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1 .1  O výzkumném projektu a metodice

Metodika vznikla v rámci výzkumného projektu: „Panelová sídliště v České 
republice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení 
a prezentace jejich obytného potenciálu“. Projekt je podpořený 
Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje 
národní a kulturní identity (NAKI), identifikační kód projektu: DF13P01OVV018. 
Výzkumný projekt probíhá v letech 2013–2017. Zabývá se sídlišti ležícími vý-
hradně na území dnešní České republiky z pohledu uměleckohistorického, 
kulturního i demografického. Tato metodika se věnuje zejména aspektu 
uměleckohistorickému a památkovému. K přesnému vymezení oblasti vý-
zkumu dlužno dodat, že projekt se nezabývá pouze čistě panelovými sídli-
šti, ale také jejich předchůdci. Předmětem zájmu jsou soubory minimálně 
tří bytových domů, které byly vyprojektovány jako celek v období od dru-
hé světové války do roku 1989. Ve většině případů však jde o rozsáhlejší 
celky obsahující kromě bytových domů také objekty veřejné vybavenosti.

Metodika nejprve představuje stručný přehled vývoje sídlišť rozdě-
lený do časových etap, které byly v rámci projektu definovány.1 Následují 
doporučené postupy pro uživatele s pomocí základní literatury, archiv-
ních a dalších zdrojů pro určení autorství, historie, interpretace a vy-
hodnocení sídlišť. Jsou představeny jak obecné, tak konkrétní postupy, 
které byly využity v tomto výzkumném projektu. Další kapitola je věnována 
problematice možné památkové ochrany panelových sídlišť. Zabývá se 
důvody, způsoby a specifiky památkové ochrany, dále současnou situací 
na tomto poli v České republice i postupy při snaze o ochranu sídlišť. 
Následující kapitola pojednává o možnosti ochrany sídlišť z titulu staveb-
ního zákona. Metodiku zakončuje výčet doporučené literatury, zákonů, 
vyhlášek, archivních a dalších zdrojů týkajících se dané problematiky.

1 .2  Cíle a uživatelé metodiky
 

Cílem metodiky je pomoci odborné i laické veřejnosti orientovat 
se v problematice poválečné hromadné bytové výstavby na území 
České republiky, rozpoznat její kvality či nedostatky a ukázat cesty 
vedoucí ke správným úpravám při zachování urbanistických i ar-
chitektonických hodnot. Dále by měla být nápomocna každému, 
kdo bude usilovat o památkovou ochranu sídliště, případně kdo 
bude mít zájem revitalizovat (rekonstruovat, opravit) sídliště nebo 
jeho část či jednotlivý dům při dodržení zásad památkové péče.

Metodika poslouží pracovníkům Národního památkového ústavu při 
výzkumu, dokumentaci a vytipovávání potenciálních památkových zón 
a kulturních památek. Dále pracovníkům odboru památkové péče minis-
terstva kultury při posuzování návrhů na prohlášení sídlišť za památkové 
zóny, případně objektů na území sídlišť za kulturní památky. Metodika 
může posloužit výkonné složce památkové péče, tedy pracovníkům 
příslušných odborů krajských úřadů či magistrátů. Mohou ji využít také 
referenti stavebních úřadů, respektive odborů územního rozvoje, při 

1 Martina Koukalová (Flekačová), 
Panelové tvary v čase, in: 
Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých zemích, 
Praha 2016. – Martina Koukalová 
(Flekačová), Beautiful Boxes or 
Technocratic Grey? Towards 
a Periodic Definition of Czech 
Housing Estates Using the Example 
of Prague, Czech and Slovak 
Journal of Humanities. Historia 
Artium IV., 2014, č. 2, s. 168–182.
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rozvahách o úpravách sídlišť, při pořizování územně plánovací dokumen-
tace a při vypisování architektonických soutěží na revitalizace sídlišť. 
Své uplatnění může nalézt také v rukách architektů a urbanistů zpra-
covávajících územní a regulační plány obcí či jejich částí nebo projekty 
revitalizací sídlišť. V neposlední řadě může metodiku využít jakýkoliv 
úředník státní správy či samosprávy zabývající se sídlišti. Konečně může 
pomoci občanům a občanským sdružením ve snahách o ochranu jejich 
domova a okolí. Tato metodika je také vodítkem a inspirací pro budoucí 
badatele v tomto oboru a záznamem o výzkumu současném. Ten jako prv-
ní systematicky zpracovává celou Českou republiku, respektive vybraná 
sídliště ze všech krajů, a poskytuje tak celkovou analýzu a zhodnocení 
někdejší panelové bytové výstavby. Poprvé ji na základě konkrétních 
dat zařazuje do kontextu vývoje moderní architektury a urbanismu.
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2 .1  Počátky prefabrikace
 

Počátky československých panelových sídlišť sahají do období první 
republiky. Myšlenkami zprůmyslnění stavebnictví se intenzivně zabývali 
funkcionalisté, kteří na architekturu hleděli jako na nástroj pro řešení 
sociálních problémů, například bytové nouze, a ve zprůmyslnění viděli 
cestu, jak urychlit a zlevnit bytovou výstavbu. Kromě levicových avant-
gardistů se na vývoji prefabrikace stavebnictví podílely také některé 
kapitalistické podniky, které po vzoru amerického taylorismu,2 tedy myš-
lenky dokonale zracionalizované průmyslové výroby, chtěly stavět i domy. 
První známý prefabrikovaný železobetonový dům byl postaven v roce 
1904 v Liverpoolu na základě patentu z roku 1901. V roce 1918 se začala 
z betonových prefabrikátů stavět část zahradní čtvrti Forest Hills Gardens 
v New Yorku.3Jde ovšem o rodinné domy tradičního vzhledu se sedlovými 
střechami, a tak tento počin nelze chápat jako sídliště v našem slova 
smyslu. Nerealizované projekty panelových domů, tzv. systém Baukasten, 
navrhovali v letech 1922–1923 také Walter Gropius s Adolfem Meyerem 
z německého Bauhausu. Za první sídliště z prefabrikovaných betonových 
panelů pokládáme Praunheim ve Frankfurtu nad Mohanem, bytový soubor 
z let 1926–1928 postavený podle návrhu Ernsta Maye, a kolonii Splanemann 
v Berlíně-Lichtenbergu z let 1926–1930 od Martina Wagnera. Dále jde 
o sídliště Törten v Desavě (1926–1928), kde Walter Gropius kombinoval 
stěny ze škvárobetonových tvárnic a prefabrikované železobetonové 
stropy. Představu o zprůmyslněném stavebnictví sdílel také Le Corbusier, 
i když pro něj byla kromě sériovosti důležitá také estetická kvalita. Zde 
nutno podotknout, že vývoj počátků prefabrikovaného stavění v meziná-
rodním kontextu dosud nebyl předmětem komplexního výzkumu. Podle 
dostupných informací lze říci, že kromě Spojených států amerických, 
Velké Británie a Německa se o prefabrikované stavění významně usilovalo 
v Sovětském svazu, Holandsku a Československu. V Sovětském svazu 
to byl zejména Nikolaj Alexandrovič Miljutin, který inspiroval architekty 
západních zemí projektem Socgorodu, pásového města budoucnosti.

