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P�edkládaný �lánek se zabývá p�edevším širší analýzou povále�ného vývoje 
v �eskoslovensku v oblasti bydlení a to jak sociálního bydlení, tak i bydlení 
individuálního. 
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Architecture in the Czechoslovak Republic After 1945, Especially Housing in 
the 1960s-1980s 

The present article deals mainly with a broader analysis of post-war developments in 
Czechoslovakia in the field of housing, both social housing and an individual housing. 
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1 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 p�ehled 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 zahrani�í od autor� Kobosil, Kolá�ek z r.1979. 

2 Historické souvislosti p�edcházejících let �ešeného období 
Rok 1945 p�inesl nejen velkou zm�nu ve spole�nosti ale i zm�nu postavení 
architekta, velké firmy byly ješt� v �íjnu téhož roku znárodn�ny a byl vyty�en nový 
program se silnou sociální tématikou, hlavní d�raz v oblasti bydlení byl kladen na 
výstavbu objekt� sociálního bydlení. Zpo�átku ve 2.polovin� 40.let vznikly stavby, 
které ješt� navazují na mezivále�nou tradici avantgardy. Nap�.byl postaven již v roce 
1946 nový obytný soubor t�ípodlažních 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 st�echou, /Zlín byl do té doby charakteristický pouze výstavbou 
menších dvoupodlažních dvojdomk� a �ty�domk�/. Další nájemní domy, které 
navazují na funkcionalistickou tradici byly postaveny v letech 1946 – 1948 v Brn� – 
Tábo�e a v Hradci Králové. V Brn� se jedná o p�tipodlažní objekty s výraznou 
sloupovou kolonádou v p�ízemí od architekt� Viléma Kuby, Ji�ího Krohy a Josefa 
Poláška. V Hradci Králové v tomto období vznikl zajímavý obytný soubor Labská 
kotlina od Josefa Havlí�ka, �ty�podlažní domy jsou ješt� navrženy a postaveny v 
kvalit� bydlení období první republiky. Podélná hmota dom� je v horních t�ech 
podlažích zvýrazn�na výrazným cihlovým obkladem, na bocích vybíhá p�ed fasádu, 
kde je podep�ena sloupy v p�ízemí, obloženými keramickou mozaikou. 

    

 

 

Obrázek 1: Obytný soubor Labská kotlina v Hradci Králové, Havlí�ek 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 p�edvále�nou stavebn� architektonickou tradici ba	ovského m�sta, 
tzv.Morýsovy domy. Byly postaveny dva osmipodlažní chodbové domy a �ada 
v�žových také osmipodlažních dom� podle projektu Miroslava Drofy. Fasády jsou 
tvo�eny z cihel, výrazným prvkem je lehká pergola lemující st�ešní terasu a 
prefabrikovaná balkónová zábradlí. V p�ízemí chodbového domu byla školka a ve 
druhém restaurace. Oba typy výškových staveb byly svým architektonickým 
charakterem v tehdejším �eskoslovensku ojedin�lé. 

      Následoval p�elomový rok 1948, soukromé architektonické kancelá�e musely být 
rozpušt�ny, ješt� v listopadu téhož roku byl založen Stavoprojekt jako sou�ást 
�eskoslovenských stavebních závod�, do kterého p�ešla v�tšina architekt�. Již roku 
1949 bylo vydáno usnesení vládnoucí strany o požadavcích na zpr�mysln�ní 
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stavebnictví, aby byla zavád�na unifikace, typizace a standardizace materiál� a prvk� 
hromadné výstavby, a proto vzáp�tí vznikl celostátní Studijní a typiza�ní ústav 
v Praze. Tyto zm�ny negativn� ovlivnily celkovou výstavbu až do roku 1990. Už 
priority výstavby v dvouletém plánu se soust�edily 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 ur�ilo duch výstavby nových �ástí m�st 
v celém �eskoslovensku, zejména v nové rozsáhlé výstavb� Ostravy a Haví�ova 
v duchu socialistického realismu. 

      

Obrázek 2: V�žový d�m ve Zlín�, Drofa Miroslav, 1949 – typické podlaží a pohled. 
Zdroj: drofa.com 

V rámci diskusí, jak poskytnout odpovídající byty co nejv�tšímu po�tu obyvatel, se 
hledaly nové formy bydlení a jedním z možných �ešení bylo kolektivní bydlení. 
Po�átkem 50.let došlo i k realizaci dvou kolektivních dom�, a to ve Zlín� a v Litvínov�. 

