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___Principy cirkulárních měst
Veronika Doubnerová

 
Rethink Architecture 2. 11. 2021



● 45% emisí CO2 =produkce a spotřeba jídla, materiálů a 
výrobků, které každodenně užíváme

● CE potenciál snížit globální emise CO2 až o 72 %

● ↓ materiálová spotřeba = ↓ energetická náročnost = ↓ 
znečištění = ↑ finanční úspory 

●  90 % celosvětově vytěžených surovin se stává odpadem 

● CRM — Circular material use rate

○ ČR 8,3 %, 

○ průměr EU téměř 12 %, 

○ Nizozemsko a Belgie kolem 30 %

__Proč cirkulární ekonomika?



__Cirkulární města - výzvy

Proč CE ve městech? (OECD, 2020)

● klimatická změna, změna v dostupnosti přírodních 
zdrojů 

● ekonomické změny, tvorba prac.míst

● iniciativy zdola + soukromý sektor

● nové byznys modely a technologie

● /nad/národní legislativa



__Cirkulární města - výzvy

Smart city Lab 
Barcelona 2019



__Cirkulární ekonomika ve městě 

● Katalyzátor změn - ekosystém změn

● Veřejné zadávání (15% HDP EU)

● Naplňování klimatických cílů

● Ekonomika a nová pracovní místa 

● Synergie - spolupráce 

● Příležitost pro inovace



1. Voda
2. Ekosystémy
3. Potraviny
4. Budovy a stavebnictví
5. Odpady
6. Udržitelná mobilita
7. Osvěta a vzdělávání
8. Podpora podnikání a inovací



___Cirkulární stavebnictví  

Stavebnictví
● 60% spotřeby materiálů
● 40% energie

Praha
● spotřeba 13,5 mil. tun - 95% primární materiály
● 74% odpadů Prahy
● 40% dále využito

Město/stavby  jako materiálová banka - data!
● materiálové pasporty (EPD)
● BIM, LCA, LCC

Principy staveb
● udržitelné materiály a provoz
● demontovatelnost, modularita
● udržitelný způsob života - soběstačnost, sdílení



___Inspirace 

MADASTER



___Inspirace 
Využití šedé vody: např. Botanica K3,4 
na Praze 5 , Cubex Praha 4 a další

Využití tepla z odpadních vod pro vytápění a chlazení: 
V Tower Pankrác 

Modularita/flexibilita - radnice Brummen

Udržitelná výstavba a provoz
 - radnice Venlo

Bioodpady - uzavírání cyklu na místě 
produkce nebo další využití

 

Zelené/produkční střechy - Paříž
Fotovoltaika - komunitní energetika

Fotovoltaika 

Komunitní život
- soběstačnost - sdílení



___děkuji za pozornost!

Veronika Doubnerová
 

LinkedIn: linkedin.com/in/veronika-doubnerova 
v.doubnerova@gmail.com 



Jak uzavírat cyklus 
jídla ve městě

Radka Pokorná, listopad 2021



Kompostování ve městě: organické zbytky 
jsou poklad. Hledáme možnosti, jak je využít 
přímo v místě vzniku

Uzavřený cyklus jídla

1
Pěstování ve městě: baví nás zelená a jedlá 
města a proto pomáháme vytvářet místa ve 
městě, kde můžete pěstovat ovoce, zeleninu 
a bylinky

2
Kvalitní a lokální jídlo: posilujeme zdravý vztah 
a přístup ke kvalitním a lokálním potravinám 
přímo ve městě a zvyšujeme tím tak 
potravinovou bezpečnost a soběstačnost

3



Jak na pěstování 
ve městě

1 2
Balkon nebo parapet, 
ale i interiér

Komunitní zahrada Vlastní zahrada 
nebo zahrada 
v kolonii3



Kde všude 
je můžete najít?

Dočasně nevyužité 
pozemky 

s plánovanou 
výstavbou

Pozemky 
u kulturních 

a jiných center

Vnitrobloky 
a proluky

Školní pozemky Střechy 
obytných domů

Střechy 
supermarketů 

a úřadů

Brownfields

Pole v příměstských 
oblastech

Předzahrádky Bývalá zahradnictví 
a kolonie



Před devíti lety 
vznikaly první 
zahrady, teď už 
jich najdete 
desítky na 
www.mapko.cz

• Počet komunitních zahrad v Česku se za poslední 2 
roky téměř zdvojnásobil. 

• Na mapko.cz jich je 116, v Praze přesáhl počet 50, čísla 
najdete ve Smart Prague Index

• Zájem o pěstování významně narostl v souvislosti 
s Covid-19



„Bioodpad zabírá 

více než 40 % objemu 
směsných popelnic“



Dostupná řešení 
pro města



Kam s ním?

