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Abstrakt: 

Disertační práce je zaměřena na problematiku začleňování výtvarného 

umění do architektury v poválečném Československu se zvláštním zřetelem 

k vývoji v městě Brně. Hlavní výzkumné otázky – Proč se v 

Československu po roce 1945 do architektury vrátilo výtvarné umění a jaká 

koncepční řešení byla uplatněna v případě brněnských sídlišť? – jsou 

zodpovězeny ve dvou navazujících oddílech.  Prvním je výzkum 

institucionálního pozadí pro uplatňování výtvarného umění v architektuře s 

přihlédnutím k dění v městě Brně (1945–1993), závěrečná část je věnována 

třem případovým studiím, které ilustrují lokální vývoj v období 

socialistického realismu, tvůrčího uvolnění 60. let a politické normalizace. 

Cílem práce je poukázat na komplexnost zkoumaného tématu a vyvrátit 

populárně tradované přesvědčení, že začlenění výtvarného umění do 

architektury bylo v období socialismu motivováno výhradně komunistickou 

propagandou, a ukázat, že pokus o vytvoření syntézy umění a architektury 

byl podložen jak předválečnými teoretickými úvahami o výchovné funkci 

umění a jeho působení na člověka, tak potřebou zlepšit ekonomickou 

situaci výtvarníků po skončení druhé světové války. 

Klíčová slova: 
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Brno, Československo, sídliště, legislativa, socialistický realismus, 
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Abstract: 

With special attention being paid to the development in the city of Brno, 

the dissertation focuses on the issue of applying artworks in Czechoslovak 

architecture after World War II. The main research questions – Why were 

in Czechoslovakia after 1945 artworks again integrated in architecture and 

what strategies were applied in the case of the newly built housing estates 

in the city of Brno? – are answered in two successive sections. First, the 

institutional background for application of art in architecture in the light of 

the events in Brno (1945–1993) is examined; the closing part is devoted to 

three case studies that illustrate local development in the period of socialist 

realism, creative release of the1960s and political normalization. The aim is 

to highlight the complexity of the examined subject and refute a popularly 

handed down conviction that integration of artworks into architecture in the 

period of socialism was motivated exclusively by the communist 

propaganda, and to show that the attempts to create a synthesis of art and 

architecture were also based both on earlier theoretical considerations about 

the educational function of art and its effect on humans and the need to 

improve poor economic situation of artists after World War II. 

Key words: 

visual arts, architecture, communism, public art, Brno, Czechoslovakia, 

housing estates, legislation, socialist realism, normalisation, 

Gesamtkunstwerk 
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1 Úvod 

1.1 Východiska 

 

Proč se v Československu po roce 1945 do architektury vrátilo výtvarné 

umění a jaká koncepční řešení byla uplatněna v případě brněnských sídlišť? 

Tyto otázky stály za výzkumem, který jsem v posledních pěti letech věnovala 

výtvarnému řešení velkých obytných souborů. Během terénního šetření, 

rozhovorů s pamětníky a studia dobového tisku jsem se zaměřila na 

institucionální pozadí spolupráce architektů s výtvarníky a rozhodla jsem se 

sledovat, jakým způsobem se vývoj společensko-politické situace odrážel ve 

výsledné podobě výtvarného řešení veřejných prostranství a staveb. Prvním 

pokusem o připomenutí mechanismů dobové praxe byla výstava Oživit a 

ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť,
1
 která proběhla ke 

konci roku 2012 ve Výstavním prostoru Archivu Masarykovy univerzity v Brně.  

Ve své disertační práci jsem se s ohledem na výsledky archivního výzkumu 

rozhodla pro následující etapizaci výtvarného řešení obytných souborů: fáze 

socialistickorealistická (50. léta, objevují se libreta výtvarné výzdoby, 

spolupráci architektů s výtvarníky a její podobu určuje dogma oficiálního slohu, 

nikoliv legislativa); fáze tvůrčího uvolnění (60. léta, architekti plní roli kurátorů 

veřejných prostranství a architektury, spolupráce architektů s výtvarníky je 

vládním usnesením č. 355/1965 povinně vyžadována již ve fázi projektové 

přípravy, na průběh zakázek dohlíží krajské umělecké komise ČFVU); fáze 

normalizační (70. léta až počátek 90. let, návrat libret výtvarné výzdoby, ideový 

                                                             
1
 Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť (15. 11.–20. 12. 2012), 

Výstavní prostor Archivu Masarykovy univerzity, kurátorky: Jana Kořínková, Marika 

Kupková, Markéta Žáčková, grafická úprava a výtvarné řešení instalace: Linda Dostálková. 

K výstavě byl vydán dvojjazyčný katalog: Jana Kořínková – Marika Kupková – Markéta 

Žáčková, Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To Brighten Up 

and Make It Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), Výstavní 

prostor Archivu Masarykovy univerzity v Brně 2012. 
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plán spolupráce architektů s výtvarníky je vládním usnesením č. 38/1978 

vyžadován ve fázi přípravy investičního záměru, na ideový obsah zakázek a 

jejich finanční přiměřenost dohlíží výtvarné rady KNV). Každé z těchto etap se 

věnuji v obecné rovině formou samostatné studie a dokládám ji na příkladech 

vybraných obytných souborů, které situaci vhodným způsobem ilustrují. 

1.2 Metodika práce 

 

Základními výzkumnými metodami byly terénní výzkum, studium 

dobového tisku, literatury a legislativy a v neposlední řadě také rozsáhlý 

archivní výzkum. Analýza pramenů proběhla na základě průzkumu archivních 

fondů veřejných institucí a osobních archivů či pozůstalostí architektů, 

výtvarných umělců a dobových aktérů z řad teoretiků a zástupců dalších 

souvisejících profesí. Průběžně byla pořizována elektronická a fotografická 

dokumentace (plány, modely, skici, listiny, diapozitivy, fotografie, filmové 

záznamy atp.). 

Zkoumání koncepce výzdoby obytných souborů jsem podepřela teorií 

ruského historika architektury Vladimira Paperného založenou na definici 

kultury 1 a kultury 2, zejména jeho úvahami věnovanými roli textu v proměnách 

společensko-politické situace.
2
 Období socialistického realismu a normalizace, 

kdy na počátku výtvarného řešení architektury stála textová libreta či scénáře, 

můžeme tedy číst jako projev totalitní kultury 2, zatímco příklon k abstrakci a 

kurátorský (tj. čistě intuitivní nebo koncepční) přístup k zasazování uměleckých 

děl do veřejného prostoru a architektury lze chápat jako symptom kultury 1, kdy 

už umění nemusí být materializovanou formou předem schváleného textu, 

respektive posláním architektonické tvorby přestává být „ztvárnění velkých 

                                                             
2
 Vladimir Papernyj, Kapitola 3. Lyrika – epika, in: idem, Kultura 2. Architektura stalinské 

epochy, Řevnice 2014, s. 93–262.  
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hesel naší epochy jazykem architektury“.
3
 Skutečnost, že v době politického 

tuhnutí dle Paperného „žádné umění (včetně architektury, která v té době patřila 

už do ,vysokého‘ umění) nemělo mít jiný obsah než ten, který se dá vyjádřit 

slovy,“
4
 lze v Československu 50. a 70. až 80. let sledovat v souvislosti 

s kontrolními mechanismy schvalovacích komisí, které na ideový obsah 

výtvarných generelů dohlížely.  

2 Kritika literatury a pramenů 

 

Jechem práce je ukázat, jak a proč došlo k obnovení spolupráce architektů 

s výtvarníky, jak reagovalo financování spolupráce na proměny politické situace 

a jakým způsobem se tento vývoj odrazil na výtvarném generelu brněnských 

obytných souborů. Bohužel ani jedno z výše uvedených témat nelze 

v současnosti podložit studiem recentní literatury v celé jeho šíři.  

Výzkum poválečného umění ve veřejném prostoru města Brna zatím 

nedosahuje šíře pražských, olomouckých, plzeňských či západočeských 

iniciativ; veřejnosti také citelně chybí samostatná webová prezentace výtvarných 

děl, jakou jsou například Ostravské sochy.
5
 Dokumentace realizací je průběžně 

(avšak nesystematicky) doplňována v Internetové encyklopedii Brna,
6
 zejména 

v souvislosti s mapováním tvorby regionálních autorů. Tato databáze je spolu 

s plánovaným rozšířením webové verze Brněnského architektonického manuálu 

(BAM)
7
 potencionální platformou pro budoucí prezentaci výtvarného umění 

v brněnských sídlištích. V Brně byl proces zhodnocení poválečné tvorby 

                                                             
3
 Ibidem, s. 198. 

4
 Ibidem. 

5
 Ostravské sochy. Databáze uměleckých děl v architektuře a veřejném prostoru města 

Ostravy, http://ostravskesochy.cz/, vyhledáno 12. 2. 2017. 
6
 Internetová encyklopedie dějin Brna, http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/, vyhledáno 

12. 2. 2017. 
7
 Současná podoba BAMu je zaměřena zejména na prezentaci meziválečného 

architektonického dědictví, srov. Brněnský architektonický manuál. Průvodce architekturou 

1918–1945, http://www.bam.brno.cz/, vyhledáno 12. 2. 2017. 

http://ostravskesochy.cz/
http://encyklopedie.brna.cz/home-mmb/
http://www.bam.brno.cz/
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pozdržen kvůli pozornosti, která se zde již tradičně upírá především k období 

funkcionalismu. Situace v posledních letech nicméně naznačuje, že se už začal 

obracet vývoj ve prospěch výzkumu poválečného umění a architektury a 

v nadcházejícím období se dočkáme prvních pokusů o komplexní zhodnocení 

hromadné bytové výstavby
8
 i výtvarného umění

9
 dotvářejícího veřejná 

prostranství a architekturu z let 1945–1989. O tom, jak budou výsledky evaluace 

vypadat, svědčí např. série exteriérových výstav s názvem Příběh paneláku
10

 

realizovaných pod záštitou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jejíž 

jihomoravská část proběhla zkraje roku 2016 v Brně.  

2.1 Recentní literatura 

 

Výstavbě brněnských sídlišť se zatím věnovaly převážně diplomové
11

 a 

disertační práce;
12

 studie zaměřené na jejich výtvarná řešení jsou méně četné,
13

 

                                                             
8
 K publikačním a webovým výstupům se zavázal např. projekt Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního 

prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, identifikační kód 

DF13P01OVV018 (2013–2017), který byl podpořen ministerstvem kultury v rámci Programu 

aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). 
9
 Dokumentací výtvarného řešení architektury se zabývá projekt Fakulty restaurování 

Univerzity Pardubice České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, 

průzkumy a restaurování, identifikační kód DG16P02B030 (2016–2019), který byl podpořen 

ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 

identity (NAKI). 
10

 Výstava Příběh paneláku v Jihomoravském kraji (13. 1.–28. 3. 2016) byla prezentována na 

venkovním prostranství u Galerie Vaňkovka a představila historii panelových sídlišť v Brně 

(Juliánov, Lesná, Bohunice a Starý Lískovec, Vinohrady) a Mikulově. Autorem hesel byl 

historik architektury Jindřich Chatrný. Více zde: Paneláky v Brně, Paneláci, 

http://www.panelaci.cz/aktualita/panelaky-v-brne, vyhledáno 12. 2. 2017. 
11

 Např. Miroslav Divina, Podoby brněnských panelových sídlišť (diplomová práce), 

Filosofická fakulta MU, Brno 2010. – Pavlína Lesová, Brněnská sídliště (diplomová práce), 

Přírodovědecká fakulta MU, Brno 2011. – Radek Kříž, Srovnání výstavby panelových sídlišť 

Brno-Lesná a Brno-Kohoutovice (diplomová práce), Filosofická fakulta MU, Brno 2015. 
12

 Např. Lukáš Pecka, Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura (disertační práce), 

Fakulta architektury VUT v Brně, Brno 2013. – Adam Guzdek, Sídliště Lesná v kontextu času 

(disertační práce), Fakulta architektury VUT v Brně, Brno 2016. 

http://www.panelaci.cz/aktualita/panelaky-v-brne
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začínají se však stále častěji objevovat práce o regionálních umělcích,
14

 jejichž 

díla se v sídlištích nacházejí. Zatímco východiskem pro mapování souborů 

výtvarných děl byl především vlastní terénní a archivní výzkum (téma zatím 

nebylo odbornou literaturou zpracováno), otázku organizace výtvarného života 

po roce 1945 a způsobu financování výtvarného umění v architektuře už několik 

autorů otevřelo. Okolnosti vzniku Svazu československých výtvarných umělců 

(SČSVU) popsal v roce 2016 v časopise Umění Tomáš Hylmar;
15

 ve stejné době 

obhájila Alena Binarová svou obsáhlou disertační práci zaměřenou na činnost 

Svazu v letech 1956–1972.
16

 Studie týkající se agendy Českého fondu 

výtvarných umění (ČFVU) a přehledu a stavu archivních fondů, které 

dokumentují činnost jeho krajských poboček, v současnosti čeká na 

uveřejnění.
17

  

Úsilí zakladatele sdružení Vetřelci a volavky Pavla Karouse o popularizaci 

normalizační tvorby vždy naráželo na jisté nepochopení ze strany generace, 

která tato díla (a jejich autory) paušálně odsuzovala a stále odsuzuje jako 

škodlivý symptom totalitní kultury, podařilo se mu však postupně přesvědčit 

značnou část laické i odborné veřejnosti, že není možné paušalizovat. Terénní 

                                                                                                                                                                                              
13

 Např. Jana Kořínková – Markéta Žáčková, Čtyři příklady pojetí výtvarné výzdoby 

veřejných prostranství brněnských sídlišť z období 50.–80. let 20. století, in: Eva Špačková 

(ed.), Proměny architektury 2. poloviny 20. století, Praha 2012. 
14

 Např. Soňa Večeřová, Bohumír Matal – realizace v architektuře (bakalářská práce), 

Filosofická fakulta MU, Brno 2011. – Soňa Mištová, Záchrana a prezentace výtvarných 

realizací v architektuře. K dílu malíře Bohumíra Matala (diplomová práce), Filosofická 

fakulta MU, Brno 2013. – Martin Koťa, Sochařská tvorba Konráda Babraje (diplomová 

práce), Filosofická fakulta MU, Brno 2013. 
15

 Tomáš Hylmar, Od Bloku ke Svazu. Cesta ke vzniku jednotné organizace 

československých výtvarníků v roce 1947, Umění LXIV, 2016, č. 2, s. 171–181. 
16

 Alena Binarová, Svaz výtvarných umělců v českých zemích v letech 1956–1972: oficiální 

výtvarná tvorba v proměnách komunistického režimu (disertační práce), Filosofická fakulta 

UP, Olomouc 2016. 
17

 Vladislava Říhová – Zuzana Křenková, Archivní fondy podniku Českého fondu výtvarných 

umění Dílo. Písemné prameny pro výzkum umění ve veřejném prostoru socialistického 

Československa, Opuscula historiae atrium 2016, č. 2 (v tisku). 
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výzkum prováděný iniciativami,
18

 které se nechaly inspirovat aktivitami 

Vetřelců a volavek,
19

 i jejich poučenějšími souputníky z řad historiků umění
20

 

dnes beze zbytku potvrzuje Karousovu tezi, že vedle politicky angažovaných 

tvůrců se ke slovu dostali také dnes oceňovaní autoři, jimž bylo sice členství ve 

svazových organizacích z různých důvodů odepřeno, kteří ale stále měli díky 

registraci u ČFVU možnost realizovat monumentální zakázky.  

