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abstract
!is article deals with the relationships and con"icts between building 
practices, architectural discourse, public opinion and politics in the 
period of late socialism in Czechoslovakia, especially in the Czech part of 
the federation. In the 1970s and 1980s, large scale prefabricated housing 
estates were being built, but at the same time the resistance of experts 
and the public to modernist, standardized and prefabricated construction 
was increasing and the qualities of a traditional town were lauded. !e 
divide between professional discourse and, consequently, the demands of 
society and the building reality was growing rapidly and undermined the 
legitimacy of the regime. Political leaders were aware of this and o#cially 
declared the necessary changes, but the principles of construction until 
1989 have hardly changed. !e causes can be found in the economic and 
political problems of the late socialist state, in the strong position of 
construction companies and also in the very industrial foundations of 
state socialism, which would necessarily complicate the move away from 
standardization and prefabrication.
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Na prahu osmdesát'ch let 
dvacátého století se v(Brn$ 
dokon&uje hradba sídli)t$ 
Bohunice a(Star' Lískovec, 
v'stavba pra*ského sídli)t$ 
Ji*ní M$sto I(je v(plném proudu, 
pomalu se p+ipravují i(je+ábové 
dráhy na staveni)ti sousedního 
Ji*ního M$sta(II. Tato racionáln$ 

plánovaná a(pr,myslov$ jednorázov$ stav$ná „m$sta“ mají 
pojmout desítky tisíc lidí - m$+ítko je tak v na)em prost+edí 
srovnatelné u(nás snad jen s(érou p+ekotného r,stu 
nov'ch pra*sk'ch &tvrtí v(druhé polovin$ devatenáctého 
století. Na svazích nad historick'm m$stem Most zárove. 
roste zcela nové „m$sto r,*í“, na míst$ starého sídla zeje 
rozlehl' kráter hn$douhelného dolu. Asanace po*írají 
p,vodní vesnice(na jihozápadním okraji Prahy (Stod,lky, 
Litochleby), ale i(staré &tvrti v(Pardubicích (Karlovina) 
&i(Litomy)li (sídli)t$ Komenského Nám$stí), nebo starou 
zástavbu v(bezprost+ední blízkosti pr,myslov'ch m$st 
v(Sudetech (M)eno u(Jablonce nad Nisou, sídli)t$ pro 
Textilanu v(Novém M$st$ pod Smrkem).1 Velkorysé 
expertní plány ze()edesát'ch let se stávají skute&ností, 
by/ ve zna&n$ ekonomizované podob$. Byty se staví 
za pevnou cenu jednoho m0 u*itné plochy, je zakázáno 
individualizované projektování objekt,, pro které byly 
schváleny typové podklady,2 plánuje se zv')ení hustoty 
panelové zástavby a* ke 400 obyvatel na hektar.3 Realizace 

politiKa architeKtury a Krize 
socialisticKého města
Karolina JirKaloVá
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1 Více o(asanacích Martina KOUKALOVÁ, „Kdy* staré ustupuje 
novému: asanace b$hem normalizace“, in: Lucie SK1IVÁNKOVÁ 
- Rostislav 2VÁCHA - Martina KOUKALOVÁ - Eva NOVOTNÁ 
(eds.), Paneláci 2, Historie sídli$% v&"esk'ch zemích, Praha: 
Um$leckopr,myslové museum 2017.
2 Národní archiv, f. KS% - Úst+ední v'bor 1945-1989, Praha(– 
p+edsednictvo 1979-1981, nezpracováno, Zpráva o(uplat.ování 
souhrnn'ch cen stavebních objekt,, 1980.
3 Národní archiv, f. KS% - Úst+ední v'bor 1945-1989, Praha(– 
p+edsednictvo 1979-1981, nezpracováno, Koncepce státní 
bytové politiky na 7. p$tiletku, 1979. Velká sídli)t$ ze )edesát'ch 
a* osmdesát'ch let mají dnes hustotu kolem 180 obyvatel na 
hektar, bloková zástavba Vinohrad, Vr)ovic, Dejvic &i Nového 
M$sta má kolem 160 ob./ha, d+íve byly hustoty o(n$co vy))í, se 
sní*ením pr,m$rné velikosti domácnosti klesla i(hustota. Zdroj: 
Tomá) HUDE%EK a(kol., Hustota a&ekonomika m!sta ( certi)kovaná 
metodika, %VUT v(Praze - Institut plánování a(rozvoje hlavního 
m$sta Prahy - Pavel Hnili&ka architekti, s. r. o. 2018, http://
www.iprpraha.cz/uploads/assets/dokumenty/obecne/metodika_
hustota_a_ekonomika_mest.pdf (cit. 3.(1.(2020)



projektu socialistické modernity v(oblasti architektury 
a(urbanismu práv$ vrcholí.

V(roce 1982 je také schváleno první a(jediné 
usnesení vlády %SR t'kající se architektury. Nese dob+e 
zapamatovatelné &íslo 333 a(název „Poslání a(sm$ry 
dal)ího rozvoje socialistické architektury a(urbanismu 
v(%SR“.4 Kdy* v)ak dokument otev+eme, nenajdeme tu ani 
slovo o(budování nov'ch sídli)tních m$st, modernistická 
rétorika technokratického 
+ízení a(zpr,mysln$ní 
v'stavby zcela zkrotla, 
namísto vizí budoucnosti 
se usnesení soust+edí 
na ochranu hodnot 
minulosti, a/ u* kulturních, 
nebo p+írodních. Technologie se mají p+izp,sobit 
pot+ebám architektury, a(nikoli naopak, jak tomu 
bylo v(p+edcházejících desetiletích. Pro& vláda takové 
usnesení za&átkem osmdesát'ch let schválila a(vydala? 
Jak si to srovnat s(realitou v'stavby rozsáhl'ch sídli)/, 
která nejen v(sedmdesát'ch, ale i(v(osmdesát'ch letech 
rostla kolem snad v)ech tuzemsk'ch m$st? Jak tomu 
rozum$t v(kontextu skute&n$ tristního stavu, v(n$m* 
se nacházela v$t)ina star)í m$stské zástavby? Jak si to 
srovnat s(koncepcemi bytové v'stavby sedmé (1981-1985) 
a(posléze i(osmé (1986-1990) p$tiletky, které sice 
deklarovaly omezení „odpadu bytového fondu“ (tedy 
zbo+en'ch &i neobyvateln'ch byt,), ale dominantn$ stály 
na maximáln$ typizované a(ekonomicky se)krcené nové 
bytové v'stavb$?5

Období tzv. normalizace &i pozdního socialismu není 
*ádn'm tradovan'm bez&asím, ale naopak desetiletím 
v'razn'ch spole&ensk'ch a(hodnotov'ch posun, - ty lze 
pova*ovat za sou&ást globální prom$ny spole&nosti pozdn$ 
modernistické ve spole&nost postindustriální, nebo, +e&eno 
s(Ulrichem Beckem, v(re"exivní modernitu. Co* se velmi 
v'razn$ promítlo i(do architektury a(urbanismu v(teorii 
i(praxi, p+edev)ím v(podob$ postmoderny a(evropského 

neoracionalismu, psychologie prost+edí (Kevin Lynch) 
&i fenomenologicky orientovaného my)lení (Christian 
Norberg Schulz).6 Na Západ$ )ir)í prosazení t$chto zm$n 
úzce souviselo s(ropnou krizí v(polovin$ let sedmdesát'ch, 
a(jak je)t$ uvidíme, bylo tomu tak s(jist'm zpo*d$ním 
i(u(nás(– by/ v(dosti ambivalentní podob$. Mnohé 
z(posun, v(pohledu na architekturu a(urbanismus, které 
jsou b$*n$ p+isuzovány a* polistopadové dob$, probíhaly 
s(rostoucí intenzitou od druhé poloviny sedmdesát'ch 
let a(jejich ko+eny najdeme ji* na sklonku let )edesát'ch. 
V(podmínkách pozdn$ socialistického %eskoslovenska byl 
centráln$ +ízen' stát v(podstat$ monopolním investorem 
(národní v'bory, podniky) a(prost+ednictvím paneláren 

a(stavebních podnik, i(monopolním 
dodavatelem. A(centrálnímu dohledu, 
p+inejmen)ím formáln$, podléhaly 
i(projektové organizace. Proto je 
nemyslitelné porozum$t prom$nám 
vystav$ného prost+edí i(názor, na jeho 
podobu bez politick'ch, ekonomick'ch 
a(sociálních souvislostí.