K architektům a teoretikům architektury, kteří u nás v meziválečné 
době snili o zprůmyslněné a prefabrikované architektuře, patřili hlavně 
Karel Teige a členové Pracovní architektonické skupiny (PAS) Karel Janů, 
Jiří Štursa a Jiří Voženílek. Všichni předpokládali, že montáž domů z pre-
fabrikátů urychlí jejich stavbu a sníží výrobní náklady. Architekti PAS svou 
představu o zprůmyslněném stavebnictví představili ve sborníku Za soci-
alistickou architekturu.4 O zprůmyslnění stavby usilovali také Tomáš a Jan 
Antonín Baťové a jejich architekti Vladimír Karfík, Jiří Voženílek nebo Hynek 
Adamec. Když ve dvacátých a třicátých letech stavěla firma Baťa domky 
pro své dělníky ve Zlíně, už tehdy při tom uplatňovala vysokou míru racio-
nalizace a typizace. V roce 1940 vznikl ve Zlíně Výzkumný ústav stavebních 
hmot a konstrukcí, který pod vedením profesora Otakara Kallaunera 
z brněnské techniky prováděl experimenty s betonovými panely. V letech 
1941–1949 se pak ve Zlíně stavěly první panelové domy, které ve spolupráci 
s Kallaunerem navrhovali architekti Adamec a Voženílek. Z těchto experi-
mentů se na počátku padesátých let vyvinul první panelový systém na-
zvaný G (Gottwaldov), na kterém s Adamcem spolupracoval Bohumír Kula. 

2 Frederick Winslow Taylor, Zásady 
vědeckého vedení, Praha 1926.

3 Rostislav Švácha, Prolog, in: 
Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Martina 
Koukalová (edd.), Paneláci 2: 
Historie sídlišť v českých zemích 
1945–1989, Praha (vyjde v roce 2017).

4 Karel Teige (ed.), Za socialistickou 
architekturu, Praha 1933.
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2 .2  Protosídliště a dřevní sídliště (třicátá a čtyřicátá léta)

Počátky moderního sídliště spatřujeme v několika zdrojích či předchůd-
cích. První kroky začínají v dělnických koloniích, které pro své zaměst-
nance v 19. století stavěly velké průmyslové podniky v Evropě a severní 
Americe. Za další takový předstupeň lze považovat první zahradní města 
Ebenezera Howarda a Raymonda Unwina v Anglii, která reagovala na špat-
né hygienické podmínky dělnických kolonií a starých měst. Na rozdíl 
od pozdějších sídlišť se však první zahradní města skládala z rodinných, 
nikoliv bytových domů. Přímého předchůdce pozdějších panelových 
sídlišť proto vidíme až v meziválečných souborech domů s minimálními 
byty pro chudé, kterých za hospodářské krize dramaticky přibývalo. 
Stavěly se v Německu, Francii, Holandsku i Československu. Jedno z prv-
ních takových protosídlišť, Zelená Liška, vzniklo v letech 1932–1938 v Praze 
na Pankráci podle návrhu Antonína Černého, Jiřího Kana, Františka Alberta 
Libry a dalších.5 Ze stejné doby pocházejí brněnské bytové soubory 
ve Vranovské a Skácelově ulici od Josefa Poláška. V pozdních třicátých le-
tech následovala sídliště v Praze-Břevnově (Václav Hilský, Rudolf Jasenský, 
Karel Koželka, František Jech a další) nebo v Brně-Štýřicích (Bedřich 
Rozehnal a titíž autoři). Tato sídliště již sestávala z řádkové zástavby byto-
vých domů, tedy uspořádání vycházejícího z vědeckého funkcionalismu 
a požadavku hygieniků na dostatečné osvětlení a provětrání budov. 

Další významný milník v dějinách sídlištní výstavby představuje 
období dvouletky, hospodářského plánu pro léta 1947–1948. V této dřevní 
fázi hromadné výstavby se stavěla sídliště zejména u podniků těžkého 
průmyslu na Ostravsku, Kladensku a Mostecku, v menším rozsahu potom 
v Praze, Hradci Králové, Olomouci či Zlíně.6 Nejdříve po válce vyrostlo sídli-
ště Solidarita (realizace 1947–1949) podle návrhu Františka Jecha, Hanuše 
Majera a Karla Storcha, kteří se inspirovali skandinávskou družstevní vý-
stavbou.7 Na sídlišti Solidarita se částečně použila panelová technologie, 
tedy poprvé od zlínských experimentů na větším sídlišti. Dále sem patří 
sídliště Bělský Les, zvané též Stalingrad, v Ostravě-Zábřehu, které navr-
hovali Jiří Štursa, Anna Friedlová, Jaroslav Turek a další v letech 1946–1947 
(realizace od 1948). Nejstarší část tohoto celku se ještě vyznačuje funk-
cionalistickou architekturou postavenou tradiční zděnou technologií, 
jak to bylo za dvouletky běžné. V Kladně-Rozdělově vzniklo dvouletkové 
sídliště podle návrhu Josefa Havlíčka a Václava Hilského. První etapa 
sídliště Obeciny ve Zlíně pochází z let 1946–1949, navrhli je Vladimír Karfík 
a Vladimír Kubečka. Svou dvouletkovou fázi má i pardubické sídliště Dukla, 
stavěné od roku 1947 podle plánů autorského kolektivu pod vedením Karla 
Kalvody. Významné sídliště – Labská Kotlina – tehdy vznikalo i v Hradci 
Králové, podle návrhu Josefa Havlíčka a Františka Bartoše. Soubor 
vyniká mimořádně kvalitní architekturou. Josef Havlíček a Karel Filsak 
vyprojektovali v roce 1949 miniaturní, ale hodnotné sídliště pro textilní 
továrnu v Otíně u Jindřichova Hradce. V Olomouci se k těmto kvalitním 
dřevním sídlištím řadí soubor při Norské ulici od Václava Capouška. 

5 Urbanistické řešení navrhoval 
Pavel Janák. Rostislav Švácha, 
Od moderny k funkcionalismu: 
Proměny pražské architektury 
první poloviny dvacátého 
století, Praha 1995, s. 339.

6 Sídliště mimo průmyslové 
oblasti nebyla financována 
státem podle dvouletého 
hospodářského plánu, ale městy, 
případně bytovými družstvy.

7 Podrobně viz Barbora Špičáková 
(ed.), Sídliště Solidarita, Kostelec 
nad Černými lesy 2014.
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2 .3  Socialistický realismus a pionýrská sídliště (padesátá léta)

Předstupněm zprůmyslnění stavebnictví se stala přísná typizace. 
Jednalo se o tzv. prvkovou a objemovou typizaci. V prvním případě byly 
sjednoceny jednotlivé díly/prvky stavby jako okna, dveře, schodiště, 
bytová jádra, dílčí konstrukce a detaily, v druhém případě byly typizovány 
celé budovy. Od roku 1948, po zrušení soukromých architektonických 
ateliérů a soukromých stavebních firem, se tento proces ocitl pod státní 
kontrolou. V roce 1948 vznikl v Praze Typizační a normalizační ústav,8 
který od roku 1949 vydával sborníky závazných plánů pro domy, jejich 
půdorysy a další součásti, jimiž se architekti ve státních projektových 
ústavech čili Stavoprojektech museli řídit. Tvůrčí svobodu projektantů 
tyto typové podklady zcela omezily. V éře socialistického realismu 
první poloviny padesátých let si to však autoři kompenzovali bohatým 
ztvárňováním fasád (zdobené atiky, vstupy, balustrády, sgrafita). 
Individuální návrhy vznikaly v této době pro některé občanské stavby, 
například pro kulturní domy nebo zdravotní centra, ač i tyto druhy 
staveb se měly ztypizovat. První typová řada bytových domů dostala 
označení T (nejčastěji T 12, T 13 a T 15). Tyto domy ještě nesestávaly 
z betonových panelů, ale z klasických cihel, často předem skládaných 
v cihelnách do bloků. Stavěly se i z takzvaných kvádropanelů či pane-
lobloků (T 15, T 16 a T 01 B – T 03 B). Další prvky jako schodiště, okna, dveře, 
případně stropní konstrukce už byly typizované a prefabrikované.