Svoz bioodpadu Zahradní kompostér Otočný kompostér

Vermikompostování Bokashi Elektrický kompostér



Pár našich 
vykvetlých 
projektů



Komunitní záhony 
a kompostéry 
u developerských 
projektů Skanska

Sousedské záhony na Cukrkandlu, 
čtvrti E.Kolbena i u Praga Studios



Komunitní 
zahrady 

s Kauflandem



Záhony 
a kompostér 
u Libušky

V novém rezidenčním projektu



Komunitní 
kompostování 
na Praze 3

Umístěných v různých částech 
městské části

• 5 kompostérů vyrobených v integrační dílně
• Celkem 203 zapojených rodin
• Za 2 měsíce byly zkompostovány 2 tuny bioodpadu



Vnitroblok 
Mečislavova 
se Strongbow
a #přírodudoměsta 

Proměna zanedbaného 
vnitrobloku



Terasa pro 
Vodafone

Ozeleněná terasa

• 116 kolegů si vybralo rostliny jejich srdci i žaludku 
blízké

• Italský truhlík

• Čajový truhlík

• Polévkový truhlík



I gastro odpad uzavíráme 
do cyklu

Uzavřený cyklus 
jídla v Gran 
Fierro

Přispěli jsme 
k zerowaste konceptu

Netradičně osázeli tak, 
aby plody ladily s kuchyní

Postarali se o zahrádku 
i zimní zahradu

Sklizeň může skončit 
na talíři

Proškolili jsme celý tým v 
pěstování a kompostování

Gastroodpad končí 
v elektrickém kompostéru



Cesta k udržitelnosti
pro restaurace a kavárny

1 2
Ptáme se a zjišťujeme.
Měříme a analyzujeme.
Hledáme kompostovací řešení.
Sbíráme příklady dobré praxe.

Jídlo Baví, Restaurace a 
pekárna Eska (Ambiente), 
Bistro Etapa, Café Datel, 
Kabinet múz, Sklenářka.

Chtěli byste kompostovat 
ve vašem provozu? Napište 
nám na info@kokoza.cz.3

♡ s laskavou podporou SFŽP



Rocket v Pražské 
tržnici



Děkuji za Vaši 
pozornost!

Radka Pokorná

radka@kokoza.cz

www.kokoza.cz

https://www.facebook.com/KOKOZAops
https://www.instagram.com/kokoza_cz/?hl=cs
https://www.linkedin.com/company/kokoza/


CIRKULÁRNÍ
M-Ě/Í-STA



Modularita

TECHNOLOGIE

PRŮMYSL

VĚDA

KULTURA

Obecně řečeno, modularita je míra, do jaké lze oddělit a rekombinovat komponenty systému, často s výhodou flexibility a 

rozmanitosti použití. Koncept modularity však lze rozšířit na více oborů.

Modulární návrh je technika návrhu, která zdůrazňuje rozdělení funkčnosti řešení na nezávislé, zaměnitelné moduly, z 

nichž každý obsahuje vše nezbytné pro jediný aspekt požadované funkcionality. Modularita v architektuře se projevuje 

stylovou jednotností s mnoha variacemi.



ON SITE CONSTRUCTION OFF SITE CONSTRUCTION



FLEXIBILNÍ M-Ě/-ÍSTO | KOMA CITY



LÁZNĚ

GALERIE

FLEXIBILNÍ M-Ě/Í-STO | KOMA VILLAGE



POP UP ARCHITEKTURA



PAVILON EXPO | EXTERIÉR 



PAVILON EXPO | INTERIÉR 



VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ CENTRUM MODULARITY



• 41 mateřských škol
• 45 základních škol
• 5 středních škol
• 2 vysoké školy
• 2 hudební školy
• 237 administrativních budov
• 18 realizací do zdravotnictví 
• 25 sociálních bytových domů
• 2 hotely
• 3 bytové domy
• 31 sportovních šaten
• 11 kulturních modulárních objektů
• 12 autosalonů
• 6 čerpacích stanic
• 10 pekáren
• 52 prodejen
• 37 restaurací, kaváren a rychlých občerstvení
celkem cca 1.000 modulárních realizací

CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | MŠ, ŠKOLY



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | NEMOCNICE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | RESTAURACE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | LETIŠTĚ



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ | FASHION LINE



CO VŠE SE DÁ POSTAVIT MODULÁRNĚ






„KAM KRÁČÍME…“

• Budeme vyrábět a tvořit luxusní modulární budovy a prostory. Tyto budeme prodávat i pronajímat a dle potřeb i stěhovat.

• Budeme využívat moderní design a progresivní architekturu, recyklovatelné a recyklované materiály, optimalizovat logistiku a 
výrobní procesy.

• Při výrobě, projektování a realizacích budov budeme využívat moderní technologie digitalizace (IOT, VR, AI).

• Naše budovy budou novodobé chytré stavebnice.

• K přírodě se budeme chovat jako k příteli. Více budeme používat i přírodní materiály Budeme minimalizovat využívání plastů.

• Vstoupíme do nového světa sdílení s novou značkou „KOMA SPACE“ a „FASHION LINE“ se svými kolekcemi.

• Budeme příkladem využití cirkulární ekonomiky v praxi. Budeme měnit dle potřeb ulice, náměstí a veřejné prostory.

