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Ve t!icát"ch letech dvacátého století se v#Praze zformovala architektonická skupina 
PAS. Vedle Ji!ího $tursy a#Ji!ího Vo%enílka se jejím &lenem stal té% Karel Jan', autor 
knihy Socialistické budování z#roku 1946.1 Jan' zde navrhuje koncept tzv. energe-
tick"ch bilancí, tedy p!evodu v(ech &inností nutn"ch pro stavbu dom' na kvanti)-
kovatelné jednotky. Cílem tohoto textu není zmín*n" koncept podrobn* vysv*tlit 
a#obhájit jeho pou%itelnost pro architektonickou praxi ani p!edstavit jej jako bizar-
ní my(lenku jednoho aktéra mezivále&né avantgardy. P!i hledání mo%n"ch ko!en' 
daného konceptu se tu rozkr"vá diskurz ur&ité skupiny architekt', kte!í t*%í z#po-
znatk' jin"ch v*dních obor'.

S#p'vodními texty jsem p!itom pracovala metodami sociálních d*jin, jak je popsal 
historik soudob"ch d*jin Jakub Rákosník: „Sociálního historika by nem*lo primárn* 
zajímat, zda doty&n" popsal jev pravdiv*, n"br% jaké p!í&iny jej k#tomuto popisu ved-
ly a#k#&emu dosp*l.“2 Zajímá mne tedy, co vedlo Karla Jan' k#vypracování konceptu 
tzv. energetick"ch bilancí a#k#dosa%ení jak"ch cíl' jej jako nástroj hodlal pou%ít. Tento 
text tak chce &tená!e obeznámit s#v"chodisky Karla Jan' a#nastínit mo%né paralely 
a#sty&né body jeho teorie s#programem stoupenc' hnutí tzv. sociálního energetismu. 
Tento my(lenkov" sm*r m*l v#mezivále&ném +eskoslovensku v"razn" vliv a#s#jeho 
idejemi operovaly tehdy také n*kte!í vyu&ující na univerzitách nebo osoby anga%o-
vané v#Masarykov* akademii práce.3

Kniha Socialistické budování není prací v*deckou; je sice vybavena poznámko-
v"m aparátem, grafy &i rovnicemi, neuvádí v(ak jasné de)nice pojm', se kter"mi 
autor pracuje. To p!iná(í zna&né komplikace p!i &tení a# interpretaci. Vyhnout 
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1 Karel JAN/, Socialistické 
budování (o! p"jde ve stavebnictví 
a%architektu#e), Praha: Architektura 
+SR 1946.
2 Jakub RÁKOSNÍK, Odvrácená 
tvá# mezivále!né prosperity. 
Nezam&stnanost v%'eskoslovensku 
v%letech 1918–1938, Praha: Karolinum 
2008, s. 40.

3 Masarykova akademie práce 
byla z!ízena zákonem 86/1920 
ze dne 29.#ledna#1920. Hned 
v#jeho prvním paragrafu se !íká: 
„Masarykova Akademie Práce 
je samostatn" a#samosprávn" 
ústav v*deck" se sídlem v#Praze. 
Jeho úkolem jest organisovati 
technickou práci k#hospodárnému 

vyu%ívání schopností ve(kerého 
lidu i#p!írodního bohatství 
&eskoslovenského státu k#nejvy((ímu 
obecnému prosp*chu.“ +leny tohoto 
zast!e(ujícího institutu byli odborníci 
p!evá%n* technick"ch obor'.



se stejné chyb*, tedy nepracovat s#pojmy voln* a#intuitivn*, p!edstavuje úskalí, 
jemu% se sna%ím &elit p!evá%n* za&len*ním citací a#roz(í!en"m v"kladem v#po-
známkovém aparátu. Po zp'sobu Karla Jan' se nabízí pojmout text „(ir(ím zp'-
sobem ne% úzce odborn"m“.4

A& je tématem tohoto textu koncept tzv. energetick"ch bilancí, obsáhlej(í 
úvod p!edstavuje také osobnost tohoto architekta a#obsah knihy, proto%e Karel 
Jan' není (ir(í odborné ve!ejnosti p!íli( znám. Jedná se p!itom o#velmi v"znam-
ného aktéra procesu povále&né transformace architektonické profese a#zárove0 
neúnavného propagátora industrializace stavebnictví. Zmi0ovaná kniha a# do-
pady jejích záv*r' nejsou tedy dílem n*koho na okraji, ale naopak p!íkladem 
my(lení d'le%ité osobnosti uvnit! architektonické scény. Obsah knihy zase do-
kresluje zp'sob p!em"(lení autora, jeho okruhy zájm' i#to, jak chápal samotnou 
architektonickou tvorbu a#její vztah ke spole&nosti.

Socialistické budování

Karel Jan' byl architektem &inn"m od po&átku t!icát"ch let, kdy spolupracoval se 
spolu%áky z#+VUT, architekty Ji!ím Vo%enílkem a#Ji!ím $tursou. B*hem t!icát"ch 
let publikovali pod hlavi&kou spole&né skupiny PAS5 dva v"znamn*j(í texty, je% na 
tomto míst* stojí za p!ipomenutí#– „Architektura a#spole&nost: V"voj architektury 
za kapitalismu a#úkoly socialistického architekta“6 a#„Je mo%ná v*decká syntéza 
v#architektu!e?“7. První z#text' byl psán jako manifest u#p!íle%itosti zalo%ení Sva-
zu socialistick"ch architekt', v*t(ina obsahu se tudí% soust!edí na politické zasa-
zení architektury do spole&enského rámce. Druh" rozvíjí architekturu jako v*du, 
pojetí architektonické teorie a#praxe objevující se p!ibli%n* od poloviny dvacát"ch 
let.8 Za druhé sv*tové války se skupina PAS spojila se skupinou KOPA.9 Ta m*la 
vypracovat plán na povále&né zestátn*ní a#reorganizaci stavebnictví, jen% byl po-
sléze konspira&n* rozst!íhán na díly, které pak byly ulo%eny na r'zn"ch místech. 
Karel Jan' na to navázal v#povále&né dob*. Pracoval pro rozsidlovací komisi,10 od 
léta 1945 do podzimu 1945 byl p!edsedou a#dále pak &lenem Komise pro organiza-
ci stavebnictví (KOS) p!i Úst!ední rad* odbor'.11 V#roce 1948 se stal prvním !edi-
telem +eskoslovensk"ch stavebních závod',12 organizace sdru%ující v(echny zná-
rodn*né podniky ve stavebnictví (v&etn* projek&ních ateliér'), a#tudí% také z!ejm* 
nejmocn*j(ím mu%em ve stavebnictví a#architektu!e. Jako takov" m*l mo%nost 
p!evád*t své p!edstavy o#roli architektury ve spole&nosti do praxe.

V#roce 1946 vydal Karel Jan' knihu Socialistické budování (o! p"jde ve staveb-
nictví a%architektu#e), její% obsah lze roz&lenit do t!í tematick"ch oblastí. První 
oblastí, jí% se autor v#knize v*nuje, je role architektury coby oboru, kter" buduje 
hmotné prost!edí, a#formuje tak do jisté míry %ivoty ob&an'. Karel Jan' v#duchu 