2.2 Dobová periodika a literatura 

 

Při studiu dobových periodik a literatury jsem se zaměřila jak na příspěvky 

týkající se oblasti výtvarné kultury, tak na informace o architektuře a 

stavebnictví. Základem bylo provedení rešerší v odborných čtrnáctidenících 

Československý architekt a Výtvarná práce vydávaných Svazem 

československých výtvarných umělců (ÚSČSVU/SČVU) a Svazem 

československých architektů (SA ČSR). Mezi další významné zdroje informací 

o výtvarném umění v prostoru brněnských sídlišť a o kontextu jejich výstavby 

patří jak dobový odborný tisk (Sovětská architektura. Zprávy československo-

sovětského institutu, Architektura ČSR, Domov, Projekt, Výtvarná kultura, 

                                                             
18

 Mezi dosud aktivní iniciativy, jejichž členové mapují umění ve veřejném prostoru 

poválečného Československa, lze zařadit např. slovenské sdružení Resculpture a jejich projekt 

Sochárske diela na území Bratislavy 1945–2012, http://www.supissoch.sk/, vyhledáno 19. 2. 

2017; plzeňský spolek Křížky a vetřelci a jejich Katalog drobného umění na území Plzně, 

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/, vyhledáno 19. 2. 2017; webovou databázi Ostravské sochy, 

http://ostravskesochy.cz, vyhledáno 19. 2. 2017; projekt Bilance Univerzity Palackého 

v Olomouci, jehož výstupem je tištěná monografie: Jan Jeništa – Václav Dvořák – Martina 

Mertová, Bilance. Umění ve veřejném prostoru Olomouce v letech 1945–1989, Olomouc 

2016; a také výstavní projekt Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně Prostor Zlín – 

mapování veřejného prostoru (27. 9.–20. 11. 2016), k němuž byl vydán tištěný průvodce. 
19

 Předmětem činnosti volného sdružení Vetřelci a volavky, jehož zakladatelem je pražský 

sochař Pavel Karous, je dokumentace, popularizace a ochrana výtvarného umění ve veřejném 

prostoru z období normalizace, srov. Vetřelci a volavky, http://vetrelciavolavky.cz/, vyhledáno 

19. 2. 2017. 
20

 K průkopníkům výzkumu v oblasti umění ve veřejném prostoru po roce 1945 patří Marcel 

Fišer – historik umění, ředitel Galerie výtvarného umění v Chebu a zakladatel webové 

encyklopedie věnované umění v architektuře, srov. Informační portál, věnovaný modernímu a 

současnému sochařství v České republice, http://socharstvi.info/, vyhledáno 19. 2. 2017. 

http://www.supissoch.sk/
http://krizkyavetrelci.plzne.cz/
http://ostravskesochy.cz/
http://vetrelciavolavky.cz/
http://socharstvi.info/
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Výtvarné umění, Bulletin Moravské galerie v Brně aj.), tak monografie 

architektů a autorů, jejichž tvorba je v brněnských sídlištích zastoupena.
21

 

Důležitým zdrojem informací o regionální (zejména bytové) výstavbě jsou 

noviny Pozemstav buduje. Časopis zaměstnanců závodu pro moderní stavby, n. 

p. Brno, z nichž jsem vycházela zejména při studiu období 50. let. 

V měsíčníku Architektura ČSR byly po dokončení výstavby sídlištních 

komplexů pravidelně zveřejňovány autorské zprávy, které jsou výchozím bodem 

pro určení jejich periodizace a skladby realizačních týmů; informace o autorech 

výtvarných děl jsou zde však spíše výjimkou. Katalog výstavy Výtvarní umělci 

Jihomoravského kraje. Výstava ke 40. výročí osvobození Československa 

sovětskou armádou 
22

 z roku 1985 naopak u jednotlivých autorů činných 

v oblasti jihomoravského regionu nabízí v abecedně řazených autorských 

medailonech výčet realizací v architektuře . Výsledné připsání děl konkrétním 

autorům a jejich datace je tak částečně průsečíkem informací obsažených ve 

výše zmíněných zdrojích. Další podněty přinesly publikace bývalého ředitele 

Muzea města Brna Iloše Crhonka Brno v architektuře a výtvarném umění
23

 a 

Školy jihomoravského kraje 1945–1970
24

 a také obrazová příloha katalogu 

výstavy Architektura a výtvarné umění v Brně 1948–1983,
25

 jehož autorem je 

nejplodnější brněnský autor ideologicky motivovaných textů Zdeněk Čubrda. 

                                                             
21

 Ne všichni brněnští autoři disponují monografií či katalogem výstavy. K dobře 

zdokumentované tvorbě patří např. dílo Miloše Axmana, Sylvy Lacinové, Bohumíra Matala, 

Antonína Širůčka a architektů Viktora Rudiše, Ivana Rullera a Růženy Žertové. Drobnější 

publikace obsahující soupisy realizací pojednávají např. o tvorbě brněnských sochařů Jiřího 

Marka, Ladislava Martínka, grafického designéra Jana Rajlicha st. nebo architektů Zdeňka 

Řiháka, Zdeňka Langa a Jana Dvořáka. 
22

 Zdeněk Čubrda (ed.), Výtvarní umělci Jihomoravského kraje 1985. Výstava ke 40. výročí 

osvobození Československa sovětskou armádou (kat. výst.), Dům umění města Brna 1985. 
23

 Iloš Crhonek, Brno v architektuře a výtvarném umění, Brno 1981. 
24

 Idem, Školy jihomoravského kraje 1945–1970, Brno 1971. 
25

 Zdeněk Čubrda, Architektura a výtvarné umění v Brně 1948–1983. Výstava na počest 35. 

výročí vítězství československého pracujícího lidu v únoru 1948, Dům umění města Brna 

1983.  
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Významným pomocníkem pro určení autorství realizací, které jsou 

objeveny během terénního průzkumu, nebo naopak pro vypátrání konkrétních 

děl již známých umělců přímo v terénu, jsou ročenky s názvem Spolupráce 

výtvarníka s architektem,
26

 které v letech 1974–1990 vydával Český fond 

výtvarných umění. Obsahují soupisy výtvarných děl v architektuře řazené dle 

regionů s uvedením konkrétního autora či realizačního týmu. Objevují se zde 

také údaje o investorech, v některých případech je uvedena i adresa umístění. 

Podle tohoto klíče postupuje při mapování výtvarných děl v Plzni a okolí 

iniciativa Křížky a vetřelci,
27

 problémem však zůstává monitoring realizací 

pořízených před rokem 1973.  

2.3 Archivní výzkum 

 

Průzkumu archivních pramenů jsem se věnovala systematicky od roku 

2012, soustředila jsem se přitom jak na otázku legislativních kroků, které měly 

vliv na financování umění v architektuře po roce 1945, tak na činnost Českého 

fondu výtvarných umění, na jehož půdě probíhala zasedání komisí pro 

spolupráci architekta s výtvarníkem, a na agendu výtvarných rad krajských 

národních výborů, které zkoumaly náměty výtvarných děl v období normalizace. 

Další oblastí zájmu byla výstavba obytných souborů, pro něž byla výtvarná 

výzdoba určena, a fotodokumentace zachycující jejich původní podobu.  

2.3.1 MZA: Fond G 606 Nadace českého fondu výtvarného umění 

ČFVU – Dílo (oblastní středisko Brno)  

 

                                                             
26

 Spolupráce výtvarníka s architektem. Přehled prací za rok [1973–1990], Praha 1974–1990. 
27

 Výsledky terénního šetření jsou průběžně doplňovány na webu sdružení: Křížky a vetřelci. 

Katalog drobného umění na území Plzně, http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/, vyhledáno 

16. 2. 2017. 

http://krizkyavetrelci.plzne.cz/katalog/
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Během archivního výzkumu jsem se zaměřila především na působnost 

krajského pracoviště Českého fondu výtvarných umění, jehož činnost 

dokumentuje fond G 606 Moravského zemského archivu v Brně.
28

 Fond G 606 

jsem měla možnost v posledních třech letech studovat jako vůbec první badatel, 

který o aktivity tohoto hospodářského střediska projevil zájem. Nejstarší 

dokumenty pocházejí z doby po osvobození Československa v roce 1945 a 

souvisejí s pořizováním pomníků obětem druhé světové války. Z důvodu 

nemožnosti pracovat s dokumenty mladšími třiceti let se mi bohužel podařilo 

prostudovat jen spisy do roku 1986. 

2.3.2 MZA: Fond B 338 Jihomoravský krajský národní výbor 

Brno 

 

Se schválením usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 38/1978, respektive 

vládního usnesení č. 85/1978 přišla i nová opatření v oblasti výtvarného umění 

v architektuře.
29

 Dohled nad ideovou i finanční stránkou investic do výtvarného 

řešení staveb byl z krajských uměleckých komisí ČFVU nově delegován na 

výtvarné rady krajských národních výborů, které svá stanoviska posílaly ke 

schválení Výtvarné radě Ministerstva výstavby a techniky ČSR.
30

 Dokumentace 

činnosti Výtvarné rady Jihomoravského krajského národního výboru je uložena 

                                                             
28

 Fond G 606 Nadace Českého fondu výtvarného umění (ČFVU) Dílo – oblastní středisko 

Brno, celková metráž 25,46 běžného metru, časový rozsah mylně uveden jako 1945–1968. 

Celý rozsah fondu nebyl z důvodu nemožnosti studovat materiál mladší třiceti let 

prozkoumán, v předávacích protokolech je nicméně uvedeno, že byly k archivaci předány i 

spisy z roku 1993. Činnost ČFVU byla ukončena v roce 1994. 
29

 Informace o nových opatřeních vyšlo také tiskem, a to ve Zpravodaji FMTIR, částka 3–4 ze 

dne 22. 6. 1978, srov. Dopis ředitele správy bytové a občanské výstavby Stanislava Eisnera 

vedoucímu Odboru výstavby KNV JMK Bohumilu Kolářovi ze dne 3. 4. 1980, MZA, fond B 

338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován. 
30

 Viz Metodická pomůcka vydaná Ministerstvem výstavby a techniky ČSR, MZA, fond B 

338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován. 
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v archivním fondu B 338 Moravského zemského archivu v Brně.
31

 Tento 

materiál však zatím není – podobně jako fond G 606 – zpracován a přístup 

k archiváliím je podmíněn schválením písemné žádosti. I v tomto případě jsem 

byla prvním badatelem, který o obsah fondu projevil zájem.  

2.3.3 NA: Fond Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, fond 

Úřad vlády ČSR/ČR, fond Ministerstvo kultury ČSR/ČR 

 

V Národním archivu v Praze jsou uloženy jak materiály zachycující 

kroky, které předcházely usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 38/1978
32

 ze 

dne 9. února a usnesení vlády ČSR č. 85/1978
33

 z 8. března, tak jejich plné znění 

včetně příloh, důvodových zpráv a souvisejících analýz. Dokument, který byl 

těmito opatřeními zneplatněn, tedy usnesení č. 355/1965, jež bylo prvním 

legislativním opatřením věnovaným povinné spolupráci architektů s výtvarníky, 

je zde rovněž uloženo, a to včetně doprovodné důvodové zprávy, chybějí však 

prováděcí pokyny, které k usnesení vydala Státní komise pro techniku a které 

obsahovaly postupy pro výpočet konkrétních částek určených k financování 

výtvarných prvků tvořících součást staveb.
34

  

2.3.4 MmB: Sbírka architektury a urbanismu, fond Bohuslav 

Fuchs  

 
                                                             
31

 Fond B 338 Jihomoravský krajský národní výbor Brno, celková metráž 2 105,17 běžného 

metru, časový rozsah 1960–1990 (1991). Konkrétně se jedná o kartony Výst./54, Výst./55, 

Výst./56, Výst./77, Výst./78 a Výst./79. 
32

 Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. února 1978 

č. 38 o uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě, NA, fond Úřad předsednictva 

vlády ČSSR/ČSFR, nečíslováno, fond nezpracován. 
33

 Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 8. března 1978 č. 85 k usnesení 

předsednictva vlády ČSSR ze dne 9. února 1978 č. 38 o uplatňování výtvarného umění 

v investiční výstavbě, NA, fond Úřad vlády ČSR/ČR, nečíslováno, fond nezpracován. 
34

 Prováděcí pokyny k vládnímu usnesení č. 355 z 28. července 1965 o řešení otázek uplatnění 

výtvarného umění v investiční výstavbě viz Pažoutová 2004, nepag. 
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Činnost brněnského architekta Bohuslava Fuchse spojená s úsilím o 

zavedení povinnosti vyčlenit částku na výtvarné umění z rozpočtu staveb 

financovaných z veřejných zdrojů souvisí s jeho členstvím v Bloku výtvarných 

umělců země Moravskoslezské, respektive s jeho předsednictvím 

v celorepublikovém Ústředním bloku.
35

 Ve Sbírce architektury a urbanismu 

Muzea města Brna je možné nalézt dokumenty, které svědčí o Fuchsově 

soustředěném zájmu o tuto problematiku ještě v průběhu 50. let, kdy se 

spolupráce architektů s umělci řešila v přípravném výboru Svazu architektů 

ČSR.
36

 

2.3.5 AMB: Fond U5 Sbírka fotografií  

 

Archiv města Brna disponuje rozsáhlou sbírkou fotografií, které 

dokumentují historický vývoj města včetně výstavby velkých obytných souborů 

v období mezi lety 1945–1989. Dobové snímky fondu U5 jsou důležitým 

dokladem o původní architektonicko-urbanistické podobě sídlišť, která 

v posledních letech procházejí významnou proměnou.  

2.4 Výzkum orální historie  

 

Výzkum orální historie byl veden formou rozhovorů s pamětníky 

(architekti, urbanisté, výtvarní umělci a zástupci dalších souvisejících profesí) 

během osobních setkání, v některých případech, zejména při opakovaném 

kontaktu, i telefonicky. Tyto rozhovory, jejichž předmětem byla dobová praxe 

v oblasti organizace kulturního života, výtvarné tvorby a projekční činnosti, byly 

                                                             
35

 Memorandum 1947. 
36

 Např. Studie Bohuslava Fuchse o vztahu architektury, sochařství a malířství ze dne 10. 12. 

1952, fond Bohuslav Fuchs, MmB, Sbírka architektury a urbanismu, inv. č. 224 168 nebo 

textová příprava společného referátu s Otakarem Novým a dalšími architekty z ledna 1953, 

viz např. Návrh kostry pro koreferát „Spolupráce s výtvarnými umělci“, ibidem, inv. č. 

