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Transformations of Cities in the Post-Socialist Era

The dissertation thesis explores the transformations and new urban structures 
of housing estates built in the Socialist era. It focuses namely on the decades 
of transformation of society after the collapse of the Socialist system, when the 
influence of Western lifestyles and the geopolitical climate changed the way 
modern Socialist housing development in the Eastern bloc was perceived.
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Dizertační práce zkoumá vznikající proměny a urbánní novotvary v sídlišt-
ních čtvrtích městských struktur vybudovaných v období socialismu. Za-
měřuje se zejména na dekády přerodu společnosti v době po pádu socialis-
tického systému, kdy vlivy západního způsobu života a geopolitické klima 
změnily nahlížení na modernistickou socialistickou výstavbu ve východním 
sektoru.

Příspěvek bude tematizovat proces užívání sídlištních částí měst v eko-
nomicky méně výkonných státech, než je ten náš (bývalé republiky SSSR 
– Gruzie, Moldávie, Arménie, Ukrajina atd.), objevíme zcela jiný průběh 
vývoje takovýchto lokalit. Již v roce 1985 je v Gruzii legalizováno státním 
aparátem individuální rozšiřování obytného prostoru na náklady majitelů 
bytů, neboť tehdejší produkce nestačila prostorově nasytit tehdejší poptáv-
ku. Vysokopodlažní domy na sídlištích se tak rozvíjely expanzivním způso-
bem do podoby nejrůznějších mutací přístaveb a „obstaveb“ atd. Po rozpa-
du Sovětského svazu v roce 1991 přechází celý princip volného dostavování  
v neřízený proces. Jedná se o dobu přechodu k neomezenému kapitalismu  
s rostoucí nezaměstnaností. Nový ekonomický systém sice rozrušil sovět-
skou urbanistickou strukturu tzv. mikrorajonu, ale s rozvojem drobného 
individualismu soukromého sektoru se proměňuje i podoba sídlištního

města. Celkový ekonomický kolaps a absence prostorových regulací za-
čaly v sídlištích nabízet přístupnou variantu bydlení i místa k podnikání. 
Začínají se objevovat kiosky a postupně se rozrůstající partery městského 
typu. Současně vznikají nové představěné ulice reagující na přílišné rezervy 
a vzdálenosti, stejně

tak se objevují vertikální ulice uvnitř domů. Stavba samotná už není pou-
ze místem k bydlení, ale mnohé byty jsou využívány jako kanceláře. Rozví-
jí se služby a celková hodnota diverzity prostředí začíná rapidně narůstat. 
Charakteristická monotónnost sídlištních celků se začíná vytrácet a přetváří 
se v síť kiosků sledující pohyb a potřeby obyvatel. Objevují se tak svébytná 
centra na periferiích měst.
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