• Budeme vyrábět domy, školy, školky, továrny, letiště do celého světa. Budeme je oblékat, t.j. využívat fasádní systémy, podle 
poslední módy.

• Neustále budeme hledat nové možnosti využití modulární výstavby v různých oborech našeho života a vytypovávat trvale ty 
pravé realizace vhodné pro náš obor.



• Naším posláním je práce a služba lidem, lidem vzdělaným, služba přírodě, se kterou žijeme a z ní čerpáme.

• Děláme, co milujeme a milujeme, co děláme.

• Žijeme v umění a necháme se uměním inspirovat.

• Chceme být spolu, společně tvořit, řešit výzvy, radovat se i překonávat obtíže, inspirovat se, dokázat se dohodnout, být šťastní 
v životě, usilovat o to vždy vypustit nepodstatné, nezaměstnávat se navzájem nesmyslnými úkoly, na správném místě šetřit čas.

• Více než okamžitý krátkodobý zisk nás zajímá dlouhodobá strategie a přínos.

• Našim cílem je zjednodušování, je to princip. Nové SW aplikace nám pomáhají. Pokud však nejsou kompatibilní, nefunkční, 
závislost na nich nám život komplikuje a zhoršuje.

• Nepřestaneme pomáhat lidem, těm co neměli tolik štěstí jak my.

• Nepřestaneme těmito přístupy obohacovat svět a vybudujeme ve Vizovicích prototyp malého modulárního flexibilního města 
pro budoucnost.

• Vybudujeme a spustíme činnost nového Vývojového Inovačního Centra Modularity /VICM/ s cílem vývoje nových výrobkových 
řad, řízení inovací, zavádění digitalizace s propojením odborníků z celého světa.

• „Modularitologie“ v nové Škole modularity. Pro uplatňování principů modularity v jiných oblastech našeho života spustíme nový 
způsob vzdělávání odborné veřejnosti s nově vzniklým oborem.

„KAM KRÁČÍME…“



WWW.KOMA-MODULAR.CZ





Kampus Hybernská



PROPOJENÍ  KRUHŮ

MHMP

UK



Kampus
Hybernská

z.ú.

Hyb4City
 Univerzity

Karlovy

Projekt pro
tranzitní období

2021-2025 jehož
cílem je podpora
růstu zapsaného

ústavu
 

Založen v roce
2020 jako další
krok pro rozvoj
partnerských

aktivit mezi léty
2017-2020+

Kampus Hybernská je
společný prostor pro

tvorbu, spolupráci 
a partnerské projekty

nejen MHMP a UK
 

Prostor pro setkání světů



Kampus
Hybernská

PŘÍBĚH PROJEKTU 

2021



V KAMPUSU HYBERNSKÁ Z.Ú.  

S CITEM VYTVÁŘÍME PROSTOR 

PRO PARTNERSKÉ PROJEKTY V OBLASTI  

PROPOJOVÁNÍ GENERACÍ, VĚDNÍCH

OBORŮ 

A UMĚLECKÝCH ŽÁNRŮ 

V SRDCI PRAHY.



Cirkulární
ekonomika

 

Občanské
vzdělávání 

 

5  PILÍŘŮ  AKTIVIT  

KAMPUSU  HYBERNSKÁ  ZÚ.

Školství

 

Kultura

 

Majetek

 



Školství
Propojení                            

MHMP a Univerzity

Karlovy se širokou

veřejností, vytváří

jedinečné prostředí

pro rozvoj školství 

ve 21. století.



Kultura
Vytváříme prostor pro

debatu nad aktuálními

tématy a pro kulturní akce

od výstav, divadla a filmu

po veřejná autorská čtení.

Usilujeme o synergie 

v oblasti umění, vědy 

a techniky. 



Majetek
K objektu, který nám byl

svěřen do péče, přistupujeme

s úctou k tradici. Na jejím

základě rozvíjíme

zodpovědný přístup 

k životnímu prostředí skrze

zelenou a modrou

infrastrukturu a cirkulární

ekonomiku.



Občanské vzdělávání 

Mezigenerační aktivity,

otevřený prostor 

s bezbariérovým

přístupem, sdílení nových

poznatků, aktivní

občanská diskuze 

a propojení světů i bublin

formou vzdělávání. 



Cirkulární ekonomika

Snaha o uzavřený cyklus

nakládání s materiály ať jde o

bioodpad nebo stavební

zdroje. Propojení nových

výzkumných metod 

a příprava strategických

plánů pro Kampus i město

jako takové. 



Projekty 

v Kampusu
Hybernská

PŘEDSTAVENÍ V DETAILU

2021



Infocentrum HYB4 Cirkulární dílna Knihovna věcí

Upcyklovaná kavárna Hlína
Prostor pro konference

Galerie

Prostor pro výzkum Prostor pro setkání světů



JÍMÁME

SPLACHUJEME

ŠETŘÍME



CIRKULÁRNÍ DÍLNA



Zazeleňování





















Vizualizace



Realizace







PROPOJOVÁNÍ
UMĚNÍ

RECYKLACE

ZELEŇ



































































Kampus Hybernská

oáza uprostřed města
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