224 873. 
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nejčastěji zaznamenávány formou písemných poznámek, méně často byl 

pořizován audio záznam.
37

   

3 Institucionální pozadí pro uplatňování výtvarného umění 

v architektuře s přihlédnutím k dění v městě Brně (1945–1993) 

 

V následující kapitole se proto věnuji činnosti Svazu československých 

výtvarných umělců, Svazu architektů ČSR a Českého fondu výtvarných umění, 

ale také předúnorovým aktivitám zemských Bloků, které měly přímý vliv na 

obnovení spolupráce architektů s výtvarníky, jež se naplno rozvinula až 

s nástupem socialismu. Pozornost bude zaměřena také na legislativní opatření, 

jejichž schválení na jedné straně vytvářelo podmínky pro vznik monumentálních 

realizací, na druhé straně regulovalo podmínky oficiální tvorby prostřednictvím 

kontrolních mechanismů, které zajišťovaly krajské umělecké komise ČFVU a 

později také výtvarné rady KNV. 

3.1 Výtvarnická komise Zemského národního výboru v Brně 

 

K navázání nové spolupráce mezi výtvarnými umělci, zejména sochaři a 

architekty, kterou zpřetrhal jak funkcionalistický sklon k purismu, tak 

nepříznivá politická situace, došlo již po skončení druhé světové války. Jisté 

zmínky dokonce svědčí o tom, že i situace v období protektorátu byla 

monumentální tvorbě nakloněna: na území země Moravskoslezské existoval 

program, který od roku 1938 zajišťoval „aby z nákladu na veřejné stavby bylo 

věnováno 5 % na uměleckou výzdobu“.
38

 O schválení záměru pořídit pomník, 

                                                             
37

 Audio záznam byl pořízen během rozhovoru s Janem Rajlichem ml., Dušanem Riedlem, 

Vladimírem Matouškem, Zdeňkem Grycem a Zdeňkem Langem. 
38

 Jaroslav B. Svrček, Monumentální nástěnná malba se realisuje na Moravě, Blok – časopis 

pro umění II, 1947, č. 1, s. 49–52, cit. s. 52. Text obsahuje výčet realizací, které měly být 

z tohoto programu financovány. 
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památník či pamětní desku jako připomínku válečných obětí bylo počínaje 

rokem 1945 třeba zažádat u Zemského národního výboru v Brně (dále jen 

ZNV), přičemž toto nařízení platilo pro celou Moravu. Za tímto účelem byla pod 

ZNV zřízena tzv. Výtvarnická komise, která vydávala k zaslaným návrhům 

odborná stanoviska, dohlížela na jejich uměleckou úroveň a vedla jejich 

evidenci.
39

  

3.2 Blok umělců země Moravskoslezské: koordinátor, garant a 

podporovatel spolupráce mezi architekty a výtvarníky  

 

Hledáme-li počátky myšlenky na povinné začleňování výtvarného umění 

do architektury při realizaci veřejných zakázek po roce 1945, stopa nás přivede 

k Bloku výtvarných umělců. Během první celostátní konference zemských 

Bloků, která se odehrála ve dnech 17. až 19. května 1946 na zámku v Dobříši, 

došlo k založení Ústředního bloku výtvarníků Československé republiky.
40

 

Předsedou sdružení se stal brněnský architekt Bohuslav Fuchs. V březnu 

následujícího roku pak ústředí vydalo tiskem memorandum O potřebách 

československého výtvarnictví
41

 adresované prezidentu republiky, členům vlády 

a Národnímu shromáždění. Cílem prohlášení bylo upozornit na krizovou situaci, 

v níž se měla aktuálně nacházet výtvarná obec, popsat příčiny tohoto stavu a 

nabídnout adekvátní řešení. Hlavním problémem byla především trýznivá 

ekonomická situace umělců vyvolaná měnovou reformou, oslabení kupní síly, 

tradičně nízký zájem o podporu místní výtvarné scény a v neposlední řadě též 

obavy z blížící se proměny politické situace. Pro nadcházející vývoj je příznačný 

                                                             
39

 Pověření Výtvarnické komise tímto úkolem a podmínky spolupráce s autory monumentů 

byly dány vyhláškou Zemského národního výboru v Brně ze dne 18. 9. 1945, č. j. 7182/IV-16, 

srov. Dopis adresovaný architektu B. Kavanovi ze dne 7. 1. 1946, zdroj: MZA, fond G 606, 

karton K. S. ČFVU Brno – Akce „pomníky“ 1–90, nečíslováno, fond nezpracován. 
40

 Ibidem, s. 175. 
41

 Memorandum 1947. Vydavatelem spisu byl Ústřední blok výtvarníků Československé 

republiky. 
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zejména požadavek na začlenění výtvarného umění do staveb financovaných 

z veřejných zdrojů, který byl celoplošně prosazen až téměř o dvě desetiletí 

později – v roce 1965. Tvůrci memoranda se tak ještě před indoktrinací 

socialistického realismu, byť v ovzduší jeho nástupu, otevřeně přihlásili 

k požadavku na obnovu spolupráce výtvarníků s architekty, kterou přetrhlo 

období „spořivého“ funkcionalismu.  

Nápadnou podobnost vykazují například opatření, k nimž bylo 

přistoupeno v USA v době Velké hospodářské krize, která se zcela logicky 

dotkla i výtvarníků. Jisté řešení této situace přinesl F. D. Roosevelt a jeho 

Federal Art Project (1935–1943) pod vedením Holgera Cahilla.
42

 Shrneme-li 

tedy v krátkosti výše uvedené poznatky, zdá se, že důvody pro opětovné 

začlenění výtvarných prvků do architektury byly v Československu před 

únorovým převratem, stejně jako v USA v době deprese, spíše ekonomické než 

politické. 

3.3 Založení Svazu československých výtvarných umělců a nástup 

socialistického realismu po roce 1948 

 

Skutečný přelom v organizaci výtvarného života v poválečném 

Československu nastal se založením Svazu československých výtvarných 

umělců, k němuž došlo 25. června 1947, ačkoliv tomu zpočátku nic 

nenasvědčovalo. Svaz měl nově převzít funkci odborové organizace výtvarníků. 

Koordinaci přípravného výboru zajišťoval Ústřední blok výtvarníků 

Československé republiky. V roce 1947 se o členství ve Svazu mohli ucházet 

jednak praktikující umělci a absolventi vysokých výtvarných škol, jednak 

výtvarné spolky, které pak svaz zastupoval.  

                                                             
42

 Federal Art Project, Wikipedia. The Free Encyclopedia, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Art_Project, vyhledáno 1. 12. 2016. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Art_Project
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Nástup vlády komunistické strany v únoru 1948 a s ním spojené 

společensko-ekonomické změny přinesly i zánik zemských Bloků. V roce 1949 

převzal roli výhradní oficiální organizace výtvarníků čerstvě založený Svaz 

československých výtvarných umělců, jehož levicová orientace vyvrcholila 

přihlášením se k metodě socialistického realismu. Založení krajských středisek 

Svazu spadá do let 1949–1950.
43

 Prvním tajemníkem jihomoravské krajské 

buňky se stal brněnský sběratel umění Jiří Škorpil.
44

 Sídlo v brněnském Domě 

umění převzal Svaz po Bloku, stejně jako spolkový majetek.  

3.4 Založení Svazu architektů ČSR 

 

Předchůdcem Svazu architektů ČSR byla organizační složka s názvem 

Svaz československých architektů, která od svého vzniku v červenci 1953 

operovala spolu se Svazem českých výtvarných umělců pod Ústředním svazem 

československých výtvarných umělců. V dubnu roku 1956 došlo k definitivní 

odluce a po ustavujícím sjezdu pak organizace dále vystupovala jako samostatný 

Svaz architektů ČSR.
45

  

 V roce 1947, kdy vyšlo tiskem již zmíněné memorandum O potřebách 

československého výtvarnictví,
46

 předsedal Ústřednímu bloku výtvarníků 

Československé republiky Bohuslav Fuchs. Jedním z bodů textu byl také 

požadavek na obnovení spolupráce architektů s výtvarníky na zakázkách 

financovaných z veřejného rozpočtu. Fuchs se od počátku 50. let zabýval rolí 

výtvarného umění v architektuře také v teoretické rovině, nyní už v intencích 

                                                             
43

 Další krajská střediska byla založena v Českých Budějovicích, Hradci Králové, Olomouci, 

Ostravě, Pardubicích, Plzni a v Ústí nad Labem. Srov. Knapík – Franc et al. 2011, s. 896. 

Autoři publikace zde ovšem nedopatřením krajské středisko založené v Brně vynechali. 
44

 Jan Rajlich st. uvádí jako prvního tajemníka, který zastával pozici před Jiřím Škorpilem, 

Jiřího Kotouče, srov. Jan Rajlich st., Brno – černá bílá, Brno 2015, s. 177. 
45

 Organizační vývoj v oblasti architektury po roce 1945 podrobněji viz Josef Pechar, Letopis 

událostí, in: idem, Československá architektura, Praha 1979, s. 47–59. 
46

 Memorandum 1947. 
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socialistického realismu, apel na převoditelnost myšlenek do praxe se však stále 

nese v duchu memoranda. Z konce roku 1952 pochází několik architektových 

strojopisných poznámek týkajících se jeho představy o obnovení součinnosti 

obou oborů. Předpokladem obnovy spolupráce měla být také výchova budoucích 

umělců a architektů. Důležitá je ale zejména závěrečná pasáž věnovaná způsobu 

zajištění potřebných finančních prostředků, kde se objevuje myšlenka týkající se 

procentuální sazby a požadavku na kategorizace staveb dle společenského 

významu stavby, která se v roce 1965, tedy s více než desetiletým zpožděním, 

promítla do podoby známé rovnice, pomocí níž byly povinné náklady na umění 

v architektuře od počátku roku 1966 kalkulovány v hlavě III rozpočtu: 

 

INvu = INst x s % x K1 x K2
47

 

• INvu = investiční náklad na výtvarné umění 

• INst = investiční náklad stavební části či objektu 

• s % = základní procentní sazba na výtvarné umění 

• K1 = koeficient společenského významu místa 

• K2 = koeficient společenské a architektonické náročnosti stavby (druhu 

stavby) 

3.5 Založení Českého fondu výtvarných umění a činnost krajských 

uměleckých komisí 

 

Český fond výtvarných umění byl založen v roce 1954 na základě zákona o 

právu autorském z roku 1953.
48

 Přímou inspirací pro tento krok byla tehdejší 

                                                             
47

 Srov. Textová příloha – Prováděcí pokyny k vládnímu usnesení č. 355 z 28. července 1965 

o řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, Pažoutová 2004 (nepag.). 
48

 Část čtvrtá, § 73 Kulturní fondy, zákon č. 111/1953 Sb. o právu autorském (autorský 

zákon), Zákony pro lidi.cz, http://zakonyprolidi.cz/cs/1953-115, vyhledáno 24. 9. 2016. 

Podrobný výklad autorského zákona a rozbor činnosti Fondu přinesl v několika číslech 

svazový časopis Výtvarná práce. Srov. A. Česák, Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 

http://zakonyprolidi.cz/cs/1953-115
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praxe v Sovětském svazu, k níž již dříve přistoupilo například Maďarsko, kde 

v roce 1954 běžela činnost fondů již třetím rokem.
49

 Agendou připomínal ČFVU 

původní účel Svazu československých výtvarných umělců vytyčený v roce 

1947: prioritou bylo především hospodářské zabezpečení tvůrčí činnosti jeho 

členů.  

Registrace u ČFVU, stejně jako členství v ÚSČSVU respektive SČSVU, 

umožňovala výtvarníkům vykonávání svobodného povolání bez ohledu na 

povinnost setrvávat v zaměstnaneckém poměru.
50

 Novinkou, kterou zákon 

přinesl, byla také možnost poskytování půjček výtvarníkům i proplácení 

zálohových plateb pro realizované zakázky nákladem Fondu.
51

 Jeho založení 

bylo také důležitým krokem k reorganizaci Svazu jakožto výběrové organizace, 

která se měla brzy rozpadnout na dvě složky: „Svaz československých 

výtvarných umělců a Svaz československých architektů.“
52

  

Spisový materiál archivního fondu G 606 obsahuje dokumenty dokládající 

především činnost Fondu zaměřenou na koordinaci zakázek na návrhy 

výtvarných děl určených pro architekturu i dohled nad jejich realizací. Za tímto 

účelem byly zřízeny specializované krajské umělecké komise, které jednotlivé 

akce schvalovaly. Za tuto službu si ČFVU účtoval procentní částku z celkových 

                                                                                                                                                                                              
1954, č. 7, s. 1 a 5. – idem, Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 8, s. 6. – idem, 

Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 9, s. 7. – idem, Nový autorský zákon, 

Výtvarná práce II, 1954, č. 10, s. 6. – idem, Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 

11, s. 7. – idem, Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 12, s. 7. – idem, Nový 

autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 13, s. 9. – idem, Nový autorský zákon, Výtvarná 

práce II, 1954, č. 13, s. 9. 
49

 Srov. Český fond výtvarných umění a jeho poslání, Výtvarná práce II, 1954, č. 11, s. 1. – 

Jaroslav Otčenášek, Český fond výtvarného umění (Několik poznámek k jeho současnému 

stavu a problematice), Výtvarná práce II, 1954, č. 18, s. 1. – Zdeněk Veselý, Příklad 

maďarského fondu, Výtvarná práce XXII, 1964, č. 21, s. 7. 
50

 Dle § 188a trestního zákona 86/1950 Sb. ze dne 12. července 1950 mohla být osoba 

vyhýbající se vykonávání pracovního poměru odsouzena za příživnictví k odnětí svobody na 

tři měsíce až dva roky. Srov. § 188a, zákon č. 86/1950 Sb. Trestní zákon ze dne 12. 7. 1950, 

Zákony pro lidi.cz, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-86, vyhledáno 18. 10. 2016. 
51

 A. Česák, Nový autorský zákon, Výtvarná práce II, 1954, č. 7, s. 1 
52

 K otázce výběrového Svazu a Fondu, Výtvarná práce II, 1954, č. 8, s. 1. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1950-86


20 

 

nákladů na pořízení díla. Fond G 606 prozrazuje, že stejný postup uplatňovalo 

ještě před vznikem Fondu i krajské středisko ÚSČSVU, jež mělo oprávnění 

zprostředkovávat svým členům zakázky na realizaci výtvarných děl, ale také 

architektonických či urbanistických projektů. Za tuto praxi si pak středisko 

nárokovalo režii ve výši 10 %.  

Uzavření hospodářské smlouvy mezi investorem a ČFVU vždy 

předcházela objednávka vystavená investorem, který měl na její vyhotovení 

vyhrazeny potřebné finanční prostředky v hlavě V rozpočtu.
53

 Z dostupných 

materiálů lze také odvodit, že až do roku 1966, kdy vešlo v platnost vládní 

usnesení č. 355/1965, nebylo možné finanční rezervu na výtvarné řešení stanovit 

konkrétním výpočtem, přesto s ní ale bylo předem kalkulováno.  