Zestátněné stavebnictví se po roce 1948 dostalo pod silný politický 
tlak. A rovněž architektura musela nést politicko-ideologické poselství; 
měla symbolizovat hrdost lidu na budovatelské úspěchy a šířit optimis-
mus. Podle sovětského vzoru museli architekti ve státních projektových 
ústavech navrhovat domy ve stylu socialistického realismu, takzvané so-
rely, jejíž tvarosloví vycházelo z historických předloh, zejména z české re-
nesance a neorenesance a z lidové vesnické architektury. Polomontované 
domy typu T se zdobily prefabrikovanými pilastry, sgrafity, reliéfy či 
domovními znameními, někdy i solidní umělecké kvality. Ideologickou úro-
veň projektů kontrolovaly výrobní a umělecké komise ve Stavoprojektu 
a také ji posuzovaly kritické stati v časopisu Architektura ČSR.9 Jednotlivá 
sídliště i celá města se tímto způsobem stavěla zejména v oblastech 
těžkého průmyslu. Nejznámější z nich vznikala v padesátých letech 
v Ostravě-Porubě a Havířově. Hlavním urbanistou Poruby se stal Vladimír 
Meduna, žák průkopníka socialistického realismu v naší architektuře 
Jiřího Krohy. Havířova se ujal Zdeněk Špaček. Obě města dostala plán se-
stávající z hlavního bulváru s obchody a z polouzavřených bloků bytových 
domů. V Porubě styl socialistického realismu vygradoval do takzvaného 
Oblouku od architekta Evžena Šteflíčka, inspirovaného budovou admirality 
v Petrohradě.10 Dalším významným celkem postaveným ve stylu sorely, 
tentokrát pro zaměstnance jáchymovských uranových dolů, je Nový 
Ostrov u starého města Ostrova nedaleko Karlových Varů. Urbanismus to-
hoto sídliště, jemuž dominuje rozlehlé náměstí s monumentálním kultur-
ním domem, navrhli Jaroslav Krauz a Ladislav Kozák.11 Mezi další významná 
sídliště z té doby patří Slovany v Plzni (okrsek I), postavené v letech 1953–
1957 podle návrhu Františka Sammera, centrální část Dukly v Pardubicích, 

8 O rok později přejmenován 
na Studijní a typizační ústav.

9 Rostislav Švácha, Sídliště 
socialistického realismu, in: 
Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Martina 
Koukalová (edd.), Paneláci 2: 
Historie sídlišť v českých zemích 
1945–1989, Praha (vyjde v roce 2017).

10 Podrobně viz Martin Strakoš, Nová 
Ostrava a její satelity: Kapitoly 
z dějin architektury 30.–50. let 
20. století, Ostrava 2010.

11 Podrobně viz Lubomír Zeman, Nový 
Ostrov: Soubor tradicionalismu 
50. let 20. století, Ostrov 1998.
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jejíž projekt nadále vedl Karel Kalvoda, centrum Bělského Lesa od týmu 
Jiřího Krohy nebo sídliště leteckých závodů v Odoleně Vodě od Gorazda 
Čelechovského. Ždárské strojírny a slévárny (ŽĎAS) stavěly v letech 
1949–1965 pro své zaměstnance ve Žďáru nad Sázavou sídliště Stalingrad 
podle plánu Františka Kočího. V Mikulově vzniklo v letech 1953–1955 menší 
sídliště při ulici 22. dubna podle návrhu kolektivu Otakara Oplatka. 

Výčet sídlišť postavených ve stylu socialistického realismu uzavřeme 
unikátem. Na sídlišti Vítězného února, budovaném v letech 1947–1958 
v Kladně-Rozdělově, vznikla řada šesti monumentálních věžových domů 
podle návrhu Josefa Havlíčka, Karla Filsaka a Karla Bubeníčka. Jde 
o bytové stavby, jaké u nás tehdy neměly žádnou obdobu. Díky jejich 
vynikajícímu architektonickému ztvárnění je řadíme k tomu nejlepšímu, 
co ve stylu socialistického realismu vzniklo. V roce 1954 však pronesl 
tehdejší nejvyšší představitel Sovětského svazu Nikita Sergejevič 
Chruščov na konferenci stavbařů projev odmítající ozdobnictví – „zby-
tečnosti“ – v architektuře. Zdobení nových budov podle Chruščova 
zbytečně zdražovalo a protahovalo jejich výstavbu. Od této chvíle se 
s malým zpožděním začalo od socialistického realismu upouštět i u nás.  

V padesátých letech vznikaly kromě cihlových domů typů T také 
první celopanelové domy. První takový byl postaven v roce 1954 ve Zlíně 
na Benešově nábřeží. Jeho konstrukční systém dostal označení G (podle 
města Gottwaldova). Navrhli ho architekti Hynek Adamec a Bohumír 
Kula. Tento systém byl využit například v Praze na Zelené Lišce, v ne-
velkém rozsahu také v Prostějově, Přerově a Olomouci a na několika 
jiných místech. Tyto první paneláky vznikaly v době socialistického 
realismu, a tak je architekti opatřovali zdobenými atikami a pilastry 
zakrývajícími styky panelů. Pokusy s montovanými domy prováděli 
také pražští architekti Karel Janů, Karel Prager a Miroslav Wimmer. 
Ti, na rozdíl od zlínských kolegů, pracovali s tzv. skeletopanely, tedy 
s nosnou železobetonovou skeletovou konstrukcí (monolitickou nebo 
sestavenou z prefabrikátů) vyplněnou prefabrikovanými panely. Přestože 
se tento systém v hromadné bytové výstavbě neujal, vzniklo díky němu 
několik zajímavých experimentálních staveb. První takový dům byl 
postaven v roce 1953 v Otrokovicích (Karel Janů a Karel Prager), další 
v témže roce v pražských Ďáblicích (Miloslav Wimmer a Václav Havránek) 
a v roce 1956 na Evropské třídě v Praze-Dejvicích.12 Skeletopanely použil 
také Osvald Döbert se svým kolektivem při přestavbě centra Mladé 
Boleslavi, ale ten již s nimi nakládal v duchu obnoveného modernismu.

Roku 1957 vytvořili Adamec a Kula první celostátně rozšířený panelový 
konstrukční systém – soustavu G 57 (podle roku vzniku). Rovněž ten se 
již zbavil ozdob ve stylu socialistického realismu. První pionýrské sídliště 
bylo budováno od roku 1957 ve Zlíně-Bartošově čtvrti podle návrhu 
Adolfa Zikmunda, Bohumíra Kuly a Arnošta Kubečky z Výzkumného ústavu 
montovaných staveb při Krajském projektovém ústavu v někdejším 
Gottwaldově. Jeho urbanistický koncept se zakládá na kompaktní sklad-
bě podélně a příčně na sebe navazujících panelových domů doplněných 
zděnými stavbami občanského vybavení. S využitím soustavy G 57 bylo 
od roku 1959 budováno také sídliště Petřiny (Evžen Benda a Vojtěch 
Mixa) a Malešice (Jan Růžička) v Praze. Také další dostavba Zelené Lišky 

12 Rostislav Švácha, Sídliště pionýrské 
etapy, in: Lucie Skřivánková 
– Rostislav Švácha – Eva Novotná – 
Martina Koukalová (edd.), Paneláci 
2: Historie sídlišť v českých zemích 
1945–1989, Praha (vyjde v roce 2017).
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při Herálecké a Olbrachtově ulici byla provedena v systému G 57. V Brně 
se soustavou G 57 pracoval Pavel Krchňák na sídlišti Juliánov. Úpravou 
tohoto systému vznikl typ G 58, s kulatými okénky schodišťových sekcí; 
nalezneme jej například v Praze na Červeném Vrchu či Zahradním Městě.13 
Urbanismus těchto sídlišť tvoří – na rozdíl od polouzavřených bloků 
souborů socialistického realismu – volná, zpravidla řádková zástavba 
s kombinací domů o různých počtech sekcí, většinou čtyřpatrových 
bez výtahu. V této době se již také pracovalo s tzv. „komplexní bytovou 
výstavbou“ zahrnující kromě bytových domů také občanskou vybave-
nost, zejména školy, školky, nákupní, zdravotnická a kulturní centra. 