tehdej(ího p!esv*d&ení avantgardních kruh' zd'raz0uje spole&enskou zodpo-
v*dnost architekt'. Ti mají svou &inností participovat na budování ideálního 
hmotného prost!edí, p!edev(ím se zam*!it na tehdy aktuální otázku dostupné-
ho bydlení. On sám volí nov" zp'sob v"stavby byt' jako modelov" p!ípad trans-
formace celého stavebnictví.13 Architekt nevytvá!í, „nedesignuje“ individuál-
ní formy, ale poskytuje expertní v*d*ní oboru stavebnictví. Karel Jan' pracuje 
p!edev(ím s#pojmy stavebnictví, stavební v"roba, hospodá!ství, hospodá!sk" 
plán a#socialistické budování. Vztahy mezi nimi prezentuje na r'zn"ch místech 
textu v#r'zn"ch souvislostech, dá se v(ak !íci, %e mezi stavebnictví a#stavební 
v"robu klade rovnítko,14 p!i&em% obojí je pro n*j p!edev(ím sou&ástí národ-
ního hospodá!ství.15 Stavebnictví, „vázáno hospodá!sk"m plánem“, kter" je 
„základním nástrojem budování socialismu“, je pod!ízeno (ir(ímu socialistic-
kému budování a# „také socialistické budování16 jest ur&eno hospodá!sk"m 
plánem“.17 Na jiném míst* je pro n*j stavebnictví „jednou z#nejmohutn*j(ích 
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4 JAN/, Socialistické budování, s. 5.
5 PAS#– Pracovní architektonická 
skupina (n*kdy té% uvád*no jako 
Pokroková architektonická slupina). 
Bli%(í údaje o#skupin* je mo%né 
dohledat v#&ásti „Medailony“ knihy 
Dita ROBOVÁ#– So0a RYNDOVÁ#– 
Rostislav $VÁCHA, Forma sleduje 
v&du. Teige, Gillar a%evropsk( v&deck( 
funkcionalismus 1922–1948. Praha: 
Galerie Jaroslava Fragnera 2000,  
s. 312–314. Na tomto míst* uvádím 
za ú&elem ujasn*ní genera&ní 
p!íslu(nosti a#doby profesního 
p'sobení jen roky narození a#úmrtí 
jednotliv"ch &len' skupiny: Karel 
Jan' (1910–1995), Ji!í $tursa 
(1910–1995), Ji!í Vo%enílek (1909–
1986).
6 Karel JAN/#– Ji!í $TURSA#– 
Ji!í VO1ENÍLEK,#Architektura 
a%spole!nost: V(voj architektury za 
kapitalismu a%úkoly socialistického 
architekta: Zásady a%program 
socialistick(ch architekt", Praha: Levá 
fronta#1933.
7 Karel JAN/#– Ji!í $TURSA#– Ji!í 
VO1ENÍLEK,#„Je mo%ná v*decká 
syntéza v#architektu!e?“, in: Magazín 
Dru)stevní práce, 1936–1937, &. 4,  
s. 176–182. Oti(t*no také 
v#ROBOVÁ#– RYNDOVÁ#– $VÁCHA, 
Forma sleduje v&du, s. 251–255.
8 Jako první volání po zv*de&t*ní 
architektury uvádí#auto!i knihy 
Forma sleduje v&du programové 

prohlá(ení architekt' z#okruhu Karla 
Teigeho, oti(t*né v#textu „Ná( názor na 
novou architekturu“, Stavba, ro&. III, 
1924–1925, s. 157–158.
9 KOPA#– Kooperativa architekt'#– 
vznikla v#roce 1939. V#roce 1944 se 
spojila se skupinou PAS a#vytvo!ila 
Stavební komisi Úst!ední rady odbor'. 
Srov. Josef PECHAR, 'eskoslovenská 
architektura: 1945–1977, Praha: 
Odeon 1979, s. 47.
10 Kimberly ELMAN ZARECOR, 
Manufacturing a%Socialist Modernity. 
Housing in Czechoslovakia, 1945–1960. 
Pittsburgh: University of Pittsburgh 
Press, 2011, s. 34.
11 Srov. Hubert GUZIK, 
„Kauza: bytové jádro”, in: Dita 
DVO2ÁKOVÁ#– Hubert GUZIK#– Jan 
ZIKMUND, Architektura p#erodu, 
Praha: FA +VUT 2019, s. 94–121.
12 +eskoslovenské stavební 
závody, národní podnik (+SSZ) 
byla organizace zalo%ená hned 
29.#2.#1948 na Celostátní konferenci 
komunistick"ch pracovník' ve 
stavebnictví. Tato organizace 
sdru%ovala znárodn*né podniky ve 
stavebnictví. V#zá!í#1948 byl v#rámci 
+SSZ z!ízen Stavoprojekt, státní 
projektové kancelá!e, zam*stnávající 
architekty. Karel Jan' tak m*l a% do 
vy&len*ní Stavoprojektu mimo rámec 
+SSZ#k#1.#1.#1952 faktickou vládu 
jak nad stavebním sektorem, tak nad 
prací architekt' ve Stavoprojektu. 

Srov. Josef PECHAR, 'eskoslovenská 
architektura, s. 50.
13 Jan' se na otázku bydlení 
zam*!uje p!edev(ím proto, %e  
„[o]mezíme-li svoji pozornost na 
p!íklad budování obydlí, m'%eme 
u&initi typické záv*ry pro celé 
stavebnictví, (…)“, a#dále „[b]yt jest 
p!edm*tem stavební v"roby“. JAN/, 
Socialistické budování, s. 7.
14 „Mimo to je stavebnictví samo 
v"robou…“ Ibid., s. 33.
15 „Podíl stavebnictví v#hospodá!ství 
je velk".“ Ibid., s. 7.
16 Hned první v*ty knihy se v*nují 
pojmu socialistického budování: 
„Název této práce#– socialistické 
budování#– chce vyjád!iti dv* v*ci: 
1. %e uskute&n*ní záv*r', k#nim% 
se tu dochází, nále%í socialistické 
spole&nosti a#tyto záv*ry r"sují 
jen cíl, k#n*mu% nás má vést cesta 
ka%dodenní práce, 2. %e stavebnictví 
je tu pojato (ir(ím zp'sobem ne% 
jen úzce odborn"m, jako &ást 
celého „socialistického budování“, 
p!ece v(ak &ást, jí% název budování 
p!edev(ím pat!í#– stavebnictví.“ 
Ibid., s. 5.
17 Ibid., s. 31.



v"robních slo%ek“18 a# „je tedy mezi prvními oblastmi hospodá!ského pláno-
vání“.19 Hospodá!sk" plán nab"vá podoby nástroje budování socialismu, !ídí 
rozvoj v"robních sil, harmonizuje slo%ky hospodá!ství, a#zárove0 je základnou, 
na ní% se ve(kerá v"roba potkává.20 O#budoucí roli stavebnictví se pak m'%eme 
také do&íst: „Hlediska, p!ání a#mo%nosti celku budou ur&ovati cesty stavebnictví. 
Bude tedy stavebnictví jednou ze slo%ek synchronizovaného a#harmonizovaného 
celku hospodá!ského %ivota, jemu bude se p!izp'sobovati a#jej ovliv0ovati, dáva-
jíc mu k#disposici mo%nosti svého v"vojového samopohybu.“21

Ji% v#úvodu Jan' p!edznamenává, %e uskute&n*ní záv*r' v#jeho knize dosa-
%en"ch „nále%í socialistické spole&nosti“.22 Jen socialistická spole&nost m'%e 
odstranit spekulativní charakter v"stavby byt' a#vydat stavbu „v(em mo%nos-
tem pokroku v*deckého, technického, civiliza&n* a# kulturn*-sociálního“.23 
Tyto názory nejsou ni&ím nov"m nebo p!ekvapiv"m, mnoho z# nich zazn*lo 
ji% ve spole&ném manifesta&ním textu skupiny PAS z# roku 1933, stejn* tak 
jako zmín*n" koncept tzv. energetick"ch bilancí.24 Socialistická architektura 
je autorem chápána jako „dal(í stupe0 v#pokroku architektury“ po architektu-
!e moderní, která „byla na revolu&ní cest*“, ale stala se z#ní „architektura re-
formistická a#ocho&ená“. Socialistická architektura znamená „t*sné p!imknutí 
se k#revolu&nímu socialismu politicky“, nebo3 ten je „jedinou cestou k#dosa-
%ení odborného cíle, a# znamenal i# v# ostatních ohledech rozchod s# moderní 
architekturou.“25