3.6 Regulace trhu s uměním a posílení role Českého fondu 

výtvarných umění 

 

Umělecký trh včetně požadavků na realizaci nových zakázek byl 

s definitivní platností regulován ke 12. prosinci 1961, kdy ministerstvo školství 

a kultury schválilo vyhlášku o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných 

umění,
54

 které měly být od této chvíle realizovány výhradně prostřednictvím 

Českého, respektive Slovenského fondu výtvarných umění. Dozor nad ideovým 

obsahem a uměleckou kvalitou měly zajišťovat krajské umělecké komise 

(KUK), k jejichž členům patřili jak zástupci Svazu československých 

výtvarných umělců, tak zástupci Svazu architektů ČSR a členů KSČ, ROH, 

popřípadě zástupci ČSM. Funkční období členů KUK bylo stanoveno jako 

                                                             
53

 Srov. např. dokumentace k plánu výstavby sídliště Úvoz, MZA, fond B124 III. manipulace, 

karton 2247, fol. 34 Sídliště Úvoz – souhrnný rozpočet s normál. kalkulací I. stupně, s. 5. 
54

 Vyhláška ministerstva školství a kultury ze dne 12. 12. 1961 o nákupu, zadávání a prodeji 

děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění, Sbírka 

zákonů č. 149/1961, v účinnosti od 1. 1. 1962, zrušeno dnem 15. 4. 1992, srov. Předpis č. 

1949/1961 Sb., Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=149&r=1961, vyhledáno 20. 11. 2016. 
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jednoleté, případně mohlo trvat i po dobu řešení konkrétního úkolu, za jehož 

účelem byla komise zřízena. Členství bylo honorované, zástupci měli rovněž 

právo na úhradu diet a cestovních nákladů spojených s výkonem práce. Jednací 

řád komisí byl dán Prováděcí směrnicí
55

 vydanou ČFVU.  

3.7 Usnesení vlády ČSR č. 355/1965 a naplnění dlouhodobého úsilí 

o povinné začlenění umění do architektury 

 

Zdá se, že dřívější přijetí celostátního legislativního opatření, na němž se 

na základě usnesení politického byra ÚV KSČ pracovalo již od roku 1959,
56

 

zbrzdily mimo jiné i následky, které přinesla kritika přemrštěného „ozdobnictví“ 

v sovětské architektuře. Tu pronesl v závěru roku 1954 první tajemník 

Komunistické strany Sovětského svazu N. S. Chruščov, čímž prakticky ukončil 

éru socialistického realismu.
57

 Informace o obratu ve stavebnictví směrem 

k prefabrikaci a typizaci dorazily bleskovou rychlostí i do Československa.
58

 Na 

chvíli se zdálo, že si umění bude do budoucna své místo v architektuře 

obhajovat jen velmi těžko. Jistým východiskem z této zapeklité situace stala 

argumentace založená na boji proti kulturnímu braku a kýči, v němž se po 

skončení války angažovali členové Bloku v čele s Františkem Kalábem.  

                                                             
55

 Prováděcí směrnice pro práci uměleckých komisí ČFVU v Praze i v jednotlivých krajích, 

MZA, fond B 338, kart. Výst./56, nečíslováno, fond nezpracován. 
56

 Návrh usnesení vlády o řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě ze 

dne 8. 7. 1965, adresováno státní komisi pro investiční výstavbu ministerstva školství a 

kultury, NA ČR, fond Ministerstvo kultury ČSR, nečíslováno, fond nezpracován.  
57

 O přijetí socialistického realismu v brněnském prostředí podrobněji zde: Jana Kořínková, 

Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem. Výtvarné umění jako součást bytové 

výstavby z období socialistického realismu v Brně, in: Koryčánek et al. 2014, s. 121–172.  
58

 Překlad vybraných konferenčních příspěvků včetně Chruščovova slavného projevu „proti 

ozdobnictví“ z prosince 1954 přinesl v knižní podobě Výzkumný ústav výstavby a 

architektury již v lednu 1955. Svazek byl vydán v nákladu 1 500 ks s označením „jen pro 

vnitřní potřebu“. Srov. Diskuse o otázkách soudobé výstavby a architektury v SSSR. Díl II. 

Výběr materiálů z Všesvazové porady stavitelů, architektů a pracovníků průmyslu stavebních 

hmot, průmyslu stavebních a silničních strojů, projektových a vědecko-výzkumných 

organisací, konané v prosinci 1954, Výzkumný ústav výstavby a architektury, Praha 1955. 
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Dvě dekády trvající úsilí československých umělců a architektů o zajištění 

finančních prostředků, jež měly přinést avizovanou syntézu umění a 

architektury, bylo nakonec odměněno usnesením vlády Československé 

socialistické republiky ze dne 28. července 1965 č. 355 o řešení otázek uplatnění 

výtvarného umění v investiční výstavbě.
59

 Jeho schválením byla po letech 

snažení definována povinná spolupráce obou oborů včetně kontrolní role 

krajských uměleckých komisí ČFVU nad jejím průběhem.
60

 Přílohy usnesení, 

zejména prováděcí pokyny, definovaly také způsob, jakým měla být částka 

určená na realizaci výtvarných děl v investiční výstavbě rozpočtována.
61

 Otázku, 

zda výtvarný prvek do investiční akce začlenit, či nikoliv, řešily kategorizační 

tabulky. V nich byl všem typům staveb přidělen koeficient, který vstupoval do 

rovnice, jíž se stanovil výpočet konkrétní částky určené na pořízení díla. Další 

koeficienty odpovídaly ekonomické náročnosti stavby a společenské funkci 

výtvarného díla.
62

 Propočty byly stanoveny tak, aby bylo na umění 

v architektuře každoročně vyčleněno 80 až 100 milionů Kčs.
63

 Architektům byla 

svěřena pravomoc výběru spolupracujících umělců, jejich schválení a debata nad 

průběhem zakázky byla v kompetenci ČFVU, respektive krajských uměleckých 

                                                             
59

 Plný název dokumentu zní Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 

28. července 1965 č. 355 o řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, 

k usnesení byla připojena Příloha k usnesení vlády čís. 355/1965. Zásady pro spolupráci mezi 

investory, projektanty a výtvarnými umělci a pro zajištění účelného využívání finančních 

prostředků na výtvarná díla, tvořící součást architektonického řešení staveb. 

Komplementárním dokumentem jsou Prováděcí pokyny k vládnímu usnesení č. 355 z 28. 

července 1965 o řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, které ve 

stejném roce vydala Státní komise pro techniku. Srov. Kořínková 2013, s. 458–459. – 

Pažoutová 2004, nepag. 
60

 Příloha k usnesení vlády čís. 355/1965. Zásady pro spolupráci mezi investory, projektanty a 

výtvarnými umělci a pro zajištění účelného využívání finančních prostředků na výtvarná díla, 

tvořící součást architektonického řešení staveb. Srov. např. Kořínková 2013, s. 459.  
61

 Srov. Prováděcí pokyny k vládnímu usnesení č. 355 z 28. července 1965 o řešení otázek 

uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, Pažoutová 2004, nepag. 
62

 Více viz Kořínková 2013. Celé znění rovnice viz pozn. č. 47.  
63

 Viz Příloha k důvodové zprávě návrhu vládního usnesení na řešení otázek uplatnění 

výtvarného umění v investiční výstavbě, s. 4, NA ČR, fond Ministerstvo kultury ČSR, 

nečíslováno, fond nezpracován. Dokument není označen datem, soudě dle dalších připomínek 

k návrhu pochází přibližně z první poloviny roku 1965. 
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komisí pro spolupráci architekta s výtvarníkem, které byly obsazeny členy obou 

svazů, jednání se účastnili též zástupci investora, jimž bylo svěřeno i hlasovací 

právo. Architekt byl během rozhodování přítomen, ale disponoval jen hlasem 

poradním. Činnost komisí se řídila vládní vyhláškou č. 149/1961. 

Už v roce 1968 ale zaznívaly hlasy, které upozorňovaly na skutečnost, že 

usnesení č. 355/1965 není důsledně dodržováno a finanční prostředky určené na 

umění jsou využívány k jiným účelům. Jistý vliv na tento stav mělo i opožděné 

vydání prováděcích pokynů.
64

  

3.8 Usnesení vlády ČSSR č. 38/1978 a výtvarné umění v investiční 

výstavbě v období normalizace 

 

Obsazení Československa vojsky zemí Varšavské smlouvy v srpnu 1968 

mělo přímý vliv i na oblast výtvarného umění v architektuře, ačkoliv se zde 

nástup normalizace projevoval postupně po celé následující desetiletí. 

Realizací kroků, které měly vést k udušení reformního úsilí v oblasti výtvarného 

umění, byla pověřena Národní fronta. Jejích požadavků, jako byla redukce 

členské základny SČVU, provedení veřejné sebekritiky Svazu za reformní 

postoje a distancování se od předchozího vedení v čele s Adolfem 

Hoffmeisterem, mělo být dosaženo pod pohrůžkou pozastavení finančních 

prostředků, které stát uvolňoval na chod organizace. Protože se tento postup 

navzdory hrozícím postihům nesetkal vždy a všude s kladným přijetím, byl 

ústřední výbor Svazu dne 2. dubna 1970 donucen k rezignaci. V Brně odstoupil 

z vedoucí funkce František Chmelař, dosavadní předseda jihomoravské pobočky 

Svazu, z ústředního výboru odešel jeho zakládající člen Václav Zykmund,
65
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 Jan Kotík – Zdeněk Chotěnovský – Milan Obrátil, Jaký bude Svaz?, Výtvarná práce XV, 

1968, č. 6, s. 9–10.  
65

 Binarová 2016, s. 190. 
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obětí čistek se stal také zakladatel Bienále Brno Jan Rajlich st., který v letech 

1961–1967 působil na postu předsedy brněnské buňky.
66

  

K 1. březnu 1972 byl stávající Svaz likvidován a všichni jeho zaměstnanci 

propuštěni. Ustavující sjezd federalizovaného Svazu slovenských výtvarných 

umělců proběhl 2. listopadu 1972 a o necelé dva měsíce později se již konal 

sjezd nového Svazu českých výtvarných umělců, jehož kandidáti byli ochotni 

spolupracovat s oficiálním představenstvem strany na konsolidaci kultury.  Do 

nově založené organizace vstoupilo jen pouhých „8 % dřívějších příslušníků 

(…). Přijati byli takřka výhradně členové KSČ, dále i někteří tzv. ,pozitivně 

bezpartijní‘ a ,angažovaní‘ členové ÚV NF.“
67

  

Během redukce členské základny SČSVU v roce 1972 sice došlo 

k vyloučení politicky nepohodlných osob (připomeňme, že členství ve Svazu 

opravňovalo výtvarníky vykonávat svobodné povolání, a tedy i realizovat 

zakázky pro architekturu), registrace u ČFVU však stále umožňovala příjem 

zakázek, aniž by byl autor aktivně politicky angažován. Mezi brněnskými 

autory, kteří byli ze Svazu pro své postoje vyloučeni, patří například již zmíněný 

grafický designér Jan Rajlich st. či sochařka a zakládající členka Svazu Sylva 

Lacinová, oba však dále získávali zakázky přes Fond na doporučení 

spolupracujících architektů. Lacinová vzpomíná, že ji vyloučení ze Svazu mimo 

jiné znemožnilo i uspořádání samostatné výstavy.
68

 Přesto patří Sylva Lacinová 

k autorům, jejíž díla jsou v prostoru města Brna zastoupena nejpočetněji. Dalším 

filtrem, který by zamezil výskytu výtvarných děl nevyhovujícího charakteru, 

respektive realizací nevyhovujících autorů, se měla stát také kontrola ideového 

obsahu, již měly zajišťovat nově ustavené schvalovací orgány. Práce na revizi 

legislativního opatření č. 355/1965 se však protáhla na několik let. 
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 Ibidem, s. 195. 
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 Ibidem, s. 196–197.  
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 Sylva Lacinová, Sylva Lacinová o sobě, in: Bronislava Gabrielová – Bohumil Marčák, 

Sylva Lacinová, Brno 1996, s. 23–28, cit. s. 23. 
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Ze závěrů listopadového pléna ÚV KSČ v roce 1974 „vyplynul úkol nově 

upravit využívání výtvarného umění v investiční výstavbě,“
69

 změna pravidel 

přitom probíhala v návaznosti na celostátně platný předpis o přípravě a 

dokumentaci staveb, jenž vešel v platnost v roce 1973.
70

 Zde se také objevuje 

nařízení, že finanční prostředky určené na výtvarná díla, která tvoří 

neoddělitelnou součást staveb, mají být koncentrovány v proslulé hlavě 

V rozpočtu.  Návrh revidovaných zásad uplatnění výtvarného umění v investiční 

výstavbě předložilo v roce 1978 ke schválení ministerstvo pro technický a 

investiční rozvoj v čele s Ladislavem Šupkou, který byl na post dosazen v roce 

1970 v souvislosti s normalizační výměnou politických špiček. 

 „Investor odpovídá socialistické společnosti za přípravu a realizaci stavby 

a je odpověden i za hospodaření s prostředky, které mu společnost k tomuto 

účelu svěřuje. Proto je odpovědným i za použití prostředků na výtvarná díla 

[zvýrazněno autorkou], která tvoří nedílnou součást staveb. Rubem této 

odpovědnosti je přirozeně i jeho právo a povinnost rozhodovat o uplatnění 

výtvarných děl v investiční výstavbě,“ uvádí se ve Zprávě o uplatňování 

výtvarného umění v investiční výstavbě z roku 1977, která byla přípravným 

materiálem pro revizi vládního usnesení č. 355/1965.
71

 Důraz na dohled 

investora nad realizací zakázek byl hlavní změnou oproti předchozí praxi. Další 

novinkou bylo zajištění kontroly nad ideovým obsahem výtvarného řešení 

staveb.
72

 Tento dozor měly zajistit výtvarné rady krajských národních výborů.
73

 

Pokud byl tedy projektový úkol schválen s tím, že se na stavbě výtvarná díla 

                                                             
69

 Ibidem. 
70

 Vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj o dokumentaci staveb 

č. 163/1973 Sb., Zákony pro lidi, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-163, vyhledáno 27. 

12. 2016. Viz zejména Část pátá. Propočtová a rozpočtová část dokumentace staveb, § 45. 
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 Příloha č. 2 – Zpráva o uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě, s. 2, fond Úřad 

předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, NA, nečíslováno, fond nezpracován. 
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 Příloha k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 38/1978 Zásady uplatňování výtvarného 

umění v investiční výstavbě, s. 3, NA, fond Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, 

nečíslováno, fond nezpracován. 
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 Ibidem, s. 4. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1973-163


26 

 

uplatní – vynechání výtvarného řešení bylo možné, muselo být ale patřičným 

způsobem zdůvodněno –, v průběhu prací na projektové dokumentaci se měl 

upřesnit jejich rozsah i ideový záměr. Investor pak zažádal pobočku ČFVU 

příslušnou k místu stavby, aby mu umělce pro daný úkol přidělil. V praxi to 

znamenalo, že byl generel výtvarné výzdoby krajskou výtvarnou radou 

schválen, aniž by byl jmenován konkrétní umělec.
74

 Realizace byla konkrétnímu 

autorovi zadána prostřednictvím ČFVU, a to na doporučení architekta nebo 

Fondu, až po schválení stavebního povolení.  