Tzv. „komplexní bytová v'stavba“ 
z(prefabrikovan'ch betonov'ch panel, 
byla od )edesát'ch do osmdesát'ch 
let dominantní typologií architektury 
a(stavebnictví. Dostupné bydlení 
ve slu)ném standardu bylo jedním 
z(klí&ov'ch program,, na nich* státní 
socialismus stav$l svou legitimitu. 
Není náhoda, *e nová bytová v'stavba, 

p+edev)ím ve velk'ch m$stech, u(nás kulminovala 
v(polovin$ sedmdesát'ch let (vrchol nastává v(roce 
1975, kdy se realizovalo 97(tisíc byt,, po&ty ale byly 
velmi vysoké po celou dekádu).7 Jak dokládají autorky 
a(auto+i knih Paneláci 1 a(2, p+edev)ím pak studie Martiny 
Koukalové, hore&ná stavební aktivita se stala „jedním 
z(klí&, konsolidace“8 re*imu, snahou prost+ednictvím 
urychleného +e)ení „bytové otázky“ upevnit pozice 5958

4 Poslání a(sm$ry dal)ího rozvoje socialistické architektury 
a(urbanismu v(%SR. Usnesení vlády %SR &.(333/1982, Praha: 
V'zkumn' ústav v'stavby a(architektury 1988.
5 Národní archiv, f. KS% - Úst+ední v'bor 1945-1989, Praha(– 
p+edsednictvo 1979-1981, nezpracováno, Koncepce státní 
bytové politiky na 7. p$tiletku, 1979; Koncepce státní bytové 
politiky na 8. p$tiletku s(v'hledem po roce 1990, 1985.

6 Maro) Kriv' de3nuje pole, na n$m* se 
v(sedmdesát'ch a(osmdesát'ch letech odehrávala 
tuzemská kritika sídli)/, dv$ma oblastmi - 
symbolické komunikace a(existenciálního pro*itku. 
Maro) KRIV4, „Quality of Life or Life-in-!ruth? 
A(Late-Socialist Critique of Housing Estates in 
Czechoslovakia“, in: Ákos MORAVÁNSZKY - 
Torsten LANGE (eds.), Re-Framing Identities. 
Architecture’s&Turn to History, 1970(1990, Basel: 
Birkhauser Architecture 2017, s. 303-318.
7 „Po&et dokon&en'ch byt, v(%eské republice 
1948-2011“, %esk' statistick' ú+ad, https://
www.czso.cz/documents/10180/20567463/
820913T01.pdf/17cac287-9f50-4ded-83ec-
15a3edf15ac9?version=1.0 (cit. 8.(4.(2019).
8 Miroslav TÁBORSK4, „Byty podle plánu 
a(kvalitní“, Pravda, 16.(10.(1970, &. 245, s. 4. 
Srov. Martina KOUKALOVÁ, „Plze.-Lochotín“, 
in: Lucie SK1IVÁNKOVÁ(– Rostislav 2VÁCHA(– 
Eva NOVOTNÁ - Karolina JIRKALOVÁ (eds.), 
Paneláci 1. Padesát sídli$% v&"esk'ch zemích, Praha: 
Um$leckopr,myslové museum 2016, s. 346-351.



normalizované KS%. Vysok' 
tlak na po&ty dokon&en'ch byt,, 
rychlost v'stavby a(co nejni*)í 
náklady se nicmén$ negativn$ 
odrazily v(kvalit$ sídli)/ 
i(v(&etnosti a(rozsahu asanací.9

Ani v(osmdesát'ch 
letech zájem o(nové byty 
p+íli) neklesá, zárove. v)ak 
nar,stají po*adavky na 
individuální +e)ení, obytné 
kvality bezprost+edního okolí 
i(ob&anskou vybavenost. 
Lidé znovu oce.ují kvality historické m$stské struktury, 
tradi&ních ulic, nám$stí, uzav+en'ch blok,. Technokraticky 
plánované, hygienicky zónované a(standardizované 
m$sto, a(ani jazyk jeho forem ji* neodpovídá dobov'm 
p+edstavám o(bydlení. Posouvají se hodnoty i(senzitivita - 
roste odpor proti degradaci prost+edí, a(to jak p+írodního, 
tak m$stského -(asanace star)ích &tvrtí se koncem 
osmdesát'ch let stávají spole&ensky nep+ijatelné.10 Vy))í 
citlivost ke kvalitám prost+edí dokládají i(v'sledky )et+ení 
Ústavu pro v'zkum ve+ejného mín$ní z(let 1985-1989, 
které se t'kalo názor, ob&an, na otázky *ivotní úrovn$. 
V,bec nejh,+ ze v)ech polo*ek bylo v(roce 1985 a(1989 
hodnoceno „*ivotní prost+edí v(míst$ bydli)t$“, navíc 
s(v'raznou gradací - v(roce 1985 konstatovalo jeho 
zhor)ení 24 % respondent,, o(&ty+i roky pozd$ji to 
bylo ji* 49 %.11 Vzhledem k(tomu, *e b$hem pár let 
se pravd$podobn$ nemohlo „*ivotní prost+edí v(míst$ 
bydli)t$“ zm$nit a* tak v'razn$, jde spí)e o(doklad zm$ny 
pohledu na prost+edí, které lidi obklopovalo. Trhlina, 
která se otev+ela mezi p+edstavami obyvatel o(domov$, 
m$st$ i(krajin$ a(realitou, je* je obklopovala, p+erostla 
v(osmdesát'ch letech do situace, kterou Petr Roubal 
nazval „krizí socialistického m$sta“.12 Ta byla samoz+ejm$ 
siln$ poci/ována i(v(odborném diskurzu, kter' negativní 
pr,vodní jevy modernistického budování re"ektuje ji* na 

konci )edesát'ch let a(v(druhé polovin$ let sedmdesát'ch 
v(n$m pak postupn$ sílí kritika asanací i(typizovan'ch 
sídli)/.

Vztah )iroké ve+ejnosti k(hodnotám historického 
prost+edí a(ztráta kreditu sou&asné architektury s(plnou 
silou vybublala p+i poslední sout$*i na dostavbu 
Starom$stské radnice v(letech 1987 a(1988. Vypovídající 
jsou p+edev)ím v'sledky(ankety mezi náv)t$vníky v'stavy 

sout$*ních návrh,, do ní* se zapojilo p+es dvacet 
tisíc lidí: 30 % respondent, by preferovalo repliku 
historického stavu, 43 % by volilo historizující 

sloh, 8 % ranou modernu, 1,4 % funkcionalismus, 
10(% sou&asn' moderní styl a(8,1 % experimentální 
architekturu.13 Historie vyhrává na celé &á+e p+ed 
sou&asností i(budoucností. Lidé nev$+í, *e by aktuální 
architektonické formy a(pou*ívané technologie byly 
schopné smyslupln$ vstoupit do historického prost+edí. 
A(tuto nevíru s(nimi do zna&né míry sdílí i(architekti(– 
dokládá to mimo jiné i(anonymní návrh, kter' pod heslem 
„Maximální zisk“ na místo chyb$jícího k+ídla radnice 
posadil b$*n' panelák ze stavebnice Larsen-Nielsen.

Zákony, novely a"usnesení
Nár,st nespokojenosti s(prost+edím sídli)/ i(s(devastací 
historického prost+edí nutn$ nabourával legitimitu 
„normalizovaného“ státního socialismu. Stranické 
i(vládní )pi&ky si této situace nepochybn$ byly v$domy. 
M$ly k(tomu ostatn$ své experty, a/ u* to byli pracovníci 
v'zkumn'ch ústav,, p+edev)ím V'zkumného ústavu 
v'stavby a(architektury (VÚVA), nebo sociologové Ústavu 
pro v'zkum ve+ejného mín$ní. Osmdesátá léta v)ak 
zárove. p+inesla velké ekonomické problémy a(devizovou 
krizi. Koncem sedmdesát'ch let za&íná HDP klesat, 
mimo jiné jako zpo*d$ná reakce v'chodního bloku na 
ropnou krizi. V(letech 1981 a(1982 se %SR propadá do 
ekonomické recese (-0,5 a(-1,5) a(p+es &áste&né zlep)ení 
v'konu ekonomiky se ji* na úrove. r,stu HDP z(let 6160

9 Rostislav 2VÁCHA, „Technokratická sídli)t$“, 
in: SK1IVÁNKOVÁ(– 2VÁCHA(– KOUKALOVÁ(– 
NOVOTNÁ, Paneláci 2, s. 202-2019.
10 T$mto posun,m v(my)lení i(citlivosti v,&i podob$ 
a(devastaci prost+edí se v$nuje velká &ást kapitoly 
„1989: Krize a(rozklad socialistické modernity“, in: 
Jakub RÁKOSNÍK - Mat$j SPURN4 - Ji+í 2TAIF, 
Milníky moderních "esk'ch d!jin. Krize konsenzu 
a&legitimity v&letech 1948(1989, Praha: Argo 2018,  
s. 251-296.
11 Citováno dle Lenka KALINOVÁ, Konec nad!jím 
a&velká o"ekávání, Praha: Academia 2012, 
s. 217-218.
12 Petr ROUBAL, „Plánování Prahy v(80. a(90. letech. 
Sebedestrukce urbanistické expertizy“,  
in: Michal KOPE%EK (ed.), Architekti dlouhé zm!ny. 
Expertní ko#eny postsocialismu v&*eskoslovensku,  
Praha: Argo 2019, s. 315-354.

