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Analýza stavu ešené problematiky

Odborné zpracování problematiky v 70.letech 20.st.
V 60.letech na dané téma probíhala diskuse na stránkách odborných asopis a také
na sjezdech svazu architekt, celkový pehled byl vydáván v obrazových publikacích
jako je nap. Soudobá architektura SSR od Jaroslava Vebra z roku 1980 nebo
eskoslovenská architektura 1945 – 1977 Jaroslava Pechara z roku 1979. Téma
výstavby rodinných dom je nejlépe zastoupeno obrazovou publikací Rodinné domy
v SSR a v zahranií od autor Kobosil, Koláek z r.1979.
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Historické souvislosti pedcházejících let ešeného období

Rok 1945 pinesl nejen velkou zmnu ve spolenosti ale i zmnu postavení
architekta, velké firmy byly ješt v íjnu téhož roku znárodnny a byl vytyen nový
program se silnou sociální tématikou, hlavní draz v oblasti bydlení byl kladen na
výstavbu objekt sociálního bydlení. Zpoátku ve 2.polovin 40.let vznikly stavby,
které ješt navazují na meziválenou tradici avantgardy. Nap.byl postaven již v roce
1946 nový obytný soubor típodlažních nájemních dom od Miroslava Drofy a
Vladimíra Karfíka ve Zlín, stále v duchu typových ba ovských domk, s cihlovými
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fasády a s rovnou stechou, /Zlín byl do té doby charakteristický pouze výstavbou
menších dvoupodlažních dvojdomk a tydomk/. Další nájemní domy, které
navazují na funkcionalistickou tradici byly postaveny v letech 1946 – 1948 v Brn –
Táboe a v Hradci Králové. V Brn se jedná o ptipodlažní objekty s výraznou
sloupovou kolonádou v pízemí od architekt Viléma Kuby, Jiího Krohy a Josefa
Poláška. V Hradci Králové v tomto období vznikl zajímavý obytný soubor Labská
kotlina od Josefa Havlíka, typodlažní domy jsou ješt navrženy a postaveny v
kvalit bydlení období první republiky. Podélná hmota dom je v horních tech
podlažích zvýraznna výrazným cihlovým obkladem, na bocích vybíhá ped fasádu,
kde je podepena sloupy v pízemí, obloženými keramickou mozaikou.

Obrázek 1: Obytný soubor Labská kotlina v Hradci Králové, Havlíek Josef, 1948.
Zdroj: Radomíra Sedláková, 20. století eské architektury.
V roce 1949 byly i ve Zlín postaveny nové výškové obytné stavby, které také ješt
navazují na pedválenou stavebn architektonickou tradici ba ovského msta,
tzv.Morýsovy domy. Byly postaveny dva osmipodlažní chodbové domy a ada
vžových také osmipodlažních dom podle projektu Miroslava Drofy. Fasády jsou
tvoeny z cihel, výrazným prvkem je lehká pergola lemující stešní terasu a
prefabrikovaná balkónová zábradlí. V pízemí chodbového domu byla školka a ve
druhém restaurace. Oba typy výškových staveb byly svým architektonickým
charakterem v tehdejším eskoslovensku ojedinlé.
Následoval pelomový rok 1948, soukromé architektonické kanceláe musely být
rozpuštny, ješt v listopadu téhož roku byl založen Stavoprojekt jako souást
eskoslovenských stavebních závod, do kterého pešla vtšina architekt. Již roku
1949 bylo vydáno usnesení vládnoucí strany o požadavcích na zprmyslnní
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stavebnictví, aby byla zavádna unifikace, typizace a standardizace materiál a prvk
hromadné výstavby, a proto vzáptí vznikl celostátní Studijní a typizaní ústav
v Praze. Tyto zmny negativn ovlivnily celkovou výstavbu až do roku 1990. Už
priority výstavby v dvouletém plánu se soustedily na hromadnou bytovou výstavbu.
Dalším zlomovým bodem byl rok 1953, kdy na 1.celostátní konferenci eských a
slovenských architekt byl vydán dokument, který vyzýval k osvojení princip
socialistického realismu. Toto rozhodnutí urilo duch výstavby nových ástí mst
v celém eskoslovensku, zejména v nové rozsáhlé výstavb Ostravy a Havíova
v duchu socialistického realismu.