Estetika

Druhou oblastí, jí% se autor v#knize zab"vá, je estetika.26 Navazuje na d!íve zmí-
n*né poznatky fyziolog', vychází z#domn*nky, %e ka%dá psychická funkce má 
fyzick" p'vod, a#tedy je projevem komplikovan*ji exaktn* zm*!iteln"m.27 Este-
tickou funkci28 si vybírá jako p!íklad funkce psychické, na#ní% demonstruje zp'-
sob, jak"m je mo%né psychické funkce do konceptu energetické ekonomie za&le-
nit. Koriguje názor z#p!edvále&né studie Franti(ka Krej&ího,29 toti% %e „nemáme 
jiného vysv*tlení pro instinktivní zálibu elementárn* estetickou ne% zvyk“, kdy% 
pí(e, %e „v#jád!e ka%dého estetického vjemu, jeho pramenem, jest zvyk#– základní 
reakce organismu na skute&nost vn*j(ího sv*ta,“ ale estetick" vjem není se zvy-
kem toto%n".30 Sklonem organismu (et!it energií jsou oz!ejm*ny libé pocity p!i 
vid*ní objekt' znám"ch forem. Tento pro%itek ozna&uje jako pro%itek pasivní 
a#vysv*tluje jím lp*ní na konven&ních stavbách. Opakování ji% znám"ch forem 
podporuje pasivní estetické pro%itky a#dokonce brzdí v"voj.31 Postavíme-li v(ak 
objekt, kter" se bude konvenci vymykat, nebo nebude mít ambice p'sobit na 
recipienty v'bec, zvyknou si i# na n*j, a# proto „tak zvan"ch estetick"ch ú&in' 41

18 Ibid., s. 55.
19 Ibid.
20 „Hospodá!sk" plán socialistické 
spole&nosti harmonisuje vzájemn* 
v(echny v"robní slo%ky a#!ídí je 
k#vy((í v"konnosti. Jest základním 
nástrojem budování socialismu, 
budování zasahujícího i#nejvy((í stupn* 
kulturní nadstavby. Také socialistické 
budování jest ur&eno hospodá!sk"m 
plánem.“ Ibid., s. 31. A#dále „…
plánovati rozvíjení industrializace. 
To jest úst!ední úkol hospodá!ského 
plánu.“ Ibid., s. 33. „V#podstat* bude 
kvantita i#kvalita stavební produkce 
reglementována mo%nostmi plánu 
hospodá!ské v"stavby a#naopak 
tempo, prost!edky a#vzájemná 
d'le%itost slo%ek této v"stavby budou 
ovliv0ovány pot!ebami stavebnictví, 
plánujícího sv*!ené mu úkoly.“ Ibid., 
s. 31. Jinde se objevuje spojení 
„plán hospodá!ské v"stavby“, Ibid., 
s. 7. Ji% v#úvodu knihy Karel Jan' 
pova%uje stavebnictví za „&ást celého 
socialistického budování“. Ibid., s. 5.
21 Ibid., s. 55.
22 Ibid., s. 5.
23 Ibid., s. 7.

24 Srov. JAN/#– $TURSA#– 
VO1ENÍLEK, Architektura 
a%spole!nost.
25 JAN/, Socialistické budování, s. 10. 
Z#politické literatury Jan' v#té 
souvislosti cituje Leninovu knihu 
Materialismus a%empiriokriticismus. 
Sdílí my(lenku neodvratitelného 
sm*!ování d*jinného v"voje, kter" 
uv*dom*l" architekt svou tvorbou 
urychluje, neorientovan" reakcioná! 
v(ak naopak brzdí. Marxismus-
leninismus jako v*decká metoda 
p!edstavoval z!ejm* pro Karla Jan' 
„odpolitizovanou politiku“, neutrální 
racionální v*du. Kniha Vladimíra 
Ilji&e LENINA#Materialismus 
a%empiriokriticismus byla v#&e(tin* 
vydána do roku 1946 n*kolikrát: 
Kladno: Na(e cesta 1933, Praha: 
K. Boreck" 1936, Praha:#Dru%stvo 
Dílo p!átel um*ní a#knihy 1945 
a#Praha:#Dru%stvo Dílo 1946. 
N*kdy té% jako Materialismus 
a%empiriokriticismus: kritická poznámka 
o%jedné reak!ní *loso*i.
26 Jako referenci sv"ch úvah uvádí 
Jan' Jana Muka!ovského a#jeho 
knihu Estetická funkce, norma 

a%hodnota jako sociální fakty, Praha:  
Fr. Borov" 1936.
27 JAN/, Socialistické budování, s. 72.
28 De)nice estetické funkce v#textu 
chybí, objevuje se v(ak v#tomto 
spojení: „P!edm*t a#jev m'%e b"t 
nositelem estetické funkce, ale 
estetick" vjem jest svou existencí 
pln* závisl" na &lov*ku.“ Ibid.
29 Jedná se o#skripta a#u&ebnice 
fyziolog' Franti(ka Mare(e a#jeho 
nástupce v#roli !editele fyziologického 
ústavu Univerzity Karlovy v#Praze, 
Antonína Hanáka.
30 JAN/, Socialistické budování, s. 74.
31 „Tak stojíme p!ed fakty: estetika 
jako brzdná síla p'sobící proti 
prom*0ování, a#je-li toto synonymem 
v"voje, pak i#jako brzda v"voje.“ Ibid., 
s. 77.
32 Ibid., s. 78.
33 Ibid., s. 77.

docílili bychom i#bez zám*rného vná(ení estetick"ch kritérií do stavebního kon-
ceptu“. Z#tohoto Karel Jan' vyvozuje, %e „jest mo%no beze (kody pro stavbu i#&lo-
v*ka vylou&iti estetiku z#&initel' vytvá!ejících stavbu“.32

I p!es vylou&ení estetiky p!i procesu navrhování se k objektu estetická funkce 
&asem p!ipojí. Daná forma se stane konven&ní a akceptovanou, i kdy% se zpo&átku 
recipienti budou bránit pokus'm o inovace nap!íklad technického a ekonomic-
kého rázu, které by m*ly vliv na vzhled budov. Stavba „tíhne svou ekonomickou 
podstatou k# zú&astn*ní se progresivních zm*n hospodá!sko-sociální základny, 
retarda&n* kulturn*-v"tvarn" obal ale brání tomuto v"voji a#jest p!í&inou stoupa-
jícího nap*tí“.33 Nová technika tak nap!íklad sk"tá mo%nost stav*t prefabriko-
vané levn*j(í domy, jejich bezozdobné fasády s#rastrem opakujících se prvk' v(ak 
nejsou konven&ní a#tedy jen st*%í akceptovatelné, neodpovídají v%it"m vzor'm fa-
sád, t*mto „retarda&n* kulturn*-v"tvarn"m obal'm“. Recipient sice lpí na tomto 
„obalu“, ale uv*domuje si také energetické v"hody, které p!iná(í zm*ny hospodá!-
sko-sociální základny, a#novou formu proto p!ijímá jako energeticky v"hodn*j(í. 
Poznává souvislosti, a#takovéto pochopení je jin"m druhem estetického pro%itku, 
kter" Karel Jan' ozna&uje jako aktivní: „A#zatím co onu pasivní formu, kompliku-
jící a#retarda&ní, právem chceme vylou&iti z#architektonického konceptu, chceme 
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Karel JAN/, Socialistické budování 
(o! p"jde ve stavebnictví a architektu#e), 
Praha: Architektura +SR 1946.
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naopak její aktivní formu pln* pojmouti do pracovního plánu, pon*vad% ona nejen 
nekomplikuje a#nezpo%4uje, ale ona p!ímo p'sobí ve sm*ru v"voje.“34 V#p!ípad* 
estetiky aktivní recipient pro%ívá estetickou emoci zalo%enou na racionálním po-
znání architektury jako hybné síly d*jin, a#upou(tí tak od lp*ní na ji% ov*!en"ch 
formách a#stylech, rozvíjí svou estetickou emoci jako intelektuální v"kon, poznává 
stavbu jako produkt zákonitostí ekonomick"ch a#sociálních.35

Zv"de!t"ní

Úkol „objektivn*, tj. exaktn* zvládnouti v(echny &initele stavbu spolu vytvá-
!ející, po&ínajíc plánem a% po realizaci“36 d*lí Karel Jan' v#knize na t!i etapy. 
První „zji(3uje primární poznatek nutnosti a#nevyhnutelnosti p!i p!evedení sta-
vebnictví z# !emeslné v"robní methody a# empiricko-intuitivního plánování na 
industriální v"robu staveb plánovan"ch exaktn*“.37 Druhou je „uskute&0ování 
tohoto úkolu díl&ím zp'sobem, v*deckou analysou toho &i onoho &initele“. T!etí 
je pak „hledání spojitostí mezi zákonitostmi jednotliv"ch &initel' a#spojení jich 
v#nad!azen" zákonn" celek, v*decké kontinuum“.38

Tyto t!i etapy „odpovídají postupu v*decké práce“.39 Nejd!íve je t!eba po-
znat jevy v#daném oboru, pak hledat zákonitosti mezi nimi, a#nakonec je spojit 
v#koherentní celek. Práv* zde nacházíme d'vod k#vytvo!ení konceptu energetic-
k"ch bilancí:

Má-li se v(ak zda!it matematická formulace vztah' a#zákonitostí, 
jí% dáváme p!ednost pro její schopnost p!esn* vyjád!iti 

i#pom*rnou záva%nost slo%ek spolup'sobících, musí jít bu4 o#d*je 
kvantitativní povahy, o#mno%ství, nebo, jde-li o#d*je kvalitativní, 

musí se poda!it nahraditi je d*ji kvantitativními.

