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Obsahem práce je průzkum a studium československé architektury v  období od roku 

1945 do roku 1975, ve výsledku se zaměřením na specifika brněnské architektury ve 
sledovaném období. Cílem práce bude zhodnocení brněnské architektury v  období 
třiceti let po 2.světové válce v kontextu architektury socialistického Československa. 
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Czechoslovak architecture after 1945 - Specifics of the Brno post-war 

architecture in a nationwide context, the continuity of the pre-war 

architecture, response to new directions  

The thesis, using research and study of the architecture of Czechoslovakia of the 
period 1945-1975, aims to evaluate the Brno architecture of the thirty years´ period 

after the second world war, its particularities  in context of the architecture of the 
whole Czechoslovak Republic.  
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1 Současný stav řešené problematiky  

Příprava disertační práce na uvedené téma za uplynulý rok pokročila dalším 
výzkumem a novými výstupy. Byl dokončen mezinárodní projekt „Vypracování 

hodnotící metodiky architektury 1945–1979“ („arch4579“), kterého jsem se účastnila 
jako člen odborného společného zpracovatelského týmu. Ve spolupráci s  architekty 
z vídeňských architektonických kanceláří jsme podle zadání projektu vytvořili 

metodiku, která by měla být pomocným nástrojem městským odborům památkové 
péče. Projekt byl ukončen dvoudennní konferencí ve Vídni, na které jsem přednesla 
příspěvek o práci, provedené v rámci Brna. Byl vydán sborník. shrnující výsledky 

dvouleté práce, jehož jsem spoluautorem. Kromě toho i nadále pokračuji ve sběru 
dat, dokumetace a dobových materiálů a v místním průzkumu. Školitelem prof. Ing. 
arch. Vladimírem Šlapetou, DrSc. jsem byla vyslána na mezinárodní konferenci 

„Between Rejection and Appropriation. The Architectural Heritage of Socialism in 
Central and Eastern Europe“, pořádanou zastoupením mezinárodní organizace na 
ochranu památek a míst „ICOMOS“ v Lipsku. Zde jsem přednesla příspěvek na téma 

„Brněnská architektura po roce 1945“. V současné době pracuji na materiálech, které 
budou podkladem pro vydání sborníku z  této konference. 

Následuje předběžná struktura práce, která je předběžnou osnovou disertační 
práce. 

2 Úvod práce 

2.1 Zdůvodnění významnosti tématu  

Téma poválečné československé a také brněnské architektury nepatří 
k oblíbeným, všeobecné povědomí o architektuře tohoto období je omezeno na 
„přezdobenou historizující sorelu“ a poté panelová sídliště. A všeobecně 

nespecifikovaný, indiferentní vztah k  architektuře období socialismu byl impulsem 
k zevrubmému průzkumu staveb tohoto období, dobových společenských a 
politických podmínek vzniku zkoumané architektury, stejně jako formálních směrů, 

kterým dala tato architektura vzniknout.  
Svou prací bych ráda přispěla k lepší informovanosti o architektuře období 

komunismu, chtěla bych poukázat na příklady, směry, prvky architektury, které podle 
mého názoru mají promyšlenou genezi s  výsledkem kvalitní nadčasové architektury.  

Studium architektury uvedeného období mě rovněž přivedlo k  poznání, že to byly 

právě poválečné přístupy k řešení bytové otázky a následná restrukturalizace 
stavebnictví v souvislosti s komunistickým znárodněním, které významně přispěly 
k degradaci povolání architekta. Vývoj práce byl podpořen a také modifikován 

vývojem spolupráce s týmem rakouských odborníku na mezinárodním projektu.   
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2.2 Teoretická východiska, motivace 

Můj zájem o sledované období byl významně podpořen přípravou publikace 
BRNO – ARCHITEKTURA 1945 – 1990, kterou jsem pod hlavičkou Centra 
architektury vydala v roce 2009. V návaznosti na tuto práci jsem v letech 2010 - 2012 

spolupracovala na společném projektu měst Vídně a Brna „arch4579“. Již samotná 
práce na tomto projektu představovala intenzívní průzkum a hlubší studium 

poválečné architektury. V přípravě disertační práce mě kromě estetických a 
technických atributů architektury zajímají společenské a politické souvislosti doby. 

