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Obsahem práce je pr�zkum a studium �eskoslovenské architektury v období od roku 
1945 do roku 1975, ve výsledku se zam��ením na specifika brn�nské architektury ve 
sledovaném období. Cílem práce bude zhodnocení brn�nské architektury v období 
t�iceti let po 2.sv�tové válce v kontextu architektury socialistického �eskoslovenska. 
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Czechoslovak Architecture After 1945 

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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Sou�asný stav �ešené problematiky:  

P�íprava diserta�ní práce na uvedené téma je v sou�asné dob� ve fázi pr�zkumu, 
sb�ru dat, dokumetace a dobových materiál�. Sou�asn� provádím pr�zkum staveb 
na míst�. Získané podklady nyní studuji, a také s využitím zkušeností z práce na 
mezinárodním projektu „Vypracování hodnotící metodiky architektury 1945-1979“ 
p�istupuji k hodnocení zkoumaných staveb.  

Následuje p�edb�žná struktura práce, která, zatím v modifikovatelné a neukon�ené 
podob�, je zárodkem osnovy diserta�ní práce. 

1 Úvod práce 

1.1 Zd�vodn�ní významnosti tématu 
Problém, který je tématem mé práce, považuji za velmi zajímavý, téma povále�né 
�eskoslovenské a také brn�nské architektury nepat�í k oslavovaným, všeobecné 
pov�domí o architektu�e tohoto období je omezeno na „p�ezdobenou historizující 
sorelu“ a poté panelová sídlišt�. A všeobecn� nespecifikovaný, indiferentní vztah 
k architektu�e období socialismu je také impulsem k zevrubmému pr�zkumu staveb 
tohoto období, dobových spole�enských a politických podmínek vzniku zkoumané 
architektury, stejn� jako formálních sm�r�, kterým dala tato architektura vzniknout.  

Svou prací bych ráda p�isp�la k lepší informovanosti o architektu�e období 
komunismu, cht�la bych poukázat na p�íklady, sm�ry, prvky architektury, které podle 
mého názoru mají promyšlenou genezi s výsledkem kvalitní nad�asové architektury.  

Studium architektury uvedeného období m� rovn�ž p�ivedlo k poznání, že to byly 
práv� povále�né p�ístupy k �ešení bytové otázky a následná restrukturalizace 
stavebnictví v souvislosti s komunistickým znárodn�ním, které vedly k degradaci 
povolání architekta  

1.2 Teoretická východiska, motivace 
M�j zájem o sledované období byl významn� podpo�en p�ípravou publikace BRNO – 
ARCHITEKTURA 1945 – 1990, kterou jsem pod hlavi�kou Centra architektury 
editovala. V návaznosti na tuto práci od roku 2010 spolupracuji na spole�ném 
projektu m�st Vídn� a Brna, mezinárodním evropském projektu „Vypracování 
hodnotící metodiky architektury 1945–1979“.  Ve spolupráci s architekty z víde
ských 
architektonických kancelá�í tvo�íme metodiku, která by m�la být pomocným nástrojem 
m�stským odbor�m památkové pé�e. Práce na tomto projektu a nabyté zkušenosti 
m� motivovaly k hlubšímu studiu povále�né architektury, s rozší�eným záb�rem na 
spole�enské a politické souvislosti. 
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Formální prom�ny architektury zkoumaných let p�ímo souvisejí s prom�nami politické 
scény. V období po válce, kdy hlavním úkolem bylo �ešení bytové otázky, až do roku 
1950, se architekti snažili navázat na pokrokové – levicové sm�ry p�edvále�né 
architektury. Po únorovém p�evratu v roce 1948 m�l vy�ešit pot�ebu nových byt� 
dvouletý plán rozvoje, ale neúsp�šn�.  

Po skon�ení dvouletky nastupuje období socialistického realismu, kdy podle 
stalinského programu se �eští architekti snažili najít národní podobu tohoto sm�ru. 
Období sorely, ukon�ené Chruš�ovovou kritikou ozdobnictví, doznívalo do roku 1955, 
v realizacích ješt� déle, nicmén� špi�koví architekti už mezitím pracovali na 
projektech, jejichž výraz byl ovlivn�n bruselskou výstavou Expo 58. Tento sv�ží styl 
byl v druhé polovin� šedesátých let následován brutalismem, významný v �eské 
architektu�e byl také sm�r mašinismu. 

Jmenované formální sm�ry v architektu�e �iní m�sto Brno �itelným a chronologicky 
dob�e identifikovatelným. Pro n�která období byla krom� formy významná také 
p�evažující funkce, �asto �ešený program. Pro období �erstv� po válce to bylo bydlení 
a související funkce – školy a sportovišt�, dále zdravotnické stavby, následovaly 
významné ob�anské stavby, administrativa a op�t bydlení – velká sídlišt� bytových 
dom� s veškerou ob�anskou vybaveností a také se soubory rodinných dom�. 