Spole&n"m kvantitativním jmenovatelem je zde ztráta fyziologické energie:

Vy(et!ování slo%ek, determinujících stavbu s#hlediska 
energetick"ch ztrát ji provázejících, a#pokus zvládnout objektivn*, 

tj. exaktn*, cel" sv*t stavby, hledat uvedení plánu v#soustavu 
a#jeho realisaci v#celé (í!i a#slo%itosti theoretické a#praktické, 

ekonomické, technické a#sociologické, je thematem této knihy.40

Podle Karla Jan' není mo%né dosáhnout cíle za&len*ní architektury do hospo-
dá!ského systému bez jejího „zv*de&t*ní“.41 Karel Jan', stejn* jako Karel Teige, 
architekturu z#okruhu um*ní vylou&il. Také um*ní by se snad dalo kvanti)kovat 

34 Ibid., s. 79.
35 „Ji% poznání této slo%ité 
zákonitosti a#její uplatn*ní &i alespo0 
p!edstava jejího uplatn*ní jest 
estetick"m zá%itkem a#neponechává 
tedy opro(t*ní se od slupky staré 
estetiky bez náhrady. Náhradou 
jest estetick" pocit z#poznané 
zákonitosti, a#z#v*domého p!imknutí 
a#!ízení vlastních &in' podle této 
zákonitosti, je% zabírá sv"mi ko!eny 
a% v#zákonitostech p!írodních.“ Ibid., 
s. 78.
36 Ibid., s. 11.
37 Ibid.
38 Ibid.
39 Ibid.
40 Ibid., s. 12.
41 Pojem zv*de&t*ní je u#Karla Jan' 
toto%n" s#pojmem objektivizace: 
„Má tedy objektivisace (zv*de&t*ní) 
a#industrializace stavebnictví rod 
hluboko ko!enící.“ Ibid.,  
s. 11. Objevuje se nap!. ve spojení: 
„Tendence k#objektivisaci stavebních 

method je snaha v*decky, objektivn*, 
tj. exaktn* zvládnouti v(echny 
&initele stavbu spolu vytvá!ející, 
po&ínajíc plánem a% po realizaci.“ 
Ibid., s. 11.
42 Socialistické budování v(ak 
zasahuje i#„nejvy((í stupn* kulturní 
nadstavby“ a#„socialistické budování 
jest ur&ováno hospodá!sk"m 
plánem“. Ibid., s. 31.
43 Hannes Meyer a#jeho koncept 
zv*de&t*ní architektury viz 
Michael K. HAYS, „Diagramming 
the new world, or Hannes 
Meyer’s#scientization of 
architecture“, in: Peter GALISON#– 
Emily THOMPSON (eds.), +e 
Architecture of Science, Cambridge, 
USA: MIT Press 1999, s. 233–252.
44 P!edstavy samotn"ch technik' 
o#jejich roli ve spole&nosti prezentuje 
'asopis !eskoslovensk(ch in)en(r": 
Technick( obzor, kter" vydával v#letech 
1922–1938 Spolek &eskoslovensk"ch 
in%en"r' a#architekt'.

45 Ji% sv'j text z#roku 1937 (JAN/#– 
$TURSA#– VO1ENÍLEK,#Architektura 
a%spole!nost) PASisté doplnili 
podivuhodn"m „grafem“, kdy 
v#prostoru, kter" vymezují t!i osy 
(osa kvantity, kvality a#&asu) se 
vine rozmáchl"m tahem (t*tce 
namalovaná spirála, která má 
zobrazovat vztahy kvantity a#kvality 
stavebnictví na ose &asu. V#knize 
Socialistické budování ji% jsou grafy 
pouze &árové a#mají &asto dlouhé 
názvy, nap!. „vliv stup0ování kvality 
funk&ních za!ízení na mno%ství 
a#pom*r energetick"ch ztrát ve dvou 
stupních diferenciace“. Viz JAN/, 
Socialistické budování, s. 60.
46 První takovou jeho knihou 
byla v#n*m&in* vydaná Bauen 
in Frankreich, Bauen in Eisen, 
Bauen in Eisenbeton, Leipzig: 
Klinkhardt & Biermann 1928.

p!es koncept energetick"ch bilancí. Um*ní v#modelu Karla Jan' nespadalo do 
systému národního hospodá!ství,42 je tedy pochopitelné, %e o#architektu!e jako 
um*ní není v#knize zmínka.

+eskoslovenské pokusy o# p!ede)nování oborové p!íslu(nosti architektury 
v#tomto ohledu nebyly ojedin*lé, termín Verwissenschaftlichung der Architektur 
pou%íval ve dvacát"ch letech nap!íklad také architekt Hannes Meyer, „v*dec-
k" marxista“ a#jeden z#!editel' Bauhausu.43 Úvahy nad vztahem architektury, 
techniky a#v*dy sahají hluboko do minulosti, kdy se p!edev(ím v#devatenáctém 
století postupn* pod dojmem#expanze techniky do v(ech oblastí %ivota debaty 
zintenziv0ují a#legitimizují takzvané technické my(lení. Technické my(lení, tedy 
up!ednost0ování vyu%ívání poznatk' p!írodních v*d a#metod, jak"mi jsou expe-
riment a#práce s#empirick"mi daty, se nemusí omezovat jen na !e(ení technick"ch 
problém'#– pokud p!ejde na pole (ir(í, mluvíme o#technokratismu. Technokraté 
po%adují !e(it sociální, ekonomické a# politické problémy na v*deck"ch zákla-
dech, zveli&ují úlohu techniky a#zejména technik' ve spole&nosti.44 Architekt 
jako technik &i laboratorní v*dec,45 experimentátor, jen% na empirick"ch datech 
buduje racionální stavby, je modernistickou kanonickou postavou, oslavovanou 
také n*kter"mi vlivn"mi historiky um*ní. Nejznám*j(ím a# z!ejm* i# prvním 
z# t*ch, kdo legitimizovali moderní architekty jako pokra&ovatele nep!eru(ené 
linie pokroku techniky, byl Sigfried Giedion.46 Karel Jan' se tak zapojuje do (ir-
(ího mezinárodního proudu univerzálního pokroku civilizace technického v*ku.
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Energetismus

Pole, na které se Jan' sna%í p!evést sv'j boj o#zv*de&t*ní architektury, je pole p!í-
rodních v*d, p!edev(ím fyziky, fyziologie a#chemie. Své pojednání otevírá v"&tem 
poznatk' z#oblasti fyziologie, která ji% dokázala spo&ítat energetické ztráty lid-
ského organismu p!i fyzické námaze a#– jak se domníval nejen Karel Jan'#– snad 
také v#budoucnu doká%e vyjád!it ztráty energie p!i v"konech du(evních. Ztráta 
energie se mu jevila jako univerzální m*!itelná veli&ina, vhodná pro kvanti)kaci 
nejen v"konu %iv"ch organism', ale také stroj', v"kon' jak architekta, tak zed-
níka beroucího do ruky cihlu, &i je!ábu, kter" zvedá panel#– panel vyroben" také 
na úkor vypo&itateln"ch energetick"ch ztrát.47 Karel Jan' rozdíl mezi prací zed-
níka a#du(evním %ivotem vnímá, a#poznamenává: „+ím více se budeme v#analyse 
vzdalovati od automatiky nervosvalov"ch d*jství a#p!echázet k#vy((ím a#vy((ím 
projev'm du(evního %ivota, tím slo%it*j(í bude orientace vzhledem k#principu 
energetické ekonomie.“48 P!iznává, %e p!esné vyjád!ení energetick"ch ztrát p!i 
du(evních procesech není za stávajícího stavu poznatk' fyziologie mo%né, ale 
navrhuje „pracovati s#jistou p!ibli%ností nebo n*které typické p!ípady vy(et!o-
vati s#maximáln* dosa%itelnou p!esností“, co% „nemusí v(ak b"ti na závadu oka-
m%ité aplikaci principu energetické ekonomie na problémy stavebnictví“.49