Obrázek 2: Vžový dm ve Zlín, Drofa Miroslav, 1949 – typické podlaží a pohled.
Zdroj: drofa.com
V rámci diskusí, jak poskytnout odpovídající byty co nejvtšímu potu obyvatel, se
hledaly nové formy bydlení a jedním z možných ešení bylo kolektivní bydlení.
Poátkem 50.let došlo i k realizaci dvou kolektivních dom, a to ve Zlín a v Litvínov.
Hlavním tématem poátku 60.let bylo vyešit otázky nedostatku bydlení, zejména ve
velkých mstech. Dležitým ukazatelem bytové výstavby se stalo, kolik se postavilo
byt za rok. Vypisovaly se soutže pro architekty i pro konstruktéry na nové stavby a
technologie z prefabrikovaného betonu. V roce 1961 byl realizován v Brn na
Kídlovické ulici experimentální obytný dm, ješt z monolitického betonu od
Františka Zounka s osovým modulem nosných píných stn 360cm, /tento modul
využije Zounek i v koncepci dispozic chodbových dom na sídlišti Lesná/. Pízemí
domu není obytné, uprosted je vnitní polokruhové schodišt, vnitní dispozice jsou
min.rozmr, balkóny jsou na fasádu zavšené. Poátek 60.let pro Františka Zounka
také znamená práci, se svým ateliérem ze Stavoprojekty /M.Dufek, V.Rudiš, L.Volák,
F.Zounek/, na brnnském sídlišti Lesná, realizovaném v letech 1962 – 1970. Sídlišt
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Lesná i v celostátním srovnání patilo mezi nejkvalitnjší velké obytné soubory i díky
promyšlené urbanistické koncepci, která citliv zachovala pírodní podmínky a
charakter území. Celek ml jednotnou výrazovou koncepci, a už vyjádenou
v použitých opakujících se materiálech nebo v prostorech. Objekty obanského
vybavení, /obchodní centra, školy/, mly prostorná vnitní atria doplnná o výtvarné
prvky. Jako místo pro hry dtí sloužilo ped každým domem zpevnné hišt
vymezené zdmi, které byly navrženy výtvarníky. Vznikla tak ada menších výtvarných
objekt od známých umlc.

Obrázek 3: Typický chodbový deskový dm na sídlišti v Brn – Lesné a
železobetonová stna oddlující dtské hišt od volných zelených ploch navržená
výtvarníkem estmírem Kafkou. Zdroj: archiweb.cz, vetrelciavolavky.cz
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Individuální výstavba po roce 1945

Po roce 1948 individuální výstavba nebyla podporována, až v roce 1953 byly
vymezeny ve vládních pedpisech O individuální bytové výstavb podmínky pro
stavbu rodinných dom. Pokud se rodinné domy stavly podle vzorových projekt
vypracovaných Státním typizaním ústavem, bylo možné získat státní pjku a s
možností nakoupit levnji stavební materiál.
V roce 1958 byla vypracována nová ada vzorových rodinných dom, byly ureny
velikostní kategorie rodinných dom, byla vymezena minimální obytná plocha, poet
osob, maximální užitková plocha a obestavný prostor a náklady rodinného domu.
Období 2.pol.60.let bylo charakteristické liberálnjšími pomry, architekti mli
možnost vtšího kontaktu se západní Evropou, což umožnilo i dosažení vtší
pestrosti v té dob spíše monotónní výstavby, zatímco pozdji v období normalizace
se v tomto trendu již nepokraovalo.
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V 70.letech došlo ke zmn bytové politiky státu k rodinným domm. Byla pijata ada
finanních pobídek k rozvoji individuální svépomocné výstavby vlastních rodinných
dom. Rozsah rodinné výstavby postupn vzrstal. V období let 1976 – 80 už inil
podíl byt v rodinných domech v SR 23% z celkového potu byt. I pes omezení
vyplývající z nízkého sortimentu stavebních materiál, které podléhalo typizaci
stavebních prvk, vznikly nkteré zajímavé stavby rodinného bydlení.
Nejvtší inspirací pro výstavbu rodinných dom byla kompaktní rodinná zástavba
zejména ve Finsku a Švýcarsku. Její inspirace se objevují v eské architektue
v používání typických vnjších materiál, /režné zdivo nebo hndé devné obklady.

Obrázek 4: 1974, skupina adových RD na ul.Píkrá v Brn. Foto: soukromý archiv
Doc. Ing. arch. N. Menšíkové, CSc. Obrázek 5: 1979 – 81, átriový RD na ul. Zákoutí.
Foto: soukromý archiv Doc. Ing. arch. N. Menšíkové, CSc.

Obrázek 6: 1965 – 68, skupina adových RD. Foto: soukromý archiv Doc. Ing. arch.
N. Menšíkové, CSc
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