13 Architektura *SR, 
ro&. XLVII, 1988, &. 5, s. 86.



sedmdesát'ch nedostane.14 Souvisí to mimo jiné s(tím, *e 
na p+elomu let 1979 a(1980 se západní bankovní instituce 
rozhodly ji* dále neposkytovat p,j&ky zemím v'chodního 
bloku, nebo/ ty je nebyly schopné splácet.15 Zp$tn$ to 
v(roce 1986 p+i hodnocení ukon&ené p$tiletky konstatuje 
i(prezident Gustáv Husák: „Na p+elomu sedmdesát'ch 
a(osmdesát'ch let se prudce zhor)ila mezinárodní situace. 
(…) Do)lo k(hlubok'm zm$nám ve sv$tové ekonomice, 
které nep+ízniv$ p,sobily i(na ná) vnit+ní v'voj. 
V'razn$ vzrostly náklady na opat+ování surovin, 
materiál, a(palivoenergetick'ch zdroj, z(domácí 
produkce i(z(dovozu.“16

Podívejme se, jak se tyto zm$ny ve 
spole&nosti, ochraná+ské tendence, ale 
p+edev)ím paralelní ekonomické a(devizové 
problémy odrazily ve vznikající &i novelizované 
legislativ$ a(základních dokumentech 
hospodá+ského plánování, a/ u* se t'kají 
památkové pé&e, územního plánování, 
architektury, &i bytové politiky. Usnesení &. 333 
v(tomto kontextu u* nevypadá tak osam$le.

V(roce 1976 byl v'znamn$ novelizován 
zákon o(ochran$ p,dy z(roku 1966. Novela 
vy)la jako zákon &. 75/1976 Sb. a(navázala na 
n$j +ada provád$cích p+edpis,. Tato legislativní 
úprava úzce souvisela s(politikou potravinové 
sob$sta&nosti, která se v(sedmdesát'ch letech 
op$t stala aktuální. V'razn$ se tak zp+ísnil cel' 
re*im vyn$tí p,dy z(tzv. zem$d$lského p,dního 
fondu (ZPF), pozemky s(nejkvalitn$j)í p,dou 
z(daného katastrálního území nesm$ly b't ze ZPF vy.aty 
v,bec, zákaz se t'kal i(intenzivn$ obhospoda+ovan'ch 
pozemk,. V'jimku mohlo ud$lit pouze Ministerstvo 
zem$d$lství, ov)em jen se souhlasem vlády.17 Zdá se to 
b't v(rozporu s(mohutnou zástavbou polí kolem v$t)iny 
&esk'ch m$st, která rozhodn$ rokem 1976 neskon&ila - 
tyto rozsáhlé celky v)ak byly vesm$s realizovány podle 
plán, schválen'ch je)t$ p+ed touto novelou.

Ve stejném roce jako novela zákona o(ochran$ p,dy 
byl schválen zákon &. 50/1976 Sb., o(územním plánování 
a(stavebním +ádu a(p+íslu)né provád$cí vyhlá)ky. Hned 
v(prvním paragrafu narazíme na velmi vzletnou a(ve 
své podstat$ environmentalistickou charakteristiku 
smyslu územního plánování, které „vytvá+í p+edpoklady 
k(zabezpe&ení trvalého souladu v)ech p+írodních, 
civiliza&ních a(kulturních hodnot v(území, zejména se 
z+etelem na pé&i o(p+írodní prost+edí a(ochranu jeho 
hlavních slo*ek - p,dy, vody a(ovzdu)í“. Idyla v)ak netrvá 
dlouho, konkrétn$j)í paragrafy mluví u* jen o(tom, *e 
„územní plán +e)í funk&ní vymezení a(uspo+ádání ploch 
(…) a(podmínky v'stavby v(souladu se základními cíli 
stanoven'mi dlouhodob'm v'hledem rozvoje národního 
hospodá+ství“. „Soulad p+írodních, civiliza&ních a(kulturních 
hodnot“ se zú*il na soulad s(ekonomick'mi zájmy. 
V(provád$cí vyhlá)ce &. 84 z(tého* roku je také rozvedena 
metodika v')e zmín$ného „funk&ního vymezení“ - hlavní 

v'kres pro sídelní útvar tvo+í 
komplexní urbanistick' návrh 
„se stanovením jednotliv'ch 
ploch pro jednotlivé funkce 
s(regulujícími prvky“.18

Zárove. se po&átkem 
osmdesát'ch let spolu 
s(propadem hospodá+ství 
sni*ují i(po&ty dokon&ovan'ch 
byt, a(roste tlak na modernizaci 
star)ího bytového fondu, jeho* 

*alostn' stav, vylid.ování a(následná demolice za&ínají 
b't ekonomick'm problémem. O3ciální kurz v(p+ístupu 
k(nové bytové v'stavb$ i(k(modernizaci star)ího fondu(je 
patrn' ve federálních i(národních(programov'ch zákonech 
o(sedmém p$tiletém plánu z(roku 198119 i(v(koncepci 
státní bytové politiky.20 A(také v(ji* zmín$ném oborov$ 
zam$+eném usnesení vlády %SR &.(333/1982, které v)ak, 
jak uvádím dále, jde ve sv'ch záv$rech &asto daleko za 
rámec produktivisticky pojat'ch státních plán, a(koncepcí.6362

14 Jakub FISCHER (ed.), 
„Odhady zdroj, a(u*ití hrubého 
domácího produktu %R pro roky 
1970–1989 v(metodice ESA 
1995“, Politická ekonomie,  
ro&. LXI, 2013, &. 1, s. 3-23.
15 Katherine VERDERYOVÁ, 
„Co byl socialismus a(pro& 
padl?“, in: Kamil %INÁTL - 
Jan MERVART - Jaroslav 
NAJBERT (eds.), Podoby 
"eskoslovenské normalizace. 
D!jiny v&diskusi, Praha: Ústav pro 
studium totalitních re*im, - 
Nakladatelství LN 2017, s. 274.
16 Politická zpráva ÚV KS%(XVII. 
sjezdu Komunistické strany 
%eskoslovenska p+ednesená 
generálním tajemníkem ÚV KS% 
Gustávem Husákem na XVII. 
sjezdu KS% dne 24.(b+ezna(1986, 
in: Sborník hlavních dokument+ 
XVII. sjezdu Komunistické  
strany *eskoslovenska  
24.–28.&b#ezna&1986, Praha: 
Svoboda 1986, s. 54.
17 Milan PEKÁREK - Ivana 
PR5CHOVÁ, Pozemkové právo, 
Brno: Masarykova univerzita 
2003, s. 276-277.

18 Zákon &. 50/1976 Sb., Zákony pro lidi, https://
www.zakonyprolidi.cz/cs/1976-50/zneni-0 
(cit. 20.(6.(2019).
19 Federální zákon &. 122/1981 Sb., o(státním plánu 
rozvoje národního hospodá+ství %eskoslovenské 
socialistické republiky na léta 1981–1985 a návazný 
Zákon o pětiletém plánu pro Českou socialistickou 
republiku (č. 125/1981Sb.), https://www.
zakonyprolidi.cz (cit 5. 12. 2018).
20 Národní archiv, f. KS% - Úst+ední v'bor 
1945-1989, Praha(– p+edsednictvo 1979-1981, 
nezpracováno, Koncepce státní bytové politiky na 
7. p$tiletku, 1979; Koncepce státní bytové politiky 
na 8. p$tiletku s(v'hledem po roce 1990, 1985.



