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Zprůmyslnění stavebnictví nabízelo jedinou možnou cestu, jak rychle odstranit 
válečné škody. V prvé řadě bylo důležité začít opravovat stavby železniční dopravy, 

mostů a vrchních staveb a postupovat tak od zařízení pro stát nejdůležitějších po ty 
méně naléhavé. Poválečná stavební produkce byla závislá na množství stavebních 
hmot, na zbylém inventáři stavebních firem a počtu pracovníků. Některé staveb ní 

práce byly příliš zdlouhavé, neefektivní a drahé. Typizace charakterizuje stavebnictví 
2. poloviny 20. století především v hromadné bytové výstavbě. 
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Industrialization of Construction and Unification 

Industrialization of construction offered the only possible way to quickly remove war 
damages. First, it was important to start repairing building railways, bridges and 

overhead structures and equipment to do so from the State most important to the less 
urgent. The postwar construction output was dependent on the amount of building 
materials, the remaining inventory of construction companies and number of 

employees. Some works were too lengthy, inefficient and expensive. Typing 
construction characterizes the second half of the 20th century, especially in the mass 

housing construction. 
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1 Historie typizované výstavby 

Hromadná typizovaná výstavba je známa již od starověku. Aktuální se stala vždy, 

když hrozilo porušení rovnováhy společenského zřízení, nebo pokud živelné či lidské 
destrukce připravily lidi o přístřeší. Řešena byla řemeslným pracovním postupem, 

přestože stavby byly do jisté míry typizovány. Vznikaly všude tam, kde bylo zapotřebí 
v krátké době vystavět větší počet obytných domů, rychle a levně. Nejstarší příklad 
o standardizaci a typ je od Leonarda da Vinci Progetto di mutazione di case - 

rozmontovatelná vesnice v Romorantin na Loiře pro francouzský královský dvůr.[1]  
Dalším příkladem může být 7 domů Weberhäuser v pravidelných řadách 

uprostřed nepravidelného zastavění středověkého Norimberku nebo kolonie Fuggerei 

v Augsburgu z 16. století. Konstrukce bývá obvykle cihelná s použitím standardních 
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kamenných nebo terakotových prvků stavby (ostění, římsy apod.). 

 

Obrázek 1: Norimberk, Weberhäuser. 
Zdroj: časopisu Architektura z roku 1956, streetwiew. 

 
Českým příkladem je pernštejnská úprava fasád v 16. století na náměstí v Novém 

městě nad Metují, kde vytvořily palácové nádvoří pro renesanční zámek.  

Obrázek 2: Nové město nad Metují, typizovaná fasáda měšťanských domů. Zdroj: 
wikimedia.com 

 

Podobným příkladem je přestavba Place Royale v Paříži z počátku 17. století do 
jednotně řešeného náměstí. Typově byla zakládána nová města okolo zámeckých 

objektů (Versailles, Karlsruhe, Sankt Peterburg), nebo pevnostní města (Terezín, 
Josefov). Na přelomu 18. a 19. století se objevují v Anglii a ve Francii skupiny 
typových domů z režného zdiva s jednotně probíhající římsou. Typové nájemní domy 

stavěné pod vedením pre fekta Haussmanna v letech 1853-1868 dávají pařížským 
bulvárům reprezentativní charakter hlavního města.[2] 
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2 Normalizace, standardizace, typizace a unifikace 

Vyspělý stavební průmysl je nutnou podmínkou pro hromadnou výrobu. Větší 
hospodárnosti je dosaženo  zkoumáním, měřením a především hodnocením a 
kvalitativním určením, tedy normalizací. Normou je zachycen stav dokonalosti. Musí 

být pružná a nesmí bránit dalšímu zdokonalení. [3] Proto byl v roce 1948 založen 
Typizační a normalizační ústav, jehož úkolem bylo normy vytvářet, zkoumat je v praxi 
a dle potřeby upravovat.  