První hromadně rozšířený panelový systém G 57 nevyhovoval v mnoha 
ohledech. Odborníci si stěžovali na stránku technickou, estetickou 
i funkční, neumožňující vytvářet kvalitní dispozice bytů. Proto se koncem 
padesátých let začalo s vývojem nových soustav a s výstavbou expe-
rimentálních domů i celých sídlišť. Nejvýznamnějším experimentálním 
sídlištěm se stala pražská Invalidovna, postavená v letech 1959–1967.14 
Architekti vedení Josefem Polákem a Vojtěchem Šaldou tu využili tech-
nologii panelů z předepjatého betonu s rozponem 6 metrů, díky níž se 
uvolnila vnitřní dispozice bytů. Z tohoto velkorozponového konstrukčního 
systému těžil i nový, hojně používaný typ T 08 B a pozdější VVÚ-ETA.15 
Urbanistické řešení Invalidovny, kterého se ujal hlavně Jiří Novotný, vzešlo 
ze soutěže, architektonické pojetí sídliště ovlivnil takzvaný bruselský styl, 
který se po naší úspěšné účasti na výstavě Expo 58 v Bruselu velice rychle 
rozšířil. Další experimentální domy vznikaly od roku 1959 také v Brně, Zlíně, 
Hradci Králové, Českých Budějovicích, Plzni a Teplicích.16 Technologický 
experiment – kombinaci prefabrikátů a prvků z litého betonu – využil 
i Jaromír Vacek v projektu věžových domů na sídlišti Králův Háj v Liberci. 
V pionýrské etapě vývoje sídlišť se stále užívaly i technologie tradiční, 
cihlové, nebo technologie kombinující prefabrikáty a lití betonu do formy 
přímo na stavbě. Oba tyto druhy stavění použili autoři nového centra 
Příbrami-Březových Hor (1957–1962), Václav Hilský a Otakar Jurenka, anebo 
autoři Karviné-Ráje (od 1956), vedení Rudolfem Spáčilem a Jiřím Klenem.

2 .4  Krásná nebo také humanistická sídliště (šedesátá léta)
 

Atmosféra politického tání šedesátých let poskytovala větší volnost 
ve všech oblastech lidské tvorby, architekturu a stavitelství nevyjímaje. 
Díky tomu vznikla právě v šedesátých letech kvalitní krásná či humani-
stická sídliště. V této době se v souvislosti s bytovou výstavbou nemluví 
jen o bytových jednotkách, technických ukazatelích, ale také o dobrém 
životním prostředí, humanitě a vyšší životní úrovni. U bytových staveb se 
tehdy začal klást důraz na kvalitu. Debatu podpořila v letech 1960–1961 
Celostátní diskuse o bydlení, do níž se organizovaně zapojila široká 
odborná i laická veřejnost. Hledaly se ideální modely bytových domů, 
kterými chtěl stát od roku 1963 řešit bytovou otázku. Tímto modelem se 
staly konstrukční soustavy T 0 B, vyvinuté skupinou Františka Feistnera 
(T 06 B, T 07 B a T 08 B). Také tyto typy nabízely variabilnější možnosti 
utváření dispozic.17 Díky tomu, že obvodový panel již nebyl nosný, jako 

13 Ibidem.
14 Podrobně viz Ladislav Zikmund-

Lender (ed.), Experimentální 
sídliště Invalidovna, 
Hradec Králové 2014.

15 Martina Koukalová (Flekačová), 
Panelové tvary v čase, in: Lucie 
Skřivánková – Rostislav Švácha – 
Eva Novotná – Karolina Jirkalová 
(edd.), Paneláci 1: Padesát sídlišť 
v českých zemích, Praha 2016, s. 27.

16 Viz Švácha (pozn. 12).
17 Rostislav Švácha, Krásná sídliště, 

in: Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Martina 
Koukalová (edd.), Paneláci 2: 
Historie sídlišť v českých zemích 
1945–1989, Praha (vyjde v roce 2017).
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u soustav řady G, umožňoval systém T 0 B volnější prolamování fasád 
dveřními a okenními otvory a vybavování bytů lodžiemi. Urbanismus 
krásných sídlišť je charakteristický velkorysým založením, volnou 
zástavbou vytvářející promyšlené kompozice, okrskovým členěním 
a zdůrazněním centra dominantami. Nedílnou součástí sídlišť se 
stávala výtvarná díla, k čemuž již vykročila pražská Invalidovna.18

K našim nejkvalitnějším sídlištím této etapy patří brněnská Lesná z let 
1962–1970. Navrhli ji František Zounek a Viktor Rudiš, kteří se inspirovali 
Tapiolou v jižním Finsku. Souhra domů na Lesné s okolní přírodou a teré-
nem se dočkala vysokého hodnocení nejen od historiků architektury, ale 
i od svých obyvatel. V Praze patří k nejzajímavějším realizacím z této fáze 
sídliště Ďáblice z let 1966–1975. Architekti Tuček a Kulišťák zde vytvořili 
na svou dobu neobvyklé polouzavřené dvory, ale také terasové a výškové 
domy s kaskádovitou podnoží. Deskové domy zde mají parter uvolněný 
pro obchody, průchody a jiné využití, což na jiných sídlištích nebylo 
běžné. Koncept celého sídliště včetně občanského vybavení a parkové 
úpravy ploch se podařilo dovést k hodnotné realizaci. Další krásné 
sídliště představuje kladenská Sítná, stavěná od roku 1965 podle návrhu 
Václava Hilského a Otakara Jurenky. Kromě kvalitní prostorové kompozice 
se zde uplatila dvojice mezonetových domů a kultivovaná architektura 
občanských staveb (hotel, kulturní dům, nákupní středisko a později 
vzniklé sídlo OV KSČ), umístěných kolem rozlehlého „náměstí“. Na sídlišti 
Šanov II v Teplicích, budovaném od roku 1965, vytvořili architekti Miroslav 
Masák a Otakar Binar, členové pozdějšího libereckého Sialu,19 organickou 
kompozici z dlouhých domů, citlivě reagující na terénní konfiguraci. I zde 
našly své místo nadprůměrně kvalitní stavby občanského vybavení v čele 
s Masákovým hotelovým domem. Mezi krásná sídliště se dále řadí pardu-
bické Polabiny, rozsáhlý pětiokrskový celek vznikající od roku 1960 podle 
návrhu Jana Krásného a Miloše Návesníka, nebo královéhradecký sídlištní 
soubor Labská Kotlina II, jehož projekt vytvořil v roce 1967 Břetislav 
Petránek. V kompozici tohoto sídliště našlo uplatnění devět typů byto-
vých domů, od drobných čtyřpodlažních domů bodových přes dlouhé 
domy deskové a výškové až po raritní sedmnáctipodlažní „mrakodrapy“. 
Za neméně podařené lze ve stejném městě považovat sídliště Slezské 
Předměstí. Na sídlišti Bory v Plzni (architekti Belšán, Kurel, Hrubec a další) 
vyniknou věžové domy s nezvyklými diagonálními prvky, k zajímavým 
výsledkům vedla i práce havířovských architektů Hartla a Špačka s domy 
typu G na tamějším sídlišti Podlesí. Soubor Severní Terasa v Ústí nad 
Labem, stavěný od roku 1967, navrhli Václav Krejčí, Josef Gabriel a Mojmír 
Böhm. Autoři zde pracovali s motivem centrálního parku se zalomenou 
kompozicí dlouhých budov, opět respektujících krajinné podmínky. 
Podobně jako Lesná tvaroval sídliště Březinovy Sady v Jihlavě Zdeněk Gryc 
(návrh 1965). Výjimečného výsledku dosáhl v šedesátých letech rovněž 
soubor Březenecká v Chomutově. Vladimír Bergr zde vytvořil dominantu 
trojicí sedmnáctipatrových, do hvězdice uspořádaných věžových domů 
s mezonetovými byty. Značně věrně při tom citoval Le Corbusierův dům 
kolektivního typu Unité d’habitation v Marseille. Ke krásným sídlištím 
dále řadíme pražské celky Novodvorská, Pankrác nebo Prosek, využívající 
pravoúhlé kompozice volné zástavby, olomoucký soubor F 1 při ulici 

18 Usnesení vlády Československé 
socialistické republiky ze dne 
28. července 1965 č. 355 o řešení 
otázek uplatnění výtvarného 
umění v investiční výstavbě.