Zákon o(sedmém p$tiletém plánu %eské národní rady 
z(roku 198121 sice mluví o(v'stavb$ nov'ch byt, a(lep)í 
ob&anské vybavenosti, ale krom$ toho se tu objevuje 
i(„obnova a(modernizace bytového fondu“ 
a(„d,sledná regulace odpadu byt,“. Zákon je 
zna&n$ restriktivní ohledn$ stavebních investic, 
energie i(materiál,, co* souvisí s(v')e zmín$nou 
ekonomickou recesí a(devizovou krizí. Mimo jiné 
ukládá „zvy)ovat hospodárnost urbanistického, 
architektonického a(technického +e)ení projekt,“ 
a(v(neposlední +ad$ „více vyu*ívat typov'ch 
podklad, a(opakovateln'ch projekt,“. Co* se 
ov)em ve své podstat$ vylu&uje s(„obnovou 
a(modernizací bytového fondu“, deklarovanou 
v(tém*e zákon$, i(se zv')enou citlivostí obyvatel ke 
kvalitám prost+edí - p+i rekonstrukci jedine&n'ch 
historick'ch dom, jsou typové projekty k(ni&emu.
V(detailn$j)í federální(„Koncepci státní bytové politiky na 
7. p$tiletku“ pak velk' prostor dostávají „rázná opat+ení 
k(omezení odpadu a(v(modernizaci star)í bytové zástavby“, 
nebo/ v(komunální sfé+e p+esahovalo mno*ství byt, 
vy+azen'ch z(bytového fondu dv$ t+etiny po&tu nov$ 
postaven'ch byt,, skute&n' p+ír,stek byt, tedy nebyl nijak 
velk'. Nejrázn$j)ím z(t$chto opat+ení je zákaz demolic 
dom, ur&en'ch k(bydlení - p+ípadné v'jimky musí schválit 
vláda. Nadále v)ak zcela dominují typizovaná panelová 
sídli)t$ dodávaná stavebními podniky za pevn$ ur&enou 
cenu za jeden byt. Po&ty nov$ postaven'ch byt, mají mírn$ 
klesnout, zato má vzr,st hustota této zástavby vzhledem 
k(„limitovan'm mo*nostem palivo-energetické základny“. 
V(%SSR má b't v(7. p$tiletce postaveno 500-550 tisíc 
nov'ch byt,, modernizováno jich má b't 30 tisíc.22

Poslání a"sm#ry
V,bec nejkonkrétn$ji se v)ak architektu+e a(urbanismu 
v$nuje v(úvodu zmín$né usnesení &.(333 s(názvem 
„Poslání a(sm$ry dal)ího rozvoje socialistické architektury 

a(urbanismu v(%SR“, které vláda %SR schválila v(roce 
1982, tedy hned na za&átku sedmé p$tiletky.23 Iniciátory 
usnesení byly Svaz architekt, %SR a(Ministerstvo v'stavby 
a(techniky, které p+ípravou dokumentu pov$+ilo t'm 
VÚVA24 pod vedením teoretika architektury Kamila 

Dvo+áka. Nejde tedy o(direktivní politické 
na+ízení, ale o(práci expertních slo*ek, které 
m$l stát k(dispozici pro pot+eby deklarovaného 
v$deckého centrálního +ízení.

V(textu Usnesení 333 jsou svou dikcí 
pom$rn$ snadno odli)itelné ideov$ zabarvené 
odstavce úvodní &ásti, v(nich* auto+i vyu*ívají 
dobového autoritativního diskurzu k(obhájení 
konkrétních navrhovan'ch opat+ení. Do&teme se 
zde o(„v)estrann$ nejlep)ích podmínkách“, které 
pro úsp$)n' rozvoj architektury a(urbanismu 
vytvo+ilo socialistické z+ízení, o(industrializaci 
znárodn$ného stavebnictví, o(„zvládnutí 
rozsáhl'ch funk&ních a(územních celk, v(jejich 
komplexnosti“ i(o(„silném um$leckém vyjád+ení 
pokrokov'ch tendencí“ a(„ideovém politickém 
a(morálním p,sobení“. Opakovan$ se zde 
s(odkazem na XVI. sjezd KS% mluví o(„zvy)ování 
úrovn$ architektury a(urbanismu“, jejím* 
kone&n'm cílem je „uspokojování lidsk'ch 
pot+eb“. I(mezi t$mito ritualizovan'mi +ádky 
v)ak narazíme na zmínky o(„rezervách v(kvalit$ 
stav$ní“ a(o(tom, *e „celková estetická úrove. ani 
urbanistická citlivost v'stavby v,&i hodnotám 
prost+edí pln$ neodpovídá rostoucím kulturním 

pot+ebám“.
Jsme tu sv$dky jevu, kter' popsal americk' antropolog 

Alexej Jur&ak ve své anal'ze diskurzu „poslední sov$tské 
generace“, k(ní* sám pat+il. Auto+i Usnesení &. 333 dokázali 
vyu*ít formalizovan' ideologick' jazyk (Jur&ak pou*ívá 
pojem „autoritativní diskurz“) k(následnému prosazení 
aktuálních (západních) architektonick'ch tendencí, 
a(roz)í+ili tak spektrum toho, co je mo*né pojmout do 6564

21 Zákon %eské národní 
rady o(státním plánu rozvoje 
národního hospodá+ství %eské 
socialistické republiky na 
léta 1981-1985 byl schválen 
17.(12.(1981 s(platností od 
29.(12.(1981, Zákon &. 125/1981 
Sb., Zákony pro lidi, https://www.
zakonyprolidi.cz/cs/1981-125 
(cit. 20. 4. 2019).
22 Národní archiv, f. KS% - 
Úst+ední v'bor 1945-1989, 
Praha(– p+edsednictvo 
1979-1981, nezpracováno, 
Koncepce státní bytové politiky 
na 7. p$tiletku, 1979.

23 Federální zákon &. 122/1981 
Sb., o(státním plánu rozvoje 
národního hospodá+ství 
%eskoslovenské socialistické 
republiky na léta 1981–1985, 
a návazný Zákon o pětiletém 
plánu pro Českou socialistickou 
republiku (č. 125/1981Sb.), 
https://www.zakonyprolidi.cz 
(cit 5. 12. 2018).
24 V'zkumn' ústav v'stavby 
a(architektury (VÚVA) byl 
zalo*en v(roce 1954 (a(pod 
tímto názvem fungoval do roku 
1994) jako samostatná státní 
organizace zam$+ená na teorii 
architektury a(urbanismu. 
Vznikl postupnou transformací 
v$deck'ch ústav,, které pod 
r,zn'mi názvy existovaly od 
roku 1948, p+ím'm p+edch,dcem 
VÚVA byl Ústav architektury 
a(územního plánování (zalo*en 
1952). Viz Markéta 6Á%KOVÁ, 
„,Byl sice jist' plán…‘ V'zkumn' 
ústav v'stavby a(architektury 
a(experimentální bytová v'stavba 
p+elomu padesát'ch a()edesát'ch 
let dvacátého století“, Se$it pro 
um!ní, teorii a&p#íbuzné zóny, 
2014, &. 17, s. 20-49; Otakar 
NOV4 - Vít$zslav PROCHÁZKA, 
V'zkumn' ústav v'stavby 
a&architektury 1952–1987, Brno: 
VÚVA 1987, s. 19.



rámce „socialistick'ch hodnot“.25 Podle vzpomínek autora 
textu Kamila Dvo+áka p+ipomínkoval ÚV KS% b$hem 
procesu schvalování pouze tuto ideovou &ást usnesení, ke 
zbytku se nikdo nevyjád+il.26

Druhá polovina Usnesení &. 333 je 
ji* konkrétn$ji formulována jako to, co 
„bude t+eba“. Promítají se sem politicko-
hospodá+ské po*adavky na omezení 
ekonomické i(energetické náro&nosti, v&etn$ 
maximálního vyu*ití stávajícího bytového fondu. Auto+i 
z(Kabinetu teorie architektury(VÚVA se v)ak do textu 
sna*ili vtisknout i(skute&n' expertní posun v(pohledu na 
vystav$né prost+edí, kter' v(hlavních rysech p+edcházel 
v')e zmín$n'm zm$nám hodnot spole&nosti. Ve vztahu 
k(dobové odborné diskusi, která probíhala nap+íklad na 
stránkách Architektury *SR, ale i(na r,zn'ch konferencích 
a(setkáních, )lo v(podstat$ o(my)lenkov' mainstream. 
Av)ak p+i v$domí toho, jak fungovala stavební praxe a(jaké 
realizace v(pr,b$hu osmdesát'ch let vznikaly, jsou zde 
deklarovaná a(vládou posv$cená doporu&ení a(hodnoty 
docela p+ekvapivé.