Norma je směrnice či pravidlo, které je nutné dodržovat a jeho dodržování je 
závazné.[4] Přesně stanovuje požadované vlastnosti, provedení, tvar nebo 

uspořádání opakujících se předmětů nebo způsobů a postupů práce, popř. vymezuje 
všeobecně užívané technické pojmy.[5] 

Standardizace znamená kvalitativní výběr a výrobu stavebních prvků. Je 

výsledkem logiky, analýzy, ověřených zkušeností, experimentováním a statistickým 
šetřením. Společně s normou jsou nezbytné pro hromadnou, tedy průmyslovou 
výrobu stavebních materiálů a stavebních prvků.  

Nejdražšími pracemi na stavbě byly práce řemeslné a práce při vybavení budovy, 
které v roce 1945 dosahovaly 3/5 z celkových nákladů. Bylo tedy jasné, že pro 
zhospodárnění bylo nutné začít právě s drobnými, doposud řemeslně 

opracovávanými prvky. Např. velikost okenních otvorů bylo možné stanovit a 
normalizovat na základě požadavků osvětlení a větrání podle půdorysné plochy, 

světlé výšky, hloubky traktu a účelu místnosti. Na ně navazovala výroba hotových 
okenních překladů. Velikost dveří se omezila jen na několik základních typů. Pro 
stropní konstrukce bylo potřeba navrhnout řešení, která vyhovují vhodným rozponům 

pro obytné stavby a nahradí tak pracné monolitické konstrukce či drahé ocelové 
skládané z cihelných tvarovek.  

Vyšším činitelem než je normalizace a standardizace je typizace. Typizace 

znamená stanovení větších celků a sestav pro sériovou výrobu. Lze typizovat 
kuchyně, koupelny, wc, byty a celé domy. Riziko, které při takovém postupu hrozí, si 
uvědomil v článku „Cesta ke zprůmyslnění stavebnictví“ Karel Storch: "... je třeba 

opatrnosti a nepostupovat ukvapeně... V typisaci se skrývá nebezpečí stereotypního 
opakování a ztrnulosti tvarové i dispoziční, nebude -li řízena plánovitě a ve svém 
použití stále kontrolována".[6] 

Unifikace, jako podmínka sériové výroby, je dalším z termínu zprůmyslněného 
stavebnictví. Cílem unifikace je výběr prvků z typizované řady na základě co největší 

upotřebitelnosti prvků. Zvýšením výrobních sérií a zmenšením počtu druhů podle 
potřeby vede k racionalizaci a zhospodárnění výroby. V praxi to znamenalo např. 
určení výběrů pouze potřebného počtu rozměrů oken použitelných pro typy domů 

řady T12, T13 a T14. Ve všech sériích sekcí byly používány jednokřídlové dveře 
o rozměrech 65/197 a 80/197. To vedlo k širokému rozvinutí hromadné výroby a 
používání ocelových zárubní. [7] 
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3 Nové materiály a konstrukce 

Možnosti větší prostorové diferenciace bytů, která byla v souladu se zavedenými 
konstrukčními soustavami, předcházela výroba nových stavebních hmot. Především 

na konstrukcích příček, aby bylo možné je stavět podle potřeby bez ohledu na nosné 
stropní konstrukce, se ve Švédsku a v  USA používalo lehkých betonových tvárnic 
systému Siporex.  