19 K Sialu viz Rostislav Švácha (ed.), 
Sial, Řevnice – Olomouc 2010.
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I. P. Pavlova, s působivou dominantou věžového domu s vodojemem od ar-
chitekta Petra Braunera, českobudějovický soubor Lidická Třída nebo 
liberecké sídliště v Ruprechticích s obrovským domem (tzv. Hokejkou) 
ve svém centru. S atypickými domy a s tradiční technologií pracoval ar-
chitekt Václav Capoušek v malém družstevním sídlišti na Svatém Kopečku 
u Olomouce (1968–1972). V Liberci se též v letech 1964–1972 konečně zrodil 
jeden z architektonicky nejzdařilejších panelových domů, takzvaný 
Wolkerák, jehož projekt vypracoval další zakladatel Sialu Jaromír Vacek.  

2 .5  Technokratická fáze (sedmdesátá a osmdesátá léta)
 

Již v průběhu šedesátých let procházelo modernistické pojetí 
urbanismu ve světě kritikou, a to pro svou odosobněnost, monotón-
nost a přemíru volného prostoru, v němž se lidé obtížně orientují. 
Debatovalo se tehdy o pocitech vykořenění a odcizení, jaké prý lidé 
na sídlištích prožívají. Tato kritika poznenáhlu vedla ke vzniku postmo-
derního hnutí v architektuře a urbanismu. Postmodernisté se začali 
vracet k tradičním formám v novém pojetí, místo sídlišť chtěli stavět 
skutečná města. Ozvěny této kritiky můžeme od konce šedesátých 
let sledovat i u nás.20 Skutečná postmoderna se však v návrzích 
českých sídlišť projevila jen vzácně, a to až v osmdesátých letech.

Etapa krásných sídlišť částečně zasahuje i do období politické nor-
malizace v sedmdesátých letech, protože až tehdy se začaly stavět sou-
bory navržené už v předchozí dekádě. Tyto projekty, někdy zajímavé, se 
však při realizaci dočkaly velkého zjednodušování a kompromisů, zejména 
z finančních důvodů, a jejich realita se tak vzdalovala původní vizi. Role ar-
chitektů v sedmdesátých letech ztrácela na síle. Podobně jako v padesá-
tých letech, při prosazování přísné typizace, se jejich práce zúžila na tvor-
bu urbanistických plánů. Architekturu panelových domů většinou autoři 
sídlišť nemohli ovlivnit. Stála za tím i nechuť státních stavebních podniků 
produkovat něco jiného, než co jim přikazovaly výrobní normy, a naprostá 
převaha stavebnictví nad architekturou v systému produkce bytů. Na prv-
ním místě už nebyla kvalita, jako v šedesátých letech, nýbrž kvantita. 

K příčinám této situace, která nepřinášela architektuře sídlišť nic 
dobrého, patřil fakt, že režimu se v šedesátých letech nepodařilo splnit 
slib, s nímž v letech 1959–1961 sám vystoupil – totiž dát každé rodině její 
vlastní byt. Předním zájmem státu se tak po roce 1970 stala realizace 
velkého množství bytů za nízké náklady a bez ohledu na jejich archi-
tektonickou úroveň. Stát k tomu účelu nakoupil nová zařízení pro velké 
panelárny. Podporoval sice zavádění nových konstrukčních soustav 
(VVÚ-ETA, B 70, Op 1.11 nebo Larsen-Nielsen z Dánska), které slibovaly vari-
abilnější a bohatší architektonické ztvárnění, panelárny však zužovaly 
skladbu jejich prvků a tak se jejich potenciálu nevyužilo. Třebaže v období 
normalizace vládl tuhý politický režim a volnou debatu o architektuře 
a stavebnictví potlačovala cenzura, v dobových odborných časopisech 
přesto kritiku nových poměrů ve stavebnictví nacházíme.21 Stát však 
upřednostňoval direktivní plánování s jeho závaznými technicko-hos-
podářskými ukazateli – například s nepřekročitelným limitem nákladů 

20 Viz Švácha (pozn. 17).
21 Rostislav Švácha, Technokratická 

sídliště, in: Lucie Skřivánková 
– Rostislav Švácha – Eva Novotná – 
Martina Koukalová (edd.), Paneláci 
2: Historie sídlišť v českých zemích 
1945–1989, Praha (vyjde v roce 2017).
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na stavbu jednoho bytu – a výstavba sídlišť proto procházela z architek-
tonického a urbanistického hlediska úpadkem. Ze všech těchto důvodů 
jsme pro tuto etapu v historii sídlišť zvolili pojem technokratická.22

Typickým příkladem této situace se stalo pražské Jižní Město, 
budované od roku 1971 až do roku 1988. Původní návrh Jiřího Lasovského 
a Jana Krásného, vzešlý ze soutěže z let 1966 a 1967, zde při realizaci velmi 
utrpěl. Původně bohatá skladba bytových i jiných objektů se výrazně 
zúžila, postavilo se jen to nejnutnější, tedy panelové domy a autobusové 
zastávky, místo domů různého měřítka tu architekti mohli použít jen 
dva či tři typy velikosti bytového objektu. Občanská vybavenost, úpravy 
povrchů a zeleň se prováděly se zpožděním a ve velmi redukované formě. 
Podobný osud potkal většinu sídlišť v celé republice. V menším měřítku se 
to vše odehrálo například na pardubickém sídlišti Karlovina, jehož autoři 
původně počítali s velmi ambiciózní plasticky ztvárněnou architekturou, 
nebo u souboru Komenského Náměstí v Litomyšli, do jehož konceptu 
chtěli Ivo Loos a Jindřich Malátek zprvu vnést evokaci rostlého města, 
ale místo toho tu vzniklo sídliště obzvlášť stereotypní a pro dané místo 
na okraji historického centra nevhodné. Zprůmyslněné stavebnictví, 
které vytěsnilo tradiční řemesla, navíc nebylo zařízeno na opravy starších 
budov a tak se asanovaly celé starší čtvrti, které bychom z dnešního 
pohledu pokládali za cenné. Argumentovalo se také vyšším hygienickým 
standardem panelových domů ve srovnání se zástavbou z 19. století, 
jak ji v Praze představoval třeba Žižkov. Tuto výměnu staršího bytového 
fondu za nové panelové domy – takzvaný buldozérový urbanismus – ještě 
v sedmdesátých letech pokládalo mnoho architektů za správnou. 

Vedle Jižního Města se dalším sídlištěm, degradovaným pod vlivem 
direktivního plánování, staly pražské Bohnice od architektů Václava 
Havránka a Lubomíra Kepky, nebo brněnské sídliště Československo-
sovětského přátelství v Bohunicích navržené v letech 1972–1974 
Jaroslavem Ryškou a Pavlem Krchňákem. Obě sídliště slouží za příklad 
toho, jak se v sedmdesátých letech nedařilo využít architektonický 
potenciál nové konstrukční soustavy, VVÚ-ETA v prvním a B 70 v druhém 
případě.23 Půdorysné formování sídliště v Bohunicích však přesto 
stojí za pozornost svými zubovitými útvary. V Plzni patří k souborům 
technokratické etapy Lochotín od Zbyňka Tichého a Miloslava Sýkory 
(1974–1980). Přesto nás zde může zaujmout jeho severozápadní 
část, s domy řazenými do polouzavřených polygonů, jaké použil 
i olomoucký architekt Vít Adamec u sídliště Lazce (od 1976). 