Autoři navrhovaného opatření, které mělo počátkem roku 1978 nahradit 

již nefungující usnesení z roku 1965, se snažili vyvrátit podezření, že by nová 

pravidla měla vést ke krácení finančních prostředků určených pro výtvarná 

řešení staveb. Původní propočty kalkulovaly s roční částkou 80 až 100 milionů 

korun. Aniž by však bylo usnesení č. 355/1965 důsledně dodržováno, vyšplhaly 

se v roce 1976 roční náklady na umění v architektuře na neuvěřitelných 176,1 

milionu korun a odbor investiční výstavby při Úřadu předsednictva vlády byl 

nucen konstatovat, že: „Náklady na výtvarná díla, která jsou součástí staveb, 

rostou rychlejším tempem než objemy stavebních prací na investiční 

výstavbě.“
75

  

Nové Zásady uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě byly po 

značných průtazích vyvolaných svazovými organizacemi, které vytrvale 

požadovaly návrat do roku 1965, schváleny celostátním usnesením 

předsednictva vlády Československé socialistické republiky č. 38 ze dne 9. 

února 1978
76

 a dále na národní úrovni usnesením vlády České socialistické 
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 Neoznačený strojopis, MZA, fond B 338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován.  
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 Z. Hála – M. Marek, Informace k návrhu usnesení předsednictva vlády ČSSR. Zpráva o 
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 Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. února 1978 

č. 38 o uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě, Zásady uplatňování výtvarného 

umění v investiční výstavbě. Příloha k usnesení předsednictva vlády ČSSR č. 38/1978, NA, 

fond Úřad předsednictva vlády ČSSR/ČSFR, nečíslováno, fond nezpracován. 
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republiky ze dne 8. března 1978 č. 85.
77

 Za účelem uvedení zásad do praxe byly 

v květnu 1978 vydány příslušné metodické směrnice,
78

 které určovaly obecně 

závazný postup výtvarných rad ve všech stupních řízení. Výtvarná rada odboru 

kultury jihomoravského KNV byla ustavena 24. října 1978, jejím předsedou byl 

jmenován vedoucí odboru kultury jihomoravského KNV (Jm KNV) Drahomír 

Hausner.
79

 

3.9 Usnesení vlády ČSR č. 333/1982 Poslání a směry dalšího 

rozvoje socialistické architektury a urbanismu v ČSSR 

 

Usnesením vlády ČSR č. 333/1982 k dalšímu rozvoji socialistické 

architektury a urbanismu ze dne 24. listopadu 1982
80

 byl zároveň schválen 

dokument s názvem Poslání a směry dalšího rozvoje socialistické architektury a 

urbanismu v ČSSR, jehož znění vypracoval kabinet teorie architektury 

Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA).
81

 Hlavní poselství 

dokumentu zaměřeného na budoucí směřování socialistické výstavby výstižně 

shrnuje tehdejší ředitel VÚVA Václav Chyška v úvodu k jeho 2. vydání: „(…) 
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Usnesení vlády České socialistické republiky ze dne 8. března 1978 č. 85 k usnesení 

předsednictva vlády ČSSR ze dne 9. února 1978 č. 38 o uplatňování výtvarného umění 
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Metodické směrnice
 
Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj, 

Ministerstva výstavby a techniky ČSR, Ministerstva výstavby a techniky SSR ze dne 31. 
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dalšího rozvoje socialistické architektury a urbanismu v ČSR. Usnesení vlády č. 333/1982 (2. 
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 Ibidem. 
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problém se přesouvá z oblasti otázek ,co udělat pro vysokou úroveň české 

architektury a urbanismu‘ do oblasti ,jak to udělat‘.“
82

  

Navrhovaná opatření vycházela z víry v moc architektury ovlivňovat 

způsob života, chování a uvažování lidí, kteří ji užívají. Architektura byla v 

tomto pojetí jakýmsi dvojím rámcem – jako „matka všech umění“ vytvářela 

prostor pro uplatnění dalších výtvarných disciplín; z hlediska sociologického 

měla fungovat jako nástroj transformace společnosti na novou, kvalitativně vyšší 

úroveň. Této symbiózy mělo být (možná překvapivě) dosaženo uplatňováním 

tvůrčí „metody socialistického realismu, odpovídající soudobým společenským 

a technickým podmínkám, se zřetelem k jejímu hlavnímu cíli, kterým je silné 

umělecké vyjádření pokrokových tendencí naší společnosti a výrazné ideově 

politické a morální působení [zvýrazněno autorkou].“
83

 Z narážek na nutnost 

respektovat podmínky současné doby lze vytušit, že formální podoba 

socialistického realismu měla koncem 80. let projít určitým „faceliftem“, 

požadavek na politickou úlohu umění v architektuře ale plně odpovídal praxi 50. 

let. 

4 Výtvarná řešení brněnských obytných souborů (1945–1989) 

 

V následující kapitole představuji formou případových studií tři tendence, 

kterými se vyznačují výtvarná řešení brněnských obytných souborů 

zbudovaných mezi lety 1945–1989, respektive počátkem 90. let, kdy investiční 

akce započaté v období socialismu ještě pozvolna doznívaly. Jedná se o tři etapy 

vymezené politickými událostmi, jež se přímo odrážely ve strategiích, s nimiž 

bylo k výtvarným koncepcím přistupováno, a lze o nich tedy uvažovat i 

v celostátním měřítku. Milníky představují roky 1948 (převzetí vlády ČSR 

komunistickou stranou, prosovětská orientace ČSR) a 1949 (IX. sjezd KSČ, 
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ministr informací a osvěty Václav Kopecký vyhlašuje socialistický realismus za 

jedinou přípustnou tvůrčí metodu), 1953 (úmrtí J. V. Stalina) a 1954 (kritika 

„zbytečností v architektuře“ vyslovená N. S. Chruščovem na Všesvazové 

konferenci zaměstnanců ve stavebnictví, přechod od socialistického realismu 

k typizaci a výstavbě z prefabrikátů, politické „tání“), 1968 (invaze vojsk zemí 

Varšavské smlouvy do Československa, politické „tuhnutí“, nástup 

normalizace), 1989 (události 17. listopadu, konec vlády komunistické strany, 

demokratizace, postupný útlum činnosti svazových organizací). Tyto etapy 

označuji termíny socialistickorealistická fáze (50. léta), období tvůrčího 

uvolnění (60. léta) a fáze normalizační (70.–80. léta), přičemž časové ohraničení 

odpovídající určitému desetileté je nutné brát s rezervou, protože politické 

změny se ve způsobu řešení bytové výstavby, která měla určitou setrvačnost, 

neodrazily okamžitě.  

Do těchto úseků spadá také série legislativních opatření, jež se přímo 

promítala do podmínek, a tedy i výsledné podoby spolupráce architektů 

s výtvarníky: socialistickorealistická etapa (zákon č. 111/1953 Sb. o právu 

autorském – založení ČFVU a uměleckých komisí pro spolupráci architekta s 

výtvarníkem), období tvůrčího uvolnění (usnesení vlády ČSR č. 355/1965 o 

řešení otázek uplatnění výtvarného umění v investiční výstavbě, zajištění 

finančních prostředků na umělecká díla, za výtvarnou koncepci zodpovídá 

architekt, schvalovací řízení v KUK ČFVU), období normalizace (usnesení 

vlády ČSSR č. 38/1978 a usnesení vlády ČSR č. 333/1982, kontrola investora 

nad čerpáním finančních prostředků, schvalovací řízení ve výtvarných radách 

KNV a jim nadřízené výtvarné radě Ministerstva výstavby a techniky ČSR).
84

  

V případových studiích se soustředím také na roli textových koncepcí, tzv. 

libret, generelů či scénářů výtvarné výzdoby, jež hrály v procesu spolupráce 
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 Výtvarná rada Ministerstva výstavby a techniky ČR byla ustavena v roce 1978 příkazem 

ministra resortu Františka Šrámka. Viz Příkaz ministra č. 4/1978 ze dne 10. 8. 1978, MZA, 

fond B 338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován. 
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výtvarných umělců s architekty při řešení staveb klíčovou úlohu, a to především 

v době politického tuhnutí, kdy přebíral kontrolu nad obsahem uměleckých děl 

státní aparát a kdy vědomí cenzury provázelo výtvarnou koncepci takřka od 

zrodu myšlenky, respektive kdy byla myšlenka záměrně formulována tak, aby se 

s během schvalovacího řízení ukázala jako životaschopná. V období 50. a 70. až 

80. let tak vznikaly generely, pro něž jsou charakteristické dvě vyhrocené 

polohy: ideologická bezobsažnost (poloha nekonfliktní) a ideologická 

angažovanost (poloha devótní). Pro Brno je příznačné, že v období 50. let i za 

normalizace se vyskytují polohy obě. V průběhu tvůrčího uvolnění 60. let se mi 

nepodařilo zachytit žádná textová východiska, která by stála za koncepcemi 

obytných souborů, z čehož usuzuji, že nebyla během komisionálního řízení 

zásadním kritériem pro schválení či neschválení navrhovaného výtvarného 

programu. I přes ideologický dozor KUK ČFVU je proto v souvislosti 

s obdobím „zlatých šedesátých“ let možné uvažovat o jakési autonomní 

kurátorské činnosti architektů v oblasti umění ve veřejném prostoru či o tvorbě 

stálých expozic soudobého výtvarného umění ve veřejných budovách (poloha 

kurátorská), která by si jistě zasloužila bližší zpracování také v dalších městech. 

4.1 Fáze socialistickorealistická (50. léta)  

 

Po skončení druhé světové války bylo město Brno, podobně jako další 

aglomerace v českých zemích a na Slovensku, nuceno řešit otázku bytové 

výstavby. Důvodem nebylo jen zastarávání stávajícího bytového fondu, který 

přestával splňovat základní hygienické požadavky, ale především válečné škody 

způsobené bombardováním města.
85

 Po přechodném vylidnění města 

způsobeném odsunem židovského obyvatelstva do koncentračních táborů a 

                                                             
85

 Přehled míst zasažených bombardováním včetně dobových fotografií viz webovou aplikaci 

Letecké bombardování Brna v letech 1944–45, http://www.brno.cz/bombardovani/, vyhledáno 

5. 3. 2017. 

http://www.brno.cz/bombardovani/
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vyhnáním brněnských Němců po skončení války začala populační křivka opět 

stoupat.  

Dá se předpokládat, že těsně po skončení války nebylo dotváření staveb 

pomocí výtvarného umění z ekonomických důvodů na pořadu dne, výstavbu 

tohoto období lze navíc po formální stránce stále ještě chápat jako přímé 

pokračování funkcionalismu, do roku 1947 už ale spadá také vydání 

Memoranda ústředního bloku výtvarníků Československé republiky: O 

potřebách československého výtvarnictví.
86

 Situace se sice nakonec ve prospěch 

výtvarného umění v architektuře skutečně obrátila, k proměně názoru však 

nedošlo vlivem úsilí zemských Bloků, ale v důsledku politických změn, které 

přišly s nástupem vlády Komunistické strany Československa v únoru 1948. 

V následujícím roce se po vzoru Sovětského svazu zdejší kulturní obec 

přihlásila k metodě socialistického realismu, který byl vyhlášen závazným 

tvůrčím směrem, jenž se vztahoval na všechny oblasti kultury, a prosovětská 

orientace se začala odrážet nejen na architektonickém pojetí staveb, ale také na 

reorganizaci výtvarného života.
87

 

Zestátnění národního hospodářství brzy dolehlo i na oblast stavebnictví a 

projekční praxe – založení brněnského Stavoprojektu, který pohltil soukromé 

ateliéry, spadá už do října roku 1948, prvním ředitelem se stal Vilém Kuba.
88

 

K architektuře vázané výtvarné umění začalo plnit úlohu odpovídající zásadám 

nového slohu, jehož historizující forma ostře kontrastovala s meziválečným 

modernismem, který byl starším projektem levicové avantgardy, jejíž členové se 

po roce 1948 více či méně ochotně přizpůsobovali socialistickorealistickému 

tvarosloví. Téma obnovení spolupráce architektů a výtvarných umělců 
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 Memorandum 1947. 
87

 Sjezd národní kultury se uskutečnil ve dnech 10.–11. 4. 1948 ve Velkém sále pražské 

Lucerny. Více viz Knapík – Franc et al. 2011, s. 840–842.  
88

 O historii brněnského Stavoprojektu podrobněji pojednává studie Václava Kasalického, viz: 

Ke čtyřiceti letům socialistického projektování v Brně, in: STAVOPROJEKT 1948–1988. 40 

let architektonické tvorby Stavoprojektu, Brno 1988, nepag.  
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rezonovalo už mezi texty z dubna 1948, které avizovaly nadcházející Sjezd 

národní kultury.
89

  

O vhodnosti opětovného využití starobylé techniky terakoty, pro renesanci 

typického sgrafita a nově též prefabrikovaného ornamentu při úpravě fasád 

informoval československé architekty od roku 1951 časopis Sovětská 

architektura. Zde byly také pravidelně zveřejňovány statě domácích i 

sovětských architektů zaměřené na socialistický realismus. Chruščovovo 

negativní hodnocení nákladné socialistickorealistické výstavby v roce 1954 

vedly k zániku tohoto úzce profilovaného periodika. V roce 1955 vystřídal 

Sovětskou architekturu čtrnáctideník Československý architekt vydávaný 

Svazem československých architektů a doposud ražená tvůrčí metoda se stala 

terčem nekompromisní kritiky.  

V místních podmínkách se nový sloh uplatnil zejména v bytové výstavbě a 

v objektech občanské vybavenosti, jako jsou školská zařízení, zařízení 

předškolní výchovy a ubytovací kapacity pro vysokoškolské studenty.
90

 Přestože 

v Brně nebyl lokalizován těžký průmysl a hromadná bytová výstavba zbudovaná 

ve stylu socialistického realismu se zde neprojevila zdaleka v takovém měřítku 

jako v průmyslových centrech typu Ostravy, Havířova, Kladna nebo Mostu, 

dochovaný fond není svým rozsahem nijak zanedbatelný. V obecnější rovině se 

tématu naposled věnoval Jan Kristek;
91

 bytovou výstavbou z období 50. let 

obsahující prvky výtvarné výzdoby jsem se podrobněji zabývala v roce 2015.
92

  

Ke komplexně řešeným obytným souborům pak patří dřívější sídliště 

Leninova (dnes Kounicova), ansámbl v ulici Zemědělské, bytový komplex 

vymezený ulicemi Kounicova, Klatovská, Botanická a Hrnčířská (dále jen 

                                                             
89 

Ibidem, s. 826–828.
 