Válečné škody si vynutily hospodárněji využívat dřevo, a proto se upouštělo od 
tradičních vaznicových soustav. Ty se nahrazovaly úspornými konstrukcemi ze 
sbíjených nebo klížených latí a prken. Masívní dřevo bylo již v zahraničí nahrazeno 

při výrobě vnitřního vybavení deskami z lisovaných dřevitých vláken. Výhodami jsou 
především možnost použití méně kvalitního dřeva a jeho částí. Nezáleží na růstu a 
velikosti stromu. Drcením a jeho lisováním se odstraní nežádoucí vlastnosti dřeva 

(pracování, borcení). 
Hmotou budoucnosti bývala označována umělá pryskyřice, známá též pod 

obchodním názvem Bakelit. Vyráběl se z  karbonové kyseliny, získané z uhelného 

dehtu a formaldehydu. Byl nerozpustný ve vodě, vzdoroval většině chemických látek 
a neusazoval se v něm hmyz. Možnost výběru libovolné barvy a tvarů nabízel 

neomezené pole využití od tenkých listů k  potahování nábytku k výrobkům lisovaných 
v kovových formách.[6] 

4 Instalační a bytová jádra 

Zprůmyslnění vedlo k výrobě standardizovaných dílců i pro zdravotní instalace. 
Předpokladem bylo soustředění instalací v bytě do jednoho místa – příčky nebo 
šachty, kde bylo možné zajistit prefabrikaci ležatých i svislých rozvodů – vzniklo 

instalační jádro. Výrobě instalačních jader však musela předcházet sestava zdravotně 
technických předmětů i místností, v nichž byly tyto předměty instalovány. To 
dovolovaly pouze typizované stavby. Zde bylo možno uplatnit nejvyšší formu 

prefabrikovaného standardizovaného dílu – bytové jádro. Bytové jádro je monoblok 
soustřeďující celou mokrou část bytové jednotky. První pokusy o výrobu bytového 
jádra byly již před 1. světovou válkou v  USA. Mnohem později začaly být vyráběny 

např. ve Švédsku, Francii, v USA, ale k masové produkci docházelo až v zemích 
východního bloku. [8] 

První bytové jádro vzniklo v roce 1957 pod označením B-1. Buňka byla 

kompletizována včetně zařizovacích předmětů, technického vybavení kuchyně včetně 
všech rozvodů. Ke konstrukci jádra bylo použito umělých hmot. Buňka měla být 

osazována do již hotové stavby ze shora či z  boku. Vzhledem nedokonalosti stavební 
produkce byla výroba jádra B-1 odsunuta na pozdější dobu – podobná jádra se 
užívala od poloviny 60. let.  

Pro výstavbu v letech 1958-62 bylo vyvinuto jádro B-2. Užívalo se především 
u typu G58. Rozdíl mezi jádrem předchozím je především v tom, že na stavbu bylo 
dopraveno rozložené a kompletovalo se až po dokončení omítek a položení podlah 
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v bytové jednotce. Vyrábělo se v několika variantách pro různé světlé výšky s  různým 

vnitřním vybavením (například sprchovým koutem pro jednopokojové by ty).  

 

Obrázek 3: Bytové jádro B-1. Zdroj: Nová řešení domovních instalací z roku 1963 
Obrázek 4: Bytové jádro B-2. Zdroj: Nová řešení domovních instalací z roku 1963 

Obrázek 5: Bytové jádro B-2Bytové jádro B-3.  
Zdroj: Nová řešení domovních instalací z  roku 1963 

 
Druhým vývojovým stupněm bylo bytové jádro B-3 z roku 1960. Skládalo se ze 

sektorů koupelny, wc a kuchyňské linky. Jednalo se o kompletizované prostorové 
prefabrikáty. Dispozičně bylo podobné jádru B-2, ale bylo větší a umožňovalo 
variabilní řazení nejen jednotlivých objemů, ale také vstupních otvorů. Zvětšení 

vnitřního prostoru sektoru koupelny bylo dosaženo spojením umyvadla v  jeden 
celkem s vanou vyrobenou ze skelného laminátu. Umístěním ruční sprchy do drážky 
mohla vana plnit funkci bidetu. V dalších vývojových fází se počítalo také s  umístěním 



56 

 

agregátu pro vytápění celé bytové jednotky. 

 

 
Obrázek 6: Experimentální bytové jádro z plastických hmot, NDR.  

Zdroj: Nová řešení domovních instalací z roku 1963 
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