, ale pokud se 

podaří překážky zdolat, cohousing vznikne. Pokud funguje pouze iniciativa shora, cohousing 

většinou dodatečnou aktivitou obyvatel nevznikne. 

(3)  Soukromí – mít možnost volby mezi společenstvím a soukromím.  

(4)  Pádný důvod existence – více výhod než nevýhod oproti běžnému bydlení. 

(5)  Integrace do okolí - úplně stejně jako ostatní běžné bytové domy. 

(6)  Jednoznačná legislativa, zejména co se týká vyjasněného způsobu vlastnictví – Švédsko 

má specifikum v tom, že obce jsou schopny a ochotny investovat do nájemního bydlení (i 

když nyní přece jenom méně než dřív), že zástupci samospráv znají koncept cohousingu a 

že sami lidé mají o nájemní bydlení zájem.  
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(7)  Jasná pravidla komunity – ochota a schopnost se domluvit, dělat kompromisy.  

(8)  Znalost cohousingu – relevantní informace a zároveň obrana proti špatné konotaci, která i 

ve Švédsku vůči kollektivhusu ještě existuje. 

(9)  Veřejná diskuze o bydlení a jeho kvalitě – zájem a aktivita samotných občanů se účastnit 

veřejného života. 

1.10.3 Co je navíc důležité pro švédský cohousing 40+? 

(1)  Nastěhovat se včas - dokud jsou lidé skutečně aktivní. Nestěhovat se až na poslední chvíli 

v případě nemohoucnosti, nouze, obav, osamocení, apod.  

(2)  Pádný důvod se přestěhovat - obyvatelé také musí mít pádný důvod opustit dosavadní 

domovy – měli by být pozitivně motivováni a vědět, že si přestěhováním do projektu 

cohousingu 40+ mohou zlepšit celkovou kvalitu života.  

(3)  Vlastní iniciativa - senioři si sami řeknou, že o tento způsob bydlení mají zájem. Nejedná se 

o řešení zvenčí. 

1.11 DÍLČÍ ZÁVĚRY 

Švédský model cohousingu je považován spíše za výjimku. Navštívené projekty jsou 

izolovanými solitéry uprostřed stávající zástavby. Netvoří žádné celistvé urbanistické soubory staveb 

místního až celoobecního významu, ve kterých by byly komplexně řešeny i přilehlé venkovní plochy 

tak, jako je tomu např. v Dánsku, Holandsku či USA. Ideálem tedy zůstává dánský cohousing, iniciován 

samotnými obyvateli, nízkopodlažní, umístěný v suburbánní lokalitě v přírodním prostředí, s menším 

počtem bytových jednotek i obyvatel, s procesem rozhodování konsensem. 

Zřejmě nejvíce diskutabilní u švédského modelu cohousingu je jeho charakteristická typologie 

– klasický bytový dům schodišťového nebo chodbového typu. Např. Durrett a McCamant opakovaně ve 

svých knihách píší, že ve vysokopodlažní zástavbě bývají lidé více frustrováni.53 Williams a Gehl 

potvrzují, že ideální výška zástavby pro podporu sociálních interakcí je jedno až dvě podlaží. Pokud 

jsou stavby vyšší, nejvíce se do neformálních i formálních aktivit zapojují obyvatelé v níže umístěných 

podlažích, protože mají přímý vizuální kontakt s úrovní terénu.54 Také rozhovory s obyvateli švédských 

projektů ukázaly, že se sousedé vídají méně, než by si přáli, nebo než bylo původně předpokládáno. 

Nabízí se otázka, jak v klasických bytových domech vhodně typologicky pojmout přechodové 

polosoukromé zóny, které by umožňovaly více neformálních sociálních interakcí. Například zálivy 

s posezením osvětlené denním světlem na každém patře domu. Ve stávajících schodišťových a 

                                                                 
 
53 DURRETT – McCAMANT, 2011, s. 49. 

54 WILLIAMS, June 2005, s. 199. GEHL, 1996, s. 100. 
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chodbových domech by úpravy vyžadovaly rozsáhlé zásahy. Pro nové cohousingové bytové domy lze 

doporučit např. pavlačový typ objektu, dvoutrakt s chráněnou a dostatečně dimenzovanou pavlačí.  

Každopádně švédský model cohousingu přesto funguje a komunitní život bývá zejména 

v projektech cohousingů 40+ poměrně bohatý. To, co může být označováno za nevýhodu, je z jiného 

úhlu pohledu výhodou. Výhodou je např. spolupráce s neziskovým developerem, protože se obyvatelé 

předem zbytečně nevyčerpají finančně či organizačně. Výhodou středně až vysokopodlažní zástavby 

je koncentrace bytových jednotek na malé ploše, pod jednou střechou, na menším pozemku, za nižší 

cenu. Podstatnou výhodou je integrace objektů do stávající zástavby, pěší blízkost občanského 

vybavení a městské hromadné dopravy. Všechny jmenované aspekty jsou velmi efektivní, 

ekonomické, pragmatické a velkou měrou přispívají k sociální i ekologické udržitelnosti projektů. 

Švédský model cohousingu dokazuje, že urbanistické, architektonické a dispoziční 

prostředky a přístupy v tvorbě obytného prostředí mohou být velmi různorodé. Vždy by se 

samozřejmě mělo jednat o kvalitně navržené obytné prostředí, které nabídne svým obyvatelům i 

návštěvníkům pocit bezpečí a jistoty a bude je motivovat k tomu, aby se setkávali se svými sousedy a 

tak spontánně naplňovali potřebu po bližších sociálních kontaktech.  

Stejně jako americký pár McCamant a Durrett pobýval nějakou dobu v Dánsku, aby poznal a 

pochopil koncept cohousingu, který pak začal propagovat zejména v USA, japonská vědkyně Ikubo 

Koyabe pobývala ve Švédsku a švédský kollektivhus přímo inspiroval vznik tří dokončených projektů 

cohousingu v Japonsku: Kankan Mori (2003), Sugamoflat (2007) a Seiseki (2009).55  

Specifický švédský koncept vykazuje rysy, které by mohly být jednodušeji, než dánsko-americký 

model cohousingu, přijatelné a aplikovatelné i v českém prostředí (menší společné prostory, méně 

participace, typologie „konvenčních“ bytových domů, vhodné do urbánního prostředí, atd.).  

                                                                 
 
55 FROMM, D. Collaborative Housing from Around the World, workshop 1. In Living together – Cohousing Ideas and Realities Around the 

World, konference ve Stockholmu, 5. – 9. 5. 2010, s. 134. 
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