Energie zajímá Karla Jan' jako technick" jev, kter" v(ak u#n*j, stejn* jako u#ji-
n"ch technokrat', nab"vá ideologick"ch rozm*r'. Ko!eny technokratické adorace 
energie le%í v#osmnáctém století, kdy základní znalosti o#energii a#její p!em*n* p!i-
nesla termodynamika. V#roce 1851 byl pak zaveden pojem kinetické energie, je% 
je nezni&itelná, pouze transformovatelná do jin"ch forem energie.50 Zákony jsou 
platné jak pro %ivé, tak ne%ivé objekty, z#&eho% se dalo usuzovat, %e mezi %ivou a#ne-
%ivou p!írodou nejsou tak pevné hranice, jak se do dob Descartov"ch p!edpokláda-
lo. Otázku podobnosti obou domén#– %ivé a#ne%ivé#– se sna%ila objasnit chemie p!i 
anal"ze organick"ch a#anorganick"ch látek. Ji% v#roce 1828 se poda!ilo um*le p!i-
pravit organickou látku.51 Domn*lá blízkost umo%nila hledat paralely mezi %ivou 
p!írodou a#ne%iv"mi objekty z#hlediska technického zacházení s#nimi, aplikovat 
v*decké poznatky platné pro ne%ivé objekty také na tvory %ivé. Krom* rozvoje bu-
n*&né anal"zy, je% oz!ejmila stavbu t*la %ivo&ich' a#rostlin, p!inesl v"znamn" pod-
n*t v#p!em"(lení o#linearit* v"voje a#zárove0 o#roli Boha-stvo!itele také Charles 
Darwin svou knihou O%p"vodu druh"52 z#roku 1859. $í!ení koncepce v"voje druh' 
podpo!ilo Hegel'v koncept d*jinnosti ideou pokroku. Objev schopnosti druh' se 
vyvíjet zpochybnil roli Boha jako jediného tv'rce-génia. Obojí#– tedy mo%nost apli-
kovat na %ivé tvory zákonitosti platné pro objekty ne%ivé a#p!edstava v"voje#– pak 
inspirovalo v*dce k#p!evzetí zodpov*dnosti za „urychlení“ pokroku a#potvrdilo je-
jich právo na manipulaci se spole&ností, legitimizovanou v*deck"mi zákonitostmi. 
Do t*chto snah zapadala racionaliza&ní úsilí, pojící se s#hledáním univerzálních 

47 Zárove0 v(ak zmi0uje, %e 
fyziologie neklade rovnítko mezi 
energii fyzikální a#fyziologickou. 
To vidí sice jako „nep!ekonatelnou 
p!eká%ku“ pro „budování nej(ir(ích 
zákonitostí na podklad* energie“, 
av(ak „pro zákonitosti v#rámci 
energie fyziologické tato neur&itost 
nemá v"znamu“. JAN/, Socialistické 
budování, s. 28, poznámka pod &arou.
48 Ibid., s. 23.
49 Ibid., s. 29. Dále se problému 
kvanti)kace du(evní &innosti v*nuje 
na s. 71, kde uznává, %e nemo%nost 
p!evád*t ji na energetické jednotky 
by vedla k#neúsp*chu celého principu 
energetické ekonomie.
50 Údaje z#d*jin techniky a#v*dy 
&erpám p!edev(ím z#knih Mikulá(e 
Teicha, jen% se po studiích v#Anglii 
za druhé sv*tové války vrátil do 
+eskoslovenska, v*noval se d*jinám 
techniky a#v#(edesát"ch letech 
p'sobil v#rámci mezioborového 
v*deckého t"mu Radovana Richty 
pro v"zkum spole&ensk"ch a#lidsk"ch 
souvislostí v*deckotechnické 

revoluce. Srov. Mikulá( TEICH,#D&jiny 
v(roby, p#írodních v&d a%techniky: 
Ur!eno pro posl. pedagog. fak. II., 
Praha: SPN 1967.
51 V#tomto p!ípad* mo&ovinu. O#roli 
tohoto objevu v#d*jinách v*dy blí%e 
TEICH, D&jiny v(roby. Dále také 
Mikulá( TEICH,#Scienti*c Revolution 
Revisited, Cambridge, UK: Open Book 
Publishers 2014.
52 P'vodn* vy(lo jako Charles 
DARWIN, On the Origin of Species 
by Means of Natural Selection, or the 
Preservation of Favoured Races in 
the Struggle for Life, London: John 
Murray 1859.
53 Ernst Solvay zalo%il v#Bruselu 
roku 1894 sociologick" institut a#od 
roku 1911 po!ádal konference fyzik'. 
Ivan 1mavc, o#kterém je dále v#textu 
!e&, Solvaye obdivoval a#ve sv"ch 
textech se o#n*m pochvaln* zmi0uje.
54 Formulace „&lov*ka pokládal 
za energetick" stroj“ a#stav*l 
na jeho v"kladu d*jin jako na 
„procesu prom*ny energie“ 
p!evzaty z#online sociologické 

encyklopedie Sociologického ústavu 
+R https://encyklopedie.soc.cas.
cz/w/%C5%BDmavc_Ivan  
(cit. 12.#1.#2019).
55 Citováno z#online sociologické 
encyklopedie Sociologického ústavu 
+R https://encyklopedie.soc.cas.
cz/w/%C5%BDmavc_Ivan  
(cit. 12.#1.#2019).
56 P!esto%e je(t* ve své knize 
z#roku 1931 tak radikální nebyl. 
Zavádí jen pojem scienti*c money 
a#pí(e: „A#money system should 
be a#straightforward mechanism, 
like an honest weighting machine.“ 
Frederick SODDY, Money versus man: 
a%statement of the world problem from 
the standpoint of the new economics. 
London: Mathews & Marrot 1931, 
s. 77.
57 JAN/, Socialistické budování, s. 30.

postup', m*!ítek, i#se synchronizací r'zn"ch slo%ek, je% postupn* skládají vy((í 
a#vy((í celky. Tyto motivy se vyskytují také v#knize Karla Jan', a#on jist* nebyl 
prvním, kdo se pokusil nalézt univerzální veli&inu, v#tomto p!ípad* energii, a#apli-
kovat ji na sféry mimo oblast p!írodních v*d.

Karel Jan' také nebyl prvním, kdo se sna%il aplikovat jednotné zákonitos-
ti na v"kony du(evních i#fyzick"ch pracovník', stroj', nebo na národní hospo-
dá!ství, a#p!evád*t je na energetické jednotky. Zákony energetické se v#tomto 
sm*ru jevily jako vhodné i#stoupenc'm hnutí tzv. sociálního energetismu. Mezi 
jeho zakladatele a#p!íznivce pat!il úsp*(n" belgick" chemik a#pr'myslník Ernest 
Solvay, kter" &lov*ka pokládal za energetick" stroj. Také jím zalo%en" Solvay'v 
sociologick" institut53 a#posléze Psychologick" institut stav*ly na jeho v"kla-
du d*jin jako procesu prom*ny energie.54 Podobné my(lenky rozvíjel n*meck" 
dr%itel Nobelovy ceny za chemii z#roku 1909 Wilhelm Ostwald, kter" tvrdil, %e 
„bohatství a#peníze jsou soust!ed*ním u%ite&né energie a#v*da nejd'le%it*j(ím 
prost!edkem zu%itkování energie“.55 Dal(í dr%itel Nobelovy ceny za chemii, ten-
tokrát z#roku 1921, Frederick Soddy, dokonce po%adoval zru(ení pen*z a#odm*-
0ování jedinc' na základ* jejich energetick"ch v"daj'.56 Karel Jan' se vztahu 
práce a#pen*z dotknul také: „Vylou&íme-li zákony kapitalistické spole&nosti (zisk 
a#nadhodnotu) a#máme-li na mysli mzdu od nich opro(t*nou, mohla by nám tato 
mzda vyjad!ovati mno%ství energetick"ch ztrát.“57
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#eskosloven$tí technokraté%– stoupenci masarykovského pozitivismu?