Namísto modernistického budování nov'ch sv$t,, které 
bylo je)t$ i(v()edesát'ch letech aktuální, zde p+eva*uje 
ochraná+ská rétorika: „Pro dal)í rozvoj socialistické 
architektury a(urbanismu v(%SR bude t+eba“ p+edev)ím 
„chránit a(rozvíjet trvalé p+írodní a(kulturní hodnoty 
území“, „)et+it zem$d$lskou a(lesní p,du“, „uvá*en$ )et+it 
plochou p+i návrhu komunikací a(ostatních liniov'ch 
staveb“, zaji)/ovat „úspory energie“ i(„úspory v(doprav$“, 
vyu*ívat „ve zv')ené mí+e domácí a(místní suroviny“. S(tím 
souvisejí i(navrhované cesty k(t$mto cíl,m. „Promy)lená 
urbanistická skladba“ by m$la p+iblí*it pracovi)t$, 
bydlení, ob&anské vybavení a(rekreaci, tedy jin'mi slovy 
namísto funk&ního zónování Athénské charty p+ichází 
ke slovu polyfunk&ní m$sto. Dále je t+eba „p+istupovat 
k(systematické p+estavb$, dostavb$, regeneraci 
a(modernizaci v(rámci území existujících sídel a(úm$rn$ 
tomu sni*ovat v'stavbu nov'ch obytn'ch soubor, 

a(ostatních staveb na pokrajích m$st“. V(podstat$ se tu 
deklarativn$ protínají ekonomické a(devizové restrikce 
s(environmentálními po*adavky a(snahou o(zachování 
architektonického d$dictví. Není to náhoda, v(osmdesát'ch 
letech m$ly v(%eskoslovensku amatérské organizace 
v$nující se ochran$ p+írody tisíce &len, a(obecn$ vzrostla 
citlivost lidí na ni&ení p+írodních a(krajinn'ch hodnot.27 

Meze r+stu, první zpráva 1ímského klubu, byla ji* 
v(pr,b$hu sedmdesát'ch let p+elo*ena do &e)tiny 
a(posléze samizdatov$ )í+ena.

Usnesení &. 333 ukládá také zvy)ování 
„obytnosti, osobitosti, estetické úrovn$ 
a(spole&enské p+ita*livosti nové v'stavby“ 

a(doporu&uje v$novat zv')enou pé&i i(„koncentrovan'm 
formám nízkopodla*ní v'stavby“. Zd,raz.uje také 
„zásadní a(nedocen$n' vliv“ urbanistického parteru. To 
v)e samoz+ejm$ „v(zájmu uspokojování kulturních pot+eb 
socialistické spole&nosti“. T$mto deklarovan'm hodnotám 
a(cíl,m se má p+izp,sobit oblast plánování a(projekce 
- „zv')it pravomoce investora a(zejména generálního 
projektanta“ a(posuzovat a(schvalovat dokumentace 
„z(hlediska urbanistické a(architektonické úrovn$“.

V(rovin$ sci-3 jsou pak v(kontextu dobové v'stavby 
i(hospodá+sk'ch plán, p+edev)ím po*adavky na technologie 
- nutnost „rozvíjet typizaci otev+en'ch, navzájem 
propojiteln'ch stavebních soustav (…), které by poskytovaly 
)ir)í mo*nosti pro architektonické ztvárn$ní budov“, a(také 
pot+eba „inovací n$kter'ch tradi&ních technologií“. Poprvé 
od )edesát'ch let se také mluví o(pot+eb$ „&ast$ji vypisovat 
architektonické sout$*e“ a(„zadávat variantní studie“. 
Z(dne)ního pohledu je velmi progresivní i(my)lenka „za+adit 
základní v'uku o(architektu+e“ do )kolského systému, nebo 
úpln$ poslední odstavec Usnesení, kter' doporu&uje „zalo*it 
muzeum architektury“ s(fotoarchivem, knihovnou a(stálou 
expozicí soudobé architektury.

Jak v)ak pí)e sám hlavní autor usnesení, Kamil Dvo+ák, 
v(komentá+i k(novému vydání dokumentu z(roku 1988, 
„doba tenkrát nebyla p+ipravena k(tomu, aby vyty&ené 6766

25 Alexej JUR%AK, Bylo to na 
v!"né "asy, dokud to neskon"ilo. 
Poslední sov!tská generace, Praha: 
Karolinum 2018.
26 Rozhovor autorky s(Kamilem 
Dvo+ákem, Praha 4.(10.(2019.

27 Srov. Mat$j SPURN4, „Mezi 
v$dou a(politikou. Ekologie 
za socialismu a(kapitalismu 
(1975-1995)“, in: KOPE%EK, 
Architekti dlouhé zm!ny, 
s. 267-314.



sm$ry mohly b't bezezbytku spln$ny“, a(„a* v(posledním 
období p+estavby spole&enského a(ekonomického 
mechanismu vznikly podmínky pro to, aby usnesení vlády 
%SR &. 333/1982 mohlo b't postupn$ zkonkretizováno 
a(také spln$no“. K(napln$ní deklarovan'ch cíl, v)ak 
nakonec nedo)lo nikdy, a(to ani po roce 1989.

Usnesení &. 333 mluví mimo jiné o(pot+eb$ 
polyfunk&ního m$sta krátk'ch vzdáleností, a(jde 
tak zcela proti v')e zmín$né legislativ$ v(oblasti 
územního plánování, která jako základní nástroj 
ukládá funk&ní zónování. Vzniká tu rozpor, kter' 
je v(&eském urbanismu a(územním plánování 
patrn' dodnes - zákon &. 50 z(roku 1976 
o(územním plánování platil s(drobn'mi úpravami 
a* do roku 2006 a(i(v(sou&asné dob$ je obtí*né 
prosadit jin' zp,sob regulace jednotliv'ch ploch, 
ne* je ona urputná modernistická funkce. Právní 
+ád tak na celá desetiletí 3xoval modernistickou p+edstavu 
m$sta rozd$leného na jednotlivé monofunk&ní zóny.

Ideovost architektury
Z(VÚVA vze)el v(roce 1982 je)t$ jeden politicky posv$cen' 
dokument - „Zásady a(kritéria ideovosti architektury“, 
kter' zpracovala Radomíra Sedláková.28 Stejn$ jako 
Usnesení &. 333, vznikl i(tento text v(rámci „úkolu 
státního plánu základního v'zkumu“ s(názvem „Zásady 
dal)ího rozvoje architektonick'ch hodnot socialistického 
*ivotního prost+edí v(%SR“. U* z(názvu je z+ejmé, *e 
p,jde o(dokument ideologicky v'razn$ zabarven$j)í ne* 
v(zásad$ civilní text Usnesení &. 333.29 Architektura je 
zde postavena do role prost+edníka, kter' má „uplat.ovat 
a(prosazovat“ rozvoj „socialistick'ch vztah,, socialistické 
morálky a(socialistického zp,sobu *ivota“ a(„ve v$domí 
lidí vyvolávat v*dy kladné, spole&ensky *ádoucí obsahy“. 
Tvorba prost+edí je zde podána jako d,le*it' ideologick' 
a(v'chovn' nástroj. Text byl projednán a(schválen 
p+edsedou vlády %SR Franti)kem 2rámkem, vydán a(jako 

„pom,cka“ rozeslán národním v'bor,m, projektov'm 
organizacím a(dal)ím institucím.30

Mezi kli&kami o3ciálního ideologického jazyka ov)em 
najdeme ozvuky mezinárodn$ aktuálních teoretick'ch 
tendencí, z+etelnou snahu o(vyzdvi*ení subtiln$j)ích 
architektonick'ch kvalit a(také obhajobu architektonické 
profese. Sedláková zde mluví o(psychickém p,sobení 
architektury, o(její „znakovosti“, co* má patrn$ sv,j 
inspira&ní zdroj v(postmodernistickém my)lení. Ostatn$, 
ve sv'ch publicistick'ch textech z(osmdesát'ch let se 
architektonickému postmodernismu hojn$ v$novala.31 
„Ideovost“ je tedy v(jejím pojetí sou&ástí znakové 
povahy architektury, konkrétn$ jde o(její schopnost 
„vyjad+ovat ideové obsahy“. Zárove. autorka konstatuje, 
*e „nelze vypracovat n$jaké v)eobecn$ platné návody“, 
jak konkrétními architektonick'mi prost+edky 
dosáhnout(po*adovaného „p,sobení“, a(obhajuje 
autonomní „architektonickou tvorbu, která spo&ívá 
v(neustálém hledání prost+edk, pro dosa*ení *ádoucího 

p,sobení ka*dého architektonického díla“. Také 
ono „*ádoucí p,sobení“ z,stává velmi mlhavé 
a(v'znamov$ otev+ené.