Největší sídliště v Českých Budějovicích, Máj, vznikalo celá osm-
desátá léta podle urbanistického plánu Jindřicha Rybáka a Václava 
Štěpána. Ti původně navrhovali čtyřpatrovou volnou zástavbu s do-
statečnými odstupy a solidní občanskou vybaveností. Pod nátlakem 
ministerstva stavebnictví se však počet podlaží zvýšil a skladba objektů 
občanské vybavenosti zredukovala. Podobný osud postihl sídliště 
Mšeno v Jablonci nad Nisou, kde původní autoři, Josef Lhoták a Adolf 
Pospíšil, od projektu dokonce odstoupili, aby aspoň tak dali najevo 
nechuť ke vnucené stavební technologii a zvýšené hustotě zástavby. 
Projekt byl svěřen jiným autorům a jeho podoba se zdevalvovala.24

22 Ibidem.
23 Podrobně viz Jindřich 

Chatrný, Brno, Bohunice, in: 
Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 338–345.

24 Eva Novotná, Jablonec nad Nisou, 
Mšeno, in: Lucie Skřivánková – 
Rostislav Švácha – Eva Novotná 
– Karolina Jirkalová (edd.), Paneláci 
1: Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 358–356.
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 2.6  Pozdní krásná a postmodernistická sídliště (70. a 80. léta)

V osmdesátých letech sílila kritika modernistického pojetí urbanismu 
a architekti opět začali vzdorovat technokratickému diktátu bytové 
výstavby. Po zhlédnutí nových sídlišť řada architektů i teoretiků volala 
po návratu k tradičním prvkům města, tedy ke koridorovým ulicím 
a uzavřeným blokům a náměstím. Pokračovalo se samozřejmě v pro-
jektech naplánovaných a rozestavěných v předchozí dekádě, ve stej-
ných ekonomických omezeních a v systému direktivního plánování, 
a proto nelze tvrdit, že se posun názoru na nové sídlištní výstavbě 
výrazně podepsal. V průběhu osmdesátých let produkce panelových 
sídlišť postupně klesala, jednak vlivem ekonomických problémů státu, 
ale i díky vládnímu rozhodnutí z roku 1979 omezit asanace a soustředit 
se na renovaci starého bytového fondu. Historické čtvrtě činžov-
ních domů se už neměly bourat, nýbrž opravovat a modernizovat, 
jak se k tomu přistoupilo například u pražské čtvrti Vinohrady. 

Nejzávažnější urbanistickou realizací osmdesátých let se stalo 
pražské Jihozápadní Město, na jehož řešení proběhla soutěž již v letech 
1967–1968. Na rozdíl od Jižního Města, koncipovaného jako jeden celek, 
zde Milan Klíma a Ivo Oberstein navrhli rozčlenění do čtveřice celků 
menších – Stodůlek, Lužin, Velké Ohrady a Nových Butovic. Stodůlky 
tvoří fragmenty pravoúhlých bloků, Lužiny se skládají z obrovitých 
polouzavřených polygonů, základem Nových Butovic je bulvár, který 
obepínají nepravidelně tvarované a opět polouzavřené útvary. Řešení 
Velké Ohrady přepracovali roku 1978 Jan Bočan a Zdeněk Rothbauer 
do podoby devíti čtvercových bloků přesně sesazených do mřížky. 
Tento model nejvíce připomíná rezidenční čtvrti činžovních domů 
z konce 19. století. Na rozdíl od nich ale mají domy na Velké Ohradě 
sedm pater a ulice šířku 40 metrů (ve starých čtvrtích 15–20 metrů). 
Zajímavý koncept Jihozápadního Města direktivní plánování přesto 
poškodilo, jak to ukazuje monotónní architektura jednotlivých domů 
a dramatické zvýšení počtu pater v rozporu s původními plány. 

Výrazné prvky postmoderny vnesla do bytové výstavby osmdesátých 
let mladá generace architektů, kteří v té době přijímali podněty ze za-
hraničí, četli dobové teoretické texty (např. Kevina Lynche nebo Roberta 
Venturiho25), a inspirovali se jimi. Kevin Lynch v knize Obraz města26 sleduje, 
jakým způsobem urbánní prostředí ovlivňuje představu města v myslích 
obyvatel. Na základě fenomenologických a sémiotických posouzení 
došel k tvrzení, že mentální obraz urbánního prostředí si lidé vytvářejí 
prostřednictvím orientačních bodů a různorodých podnětů, které se 
nacházejí častěji v historických městech než v modernistických sídliš-
tích. Myšlenkami Kevina Lynche se zabýval také teoretik Jiří Ševčík, který 
aplikoval jeho metodu mentální mapy na srovnání asanovaného a nově 
postaveného města Most.27 Při tomto výzkumu se ukázalo, že staré město 
umějí obyvatelé dobře popsat a jeho dominanty načrtnout do mapky, ale 
u nové výstavby s tím mají problém. Zdeněk Hölzel a Jan Kerel na základě 
těchto myšlenek navrhli na počátku osmdesátých let postmodernistické 
sídliště Nový Barrandov v Praze.  Realizace, která se protáhla do začátku 
devadesátých let, nese prvky tradičních městských forem. Autoři 

25 Robert Venturi, Complexity and 
Contradiction in Architecture, New 
York 1966 (české vydání: Robert 
Venturi, Složitost a protiklad 
v architektuře, Praha 2003). 

26 Kevin Lynch, The Image of 
the City, Cambridge 1960 
(české vydání: Kevin Lynch, 
Obraz města, Praha 2004).

27 Jiří Ševčík – Ivana Bendová – 
Jan Benda, Obraz města Mostu, 
Architektura a urbanismus XII, 
1978, č. 3, s. 165–178.
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na sídlišti oživili základní městotvorné motivy: Ulice, náměstí, významné 
orientační body. Panelové domy vytvářejí z větší části polouzavřené 
bloky. Funguje zde i hierarchie prostorů, od veřejných přes poloveřejné 
předzahrádky s ploty před jednotlivými domy až k intimnějším plochám 
ve vnitroblocích. U domů se architektům po dohodě s dodavatelem po-
dařilo použít panely nejen šedé, ale i hnědé a okrové. Typickou monotón-
nost sídlištní zástavby se Hölzel a Kerel rozhodli nabourat individuálně 
pojatými stavbami základních škol a velkorysým výtvarným generelem.28 

Hlavní projektant sídliště Vinohrady v Brně Jan Doležal počí-
tal s návratem k organizované městské struktuře, to znamená 
k čtvercové síti ulic s alejemi a pěšími průchody. Občanskou vy-
bavenost sídliště soustředil do jednoho centra. Rovněž brněnské 
Vinohrady se zařadily k menšině s probarvovanými panely.29

Také ve Zlíně nalezneme pozdní krásné sídliště, v lokalitě Jižní 
Svahy. Realizace probíhala ve dvou etapách od roku 1970 až do konce 
století. Architekti Jiří Gřegorčík a Šebestián Zelina rozptýlili zástavbu 
na zelených svazích, čímž navázali na nerealizovaný plán Le Corbusiera, 
který roku 1934 doporučil stavět rozsáhlé obytné domy nad údolím 
řeky Dřevnice. Zástavbě, tvořené mnoha typy bytových domů (bodové, 
terasové, chodbové, lodžiové), dominuje dvojice monumentálních 
segmentových obytných domů, ke kterým přiléhají objekty občanské 
vybavenosti. Jižní Svahy navazují na tradici baťovské architektury 
použitím speciálních panelů s obkladem z cihelných pásků.30    