Brn�nskou architekturu sledovaného období jsem podle výše uvedených formálních 
kritérií rozd�lila na následující období: I. 1945 – 1949, II. 1950 – 1958, III. 1959 – 
1968, IV. období normalizace po roce 1969. 

1.3 Metoda práce 
Pr�zkum (p�ímý pr�zkum staveb na míst�, pr�zkum dostupných materiál�, rozhovory 
s pam�tníky) sumarizace, extrakt výsledk� pr�zkumu, srovnání, shrnutí, záv�ry.  

1.4 Prameny 
- Archivy a stavební ú�ady.  
- Internet používám hlavn� ke shromaž�ování odkaz� na literaturu.  
- Odborná periodika, zejména oblíbený je �asopis Architektura �SR. 
- Významným zdrojem poznání této problematiky je pro m� spolupráce na již 

jmenovaném mezinárodním projektu „Vypracování hodnotící metodiky 
architektury 1945 – 1979“. 
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2 Výklad základních pojm� 

2.1 Dvouletý povále�ný plán obnovy, dvouletka 
�ešení bytové krize  

2.2 Socialistický realismus, sorela 
Socialistický realismus ( Sorela, Socrel) - um�lecký sm�r, schválený roku 1932 
Úst�edním výborem  Komunistické strany SSSR. Úsilí o napln�ní stalinského hesla 
„um�ní socialistické obsahem a národní formou“. Tomuto nep�irozenému úsilí byl 
ob�tován dosavadní rozvoj architektury a stavebnictví, obrat k hledání výrazu 
v historických slozích, následn� byly vybrány klasické formy a lidové folklórní motivy 
jako následováníhodné. Oblíbené dekorativní prvky - sgrafito, bosáže, tympanony, 
zubo�ezy, oblíbené formy - vít�zné oblouky, stup
ovitost hmoty budovy.  

2.3 Chruš�ovova kritika ozdobnictví 
Opušt�ní formy socialistického realismu, 1954 

2.4 Bruselský styl, EXPO 58 
Bruselská sv�tová výstava v roce 1958 byla sv�žím formálním impulzem, �eský 
pavilon na Expo 1958 v Bruselu rehabilitoval mezivále�nou tradici �eské architektury. 
Šedesátá léta jako období politického, a tedy i spole�enského uvoln�ní, p�inesla také 
�adu jedine�ných p�íklad� architektury. 

2.5 Zpr�mysln�ní stavebnictví, státní stavební podniky, Stavoprojekt, unifikace, 
typizace ve stavebnictví  

V�decké metody v projektové práci, kvalitní bydlení pro všechny 

2.6 Období normalizace 
Období sedmdesátých a osmdesátých let - návaznost na tradici moderny, vznikly 
nové –ismy: brutalismus, mašinismus,   vznikaly i stavby, ovlivn�né postmodernou.  

3 Historický p�ehled, souvislosti �eskoslovenské architektury 

3.1 Navázání na �eskoslovenskou architekturu p�ed 2. sv�tovou válkou 
Ukon�ení druhé sv�tové války a obnovení republiky, bylo velkou p�íležitostí k oživení 
tradice moderní architektury, po osvobození architekti ve své tvorb� p�irozen� 
pokra�ovali tam, kde p�ed nástupem nacismu skon�ili – silný odkaz funkcionalismu je 
v jejich �erstvé povále�né tvorb� velmi z�etelný.  
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Významným zdrojem pro p�ístup k povále�ným výzvám �ešení bytové krize byly 
principy v�deckého funkcionalismu, program bývalé skupiny PAS, jejíž �lenové podle 
teorie Karla Teigeho považovali funkcionalistickou architekturu za model dokonale 
organizované spole�nosti. Tyto funkcionalistické principy byly dob�e propracovanou 
teorií pro nástup typizace a standardizace, které se po únoru 1948 staly vhodným 
východiskem pro �ešení povále�ného nedostatku byt�. 

3.2 Významná data v povále�ném vývoji ve stavebnictví 
- 1941 - vytvo�ena Stavební komise Úst�ední rady odbor� 
- Kv�ten 1945 – vznikl BAPS – Blok architektonických pokrokových spolk� 
- 1946 – Úst�ední plánovací komise 
- 1947 – BAPS se transformoval v UNII ARCHITEKT �SR 
- B�ezen 1948 – Ak�ní výbor architekt� �SR – o nových formách 

projektování 
- Do roku 1950 – znárodn�no 75% stavebních a projektových závod� 
- Zá�í 1948 – ustaven STAVOPROJEKT  

 

4 Specifika brn�nské architektury 1945 - 1975 

4.1 Mezivále�ná východiska brn�nské architektury 
Funkcionalismus – teoretická východiska  

4.2 Spole�enská a politická situace v Brn� po 2. sv�tové válce 

4.3 Architektura v Brn� po 2. sv�tové válce 
- 1945 – 1948 Období povále�né obnovy 
- 1948 – 1958 Socialistický realismus 
- 1959 – 1975 Bruselský styl   
- 1959 – 1975 Období uvoln�ní a nástup normalizace 
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