Jinak je tomu ov)em s(n$kolikrát opakovan'm 
pojmem „socialistick' *ivotní zp,sob“. Sedláková 
zde bezpochyby odkazuje na dobov$ vlivnou 
teorii tého* názvu, kterou rozvíjel t'm sociolo*ky 
Blanky Filipcové v(Ústavu pro sociologii a(3lozo3i 
%SAV. Tato teorie normativn$ p+edpokládala, *e 
socialismus p+eklenuje rozpor mezi spole&ensk'm 

a(individuálním zájmem a(vede k(homogenní spole&nosti, 
její* &lenové budou vyznávat jednotn' *ivotní styl.32 
Architektura a(urbanismus jsou tak v(„Zásadách a(kritériích 
ideovosti architektury“ pojímány jako nástroje v'chovy 
k(této zvnit+n$né spole&enské jednot$.

Nejkonkrétn$j)í &ástí textu je tabulka nadepsaná 
„Kritéria ideovosti architektonick'ch d$l“. Navzdory 
názvu jde v(podstat$ o(kostru obecn'ch kritérií kvality 
architektury(– vztah ke spole&nosti a(zp,sob *ivota; 6968

28 Radomíra SEDLÁKOVÁ, Zásady 
a&kritéria ideovosti architektury, Praha: 
VÚVA 1982. Text byl pozd$ji vydán také 
jako sou&ást )ir)í publikace: Radomíra 
SEDLÁKOVÁ, „Zásady a(kritéria 
ideovosti architektury“, in: Kamil 
DVO1ÁK (ed.), K&aktuálním problém+m 
dal$ího rozvoje architektury a&její teorie 
v&*SR, Praha: VÚVA 1984, s.(96-116.
29 Radomíra Sedláková byla jako 
jediná z(pracovník, Kabinetu teorie 
VÚVA &lenkou KS%, proto bylo z+ejm$ 
vypracování tohoto ideologicky 
zakotveného dokumentu sv$+eno 
práv$ jí.

30 DVO1ÁK, K&aktuálním 
problém+m, s. 116.
31 Nap+. Radomíra 
SEDLÁKOVÁ, „Sou&asná 
ohlédnutí zp$t“, 
Architektura *SR, ro&. XLVI, 
1987, &. 5, s. 412-415.
32 Viz nap+. Jind+ich 
FILIPEC(– Blanka 
FILIPCOVÁ, R+znob!,ky 
,ivota, Praha: Sociologická 
kni*nice 1976.



vztah k(lokálním a(dobov'm podmínkám; typologie; 
vyu*ití aktuálních technologick'ch mo*ností; ekonomické 
aspekty; +e)ení architektonické formy. V(konkrétních 
popisech p+edev)ím prvního kritéria („vypl'vajícího ze 
socialistického spole&enského z+ízení a(socialistického 
zp,sobu *ivota“) pak na sebe &asto ost+e nará*í 
snaha dodr*et o3ciální ideov' rámec a(snaha zárove. 
prosadit své vlastní (v(zásad$ ji* 
postmodernistické, pluralitní, 
individualistické, místn$ kontextuální) 
pojetí architektury. Sedláková tak 
jedním dechem mluví o(„stejn$ vysokém 
standardu obytn'ch &tvrtí“ a(„postupném 
sjednocování zp,sobu *ivota jednotliv'ch 
&len, spole&nosti“, a(zárove. odmítá 
uniformitu, prosazuje „bohat)í sortiment 
byt,“ a(p+edpokládá „postupn$ 
nar,stající individualizaci projev, chování“. V'znamová 
pru*nost autoritativního diskurzu je zde natahována do 
krajnosti.

VÚVA organiza&n$ spadal pod Ministerstvo v'stavby 
a(techniky a(t$*i)t$m jeho práce byl aplikovan' v'zkum. 
Do zna&né míry ov)em VÚVA, p+edev)ím Kabinet teorie 
architektury, kter' v(osmdesát'ch letech vedl Kamil 
Dvo+ák, suploval i(v'zkum základní.33 I(p+i letmém 
pohledu do publikací, které ústav vydával, je z+ejmé, 
*e jeho pracovníci byli dob+e obeznámeni s(oborov'm 
diskurzem na(Západ$ a(dále jej rozvíjeli. V(Kabinetu 
teorie architektury se kup+íkladu Bohuslav Dvo+ák 
zab'val sémiotikou a(její aplikací na architektonická 
díla a(na tomto základ$ vypracoval tzv. estetick' teorém 
KTA VÚVA.34 Z(t$chto v'chodisek &erpá také v')e 
zmín$n' text Radomíry Sedlákové. Publikace VÚVA 
bohu*el vycházely p+evá*n$ v(podob$ jak'chsi p+íru&ek 
pro „+ídící“, investorskou a(projek&ní sféru a(jsou zcela 
bez poznámkového aparátu a(bibliogra3e, a(t$*ko tedy 
dokládat, z(jak'ch konkrétních teoretick'ch prací jejich 
auto+i &erpají.

Asynchronicita
Podle vzpomínky Kamila Dvo+áka sice vypracování 
Usnesení &. 333 zadal p+ímo dlouholet' ministr 
v'stavby a(techniky %SR Franti)ek 2rámek, ale m$lo 
to spí)e formální d,vody - podobné dokumenty byly 
v(p+edcházejících letech schváleny v(Sov$tském svazu, 
v(NDR i(na Slovensku, tak*e bylo vhodné mít jej také. 
Vláda ani strana nijak nede3novaly, jaké „poslání a(sm$ry 
dal)ího rozvoje“ má toto usnesení deklarovat, a(do 
samotného jádra dokumentu ani b$hem projednávání nijak 
nezasahovaly.

Je tedy otázkou, zda nem$la vládnoucí nomenklatura 
k(odborné &ásti usnesení podobn' vztah, jak' m$li experti 
k(úvodní ideologické &ásti. Zdá se, *e ka*d' z(aktér, si do 
„své“ &ásti prosadil, co pot+eboval, a(o(zbytek se nezajímal, 
nepova*oval ho za d,le*it' ani závazn'. Kamil Dvo+ák po 
schválení dokumentu objí*d$l projektové organizace po 
celé republice a(o(zásadách tohoto usnesení tam diskutoval 
- nabízí se tak i(hypotéza, *e usnesení m$lo za cíl ukolébat 
expertní sféru architekt, a(urbanist,, která s(nástupem 
normaliza&ního produktivistického budování ztratila 
zna&nou &ást vlivu na podobu vystav$ného prost+edí 
a(její* nespokojenost rostla. Usnesení p+iná)elo nad$ji na 
zm$nu k(lep)ímu, jak se v)ak postupn$ ukázalo, )lo o(nad$ji 
planou.