Formální proměny architektury zkoumaných let přímo souvisejí s  proměnami 

politické scény. V období po válce, kdy hlavním úkolem bylo řešení byto vé otázky, až 
do roku 1950, se architekti snažili navázat na pokrokové – levicové směry 
předválečné architektury. Po únorovém převratu v roce 1948 měl vyřešit potřebu 

nových bytů dvouletý plán rozvoje, ale neúspěšně. Po skončení dvouletky, kdy 
nastoupilo období tzv. socialistického realismu, se čeští architekti snažili, podle 
stalinského diktátu, najít národní podobu tohoto směru. Období tzv. „sorely“, 

ukončené Chruščovovou kritikou zbytečností v architektuře, doznívalo do roku 1955, 
v realizacích ještě déle. V tomto období již mnozí vynikající architekti pracovali na 

projektech, jejichž výraz byl velmi významě ovlivněn moderním mezinárodním stylem, 
a jejichž formální podobu jsme se zvykli spojovat se světovou výstavou Expo ´58 v 
Bruselu. Tento svěží styl zanechal v Brně velmi zajímavé stavby zejména v  souvislosti 

se znovuoživením brněnských veletrhů. V Brně jsou také pozoruhodné realizace 
z následujícího období, spojovaného se stylem brutalismu.  

Pro období poválečné výstavby Brna byly kromě formy charakteris tické také 

převažující funkce, často řešené programy. V období čerstvě po válce to bylo bydlení 
a související funkce – školy a sportoviště, dále zdravotnické stavby, následovaly 
významné občanské stavby, administrativa a opět bydlení – velká sídliště bytových 

domů s veškerou občanskou vybaveností a také se soubory rodinných domů. 

2.3 Metoda práce 

Průzkum (přímý průzkum staveb na místě, průzkum dostupných materiálů, 

rozhovory s pamětníky) sumarizace, extrakt výsledků průzkumu, srovnání, shrnutí, 
závěry.  

2.4 Prameny 

Archivy, stavební úřady, Internet, dobová odborná periodika. 

3 Výklad základních pojmů 

3.1 Dvouletý poválečný plán obnovy, dvouletka 

Řešení bytové krize  
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3.2 Socialistický realismus, sorela 

Socialistický realismus (Sorela, Socrel) - umělecký směr, schválený roku 1932 
Ústředním výborem Komunistické strany SSSR. Nepřirozenému úsilí o naplnění 
stalinského hesla „umění socialistické obsahem a národní formou“ byl obětován 

dosavadní rozvoj architektury a stavebnictví (obrat k  hledání výrazu v historických 
slozích - vybrány klasické formy a lidové folklórní motivy. Oblíbené dekorativní prvky - 

sgrafito, bosáže, tympanony, zubořezy; oblíbené formy - vítězné oblouky, stupňovitost 
hmoty budovy.  

3.3 Chruščovova kritika ozdobnictví 

Opuštění formy socialistického realismu, 1954 

3.4 Bruselský styl, EXPO 58 

Bruselská světová výstava v roce 1958 byla svěžím formálním impulzem, český 
pavilon na Expo 1958 v Bruselu rehabilitoval meziválečnou tradici české architektury. 

Šedesátá léta jako období politického, a tedy i společenského uvolnění, přinesla také 
řadu jedinečných příkladů architektury. 

3.5 Zprůmyslnění stavebnictví, Stavoprojekt, unifikace, typizace ve stavebnictví  

Vědecké metody v projektové práci – výzkumné ústavy. 

3.6 Období normalizace 

Období sedmdesátých a osmdesátých let - návaznost na tradici moderny, vznikly 
nové „–ismy“: brutalismus, mašinismus; vznikaly i stavby, ovlivněné stylem 

postmoderny.  

4 Historický přehled, souvislosti československé architektury 

4.1 Navázání na Československou architekturu před 2. světovou válkou 

Po osvobození v roce 1945 architekti ve své tvorbě přirozeně, v duchu tradice 
moderní architektury, pokračovali tam, kde před nástupem nacismu skončili, a tak je 
v jejich čerstvé poválečné tvorbě odkaz funkcionalismu velmi zřetelný. 

Funkcionalistické principy byly dobře propracovanou teorií pro nástup typizace a 
standardizace, které se po únoru 1948 staly vhodným východiskem pro  řešení 
poválečného nedostatku bytů. (Teorie bývalé skupiny PAS podle Karla Teigeho). 

4.2 Významná data v poválečném vývoji ve stavebnictví 

 1941 - vytvořena Stavební komise Ústřední rady odborů 
 Květen 1945 – vznikl BAPS – Blok architektonických pokrokových spolků 
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 1946 – Ústřední plánovací komise 

 1947 – BAPS se transformoval v UNII ARCHITEKTŮ ČSR  
 Březen 1948 – Akční výbor architektů ČSR – o nových formách projektování 

 Do roku 1950 – znárodněno 75% stavebních a projektových závodů 
 Září 1948 – ustaven STAVOPROJEKT  

5 Specifika brněnské architektury 1945 - 1975 

5.1 Meziválečná východiska brněnské  architektury - Funkcionalismus – teoretická 

východiska  

5.2 Společenská a politická situace v Brně po 2. světové válce 

5.3 Architektura v Brně po 2. světové válce 

 1945 – 1948 Období poválečné obnovy 

 1948 – 1958 Socialistický realismus 
 1959 – 1975 Bruselský styl   
 1959 – 1975 Období uvolnění a nástup normalizace   
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