 

90
 Výjimku tvoří například vazební věznice v Brně-Bohunicích, Biofyzikální ústav ČSAV a 

administrativní budova Hutního projektu na Moravském náměstí. 
91

 Jan Kristek, Fragmentovaná sorela. Brněnská dynamika procesu výstavby 50. let, in: 

Koryčánek et al. 2014, s. 61–120. 
92

 Jana Kořínková, Mezi architektonickým dekorem a autonomním dílem. Výtvarné umění 

jako součást bytové výstavby z období socialismu v Brně, in: ibidem, s. 135–172. 
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Klatovská) a sousední drobnými sgrafity pojednaný obytný blok mezi ulicemi 

Tučkova, Zahradníkova, Botanická a Hrnčířská (dále jen Tučkova) s figurálními 

reliéfy Konráda Babraje a Miloše Axmana a dvěma volnými skulpturami s 

motivem hrajících si medvědů Sylvy Lacinové.
93

  

Z archiválií Českého fondu výtvarných umění ve fondu G 606 MZA jasně 

vyplývá, že výtvarné řešení obytného souboru Klatovská bylo pevně tematicky 

svázáno. Autorem projektu, který vznikal v polovině 50. let, byl architekt 

Vojenského projektového ústavu František Koplík, generel výtvarné výzdoby 

dodal spolu s rozpočtem na žádost projektanta Svaz. O této skutečnosti svědčí 

dochované podrobné libreto určující ikonografii exteriérové a interiérové 

výzdoby, o jehož vyhotovení požádal v červenci roku 1955 tajemníka 

jihomoravské pobočky ÚSČSVU Zdeněk Jaroš, zástupce Vojenského 

projektového ústavu se sídlem v Brně.
94

 V následujícím měsíci obdržel Jaroš od 

Svazu dokument s návrhem úpravy fasád, zeleně a interiérů včetně finanční 

kalkulace, aniž by však byla zmíněna jména konkrétních autorů – umělci měli 

být vybráni až na základě soutěže: „Jako jednotící myšlenku výzdoby celého 

prostoru navrhujeme ,Boj mládeže za mír‘, která svojí šíří a mnohotvárností 

zaručuje optimistickou výzdobu jak v oboru malířském, sochařském i 

architektonickém.“
95

 Z dochovaných dokumentů sice není možné autora libreta 

určit, z dnešní podoby komplexu je však stále patrné, že jednotící myšlenka byla 

pro umělce závazná.  

                                                             
93

 Sousoší byla odstraněna v roce 2016 v souvislosti s rekonstrukcí dětského hřiště přilehlé 

mateřské školy. Dnes se obě realizace nacházejí ve spodní části parkové zóny, jež náleží 

k plaveckému areálu na Kraví hoře v Brně. 
94

 Dopis Zdeňka Jaroše adresovaný Krajskému středisku Svazu československých výtvarných 

umělců v Brně ze dne 19. 7. 1955, MZA, fond G 606, kart. KS Dílo Brno / Ukončené akce / 

Spolupráce výtvarníka s architektem 1959–1961, složka Vojenský projektový ústav Brno. 

Výtvarná spolupráce na objektu obytného bloku Hrnčířská, Leninova, Šumavská a Botanická, 

nečíslováno, fond nezpracován. 
95

 Nepodepsaný dopis s názvem Spolupráce s výtvarníkem adresovaný Vojenskému 

projektovému ústavu, pobočka Brno, ze dne 22. 9. 1955, ibidem. 
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S ohledem na rekonstrukce, kterými obytný soubor prošel, dnes není 

možné s jistotou říci, zda byly plánované umělecké prvky realizovány v plném 

rozsahu. Do dnešních dní se dochovala především série domovních znamení 

z keramických prefabrikátů, sgrafitová výzdoba a keramické reliéfy zobrazující 

téma dětských her. Mezi autory, kteří se zde uplatnili, patří sochař Václav 

Lokvenc, další výtvarníky včetně tvůrců sgrafit se dosud nepodařilo 

identifikovat. Velmi dobře je naopak zdokumentován průběh výzdoby 

sousedního bloku v Tučkově ulici, kde se pro změnu nedochovalo textové 

libreto. Jednání ohledně výtvarného řešení se zde rozběhla už počátkem roku 

1954, tedy o několik měsíců dříve než v Klatovské. Za vznikem tohoto 

ansámblu stál rovněž Vojenský projektový ústav a patrně ho lze také spojit se 

jménem architekta Františka Koplíka,
96

 dokumenty jako projektanta zmiňují i N. 

Horáčka.
97

 Až do roku 2015 zde byla výtvarná výzdoba dochována v takřka 

neporušené podobě a její typologie plně odpovídala dobové praxi: objevuje se 

zde prefabrikovaný ornament i autonomní autorská díla, k použitým technikám 

patří cementové sgrafito, keramický reliéf i kamenické prvky. Přestože dnes 

není libreto výzdoby k dispozici, lze odtušit, že jednotícím prvkem je téma 

rodiny; řešení vnitrobloku odpovídá funkci zařízení situovaných v obou 

protilehlých křídlech, tj. domu pionýrů a mateřské škole.  
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 Srov. popisek pod fotografií obytného souboru, Jan Tabor – Renata Vrabelová et al., 

Vypracování hodnotící metodiky architektury období 1945 až 1979 / Entwicklung einer 

Bewertungsmethodik der Architektur von 1945 bis 1979, Brno – Vídeň 2012, s. 24.  
97

 Jednání o výtvarném řešení obytného bloku se v roce 1954 jako zástupci Vojenského 

projektového ústavu zúčastnili Ing. arch. N. Horáček, projektant Ing. Zd. Hejda a Št. Horák. 

Srov. Zápis týkající se výtvarného doplnění projektu bytovek blok Botanická ulice ze dne 28. 

1. 1954, MZA, fond G 606, kart. KS ČFVU Brno / Akce III, složka Vojenský projektový 

ústav. Obytný blok Botanická ulice – výtvarná spolupráce, nečíslováno, fond nezpracován. 

Jméno N. Horáčka je přitom na rozdíl od Františka Koplíka zmiňováno opakovaně. 
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4.2 Fáze tvůrčího uvolnění (60. léta) 

 

S odklonem od nákladné historizující architektury přišlo v polovině 50. let 

krátké mezidobí vyplněné testováním nových technologií výstavby z 

prefabrikátů, které měly přinést finanční úspory, zrychlení stavebních procesů a 

jejich následné celoplošné uplatnění. ÚV KSČ za tímto účelem v roce 1955 

přijalo usnesení O opatřeních ke zprůmyslnění a dalšímu rozvoji stavebnictví.
98

 

V Brně je etapa experimentální bytové výstavby
99

 spojena především se jménem 

architekta Františka Zounka, který později získal značné renomé jako hlavní 

architekt sídliště Lesná, kde se setkáváme s nejvýmluvnějším příkladem 

výtvarného řešení bytové výstavby 60. let.
100

  

Tento reprezentativní obytný soubor se v dnešní době stále častěji stává 

předmětem výzkumu, a to ať už formou monografického zpracování, nebo 

dílčích studií.
101

 Komplexní přehled mapující vývoj sídliště od jeho založení do 

současnosti naposled představil Martin Maleček.
102

 O skutečnosti, že se jedná na 

svou dobu o velkorysý a reprezentativní počin, svědčí fakt, že na program 

devátého světového kongresu UIA, který v roce 1967 hostila Praha, byla 
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 Josef Pechar, Československá architektura 1945–1977, Praha 1979, s. 52. 
99

 O počátcích brněnské bytové výstavby prováděné panelovou technologií více viz Markéta 

Žáčková, Od „nearchitektury“ k experimentu. Nástup panelové bytové výstavby v Brně mezi 

lety 1955–1960, in: Koryčánek et al. 2014, s. 173–224.  
100

 Následující text vychází z již publikované studie, viz Jana Kořínková, Obytný soubor 

Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k památkové ochraně, Zprávy památkové péče LXXV, 

2015, č. 4, s. 322–330. 
101

 Ze socioekonomického a demografického hlediska se sídlištěm Lesná zabývala Pavlína 

Lesová, viz Pavlína Lesová, Brněnská sídliště (diplomová práce), PřF MU Brno 2011, s. 36–

37. Urbanistickou strukturou Lesné se zabýval architekt Lukáš Pecka, viz Lukáš Pecka, 

Brněnská sídliště a jejich urbanistická struktura (disertační práce), FA VUT Brno 2013, s. 

124–128. 
102

 Martin Maleček, Sídliště Lesná – unikátní příklad panelového obytného celku, in: Jiří 

Mihola – Aleš Filip (eds.), Brno v proměnách staletí: kapitoly z dějin města pod Špilberkem, 

Brno 2014, s. 177–188.  
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zařazena i exkurze po tomto sídlišti.
103

 K příležitosti návštěvy mezinárodní 

delegace sepsal historik architektury Dušan Riedl ve spolupráci s Bohumilem 

Samkem praktického průvodce brněnskou moderní architekturou.
104

 

Sídliště Za Tišnovkou, nesoucí od roku 1965 úřední název Lesná,
105

 bylo 

v době svého vzniku největší investiční akcí poválečné bytové výstavby nejen 

v Brně, ale i v celém Československu. Projekční práce byly svěřeny brněnskému 

pracovišti Stavoprojektu. Samotná realizace bytových domů a občanské 

vybavenosti spadá do let 1962–1970; s jistým zpožděním pak byla dokončena 

budova polikliniky na Halasově náměstí.
106

 V první polovině 70. let byla Lesná 

dále rozšířena o bytové domy na ulicích Třískalova a Barvy. Původní záměr se 

bohužel nepodařilo dokončit v plánovaném rozsahu – to se týká zejména tzv. 

jižního centra občanské vybavenosti. Území se dělilo na celkem pět částí. Tyto 

tzv. okrsky spadaly do kompetence architektů Ladislava Voláka (1. a 3. okrsek), 

Viktora Rudiše (2. a 5. okrsek) a Miroslava Dufka (4. okrsek). Na návrhu 

dopravního řešení spolupracoval Ivan Veselý. Vedoucím architektem celého 

projektu se stal František Zounek, spoluautor konstrukčního typu B 60, který je 

na Lesné použit u osmipodlažních deskových a dvanáctipodlažních věžových 

domů. Zounek zde zúročil své předchozí zkušenosti s experimentální bytovou 
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 Kongres Mezinárodního svazu architektů (UIA/Union internationale des Architectes) 

věnovaný tématu architektura a životní prostředí se konal 3.–7. července 1967.  
104

 Dušan Riedl – Bohumil Samek, Moderní architektura v Brně 1900–1965: průvodce, Brno 

1967. K příležitosti konání kongresu UIA byla vydána také vícejazyčná brožura věnovaná 

projektu sídliště Lesná: Roštlapil –Hradilová (eds.) 1967. O dva roky později vyšlo 

„pokračování“: Roštlapil – Zounek (eds.) 1969. 
105

 Milena Flodrová, „Poetika místa“ – k pojmenování ulic a náměstí na sídlišti Lesná, in: 

Maleček (ed.) 2012, s. 31.  
106

 Budova polikliniky byla dokončena v roce 1972, autorkou je Libuše Kopřivíková, 

spolupracovnice významného architekta brněnských nemocnic Miroslava Spurného. Dalším 

zdravotnickým zařízením, na němž se architektka autorsky podílela, je městská poliklinika 

v Blansku, jejíž otevření spadá do roku 1968. V roce 2017 bude zahájena kompletní 

rekonstrukce objektu polikliniky dle projektu studia Arch.Design project, a. s., více viz ČTK, 

Brno hledá firmu na rekonstrukci polikliniky na Lesné, Archiweb.cz, 

http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=21295, vyhledáno 14. 3. 2017. 

http://archiweb.cz/news.php?action=show&type=1&id=21295
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výstavbou,
107

 zejména s prvkovou typizací uplatňující celostěnové panely, jež 

nasbíral coby člen pracovní skupiny B 60
108

 fungující od počátku roku 1960 při 

brněnském podniku Pozemní stavby.
109

 Pro čtyřpodlažní zděné bodové domy 

Zounek na Lesné využil modifikovaný typ T 02 B; panelová bytová výstavba 

70. let v ulicích Třískalova a Barvy byla provedena typem T 06 B. Výrazný 

urbanistický prvek tvořily nejen objekty občanské vybavenosti, tzv. okrsková 

centra služeb Lučina, Polana, Dukát a Obzor, ale také budovy jeslí, mateřských 

a pavilonově řešených základních škol, které byly citlivě zasazeny do svažitého 

terénu. K jednoznačným kladům sídliště bývá odbornou veřejností řazeno 

zakomponování existující vzrostlé zeleně, tzv. Čertovy rokle, do centra 

obytného souboru a koncentrace občanské vybavenosti při tomto zeleném 

pásmu, které umožňuje pohodlný pohyb pro pěší.  

Pro sídliště Lesná je příznačné množství výtvarných prvků, které tvoří 

neoddělitelnou součást zdejších veřejných prostranství. Tento soubor v dnešní 

době čítá téměř tři desítky výtvarných děl, ne všechna byla ovšem pořízena 

v rámci investiční akce Lesná. Klíčem k identifikaci realizací, které vznikly jako 

přímá součást sídliště, jsou osobnosti architektů Miroslava Dufka, a především 

pak Viktora Rudiše. Jejich výběr autorů „kurátorským způsobem“ ovlivnil 

celkovou podobu výtvarného řešení veřejných prostranství a architektury 

veřejně přístupných budov na Lesné. Jádro celého souboru tvoří monumentální 

díla; vedle keramických, kovových a betonových plastik se jedná o sérii tzv. 

dekorativních stěn, tedy o výtvarně zpracované funkční prvky, jejichž rolí bylo 
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 K Zounkově experimentální bytové výstavbě prováděné technologií litého betonu patří 

třípodlažní bytové domy ve Vinařské ulici z roku 1959 a obytný soubor v Křídlovické ulici 

v Brně z roku 1961, podrobněji viz Žáčková 2014, s. 173–186. 
108

 Vedoucím skupiny B 60 byl Jan Havránek (Pozemní stavby), k zakládajícím členům 

kromě již zmíněného Františka Zounka patřili architekti Očadlík a Šifalda (Stavoprojekt 

Brno), Otakar Meluzín (Vysoké učení technické v Brně) a inženýři Pek a Vrbecký 

(Jihomoravská Prefa), srov. Skupina B 60, Pozemstav buduje: časopis pracujících o. p. 

Pozemní stavby Brno VII, 23. 2. 1960, č. 7, s. 2. 
109

 Ibidem. 
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jednak oddělení dětských hřišť od okolní zeleně, jednak humanizace okolí 

dlouhých deskových domů. Výběru autorů a konzultace umístění jednotlivých 

objektů se ujal Viktor Rudiš. Začlenění výtvarného umění do architektury, 

respektive budov předškolního a školního vzdělávání bylo v kompetenci jejich 

autora Miroslava Dufka.
110

 Jak vyplývá z dobové praxe, na začátku tvorby vždy 

stálo také architektovo zadání, v tomto případě požadavek na návrh tzv. 

dekorativních stěn. To potvrzuje i Rudiš: „Vymysleli jsme si takový systém, že 

jsme mezi jednotlivými bloky navrhli zpevněná hřiště, obdélník s hřištěm, kde 

jsme založili koncepci stěn, které tuto plochu vymezovaly od okolní zeleně. A na 

tyto stěny, které byly v podstatě přibližně stejné rozměrem, jsme vyzvali k 

předložení návrhů výtvarníky, které jsme znali. (…) Návrhy vypracovali moji 

přátelé výtvarníci.“
111

 Na dotaz Kateřiny Pažoutové, zda architekt určoval i typ 

použitého materiálu, Rudiš odpověděl: „Ne, my jsme jenom řekli rozměr a výšku 

stěn. Kafka si vybral betonovou stavebnici, Matal to dělal z cihel, Navrátil to 

obložil barevnou keramikou, Lacinová to měla z betonu. Bylo to na nich. My 

jsme jenom chtěli, aby to mělo formát, který byl daný půdorysem hřiště.“
112

 Dá 

se tedy říci, že v době prefabrikace, jeřábového urbanismu a typizačních 

sborníků se architekti touto cestou tvůrčím způsobem realizovali jako kurátoři 

stálých výstavních expozic ve veřejných prostranstvích, a to především v období 

60. let, kdy byl ideologický diktát socialistického realismu potlačen a usnesení č. 