Propagátorem prací Soddyho i#d!íve zmín*ného Ostwalda byl v#&eském prost!edí 
Ivan 1mavc, jen% mj. napsal p!edmluvu k#Soddyho p!edná(kám, vydan"m v#&e(-
tin* v#roce 1926.58 Sám Ivan 1mavc byl zapálen"m energetikem. Po&átky svého 
úsilí popsal v#roce 1946 s#vá(nivostí zdánliv* paradoxní pro psané projevy tech-
nokrat': „V#mé hlav* to v!elo n*kdy dosti bou!liv*, ale zdálo se mi, %e musím 
st'j co st'j najíti exaktní p!echod od univerzální energie k#lidské práci, od fysiky 
k#hospodá!ství a#duchovním, morálním v*dám.“59

Do Prahy p!i(el v#roce 1898 po studiích ve $t"rském Hradci, kde se v*noval )-
lozo)i p!írodních v*d. Od roku 1907 se py(nil &lenstvím v#Solvayov* bruselském 
sociologickém institutu.60 Z!ejm*# v# roce 1904 se seznámil s# dílem Wilhelma 
Ostwalda a#poté i#s#ním osobn*. V#Ostwaldem vydávaném periodiku dokonce 
v#letech 1905–1912 publikoval své stat*, je% nakonec souborn* vy(ly v#&e(tin* 
v#roce 1923 pod titulem Energetické základy sociotechniky,61 s#v*nováním Henry-
mu Fordovi. Své názory ale publikoval v#&e(tin* i#d!íve, a#to v#knize z#roku 1919 
Úvod do sociální energetiky.62 1mavc se nakonec rozhodl pou%ívat termín socio-
technika, kterou de)noval voln* jako „nauku o# umo%n*ní dobrého, ethického 
%ivota národ'“ se základem v#technice coby „u%ite&né práci kulturní, zalo%ené na 
p!írodních, exaktních a#&íseln"ch v*dách, pojatou podle p!í&inné a#teleologické 
kausality“.63

Sociotechnici nebyli jedinou technokraticky orientovanou skupinou, nejvíce 
v(ak operovali s#pojmem energie. Ve dvacát"ch a#t!icát"ch letech souzn*li v#mno-
h"ch názorech s# podobn"mi skupinami etokrat', kte!í plédovali pro p!evzetí 
moci mravn* odpov*dn"mi jedinci, &i laboretik', majících za cíl zavád*ní v*dec-
k"ch metod organizace práce a#zd'raz0ujících zv"(ení úlohy centrální moci. Me-
zi laboretiky se !adil nap!íklad Václav Veruná&, s#ním% má Ivan 1mavc spole&né 
n*které dal(í momenty své kariéry. Oba vyu&ovali na +VUT a#oba také pracovali 
pro Masarykovu akademii práce, její% Psychotechnick" ústav se zab"val práv* 
vyu%itím poznatk' p!írodních v*d pro práci s#(dne(ními slovy) lidsk"mi zdroji.

Masarykovu akademii práce (MAP) je mo%né pova%ovat za mezivále&nou 
ba(tu technokrat'. MAP po!ádala nejen ve!ejné p!edná(ky, ale také vydávala 
publikace, z#nich% mnohé m'%eme za!adit mezi literaturu propagující sociální 
energetismus. Byly to nejen práce samotného Ivana 1mavce, ale také p!ekla-
dy p!edná(ek Fredericka Soddyho. Práv* Psychotechnick" ústav m*l na mysli 
Karel Jan', kdy% se ve své knize zmi0uje o#Ústavu pro zkoumání lidské práce 
v#Praze.64

V#MAP také m'%eme hledat vazby technokrat' na nejvy((í politiky a#pozo-
rovat souzn*ní my(lenek technokrat' s#o)ciální státní ideologií. Sám Masaryk 
k#zalo%ení této instituce pronesl:

58 O#Soddym 1mavc napsal: „Po 
pe&livé v"chov*, které se u&en"m 
Angli&an'm dostává, neomezil 
se prof. Soddy na sv'j úzk" v*dní 
obor, n"br% stopuje, jako prav" 
vzd*lanec, i#obecné národní a#lidské 
zájmy. Za smutn"ch zku(eností 
sv*tové války obrátil Soddy svoji 
pozornost k#hospodá!sk"m úkol'm 
a#za&al nep!edpojat* zrakem 
energetick"m rozbírati spletité 
p!í&iny spole&enského zla.“ Ivan 
1MAVC, p!edmluva ke knize 
Fredericka SODDYHO, Kartesiánská 
ekonomie, vztah p#írodních v&d ke 
spole!enské úprav& hospodá#ské, Praha: 
Masarykova akademie práce 1926, 
nestr.
59 Ivan 1MAVC, O%vzniku 
sociotechniky a%o%n&kter(ch !asovostech, 
Praha: +eská akademie technická 
1941, s.#66.
60 Ivan 1MAVC, Energetické základy 
sociotechniky:%obecná nauka o%lidské 
práci jako)to prvku v&decky zalo)ené 

spole!nosti, Praha: Masarykova 
akademie práce 1923, s. 3.
61 Ibid.
62 Ivan 1MAVC, Úvod do sociální 
energetiky, Praha:#F. Topi&#1919.
63 Ivan 1MAVC, Sociotechnická 
retrospektiva k%v(voji zákonodárství 
s%v(hledem do budoucna, Praha: 
Masarykova akademie práce 1948, 
s. 2.
64 JAN/, Socialistické budování, 
s. 29. Historie psychotechnického 
ústavu je stru&n* popsána v#knize 
Jan JANKO#– Emilie T5$ÍNSKÁ 
(eds.),#Technokracie v%!esk(ch 
zemích (1900–1950), Praha: Archiv 
Akademie v*d +eské republiky 1999.
65 Z#ízení Masarykovy Akademie 
práce: stenogra*ck( zápis slavnostní 
sch"ze, Praha: Josef Mrkvi&ka 1919.
66 Zájem Karla Jan' o#tohoto 
pozitivistického )lozofa/psychologa 
z!ejm* pramenil z#jeho, pro 
avantgardní kruhy p!ijatelné, 
pozice socialisty. Ukazuje to 

t!eba Krej&ího nekrolog v#Teigem 
redigovaném &asopise Doba, kde 
byl Krej&í vykreslen jako p!íznivce 
komunistické politiky. Viz text 
anonymního autora „Za profesorem 
Franti(kem Krej&ím“, Doba, !asopis 
pro kulturní, sociální a%politick( )ivot, 
ro&. I, 1934, &. 10, s. 135–137.
67 „Kdo stoto%0uje du(evní 
s#fysick"m a#neuznává jich r'znost, 
p!ichází tedy také v#kon.ikt 
s#psychologií empirickou, která proto 
musí dáti proti materialismu své 
rozhodné veto.“ Franti(ek KREJ+Í, 
Filoso*e posledních let p#ed válkou, 
Praha: Jan Laichter 1930, s. 24.
68 Jaroslava SCHLEGELOVÁ, 
Franti$ek Krej!í a%jeho sou!asníci, 
Praha: Univerzita Karlova 1990, 
s. 12.