Krize socialistické urbanity byla mimo jiné d,sledkem 
mimo+ádné asynchronicity mezi v'vojem(expertního 
diskurzu i(spole&ensk'ch o&ekávání a(zatuhlou realitou 
v'stavby. Ohromná panelová „m$sta“, která v(myslích 
lidí postupn$ vytvo+ila obraz typického sídli)t$ a(také 
p+edsudky s(ním spojené, se stav$la v(drtivé v$t)in$ podle 
projekt, z(druhé poloviny )edesát'ch let - tedy &asto 
i(patnáct let po vzniku p,vodního projektu. Víra v(mo*nost 
racionáln$ centráln$ naplánovat a(pr,myslov$ postavit 
celou &tvr/ nebo m$sto byla p+itom v(odborném diskurzu 
zneji)/ována ji* od konce )edesát'ch let, a(to v(souvislosti 
nejen s(v'vojem architektonického my)lení na Západ$, ale 
i(s(prvními zku)enostmi s(realizacemi v$t)ích panelov'ch 7170

33 Markéta 6Á%KOVÁ, Historie 
a&"innost urbanistického pracovi$t! 
V'zkumného ústavu v'stavby 
a&architektury v&Brn!, dizerta&ní práce, 
Ústav teorie Fakulty architektury VÚT 
v(Brn$, obhájeno 2014.
34 Bohuslav DVO1ÁK, Základy estetiky 
architektury, Praha: VÚVA 1983; 
Bohuslav DVO1ÁK, „Sémantické 
zprost+edkování hodnot a(estetick' 
teorém KTA VÚVA“, in: DVO1ÁK (ed.), 
K&aktuálním problém+m, s. 47-69.



celk, v(druhé polovin$ dekády.35 Velmi emotivní diskuse 
se na sklonku )edesát'ch let rozpoutala i(nad asanací 
starého Mostu.36

Architekti v)ak v(sedmdesát'ch letech nedostali 
)anci se z(prvních panelov'ch sídli)/ ani z(dopad, 
asanací na organismus m$sta pou&it a(zkusit jiné cesty 
- spí)e naopak. Jejich ambiciózní projekty ohromn'ch 
m$+ítek (co do kapacity a(rozlohy vznikajících „m$st“, 
ale i(velikosti jednotliv'ch blok, a(hmot, z(nich* byla 
slo*ena) byly p+edev)ím v(sedmdesát'ch letech 
je)t$ „ekonomizovány“, tedy se)krtány do 
primitivn$j)í podoby. Historik Mat$j Spurn'  
poukazuje na to, *e o(realizovan'ch sídli)tích 
v(dob$ normalizace u* nem,*eme mluvit  
ani jako o(„technokratick'ch“, nebo/ zde 
p+evládly ekonomické a(produktivistické  
z+etele nad t$mi opravdu expertními 
(architektonicko-urbanistick'mi).37 Vlna 
postmodernistického my)lení, která se do 
tuzemského diskurzu promítala zhruba od 
konce sedmdesát'ch let, se pak do podoby 
sídli)/ &áste&n$ propsala a* koncem let 
osmdesát'ch; v'sledky spojení radikáln$ 
modernistické technologie prefabrikovan'ch 
panelov'ch soustav a(prvk, tradi&ního m$sta(– 
a/ u* v(podob$ detail, fasád, )ikm'ch st+ech 
a(obchodního parteru, nebo v(pokusech o(evokaci tradi&ního 
urbanismu domovních blok,, obchodních ulic a(nám$stí(– 
ov)em nevyústily v(p+esv$d&ivé v'sledky.

V"pasti typizace
Zvlá)t$ centra m$st se v(osmdesát'ch letech ocitají pod 
ohromn'm tlakem. Zp+ísn$n' zákon o(ochran$ p,dy 
z(konce sedmdesát'ch let tla&í investory, to znamená 
stát prost+ednictvím národních v'bor,, ale i(dru*stva, 
aby novou v'stavbu situovali do intravilánu. Ekonomické 
problémy státu zárove. velí omezit odpad bytového 

fondu, neprovád$t demolice38 a(soust+edit se na obnovu 
stávající zástavby. U(odborné i()iroké ve+ejnosti navíc 
nar,stá pov$domí o(hodnotách architektury devatenáctého 
století, dosud nijak zvlá)t$ cen$né,39 a(za&íná se mluvit 
také o(ochran$ industriální architektury (p+edev)ím 
v(souvislosti s(odst+elem budovy nádra*í T$)nov 
v(Praze(roku 1985). Usnesení &. 333 pak deklaruje zásadní 
kvalitativní zm$ny ve v'stavb$, posílení(role architekta, 
zam$+ení na rekonstrukce oproti nové v'stavb$, roz)í+ení 
materiálové skladby, opu)t$ní objemové typizace a(revizi 
konceptu monofunk&ních zón.

Dalo by se o&ekávat, *e se politické )pi&ky pokusí 
tuto komplikovanou situaci +e)it v(rámci plán, na dal)í 
p$tiletku, a(p+edev)ím v(nové koncepci bytové politiky. 
Zákony o(osmém p$tiletém plánu byly schváleny v(roce 
1986, tedy &ty+i roky po usnesení &. 333. Roste d,raz 
na „modernizaci, rekonstrukce a(údr*bu a(opravy“ 
nejen bytového fondu a(plánována je také v'razn$j)í 

podpora individuální bytové 
v'stavby, jinak se ale plány na 
osmou p$tiletku v(oblasti v'stavby 
neli)í od p+edchozího období.40 
Koncepce státní bytové politiky 
pak konstatuje, *e se v(p+edchozí 
p$tiletce poda+ilo modernizovat jen 
polovinu z(plánovaného po&tu byt, 
(zhruba patnáct tisíc), a(proto budou 
na dal)í období pro ú&ely modernizace 
a(rekonstrukcí poprvé zvlá)/ vy&len$ny 
prost+edky v(„ú&elov$ vázaném 
fondu“, dále mají b't z+ízeny speciální 
„stavební &ety“ a(v(hlavních m$stech 
pak celé stavební organizace pro 
modernizaci. V(plánu byla také tepelná 
izolace )tít,, oken a(dve+í star)ích 
panelov'ch dom,. Navr*en' pom$r 

nové v'stavby a(modernizovan'ch byt, nicmén$ není nijak 
ambiciózní - oproti 480 tisíc,m (%SR 295 tis. / SSR 185 tis.) 7372

35 Srov. Ji+í HR5ZA, „Krize sídli)/?“, 
*eskoslovensk' architekt, ro&. XI, 1967, 
&. 4, s. 1, nebo Ji+í HR5ZA, Hledání 
soudobého m!sta, Praha: Obelisk 1973, ale 
také texty architekt, Ji+ího Novotného, 
Ivo Loose a(Jind+icha Malátka, nebo 
teoretika Jaromíra 2tvána v(Architektu#e 
*SR a(dal)ích &asopisech.
36 Za v)echny zmi.me alespo. &lánek 
publicistky Olgy Hníkové a(+editele 
mosteckého muzea Ludvíka Lososa 
„Odepsané m$sto“, Mladá fronta, 
21.(6.(1968. Více o(celém projektu 
nového Mostu a(demolici p,vodního 
m$sta Mat$j SPURN4, Most do 
budoucnosti, Praha: Karolinum 2016.
37 Mat$j SPURN4, „V$da a(plán a* 
do ob'váku“, in: Vít$zslav SOMMER 
(ed.), -ídit socialismus jako )rmu. 
Technokratické vládnutí v&*eskoslovensku 
1956(1989, Praha: Nakladatelství LN 
2019, s. 138-174, zvl. s. 160.

38 U* v(roce 1979 byla nap+íklad vydána 
„Instrukce ministerstva v'stavby a(techniky %SR 
a(ministerstva vnitra %SR ke sní*ení odpadu byt,“, 
v(koncepci bytové politiky na sedmou p$tiletku byl 
zakotven ji* zmín$n' zákaz demolic.
39 Historizující slohy velmi nízko hodnotil 
nap+íklad Zden$k Wirth a(Antonín Mat$j&ek, viz 
spole&nou publikaci *eská architektura 1800(1920, 
Praha: Jan 2tenc 1922. Podobn' pohled najdeme 
i(v(pozd$j)ích p+ehledech: Zden$k WIRTH, 
Architektura v&"eském národním d!dictví, Praha: 
SNKLU 1961; Antonín MAT7J%EK, D!jiny um!ní 
v&obrysech, Praha: SNKLHU 1958. Obhajob$ 
architektury devatenáctého a(za&átku dvacátého 
století se v(osmdesát'ch letech v$nuje +ada &lánk, 
v(odborn'ch &asopisech. Srov. Marie BENE2OVÁ, 
„Objeven' 6i*kov“, Architektura *SR, ro&. XXXVII, 
1978, &. 7, s. 304-306; Ivona JANKOVÁ, „Pa+í*ská 
ulice“, Um!ní a&#emesla 1983, &. 2, s. 23-66.
40 Zákon &. 81/1986 Sb., o(státním plánu 
rozvoje národního hospodá+ství %eskoslovenské 
socialistické republiky na léta 1986–1990, 
a(návazn$ Zákon &. 125/1981(Sb.; &. 87/1986 Sb.



nov'ch byt, jich má b't zrekonstruováno jen 24 tisíc (%SR 
22 tis. / SSR 2 tis.).