                                                             
110

 Informaci o Dufkově výběru umělců jsem v roce 2015 konzultovala s Tamarou 

Diviškovou, autorkou keramického reliéfu Vrána, který je umístěn na zídce zahrady dnešní 

MŠ Nejedlého. Dle ústního sdělení výtvarnice se architekt obrátil na jihomoravskou pobočku 

Českého fondu výtvarných umění s žádostí o zprostředkování výběru umělce. Tímto 

způsobem došlo mezi Diviškovou a Dufkem k prvnímu kontaktu, který následně vyústil 

v dlouhodobější spolupráci. Během pořizování soupisu výtvarných děl v prostoru sídliště 

Lesná v roce 2012 pomohl architekt korespondenční formou určit autora dřevěných skulptur 

umístěných ve vestibulu ZŠ v ulici Blažkova a Nejedlého. 
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 Kateřina Pažoutová, Rozhovor s Viktorem Rudišem, Prostor Zlín XI, 2004, č. 1, s. 29–31, 

cit. s. 29. 
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 Ibidem, s. 30. 
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355/1965 zajistilo jak potřebné finance, tak přenos kompetencí ve výběru 

spolupracujícího autora na architekty. 

K dnešnímu dni čítá průběžně doplňovaný seznam 29 realizací v exteriéru 

(včetně dvou nezvěstných) a 9 realizací v interiéru (včetně tří odstraněných). 

Vyjma za nejasných okolností zmizelé skulptury Balvan Miloše Chlupáče z roku 

1965, která se před rekonstrukcí objektu nacházela v atriu občanské vybavenosti 

Polana, a sochařsky pojednaných herních prvků Čestmíra Kafky z druhé 

poloviny 60. let v ulici Nejedlého a Brožíkova je původní soubor výtvarných děl 

v prostoru sídliště zachován v takřka neporušené podobě. Naprostá většina z 

nich je dnes majetkem města. Péčí odboru kultury Magistrátu města Brna jsou 

realizace průběžně restaurovány, a to zejména s ohledem na aktuální výskyt 

vandalských zásahů.
113

 Celkově je možné konstatovat, že se jedná o příkladně 

udržovaný soubor výtvarných děl vytvořených osobnostmi, které svým 

významem přesahují rámec regionu. V rámci zachování jeho úplnosti je v blízké 

budoucnosti nutné přistoupit k rekonstrukci prefabrikované stěny Zdeňka Palcra 

a plastiky Ptáci Ladislava Martínka, jež je potencionálně ohrožena plánovanou 

revitalizací centra Obzor.  

4.3 Fáze normalizační (70. léta až počátek 90. let) 

 

 Důraz na text jakožto východisko výtvarného řešení velkých obytných 

soborů i jednotlivých staveb můžeme sledovat zejména od druhé poloviny 70. 

let po schválení Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické 

republiky ze dne 9. února 1978 č. 38 o uplatňování výtvarného umění v 
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 Více o investicích odboru kultury Magistrátu města Brna do obnovy výtvarného umění ve 

veřejných prostranstvích včetně fotodokumentace zde: Přehled opravených výtvarných děl a 

objektů drobné architektury v letech 2009–2016, Brno.cz, http://www.brno.cz/sprava-

mesta/magistrat-mesta-brna/usek-socialne-kulturni-a-dopravy/odbor-kultury/opravena-

vytvarna-dila-a-objekty-drobne-architektury-v-letech-2009-2015/, vyhledáno 23. 3. 2017. 
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investiční výstavbě,
114

 s nímž souvisí zakládání výtvarných rad při krajských 

národních výborech, které měly dohled nad podobou generelů výtvarné výzdoby 

architektury v gesci.  

 Postup při schvalování výtvarného programu staveb se na úrovni 

Jihomoravského kraje od podzimu 1979 řídil interní směrnicí,
115

 jež se 

odvolávala na vládní usnesení č. 38/1978, které nařizovalo řešit otázku uplatnění 

výtvarných děl již při zpracování investičního záměru. Jako prvotní podklad 

sloužil v případě obytných souborů územní projekt zóny, u významnějších 

objektů pak objemová a zastavovací studie, následovalo zpracování výtvarného 

generelu, z něhož muselo být jasné „v jakém rozsahu, druhu a s jakým ideovým 

a obsahovým záměrem mají být jako součást stavby provedena výtvarná díla 

s určením předpokládaných nákladů a jejich umístění“.
116

 Vyhotovení 

samotného generelu nejprve předcházelo vypracování ideového záměru, jehož 

obsah byl navržen investorem. Výše nákladů na výtvarná díla byla stanovena na 

základě konzultace s ČFVU, u něhož si měl cenové podklady vyžádat generální 

projektant. Je poměrně překvapivé, že se směrnice ještě v závěru roku 1979 

odkazovala k postupům při kalkulaci nákladů definovaným vyhláškou č. 

355/1965.
117

 Takto zpracovaný výtvarný generel, jenž obsahoval jak textový 

elaborát včetně uvedení předpokládané výše nákladů, tak grafickou část se 

zákresy výtvarných děl, předkládal investor spolu s investičním záměrem 

výtvarné radě Jm KNV k posouzení „z hlediska kulturně politického, ideového, 

společenského a z hlediska předpokládaných nákladů“.
118

 K jednání byl přizván 
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 Usnesení předsednictva vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. února 1978 

č. 38 o uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě, NA, fond Úřad předsednictva 

vlády ČSSR/ČSFR, nečíslováno, fond nezpracován. 
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 Interní směrnice pro uplatňování výtvarného umění v investiční výstavbě, platné v 

Jihomoravském kraji ze dne 7. 11. 1979, MZA, fond B 338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond 

nezpracován. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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 Ibidem. 
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zástupce investora i zpracovatel výtvarného generelu, tedy hlavní projektant. 

K zadání výtvarných děl konkrétním výtvarníkům, případně k vyhlášení soutěže 

docházelo až po absolvování všech výše popsaných kroků. 

 Archivní fond B 338, v němž jsou uloženy dokumenty týkající se jednání 

výtvarné rady Jm KNV, je bohužel jen torzem původního rozsahu. V souhrnné 

informativní zprávě o práci výtvarné rady za rok 1979,
119

 tedy za první úplný 

rok jejího fungování, se sice dozvídáme, jaké generely obytných souborů a 

samostatných účelových staveb byly v daném roce projednány, ve fondu se však 

nacházejí jen některé z nich. Podobná zpráva se zachovala i pro následující 

rok,
120

 dále už však prameny mlčí. Dalším problémem je, že dobře 

zdokumentované generely nemusely být vždy (zejména pokud byla výstavba 

započata až koncem 80. let) realizovány v plném rozsahu.  

 Během let 1979 a 1980 byla výtvarnou radou Jm KNV projednána libreta 

následujících obytných souborů:
121

 Brno-Bohunice (československo-sovětské 

přátelství, téma v r. 1980 upraveno na internacionální družba mládeže ČSSR a 

SSSR), Brno-Bystrc I (motivy ochrany přírody, lásky, mládí), Brno-Bystrc II 

(kraj Pohádky máje), Brno-Řečkovice (Vysočina), Brno-Kohoutovice (hudební 

skladatelé, téma v r. 1980 upraveno na hudba), Gottwaldov-Jižní svahy (člověk 

a jeho svět), Hodonín-Jihovýchod (průmysl města a technický pokrok), Brno-

Vinohrady (jižní Morava – tradice a proměny), Třebíč-Hájek (člověk, energie, 

budoucnost), Kroměříž-Zachar (ochrana přírody), Brno-Líšeň (strojírenství). 

Další projednané generely se týkaly účelových staveb: Fakultní nemocnice 

Brno-Bohunice (touha žít), vstupní areál podniku Sigma Hodonín (hutník), 

nábytkárna Třebíč UP závodů Rousínov (vztah přírodního bohatství, průmyslu a 
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 Informativní zpráva o práci výtvarné rady Jihomoravského KNV v Brně za rok 1979 ze 

dne 29. 1. 1980, MZA, fond B 338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován. 
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 Informativní zpráva o práci výtvarné rady Jihomoravského KNV v Brně za rok 1980 ze 

dne 27. 1. 1981, MZA, fond B 338, kart. Výst./55, nečíslováno, fond nezpracován. 
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 Ústřední téma uvádím vždy v závorce, formulace vychází z výše uvedených 

informativních zpráv o práci rady v letech 1979 a 1980. 
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lidské práce), spalovna odpadu v Líšni (ochrana životního prostředí), nemocnice 

Brno-Židenice (péče socialistického státu o zdraví občana), vysokoškolské 

koleje UJEP ve Vinařské ulici v Brně (kultura, věda, technika).  

 Uvedená tematika spadá – podobně jako v období 50. let – do dvou kategorií: 

otevřeně devótní a politicky neutrální; náznaky kritiky režimu, podobně jako 

tomu bylo v případě československého pavilonu na EXPO 70 v Ósace, bychom 

zde hledali marně. Častějšími motivy výtvarné výzdoby byla témata, jež se 

politické problematice záměrně vyhýbala. V případě sídliště v Brně-

Kohoutovicích bylo uplatněno libreto, jehož ústřední myšlenkou byla hudba. 

Kompletní generel výtvarné výzdoby se sice nedochoval, ale hudební motivy 

jsou v celkové koncepci sídliště zřetelně akcentovány. 

 K hlavním autorům sídliště patří brněnský architekt a urbanista František 

Kočí a dodnes činný architekt Jaroslav Černý.
122

 Úvodní projekt vznikl již 

v roce 1970. K realizaci tohoto poměrně rozlehlého panelového sídlištního 

komplexu o celkovém počtu 3 571 bytů pro 11 500 obyvatel došlo mezi lety 

1970 až 1981. Nově budovaná zástavba dramaticky narušila ráz původní obce, 

historické centrum obce Kohoutovice bylo srovnáno se zemí a na jeho místě 

byly vystavěny osmipatrové bodové objekty. Doprava je vedena směrem 

k městu Libušinou třídou, která představuje hlavní obslužnou komunikaci. 

Dominantou sídliště je objekt bytového věžového domu s vyhlídkovou střešní 

restaurací Grand Prix (1981–1983) navržený Jaroslavem Černým.
123

 

  Jak již bylo řečeno, názvy ulic stejně jako výtvarnou výzdobu veřejných 

prostranství spojuje téma hudby, které bylo architekty vybráno z hlediska jeho 

ideologické neutrálnosti. Pod vlivem závazného libreta vznikla série bust 

osobností a volných plastik před významnými budovami. Z hlediska snahy o 
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 Srov. Černý Jaroslav, Ing. arch., Ateliér A3, http://www.arch.cz/cerny/, vyhledáno 5. 4. 

2017. 
123

 Grand Prix vyhlídková kavárna v Brně-Kohoutovicích, Československý architekt XXIX, 

1983, č. 25, s. 4. 
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vyhnutí se ideologickému podtextu se proto může zdát překvapivé, že se zde 

nachází realizace Píseň země prorežimního brněnského sochaře a 

komunistického funkcionáře Miloše Axmana,
124

 bývalého rektora Akademie 

výtvarných umění v Praze a exponenta reformovaného Svazu československých 

výtvarných umělců. Jedná se o pískovcovou repliku bronzové plastiky určené 

pro vstupní vestibul Nové scény Národního divadla z r. 1983, jejíž kopie byla 

pořízena na přání investora, nikoliv generálního projektanta.
125

 Také dílo Hudba 

z kosmu autorky Sylvy Lacinové existuje hned ve dvou kopiích; s její předlohou 

z r. 1974 s názvem Kosmický věk se setkáváme v obci Hrabišín u Šumperka. 

Zajímavý osud měla i kompozičně neotřelá plastika Jiřího Marka zachycující 

Těsnohlídkovu Lišku Bystroušku, na jejíž realizaci nezbyly potřebné finance a 

byla osazena až dodatečně na odlišné místo – před budovu Rektorátu VUT 

v Brně v Kounicově ulici. Autentickým prvkem byl do nedávné doby také 

informační systém v objektu občanské vybavenosti na Libušině třídě a v ulici 

Chalabalova navržený grafickým designérem Janem Rajlichem st., který byl 

rovněž pořízen jako součást výtvarné výzdoby sídliště. K odstranění světelných 

tabulí došlo během revitalizace objektu v roce 2014. Poslední realizací, která 

byla osazena, je sousoší Rytmy brněnského sochaře Jiřího Sobotky. Výtvarný 

generel byl o dílo doplněn v dubnu 1985 v rámci dostavby objektu ubytovny u 

hlavního centra občanské vybavenosti na Libušině třídě.
126

   

5 Závěr 

 

Úsilí o zavedení povinných investic do výtvarného umění, které by 

dotvářelo podobu staveb financovaných z veřejných zdrojů v Československu, 
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 O tvorbě Miloše Axmana více viz Zdeněk Čubrda, Miloš Axman, Praha 1988. Vyobrazení 

modelu plastiky Píseň země ibidem, s. 45. 
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 Informaci autorce sdělil architekt Jaroslav Černý.  
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 Obytný soubor Brno-Kohoutovice. Doplněk výtvarného generelu (duben 1985), MZA, 

fond B 338, kart. Výst./79, nečíslováno, fond nezpracován. 
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můžeme v jihomoravském regionu sledovat již od konce druhé světové války. 

Tyto snahy jsou spojeny především s činností Bloku výtvarných umělců země 

Moravskoslezské, jehož předsedou byl brněnský malíř František Kaláb. V roce 

1947, kdy vydal Ústřední blok výtvarníků Československé republiky 

memorandum O potřebách československého výtvarnictví, nabylo toto úsilí 

pevné obrysy. V čele celostátní organizace tehdy stál brněnský architekt a 

urbanista Bohuslav Fuchs, který měl s koordinací výtvarných zakázek pro 

architekturu zkušenost již z doby svého členství ve Výtvarnické komisi 

Zemského národního výboru v Brně, která byla založena těsně po skončení 

války v roce 1945. Motivace pro povinné umístění výtvarných děl do nově 

pořizovaných staveb byla jednak ekonomického rázu (hlavním cílem bylo 

poskytnout umělcům obživu v době hospodářské krize vyvolané válkou), jednak 

povahy kulturně-společenské – vymýcení kýče z domácností a veřejného 

prostoru bylo spolu s úsilím o kultivaci životního prostředí člověka hlavním 

programem zemských Bloků. O jeho podobě dodnes svědčí příspěvky ve 

spolkovém časopise, který vycházel v letech 1946–1949.  