Na královéhradeckém sídlišti Moravské Předměstí se autoři 
jeho urbanistického plánu, architekti Karel Marhold a Jiří Němec, 
snažili navrátit k tradiční městské struktuře bulvárem s kompletní 
občanskou vybaveností. Ten tvoří leitmotiv urbanistického kon-
ceptu, pracujícího s principem tzv. prostorového města, v němž 
je automobilová a pěší doprava vertikálně oddělena. Kryté široké 
chodníky lemované kavárnami a restauracemi se inspirovaly lou-
bími kolem historických náměstí, která vyzývají k setkání s přáteli. 
Administrativou doplněné centrum čtvrti potlačuje negativní vlivy 
monofunkčních zón. Sídliště bylo budováno v letech 1972–1993.31  

Na závěr zmiňme zajímavé drobné sídliště ve východní části 
Pardubic, při ulici Dašické. Vzniklo v letech 1987–1990 podle ná-
vrhu Pavla Maleře, který použil atypickou panelovou konstrukci 
a vytvořil skutečnou architekturu s akcentovanými detaily, 
keramickým obkladem a výraznou barevností.32 

 
2 .7  Devadesátá léta a současnost

Komplexní bytová výstavba se po roce 1989 postupně ukončovala, 
v některých případech trvala do poloviny devadesátých let. Rozpadly 
se základní pilíře, na kterých stála, tedy státní stavební podniky (včetně 
paneláren), státní či krajské projektové ústavy a zejména zadavatel, 
tedy socialistický stát. Některá rozestavěná sídliště se dokončovala 
za použití jiných než panelových technologií. V naprosté většině se u nich 
přešlo na vyzdívaný monolitický železobetonový skelet. Dostavby sídlišť 
již pochopitelně projektovaly soukromé projekční kanceláře. Patrně 

28 Martina Koukalová, Praha, Nový 
Barrandov, in: Lucie Skřivánková 
– Rostislav Švácha – Eva Novotná – 
Karolina Jirkalová (edd.), Paneláci 
1: Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 418–425.

29 Jindřich Chatrný, Brno, Vinohrady, 
in: Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, 412–417.

30 Ladislava Horňáková, Zlín, Jižní 
Svahy, in: in: Lucie Skřivánková – 
Rostislav Švácha – Eva Novotná 
Karolina Jirkalová (edd.), Paneláci 
1: Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 392–399.

31 Martina Koukalová, Hradec 
Králové, Moravské předměstí, 
in: Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 400–405.

32 Michaela Janečková – Andea 
Husseiniová, Pardubice, Dašická, 
in: Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 406–411.
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poslední panelové sídliště nalezneme v Praze 4-Kunraticích. Navrhli ho 
Ivan a Jarmila Kaplanovi z architektonického studia Agora, stavělo se 
v letech 1992–1994 s využitím konstrukční soustavy VVÚ-ETA doplněné o šik-
mé střechy a atypické oválné balkony ve stylu decentní postmoderny.33 

V devadesátých letech panoval k panelovým sídlištím odpor. Lidé odsu-
zovali monotónní vzhled domů a nedokončenost mnoha projektů, vnímali 
sídliště a paneláky jako produkt minulého režimu a zvláště normalizace. 
Architekti a urbanisté se obávali, že se sídliště promění v ghetta sociálně 
slabých, což se naštěstí stalo jen v omezené míře. Názor, že sídliště 
představují urbanistickou a architektonickou katastrofu, se začal měnit 
při konfrontaci s fenoménem satelitních městeček a jejich většinou 
nevkusné architektury, která je často stejně monotónní jako paneláky. 

Po pádu socialistického režimu ztratil stát kontrolu nad 
plánováním měst. Místo velkorysých konceptů sídlišť se od pře-
vratu v roce 1989 realizují developerské projekty, na nichž města 
neparticipují a neurčují pro ně podmínky, jak je to běžné v západní 
Evropě. Plánování tak rozsáhlých celků, jaké se u nás realizovaly 
od padesátých do začátku devadesátých let, už dnes není možné. 

Od konce osmdesátých let se přistoupilo na sídlištích k takzvané 
humanizaci, o níž pojednáváme v kapitole 4.3. Od druhé poloviny let 
devadesátých kritika sídlišť slábla, mimo jiné i díky uznání faktu, že 
z finančních důvodů je nelze jednoduše zbourat a nahradit něčím jiným. 
Proces revitalizace, jakým sídliště procházejí dnes, probíhá za podpory 
dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj. Celá řada sídlišť se 
potýká s nedostatkem pakovacích míst. Přestože se v době výstavby s ná-
růstem osobních automobilů počítalo a parkoviště se podle toho navr-
hovala, tak skutečnost předčila očekávání. V některých případech místní 
obyvatelé spontánně pečují o anonymní prostory. Již nevyužívané objekty 
mohou vytvořit chybějící zázemí pro komunitní a kulturní akce. V Praze 
na Černém Mostě tak ze staré kotelny vzniklo známé volnočasové cent-
rum Plechárna. Na řadě sídlišť se po dlouhém období tabuizace objevují 
požadavky na duchovní centra. Zmiňme frekventované salesiánské stře-
disko v brněnských Žabovřescích nebo kostel v Ostravě Porubě-Pustkovci 
od architekta Tomáše Černouška. Na pražských Nových Butovicích stojí 
kvalitní kostel a komunitní centrum, které navrhl Zdeněk Jiran. V brněn-
ské Lesné se v současnosti staví kostel podle návrhu Marka Štěpána.

33 Iva Poslušná, Bydlení v panelech 
(zkrácená verze habilitační práce), 
Fakulta architektury Vysokého 
učení technického, Brno 2009.
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3.1  Archivní prameny a další zdroje

K předpokladům našeho výzkumu panelových sídlišť patřila teze, že 
všechna nejsou stejná, že je mezi nimi potřeba rozlišovat a že to nutně 
nemusejí být jen monotónní shluky krabic vyprojektované anonymním 
týmem v projekčním ústavu. Na realizaci mnoha z nich se podíleli talen-
tovaní architekti, kteří rozvíjeli myšlenky svých předchůdců meziválečné 
avantgardy nebo se inspirovali aktuálním děním na Západě. Pro řadu 
lidí však koncepce sídlišť stále zůstává nesrozumitelná. Náš projekt si 
proto klade za cíl ukázat, že za téměř každým sídlištěm lze nalézt nějaký 
autorský záměr – někdy silný a zajímavý, jindy problematický – a že proto 
stojí za to hledat jeho autora či autory. Nejlepší z nich dokázali koncepci 
svého obytného souboru vtisknout osobitou pečeť. Mnozí z těchto 
autorů publikovali svá sídliště v odborném a občas i denním tisku, takže 
jejich jména známe. U sídlišť nepublikovaných však musíme jejich autory 
hledat v archivních dokumentech, tedy v nejrůznějších archivech.

Kromě osobnosti autora je u sídliště důležitá i doba jeho vzniku. 
Koncepce sídlišť totiž procházely vývojem, který se podobá vývoji stylo-
vému, a je proto nutné zjistit, do jakého vývojového stadia obytný soubor 
patří. Mnohé z nich opět publikoval odborný tisk a stavbu některých 
opět sledovaly noviny, takže datovat taková sídliště umíme. Existují 
však bytové soubory, u nichž nám tyto snadněji dostupné informační 
zdroje chybějí, a proto se opět musíme obrátit ke zdrojům archivním.  