O(p+echodu od objemové typizace k(prvkov'm 
variabilním soustavám si praktikující architekti i(teoretici 
z(VÚVA mohli zatím nechat jen zdát(– v(této oblasti 
v(osmdesát'ch letech spí)e p+ituhuje. 
B$hem sídli)tního boomu sedmdesát'ch 
let bylo postaveno mno*ství paneláren, 
jejich* kapacita z,stává v(dal)í dekád$ 
nevyu*ita, proto koncepce bytové politiky 
na osmou p$tiletku p+edpokládá panelárny 
„maximáln$ vyu*ít“, a(to nejen pro bytovou v'stavbu, ale 
i(pro dal)í typologie. Neefektivní soustavy se mají vy+adit 
z(pou*ívání, a(ty s(„vyhovujícími u*itkov'mi vlastnostmi“ 
pak doplnit o(koncové, rohové a(úhlové sekce. Hlavním 
smyslem t$chto dopl.kov'ch dílc, je intenzi3kace 
zástavby, vy))í hustota obyvatel, a(tedy i(úspora p,dy 
a(zdroj,. Zmín$no je i(„zlep)ení architektonického 
v'razu a(integrace bytov'ch objekt, s(ob&anskou 
a(technickou vybaveností“. Typové soustavy se mají 
postupn$ „uni3kovat“, *ádné nové zavád$ny b't nemají. 
S(jin'mi technologiemi, ne* jsou prefabrikované panelové 
stavebnice, se po&ítá jen pro „variantní +e)ení bytové 
v'stavby ve venkovsk'ch obcích“. Na konci dokumentu jsou 
sice zmín$ny vy))í nároky na kvalitu architektonického 
+e)ení komplexní bytové v'stavby, ale jen „bez nárok, na 
zv')ení náklad,“.41

Vedení zem$ tedy p+es díl&í ústupky nehodlalo 
nastoupenou cestu typizované v'stavby m$st zm$nit. 
A(to p+esto, *e stále otev+en$ji projevovaná nespokojenost 
ve+ejnosti nutn$ podkopávala legitimitu re*imu: sd$lovací 
prost+edky v&etn$ televize se &ím dál &ast$ji v$nují kritice 
modernistického budování a(stavební reality i(neut$)enému 
stavu historick'ch &ástí m$st, architekti odhazují vlastní 
tradici sociáln$ orientované technokratické modernity, 
na 6i*kov$ se protestuje proti asanaci, ve Stromovce proti 
tunelu… Krizi socialistického m$sta zkrátka nemohla 
stranická a(vládní nomenklatura p+ehlédnout. Na sjezdu 

Svazu &esk'ch architekt, v(roce 1987 pak s(dosti ostr'm 
referátem42 vystoupil nejen p+edseda svazu Zden$k 
Kuna, ale i(p+edseda vlády Ladislav Adamec, podle kterého 
„sou&asná prefabrikace a(zejména panelová v'stavba, 
konstruk&ní soustavy, dosavadní struktury podnik, 
i(kvali3kace lidí se stávají brzdou progresivního rozvoje, 
(…) kritika ekonomické nehospodárnosti, funk&ní 
nevhodnosti a(estetické nep+ijatelnosti dne)ní typové 
a(prefabrikované v'stavby je v(podstat$ oprávn$ná“.43

Otázkou ov)em z,stává, zda politické )pi&ky v,bec 
m$ly reálnou mo*nost n$jakou razantn$j)í zm$nu ve 
formách v'stavby uskute&nit, a(to navzdory tomu, *e 

formáln$ centráln$ +ídily celé 
hospodá+ství, tedy i(stavebnictví 
a(projek&ní sféru. Tlaku na zm$ny 
úsp$)n$ vzdoruje vzájemn$ provázané 
mocenské soukolí stavebních 
podnik,, paneláren a(byrokracie, 
které se úsp$)n$ nau&ilo hrát „hru 
na plán“.44 Domnívám se ale, *e 
ztuhlost nomenklatury v(oblasti 
v'stavby m$la i(hlub)í p+í&iny(– 
nástroje, které socialistick' stát dosud 
v(této oblasti vyu*íval, tedy typizace 
a(zpr,mysln$ní v'stavby, ale do jisté 
míry i(samotné projektování, byly 
v(této eskalující krizi zcela neú&inné, 
nebo/ ta se t'kala samotné podstaty 
t$chto nástroj,. A(vzdát se t$chto 
nástroj, by znamenalo pop+ít ideové 
základy organizované modernity, na 
nich* &eskoslovensk' socialismus stál, 
a(také ztrátu centrálního dohledu 

nad v'stavbou. Ano, byly vyvíjeny soustavy zalo*ené 
na prvkové typizaci, které by uvolnily ruce architekt,m 
a(zárove. aspo. &áste&n$ dr*ely linii typizované 
pr,myslové v'roby staveb. Nap+íklad ve spolupráci 
Projektového ústavu v'stavby hl. m$sta Prahy (Vlastimil 7574

41 Národní archiv, f. KS% - Úst+ední v'bor 
1945-1989, Praha(– p+edsednictvo 1979-1981, 
nezpracováno, Koncepce státní bytové politiky na 
7. p$tiletku, 1979; Koncepce státní bytové politiky na 
8. p$tiletku s(v'hledem po roce 1990, 1985.

42 Hlavní projev Zde.ka Kuny byl p+edem schválen 
p+edsednictvem ÚV KS%. Národní archiv, f. KS% - 
Úst+ední v'bor 1945-1989, Praha(– p+edsednictvo 
1979-1981, nezpracováno, Zprávy o(obsahové 
a(kádrové p+íprav$ III. sjezdu Svazu &esk'ch 
architekt,.
43 „Zpráva o(&innosti a(dal)ích úkolech svazu 
p+ednesená zaslou*il'm um$lcem Zde.kem Kunou“, 
Architektura *SR, ro&. XLVI, 1987, &. 6, 
s. 489-499; „Vystoupení vedoucího delegace ÚV 
KS%, &lena p+edsednictva ÚV KS% a(p+edsedy vlády, 
soudruha Ladislava Adamce“, Ibid., s. 502-504.
44 Z(archivních dokument, je patrné nap+íklad 
nap$tí mezi po*adavky investor,, p+edev)ím 
národních v'bor,, a(Ministerstvem v'stavby, pod 
n$j* pat+ily stavební podniky, neplnící dohodnuté 
objemy prací. Srov. Národní archiv, f. KS%-V, V'bor 
pro stranickou práci v(%SR, Praha, nezpracováno, 
Usnesení 20. sch,ze v'boru pro stranickou práci 
k(bodu 2: Podíl komunist, Ministerstva vnitra 
a(*ivotního prost+edí %SR a(%eského svazu bytov'ch 
dru*stev na pln$ní opat+ení k(rozvoji bytového 
hospodá+ství schválené p+edsednictvem úst+edního 
v'boru KS% dne 24.(9.(1986. Obecn$ji se vztahu 
podnik, a(centrálního +ízení v(pozdním socialismu 
v$nuje studie Tomá) VILÍMEK, „Podnikov' 
management v(%eskoslovensku. Od socialismu ke 
kapitalismu“, in: KOPE%EK, Architekti dlouhé zm!ny, 
s. 103-153.



Kolá+, Milo) Pavlík a(kol.) a(Pra*ského projektového ústavu 
(Jan Zelen' a(dal)í) vznikala od roku 1984 „nová stavební 
soustava pro Prahu“ s(ozna&ením P 2.11.(45 Ta se m$la 
s(dobov$ charakteristick'm fázov'm posunem dostat 
do v'roby v(druhé polovin$ devadesát'ch let. Prom$ny 
diskurzu v)ak na sklonku let osmdesát'ch nabraly takov' 
spád, *e by rostoucí po*adavky architekt, a(ve+ejnosti 
podobné soustavy z+ejm$ stejn$ neuspokojily.46 
Kompletní restrukturalizace stavebnictví by navíc p+inesla 
ohromné náklady a(alespo. v(po&átcích také útlum 
bytové v'stavby i(celého hospodá+ství - co* si stát se 
stagnujícím(hospodá+stvím a(pozd$ji i(s(perestrojkovou 
politickou nejistotou 
a(sociálním neklidem mohl jen 
t$*ko dovolit.
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45 Vlastimil KOLÁ1 - Milo) PAVLÍK - (rs), „Nová konstruk&ní 
soustava pro Prahu“, Architektura *SR, ro&.(XLV, 1986, s. 13.
46 Nap+íklad Václav Králí&ek ji* v(roce 1986 psal, *e „grandiózní 
typiza&ní program na)eho stavebnictví“ je „anachronismem“. 
Václav KRÁLÍ%EK, „Architektura bez architekta“, Um!ní 
a&#emesla, 1986, &. 3, s. 32-33 a(83-85.