K přerušení kontinuity podobných úvah nedošlo ani s nástupem 

totalitního režimu v roce 1948, a to i přesto, že následující desetiletí vyplnila 

etapa socialistického realismu. Jisté změny však pochopitelně nastaly: radikální 

reorganizace kulturního života nově zvýšila možnost plošného prosazení 

levicových modernistických myšlenek, v demokratických podmínkách spíše 

utopistických, a umělecká složka byla po jedno desetiletí „kontaminována“ 

novou ideologií, o čemž svědčí obsah tzv. výtvarných programů či libret 

výtvarného řešení staveb, obytných souborů, ale i muzejních a dalších 

výstavních expozic. Lucie Zadražilová se na příkladu velkých obytných souborů 

(zejména panelových sídlišť) pokusila interpretovat jejich vznik jako 

realizovanou utopii meziválečné architektonické avantgardy spočívající 
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v nároku každého člověka na kvalitní bydlení.
127

 Vymýcení kulturního braku a 

humanizační funkce uměleckého originálu, jehož bezprostřední působení na 

člověka mělo plnit výchovnou úlohu, lze v tomto světle vnímat jako pokus o 

realizaci modernistické utopie na poli syntézy umění a architektury. 

Podmínky spolupráce architektů s výtvarníky měla v průběhu let 

definovat řada legislativních opatření, jejichž obsah reflektoval dobovou 

společensko-politickou situaci – v 50. letech byla tvorba limitována dogmatem 

socialistického realismu a výtvarníky architektům zpravidla doporučoval 

ÚSČSVU, v období reformního úsilí 60. let za výběr umělce zodpovídal 

architekt budovy, popřípadě projektant celého souboru staveb; v 70. letech se po 

nástupu normalizace tyto kompetence převedly na investora a výtvarné 

programy byly často schvalovány, aniž by byla předem známa jména 

konkrétních autorů či návrhy výtvarného řešení. V posledních letech vlády 

komunistické strany se mělo umění v architektuře opět dostat výrazněji ke slovu, 

nabízelo totiž estetické východisko z uniformity překotně vznikající hromadné 

bytové výstavby. 

V Brně, stejně jako na dalších místech v Československu, nebyla 

umělecká díla začleňována do nově vznikajících staveb nahodilým způsobem. 

Důležitou roli v procesu schvalovacího řízení hrály generely výtvarné výzdoby, 

které měly podobu textů a obsahovaly formální popis i ideové zdůvodnění 

předkládaného řešení. O tom, jakou podobu měla tato praxe v 50. letech, svědčí 

dochované libreto výzdoby ansámblu mezi ulicemi Klatovská, Šumavská, 

Botanická a Hrnčířská, jehož jednotící linií bylo heslo „boj mládeže za mír“. 

Generel vznikl na žádost Vojenského projektového ústavu v brněnském 

středisku ÚSČSVU a jeho konceptor není znám, nelze však vyloučit, že se 

mohlo jednat o kolektivní dílo. Největší akcí poválečné bytové výstavby se v 60. 

letech stala výstavba panelového sídliště Lesná, jehož autoři v čele s hlavním 
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projektantem Františkem Zounkem jsou dodnes uznáváni především za jeho 

nadčasové urbanistické řešení. Výtvarnou koncepcí byl pověřen spolupracující 

architekt Viktor Rudiš, který využil svých přátelských kontaktů s generačně 

spřízněnými výtvarníky a dle vlastních slov jim nechal při zpracování návrhů 

volnou ruku. Krajská umělecká komise ČFVU projevila pro tento přístup 

porozumění a výsledkem je soubor dekorativních stěn a dalších sochařských 

prvků dotvářejících veřejná prostranství v sídlišti. Uvolnění politického tlaku 

v 60. letech umožnilo, aby architekt koordinoval výtvarné řešení podobným 

způsobem jako kurátor veřejné instituce koncepci nově vznikajícího 

sochařského parku. Období normalizace přineslo opětovný důraz na text. V 70. a 

80. letech se znovu setkáváme se scénáři umělecké výzdoby, které mají podobně 

jako v 50. letech buď devótní („internacionální družba československé a 

sovětské mládeže“ – sídliště Bohunice), nebo naopak záměrně neutrální, 

apolitické vyznění („hudba“ – sídliště Kohoutovice, „vesmír“ – sídliště 

Kamenný Vrch), přičemž obě polohy byly příslibem nekonfliktního postupu 

schvalovacích orgánů během komisionálního řízení výtvarných rad KNV. Téma 

výtvarných generelů bylo dosud odbornou veřejností až na výjimky 

zanedbáváno
128

 a jeho otevření – zejména role textu při návrhu jednotné 

koncepce – nabízí zajímavou oblast výzkumu. 

6 Dokumentace praktického výstupu disertační práce 

6.1 Kurátorská činnost 

 

Praktickým výstupem doktorského studia se v roce 2012 stala realizace 

výstavního projektu Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských 

sídlišť a vydání doprovodného anglicko-českého katalogu. 
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Termín realizace projektu: leden–prosinec 2012 

 

Realizační tým: Jana Kořínková, Marika Kupková a Markéta Žáčková  

 

Výstupy projektu:  

1) výstavní projekt Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských 

sídlišť 

2) katalog výstavy Oživit a ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských 

sídlišť / Jana Kořínková – Marika Kupková – Markéta Žáčková, Oživit a 

ozvláštnit. Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To Brighten Up and 

Make It Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), 

Výstavní prostor Archivu Masarykovy univerzity v Brně 2012. 

3) komentované prohlídky výstavy  

6.2 Publikační činnost 2012–2016 (výběr) 

Hlavní autorka 

 

Jana Kořínková, Čtyřprocentní umění?, in: Pavel Karous (ed.), Vetřelci a 

volavky. Atlas výtvarného umění ve veřejném prostoru v Československu 

v období normalizace (1968–1989), Řevnice 2013, s. 458–459. 

 

Jana Kořínková, Archeologické pracoviště v kontextu architektonicko-

urbanistického řešení národní kulturní památky Mikulčice (1954–2013), in: 

Lumír Poláček (ed.), Archeologická základna v Mikulčicích, Brno 2013, s. 32–

43.  
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Jana Kořínková, Mezi architektonickým detailem a autonomním dílem. 

Výtvarné umění jako součást bytové výstavby z období socialistického realismu 

v Brně, in: Rostislav Koryčánek et al., Na prahu zítřka. Brněnská architektura a 

vizuální kultura období socialismu / On the Threshold of Tomorrow. 

Architecture and Visual Culture in Brno During the Communist Era, Brno 2014, 

s. 121–172. 

 

Jana Kořínková, O průvodcích a lidech. Jak zprostředkovat umění v brněnském 

sídlišti Lesná veřejnosti, in: Rostislav Koryčánek et al., Postavit domy nestačí. 

Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v období po druhé světové válce, 

Brno 2015, s. 39–63.  

 

Jana Kořínková, Č. kat. 1/29 Lidická matka, in: Milena Bartlová – Jindřich 

Vybíral (eds.), Budování státu. Reprezentace Československa v umění, 

architektuře a designu / Building a State. The Representation of Czechoslovakia 

in Art, Architecture and Design (kat. výst), Národní galerie v Praze 2015, s. 70. 

 

Jana Kořínková, Obytný soubor Lesná. Trnitá cesta panelového sídliště k 

památkové ochraně, Zprávy památkové péče LXXV, 2015, č. 4, s. 322–330. 

 

Jana Kořínková, Architektova volba. Kurátorské přístupy k výtvarnému řešení 

veřejných prostranství a architektury v období po druhé světové válce, Bulletin 

Moravské galerie v Brně LXXI, 2015, č. 1, s. 74–88.  

 

Jana Kořínková, The Attempts of Non-Governmental Initiatives in the Czech 

Republic and Slovakia to List Public Art from the Communist Era (1948–1989), 

in: The Limits of Heritage. The Second Heritage Forum of Central Europe, 

Kraków 2015, s. 237–256. 
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Spolupráce 

Jana Kořínková – Marika Kupková – Markéta Žáčková, Oživit a ozvláštnit. 

Výtvarné umění v prostoru brněnských sídlišť / To Brighten Up and Make It 

Special. Fine Arts in the Space of Brno Housing Estates (kat. výst.), Výstavní 

prostor Archivu Masarykovy univerzity, Brno 2012. 

 

Jana Kořínková – Markéta Žáčková, Čtyři příklady pojetí výtvarné výzdoby 

veřejných prostranství brněnských sídlišť z období 50.–80. let 20. století, in: Eva 

Špačková (ed.), Proměny architektury 2. poloviny 20. století, CD-ROM, Praha 

2012. 

 

Jana Kořínková – Jitka Matuszková, Seznam výtvarných realizací v sídlišti 

Brno-Lesná, in: Martin Maleček (ed.), Lesná – 50 let sídliště: historie, 

současnost, perspektivy. Sborník příspěvků k výročí sídliště Lesná, Brno 2012, s. 

95–103. 

 

Jana Kořínková – Markéta Žáčková, Výtvarné umění jako součást smuteční síně 

v Brně-Židenicích, in: Gabriela Blažková – Veronika Dobešová et al., Smuteční 

síň v Brně-Židenicích, Brno 2013, s. 113–155. 

 

Martin Hejl – Jana Kořínková et al., 2 x 100 mil. m². Atomized Modernity… On 

Architecture of Large Housing Complexes in Czechoslovakia 1914–2014 (kat. 

výst.), La Biennale di Venezia, 14. Mostra Internazionale di Architettura, Praha 

2014. 

 

Jana Kořínková – Jan Šrámek, Zvláštní okolnosti. Ilustrovaný průvodce 

zaniklými, odstraněnými a přemístěnými realizacemi ve veřejném prostoru 
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z období socialismu / Special Circumstances. An Illustrated Guide to 

Demolished, Removed and Relocated Art in Public Space from the Period 

of Communism, Brno 2016. 

 

Jana Kořínková – Jan Kristek, Příběh paneláku v kraji Vysočina (6. 4.–19. 6. 

2016), exteriérová výstava realizovaná v rámci projektu Panelová sídliště v 

České republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a 

prezentace jejich obytného potenciálu, identifikační kód DF13P01OVV018 

(2013–2017), podpořeno Programem aplikovaného výzkumu a vývoje národní a 

kulturní identity (NAKI) z fondu MKČR. 

6.3 Grantové aktivity 

2012–2014  

Hlavní manažerka projektu OP VK Studio digitálního sochařství a nových 

médií, CZ.1.07/2.2.00/28.0278, příjemce: FaVU VUT v Brně, partner: FI MU 

 

2013 

Spoluřešitelka standardního mezifakultního projektu Specifického 

vysokoškolského výzkumu Umění a architektura jako nástroje konstrukce 

veřejného prostoru v období socialismu a jejich reflexe v současném umění, reg. 

č. FA/FAVU-S-13-1898 

 

2014 

Spoluřešitelka standardního mezifakultního projektu Specifického 

vysokoškolského výzkumu ...Aby měli lidé k sobě blíž. Umění a architektura 

jako nástroje budování socialistické kultury, reg. č. FA/FAVU-S-14-2340 

 

2015 
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Členka výzkumného týmu projektu Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního prostředí: 

Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, Program aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód 

projektu DF13P01OVV018 

 

Spoluřešitelka projektu FaVU VUT v Brně a TU Wien Historie hromadné 

bytové výstavby v Československu a Rakousku, programu AKTION Česká 

republika – Rakousko, reg. č. 71p4 

 

Spoluřešitelka standardního mezifakultního projektu Specifického 

vysokoškolského výzkumu Vizuální kultura a veřejný prostor města Brna v 

období po druhé světové válce, reg. č. FA/FAVU-S-15-2741 

 

2016 

Spoluřešitelka standardního fakultního projektu Specifického vysokoškolského 

výzkumu Obrazy v pohybu – výzkum současného umění a architektury, reg. č. 

FAVU-S-16-3494 

6.4 Účast na konferencích 

2012 

Architektura v perspektivě (19.–20. 4. 2012, Vysoká škola báňská TU v Ostravě, 

Ostrava-Poruba) 

 

2013 

2nd Heritage Forum of Central Europe (11.–14. 6. 2013, Międzynarodowe 

centrum kultury, Kraków) 
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Pokusy o záchranu. Role občanských iniciativ v úsilí o ochranu architektury, 

urbanismu a výtvarného umění z období socialismu v ČSSR (10. 12. 2013, 

Uměleckoprůmyslové muzeum Moravské galerie v Brně, Brno) 

 

2016 

Poválečná architektura: nové hodnoty? (5. 10. 2016, Ústav pro dějiny a teorii 

architektury FA ČVUT v Praze, Praha-Dejvice) 

6.5 Přednášková činnost a veřejné aktivity 

Organizace odborného sympozia 

2013 

Pokusy o záchranu. Role občanských iniciativ v úsilí o ochranu architektury, 

urbanismu a výtvarného umění z období socialismu v Československu, Moravská 

galerie v Brně: Uměleckoprůmyslové muzeum (10. 12. 2013, 14.00–20.00) 

Přednášející: 

Přednášející:  Ladislav Zikmund-Lender (Praha), Generální ředitelství Národního 

památkového ústavu v Praze 

Martin Maleček (Brno), Obzor Lesná, o. s. 

Martin Strakoš (Ostrava), Národní památkový ústav ÚOP v Ostravě 

Adam Guzdek (Havířov), Důl architektury, o. s. 

Jana Kořínková a Markéta Žáčková (Brno), SPKH, o. s. 

Pavel Karous (Praha), Vetřelci a volavky, o. s. 

 

Přednášková činnost (výběr) 

 

2013 

Jana Kořínková a Markéta Žáčková: Smuteční síň v Brně-Židenicích. Příklad 

poválečného „gesamtkunstwerku“ s nulovou údržbou (součást odborného 
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sympozia Pokusy o záchranu. Role občanských iniciativ v úsilí o ochranu 

architektury, urbanismu a výtvarného umění z období socialismu 

v Československu) 

 

2014 

Jana Kořínková: Holky, jdete pozdě! (Přednáška o brněnské architektuře 

60.–80. let 20. století), Antikvariát a klub Fiducia, Ostrava, 4. 12. 2014  

 

Jana Kořínková a Markéta Žáčková, Den architektury 2014. Smutek v Brně, 

hřbitov Brno-Židenice, Brno, 5. 10. 2014 

 

Jana Kořínková a Markéta Žáčková, Den architektury 2014. Oživit a 

ozvláštnit, Juliánovské náměstí, Brno, 5. 10. 2014 

 

2015 

Jana Kořínková a Jan Kristek, Den architektury 2016. Architektura a 

oficiální umění ve veřejném prostoru 50. let, Pod Kaštany, Brno, 4. 10. 2016 

 

2016 

Jana Kořínková a Jan Kristek, Den architektury 2016. Procházka po Sídlišti I, 

Erbenova 33, Jihlava, 1. 10. 2014 

6.6 Členství v odborných komisích 

2013 

Členka Řídící grantové komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu 

VUT v Brně 

 

2014 
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Členka Řídící grantové komise pro hodnocení projektů specifického výzkumu 

VUT v Brně 

Členka hodnotící komise Interního fondu studentských projektů SKAS VUT 

v Brně 

 

2015 

Členka hodnotící komise Interního fondu studentských projektů SKAS VUT v 

Brně 

Členka odborné komise Magistrátu města Brna pro soutěž o návrh na ztvárnění 

sochy věnované básníku, spisovateli a překladateli Janu Skácelovi  