Po!ád více si uv*domuji, %e vá( plán zorganizovat v(ecky 
pracovní síly celého národa je pokra&ováním panso)ck"ch slu%eb 

Komenského. Na v*deckém základ* musí b"t vybudována nejvy((í 
v"konnost celého národa a#státu (…). Velik" plán má vést v(ecky 

pracující a#sjednocovat jejich úsilí v#p!esn" po!ádek a#harmonii.65

Masarykova zmínka o#„organizaci pracovních sil národa“ platila p!edev(ím d!íve 
zmín*nému Psychotechnickému ústavu MAP. Psychotechnick" ústav se v*no-
val (z# na(eho dne(ního pohledu sporné) oblasti eugeniky, testování fyzick"ch 
a#du(evních schopností populace a#za!azování jedinc' na vhodné pracovní po-
zice. Druh" !editel Psychotechnického ústavu, Vilém Forster, se opíral o#práce 
Franti(ka Krej&ího, autora, jeho% Karel Jan' ve své knize cituje nej&ast*ji.66 
Prost!ednictvím Krej&ího se za(ti3uje prací stoupence tzv. masarykovského po-
zitivismu a#odp'rce marxistického dialektického materialismu. P!edkládá navíc 
koncepci p!evád*ní mentálních v"kon' na energii, p!esto%e sám Krej&í ve sv"ch 
pracích p!ed takov"mito pokusy varuje.67

Pozitivismus samotného Krej&ího byl pozd*ji ozna&ován Jaroslavou Schle-
gelovou jako „o)ciální teoretická soustava s#dopadem hlavn* na malobur%oazní 
inteligenci“.68 Je otázkou, zda by za jejího &lena byl Karel Jan' rád pova%ován 
a# zda k# ní také ve skute&nosti nále%el. Snahu Karla Jan' p!evád*t stavbu na 
energetické jednotky m'%eme interpretovat jako#ozvuky mezinárodního hnutí 
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sociálního energetismu. Propisují se do ní i#technokraticky lad*né názory teh-
dej(í &eskoslovenské inteligence, a#dokonce snad i#ozvuky o)ciální státní réto-
riky první republiky. Sám Karel Jan' hned v#úvodu knihy Socialistické budování 
!íká, %e „podobné práce nemohou vzniknout jako zcela osamocené, jako zále%i-
tost zcela osobních pozorování, ale %e mohou v%dy jen doplniti a#formulovati to, 
co vyr'stá jako %ivá v*c z#%ivné p'dy doby. Jest mo%no b"t jen lep(ím &i hor(ím 
mluv&ím toho, co v*t(ina ostatních cítí, d*lá a#propaguje.“69

Technokratismus a%architektonická scéna

Shoda na vhodnosti technokratického zp'sobu !e(ení úkol' architektury a#urba-
nismu panovala nap!í& politick"m spektrem. V#rámci o)ciální státní linie p'so-
bil také Odbor pro stavbu m*st Masarykovy akademie práce. Jedním z#p!edních 
p!edstavitel' této instituce byl Stanislav $pa&ek, stoupenec a#propagátor taylo-
rismu. Samotn" taylorismus coby technokratická metoda byl pro mezivále&né 
architekty aktuálním tématem, jak ji% d!íve popsal ve své diserta&ní práci Hubert 
Guzik.70 Ten také postihl rozporupln" vztah levicové avantgardy k#taylorismu. 
Karel Jan' se s#taylorismem vyrovnává v#úvodu knihy, kde pí(e:

Není to amerikanismus se svou honbou za v"konem, co se tu má 
uplatniti. Nejde o#to, p!ená(et kapitalistickou dravost a#chtivost 
zisku do socialistické práce a#v"stavby. Jde jen o#to, p!ed novou 

a#záva%nou prací prohlédnout své nástroje a#methody, a#budou-li 
shledány závadn"mi, nahraditi je, lze-li, lep(ími.71

Zatím nepopsány z'stávají vzájemné vztahy o)ciálních a# avantgardních tech-
nokrat' z# !ad architekt' a# také otázka, nakolik si akté!i uv*domovali, %e 
technokratismus není za v(ech okolností neutrální v*dou, ale m'%e b"t mo-
censk"m nástrojem, pou%iteln"m jak pro pravicovou, tak levicovou politiku. 
Mlad(í architekti jako nap!íklad &lenové skupiny PAS, velmi blízcí p!íznivci 
levicového v*deckého funkcionalismu, s#o)ciálními technokraty nespolupra-
covali v'bec,72 kde%to architekti star(í generace jako nap!íklad Josef Chochol 
&i Ji!í Kroha spolupráci neodmítali a#dost mo%ná ani %ádn" nesoulad v#tomto 
konání necítili. Zvlá(3 zajímavá je rozporuplná pozice Ji!ího Krohy, kter" se 
v#roce 1934 nacházel na v"sluní zájmu levice po vystavení vysoce kritického 
cyklu gra)ck"ch list' Sociologického fragmentu bydlení, p!ipraveného spolu se 
studenty fakulty architektury v#Brn*. Kroha takté% p!ispíval do Teigeho radi-
kálního plátku Doba. Zárove0 v(ak napsal kapitolu pro Veruná&ovu Encyklope-
dii v(konnosti,73 kterou editor opat!il úvodem oslavujícím laboretismus, tedy 

69 JAN/, Socialistické budování, s. 6.
70 Vztahu taylorismu a#mezivále&né 
architektury se v*nuje &ást diserta&ní 
práce Huberta GUZIKA, Architektura 
a%feminismus v%'eskoslovensku 1. polo-
viny 20. století, obhájené na FF UK 
v#Praze v#roce 2009.
71 JAN/, Socialistické budování, 
s. 9. Jinde zase: „Bou!livé, 
dravé, individualisticky liberální 
pr'myslové hem%ení za kapitalismu 
bude nahrazeno rozmysln"m 
rozvíjením v"robnosti socialistickou 
industrializací.“ Ibid., s. 33. 
Na#té%e stran* zmi0uje „opat!ení 
tayloriza&ní“ jako jeden z#mo%n"ch 
&initel' ekonomizace energetick"ch 
ztrát.
72 Resp. nevyskytovali se na %ádném 
ze seznam' spolupracovník' nebo 
osloven"ch odborník', do kter"ch 
jsem m*la mo%nost nahlédnout. 
Jak" vztah m*l k#MAP okruh Karla 
Teigeho, lze usuzovat snad jen 
z#b!itkého &lánku „Trotl d*lá kariéru“, 
kde je kritizován b"val" tramp, 
pozd*ji té% komunista a#nakonec 
sociální demokrat, kter" je zárove0 
ú!edníkem psychotechnického 

ústavu (MAP#– pozn. autorky), 
tak%e „dovede pro své pot!eby 
vyu%ít psychotechnick"ch pou&ek 
k#vy&uchávání konjunktury“. Doba, 
!asopis pro kulturní, sociální a%politick( 
)ivot, ro&.#I, 1934, &. 6, s. 92.
73 Václav VERUNÁ+ (ed.), 
Encyklopedie v(konnosti I, 'lov&k, 
Praha: S)nx 1934. Kniha vy(la pod 
zá(titou Masarykovy akademie 
práce. Kroha p!isp*l kapitolou „V*da 
o#bydlení“, s. 510–515.
74 Ivan 1MAVC, O sociotechnickém 
dlouhodobém plánu #e$ení krise a o 
základech sociální technokracie, Praha: 
+eskoslovenská technokratická 
spole&nost 1935. Kniha obsahuje 
také antisemitské v"roky, vyzdvihuje 
roli církve, Tomá(e Bati, italského 
fa(ismu a#do jisté míry také 
n*meckého nacismu. 1mavc je 
stejn* jako d!íve ochoten p!ijmout 
jak"koliv politick" sm*r, pokud 
jej bude pova%ovat za „v*deck"“. 
Uvádí nap!íklad Mussoliniho v"rok, 
%e dvacáté století bude stoletím 
fa(ismu, a#vyvozuje, %e pokud se 
„stává rovnice mezi pojmy fa(ism 
= v*decké !ízení sociální práce 

&ili sociotechnika; pak se i#my 
p!ipojujeme k#tomu p!esv*d&ení, 
jsouce si v*domi, %e takto chápan" 
fa(ism#– opakujeme#– jako%to v*decké 
!ízení mravního a#hospodá!ského 
%ivota bude vy%adovati je(t* ohromné 
úsilí a#veliké námahy u#v(ech národ', 
zvlá(t* u#Slovan', tak osudn* 
desorientovan"ch a#podléhajících 
líbiv"m hesl'm.“ Ibid., s. 15.
75 Old!ich STIBOR, „Teorie 
technokracie“, Doba, !asopis pro 
kulturní, sociální a%politick( )ivot,
ro&. I, 1934–35, &. 8, s.#116–119, 
a#„Technokracie, fa(ismus 
a#socialismus“, Doba, !asopis pro 
kulturní, sociální a%politick( )ivot, 
ro&. I, 1934–35, &. 9, s. 132–134. Za 
upozorn*ní na tyto texty v!ele d*kuji 
Hubertu Guzikovi.
76 Ibid., s. 132.
77 Ibid., s. 134.
78 Ibid., s. 133.