Hlavním tématem po�átku 60.let bylo vy�ešit otázky nedostatku bydlení, zejména ve 
velkých m�stech. D�ležitým ukazatelem bytové výstavby se stalo, kolik se postavilo 
byt� za rok. Vypisovaly se sout�že pro architekty i pro konstruktéry na nové stavby a 
technologie z prefabrikovaného betonu. V roce 1961 byl realizován v Brn� na 
K�ídlovické ulici experimentální obytný d�m, ješt� z monolitického betonu od 
Františka Zounka s osovým modulem nosných p�í�ných st�n 360cm, /tento modul 
využije Zounek i v koncepci dispozic chodbových dom� na sídlišti Lesná/. P�ízemí 
domu není obytné, uprost�ed je vnit�ní polokruhové schodišt�, vnit�ní dispozice jsou 
min.rozm�r�, balkóny jsou na fasádu zav�šené. Po�átek 60.let pro Františka Zounka 
také znamená práci, se svým ateliérem ze Stavoprojekty /M.Dufek, V.Rudiš, L.Volák, 
F.Zounek/, na brn�nském sídlišti Lesná, realizovaném v letech 1962 – 1970. Sídlišt� 
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Lesná i v celostátním srovnání pat�ilo mezi nejkvalitn�jší velké obytné soubory i díky 
promyšlené urbanistické koncepci, která citliv� zachovala p�írodní podmínky a 
charakter území. Celek m�l jednotnou výrazovou koncepci, a	 už vyjád�enou 
v použitých opakujících se materiálech nebo v prostorech. Objekty ob�anského 
vybavení, /obchodní centra, školy/, m�ly prostorná vnit�ní atria dopln�ná o výtvarné 
prvky. Jako místo pro hry d�tí sloužilo p�ed každým domem zpevn�né h�išt� 
vymezené zdmi, které byly navrženy výtvarníky. Vznikla tak �ada menších výtvarných 
objekt� od známých um�lc�. 

     

Obrázek 3: Typický chodbový deskový d�m na sídlišti v Brn� – Lesné a 
železobetonová st�na odd�lující d�tské h�išt� od volných zelených ploch navržená 
výtvarníkem �estmírem Kafkou. Zdroj: archiweb.cz, vetrelciavolavky.cz 

3 Individuální výstavba po roce 1945 
Po roce 1948 individuální výstavba nebyla podporována, až v roce 1953 byly 
vymezeny ve vládních p�edpisech O individuální bytové výstavb� podmínky pro 
stavbu rodinných dom�. Pokud se rodinné domy stav�ly podle vzorových projekt� 
vypracovaných Státním typiza�ním ústavem, bylo možné získat státní p�j�ku a s 
možností nakoupit levn�ji stavební materiál. 

V roce 1958 byla vypracována nová �ada vzorových rodinných dom�, byly ur�eny 
velikostní kategorie rodinných dom�, byla vymezena minimální obytná plocha, po�et 
osob, maximální užitková plocha a obestav�ný prostor a náklady rodinného domu. 
Období 2.pol.60.let bylo charakteristické liberáln�jšími pom�ry, architekti m�li 
možnost v�tšího kontaktu se západní Evropou, což umožnilo i dosažení v�tší 
pestrosti v té dob� spíše monotónní výstavby, zatímco pozd�ji v období normalizace 
se v tomto trendu již nepokra�ovalo. 
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V 70.letech došlo ke zm�n� bytové politiky státu k rodinným dom�m. Byla p�ijata �ada 
finan�ních pobídek k rozvoji individuální svépomocné výstavby vlastních rodinných 
dom�. Rozsah rodinné výstavby postupn� vzr�stal. V období let 1976 – 80 už �inil 
podíl byt� v rodinných domech v �SR 23% z celkového po�tu byt�. I p�es omezení 
vyplývající z nízkého sortimentu stavebních materiál�, které podléhalo typizaci 
stavebních prvk�, vznikly n�které zajímavé stavby rodinného bydlení. 

Nejv�tší inspirací pro výstavbu rodinných dom� byla kompaktní rodinná zástavba 
zejména ve Finsku a Švýcarsku. Její inspirace se objevují v �eské architektu�e 
v používání typických vn�jších materiál�, /režné zdivo nebo hn�dé d�ev�né obklady. 

     

Obrázek 4: 1974, skupina �adových RD na ul.P�íkrá 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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