hnutí, které bylo my(lenkov* rozhodn* bli%(í fa(ismu ne% snahám levicové 
avantgardy. Zatímco Teigova Doba apelovala na evropskou levici a#po%adovala sjed-
nocení proti hrozb* nacismu a#fa(ismu, Ivan 1mavc, spolupracovník MAPu a#pe-
dagog +VUT, ve fa(ismu a%„ba3ismu“ vidí „slibné zárodky“ budoucího spole-
&enského uspo!ádání.74 Tam, kde o)ciální p!edstavitelé MAPu a#sp!ízn*n"ch 
pravicov"ch kruh' k#otázce technokratismu coby nástroje ideologie ml&í, nebo 
dokonce technokratismem ospravedl0ují opresivní re%imy, tam na levici zazní-
vá minimáln* jedno kritické zhodnocení. Napsal jej Old!ich Stibor, souputník 
trojice PASist', v#textech, které otiskla op*t Teigova Doba.75 Stibor poukázal 
na domn*lou apoliti&nost technokrat', kte!í „sv"m zdánliv"m postojem nad 
ka%d"m politick"m hnutím visí úpln* ve vzduchu“.76 Kvituje jejich anal"zu 
problému kapitalistického z!ízení, ale neztoto%0uje se s# jimi navrhovan"mi 
!e(eními, která se dají ozna&it za vulgárn* materialistická, bez respektování 
„dialektick"ch zákon' spole&enskoekonomick"ch“.77 Jako velmi trefná se je-
ví Stiborova poznámka ohledn* skrytého potenciálu hnutí: „Le& technokracie 
m'%e b"ti na druhé stran* také mostem, kter" by vedl od malom*(3ácké ideo-
logie, v%dy blízké fa(ismu, k#socialismu.“78
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Revolu!ní kostra

Ve sv*tle v"(e !e&eného se snaha Karla Jan' p!evést proces stavby na energe-
tické jednotky nejeví jako ojedin*l" po&in, ale vcelku logicky navazuje na p!e-
sv*d&ení jedné v*tve &eskoslovensk"ch mezivále&n"ch technokrat' o# nutnosti 
sjednotit poznatky v*dy s#ka%dodenní %itou praxí. Ukazuje na dnes u% neobvyklé 
propojení zájm' mnoh"ch p!íslu(ník' mezivále&né inteligence, zájm' sahajících 
nej&ast*ji od )lozo)e p!es psychologii k#p!írodním v*dám, a#následnou p!ekva-
pující snahu o#syntézu a#její uplatn*ní ve sfé!e !ízení státu a#politiky. Snahu p!e-
kvapující p!esv*d&ením o#apoliti&nosti v*decké práce.

Technokratismus je v# posledních letech hojn* zkoumán &esk"mi historiky 
jako zp'sob my(lení, jen% v"znamn* ovliv0oval podobu státního socialismu 
u#nás.79 Z#pohledu histori&ky architektury by se dalo !íci, %e technokratismus 
stejn* tak ovliv0oval podobu &eskoslovenské povále&né architektury. P!íznivci 
„v*decké“ architektury se po válce stali v"znamn"mi pedagogy na vysok"ch (ko-
lách, !editeli v"zkumn"ch ústav', státních podnik'. Za nejv"razn*j(í osobnost 
pova%uji práv* Karla Jan', jen% na rozdíl od sv"ch koleg' po dal(ích &ty!icet 
let rozvíjel program vyty&en" ji% ve t!icát"ch letech, a#m'%e tak slou%it za vel-
mi individuální p!íklad p!enosu speci)ckého typu uva%ování do socialistického 
prost!edí.

Karel Jan' ve sv"ch# textech brojí proti utopii, jeho práce v(ak mají siln* 
utopick" charakter. Je pova%ován za „otce panelák'“,80 p!esto%e sám byl po 
cel" %ivot nep!ítelem takzvané objemové typizace, jejím% v"sledkem jsou prá-
v* b*%né panelové bytové domy. Objemovou typizaci si m'%eme p!edstavit ja-
ko snahu o#zrychlení v"stavby vytvo!ením typu#– dispozi&ního, sjednoceného 
v#p'dorysech a#sv*tl"ch i#konstruk&ních v"(kách, tedy typu sjednoceného v#ob-
jemu. Je navr%eno n*kolik ideálních typ' byt', z#nich% si vybere ka%d", a3 u% 
jednotlivec, nebo rodina, a#tyto typy bude mo%né bez problému reprodukovat ve 
velkém mno%ství. Na konstrukci zde p!íli( nezále%í, m'%e b"t i#velmi tradi&ní. 
Druhou ideou je pak zrychlení a# zlevn*ní v"stavby nalezením nové revolu&ní 
konstrukce#– tedy s#pomocí pr'myslov"ch metod postavit velmi so)stikovanou 
kostru, která nediktuje uni)kované dispozice. Práv* takov" typ konstrukce Jan' 
propagoval.

Karel Jan' v*!il v#to, %e systém produkce byt' m'%e b"t dopracován k#do-
konalosti#– tam, kde systém nedoká%e pot!eby obyvatel uspokojit, p!ichází na 
pomoc variabilita. Jeho slovy, „variabilitou !e(íme individuáln* p!iléhav* objek-
tivn* neur&itou úlohu“.81 Pokud nap!íklad obyvatel vykonává intelektuální &in-
nost a#pracuje doma, m'%e si p!át mít z#pracovního místa ur&it" v"hled, a#m*la 
by zde proto existovat mo%nost pokoj upravit, t!eba posunout, nenosnou p!í&-
ku. Jedna z#jeho mála realizovan"ch staveb, plze0sk" bytov" d'm PL60, stavba 

79 Srov. Vít*zslav SOMMER, ,ídit 
socialismus jako *rmu: Technokratické 
vládnutí v%'eskoslovensku, Praha: 
Nakladatelství LN 2019.
80 Srov. Lucie SK2IVÁNKOVÁ, 
„Paneláky nep!ed*lá(, rozhovor se 
Zde0kem Hölzelem“, Art+Antiques, 
prosinec#2017, s. 44.
81 JAN/, Socialistické budování, s. 70.
82 Julius $IF, „Na okraj PL-60“, 

Architektura 'SSR, ro&. XX, 1961,  
s. 634–636.
83 „Rozhovor s#Ji!ím Witzanym 
o#70. letech ve stavebnictví“, Lada 
HUBATOVÁ-VACKOVÁ — Cyril 
2ÍHA (eds.), Husákovo 3+1, Praha: 
Vysoká (kola um*leckopr'myslová 
v#Praze 2007, s. 230.

„mezi experimentálními stavbami nejexperimentáln*j(í“,82 svou konstrukcí 
a#dispozicí variabiln*j(í uspo!ádání umo%0ovala. Nedlouho po svém dokon&ení 
v(ak byla po stí%nostech u%ivatel' p!estav*na a#pozd*ji zmizela pod zateplením 
i#její progresivní fasáda. Dnes je tedy skrytá revolu&ní kostra vypln*na typizova-
n"mi objemy a#je nerozeznatelná od okolních dom', produkt' oné Karlem Jan' 
zavrhované objemové typizace.

Není pak mo%né kon.ikt v#architektu!e roz(í!it na kon.ikt pojímání sociali-
smu coby systému, kter" Jan' mohl vnímat jako jakousi revolu&ní kostru, umo%-
0ující ka%dému uplatnit vlastní individualitu p!i respektování povahy nosné 
konstrukce, oproti p!edstav* uni)kovan"ch objem', jednotek, je% teprve sklá-
dají systém? M'%e b"t systém sestaven" z# ideálních jednotek stále revolu&ní? 
Neodrá%í se v#pozdním v"roku architekta Jan' na konto panelák'#– tedy, %e to 
není prefabrikace, ale betonové bábovi&ky83# – vlastn* kritika socialistického 
systému jako my(lenkového konstruktu, jen% ho zklamal?
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