I ty nejtalentovanější architekty limitovala při projektování sídlišť 
dostupná technologie, to znamená ta či ona panelová soustava. Některé 
z těchto soustav dávaly architektům poměrně velké tvůrčí možnosti, s ji-
nými se pracovalo obtížně. Pro lepší poznání vybraného sídliště je proto 
nutné znát i konstrukční systém, jaký na něm autor musel použít. Znalci 
panelových soustav je dříve rozpoznávali na první pohled. Po zateplení 
panelového domu je však jejich přesná identifikace nesnadná a někdy 
nemožná. Z dobových statí o sídlištích v odborném tisku obvykle údaje 
o použitém systému snadno vyčteme. Pokud však obytný soubor publi-
kovaný nebyl, patří často archivy k nemnoha zdrojům těchto informací.   

Archivní dokumenty, podle nichž lze určit autora či autory sídliště, 
datovat jeho projekt a realizaci a v některých případech i rozpoznat 
použitý panelový systém, proto představují nezbytný pramen pro správné 
zařazení konkrétního celku do vývoje panelové bytové výstavby v čes-
kých zemích i do kontextu vývoje architektury a urbanismu obecně.

Základním zdrojem jsou zde archivy stavebních úřadů. Ty obsahují 
složky k jednotlivým budovám podle čísel popisných. Měla by zde být 
uložena dokumentace ke stavebnímu povolení, tedy plány a technické 
zprávy, z nichž vyčteme, v jakém roce projekt domu či celého sídliště 
vznikl a který architekt se pod něj podepsal. Z dokumentace ke kolaudaci 
pak vyplývá, kdy se dům či celé sídliště dokončily. Z těchto dokumentů 
bychom tedy měli být schopni určit architekta stavby, případně autora 
urbanistického řešení, projektový ústav, ve kterém byla dokumentace 
vypracována, a datum vypracování. Nutno poznamenat, že kvalita doku-
mentace se na jednotlivých stavebních úřadech velmi různí. V některých 
případech z archiválií nelze bezpečně vyčíst ani základní údaje. Někdy se 
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naopak dochovala dokumentace kompletní, ze které lze mnohdy získat 
i velmi podrobné informace. V technických zprávách se můžeme dočíst 
například o konstrukčním systému, technologii výstavby, povrchových 
úpravách, technických zařízeních budov či o uměleckých dílech na síd-
lišti. Pro výzkum sídliště je ideální, když ve stavebním archivu disponují 
složkou k sídlišti jako celku. Lze tu pak nalézt komplexní urbanistické 
řešení, včetně architektonických studií a podkladů nejrůznějšího typu. 

Přístup do složek ve stavebním archivu dnes bohužel mají jen vlast-
níci objektů, což badatelskou práci velmi ztěžuje a někdy znemožňuje. 
Badatel musí od vlastníka získat souhlas ke studiu dokumentace k jeho 
objektu. V případě panelových domů, kde jednotlivé byty vlastní různí 
majitelé nebo je spravuje bytové družstvo, je získání takového souhlasu 
velmi obtížné. Některé stavební úřady naštěstí poskytují archiválie pro 
studijní či vědecké účely nebo například pro účely státní památkové 
péče.34 Co se týče autorství sídlišť, situace byla zpravidla taková, že 
celkovou urbanistickou koncepci plánoval architekt-urbanista (případně 
celý tým architektů a urbanistů) a jednotlivé domy potom navrhovali 
další architekti nebo skupiny. Na vše dohlížel vedoucí daného ateliéru, 
který tvořil součást státního, krajského nebo oblastního projektového 
ústavu – obvykle šlo o Stavoprojekt. Na výkresech je zpravidla uveden 
vedoucí ateliéru a dále hlavní architekt sídliště, jména projektantů 
jednotlivých budov však často chybějí. U typových panelových domů 
znamená fenomén tradičního autorství nemalý problém. Typ obvykle 
vyvinuly speciální ateliéry – zpočátku to byl hlavně Studijní a typizační 
ústav v Praze – a architekti Stavoprojektů ho pak jen osazovali na sta-
vební pozemky. Někdy se však tito architekti snažili typ vylepšovat 
a měnit a v takových případech se hledání autora vyplatí. V každém 
případě je toto hledání nutné u atypických objektů na sídlišti, u škol, 
velkých nákupních středisek nebo sportovních zařízení. Vedle otáz-
ky autorství typových domů znesnadňuje problematiku autorství 
i kolektivní či týmová povaha práce ve Stavoprojektech, u níž nelze 
téměř nikdy přesně rozlišit podíl jednotlivých lidí na výsledku. Otázka 
autorství sídliště i jednotlivých domů na něm proto není jednoduchá.

Složitější se zdá být i otázka datace sídlišť. Vzhledem k tomu, že tyto 
obytné celky vznikaly řadu let, je třeba datovat i jednotlivé fáze jejich 
výstavby. Jasná data však nemáme k dispozici i kvůli tomu, že se projekt 
před započetím realizace často měnil, velmi dlouho probíhala příprava 
území pro sídliště, opožďovaly se stavby občanského vybavení. V ideálním 
případě bychom měli znát tato základní data: Rok, kdy na sídliště proběh-
la architektonická či urbanistická soutěž (pokud se vůbec uskutečnila), 
rok vzniku urbanistické studie, rok vypracování projektu (pro stavební 
povolení nebo pro realizaci) a léta průběhu výstavby až po její dokončení. 
V dokumentaci pro stavební povolení, kterou nalezneme v archivu sta-
vebního úřadu, jsou většinou uvedena data podání žádosti o ně, případně 
datum kolaudačního rozhodnutí. Stěží zde však najdeme informace 
o dřívějších fázích projektu, architektovy skici nebo alternativní studie. 

Další významný zdroj informací představují státní oblastní archivy 
a státní okresní archivy. Zde můžeme nalézt projektovou dokumentaci 
ze zrušených projektových ústavů-Stavoprojektů, archivní fotografie 

34 Záleží však na benevolenci 
vedoucího stavebního úřadu. 
Na základě stavebního zákona 
a zákona o ochraně osobních 
údajů vedoucí není povinen 
archiválie zpřístupnit.
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a další dokumenty. Archivovány zde mohou být urbanistické soutěže, 
architektonické studie a další stupně projektů nebo například ma-
teriály z výstav. K využitelným archivům dále patří archivy podnikové 
nebo archiv hlavního architekta města – v Praze dnes Archiv Institutu 
plánování a rozvoje. Sbírky architektury, v nichž je vzácně možné najít 
i dokumentaci k sídlištím, dnes zakládají významné galerie a muzea 
umění, v Praze, Plzni, Olomouci, Brně, ve Zlíně. K dalším cenným archivním 
materiálům patří osobní pozůstalosti architektů, fotoarchivy muzeí či 
fondy ústředních orgánů státu uložené v pražském Národním archivu 
(fond Ústředního výboru KSČ, Ústřední správy bytové a občanské 
výstavby, Ministerstva stavebnictví, Státní plánovací komise).

O dějinách sídlišť nám konečně dovedou mnoho říci i jejich autoři, 
jsou-li ještě naživu. Právě od nich lze občas získat velmi barvité informace 
o tom, za jakých podmínek se daný bytový soubor navrhoval a jaké 
překážky museli jeho autoři zdolat, aby byl výsledek aspoň částečně 
úspěšný. Pokud se nám podaří takové architekty či urbanisty vyhledat, 
vyplatí se znát základní pravidla takzvané orální historie, abychom věděli, 
čím je autorova výpověď limitovaná a jaké jeho zájmy se do ní promítají. 

 
3 .2  Literatura

 
Co se týče dobových publikací, základní informace k významnějším 
sídlištím nalezneme v odborných časopisech, které v období 1945–1989 
vycházely, jako Československý architekt, Architektura ČSR, Domov, 
případně Umění a řemesla nebo slovenský časopis Projekt. Časopis 
Architektura ČSR dokonce přinesl v roce 1988 obsáhlou bibliografií statí 
o všech sídlištích v České republice.35 V některých případech vycházely 
samostatné publikace k jednotlivým sídlištím, kde lze nalézt i velmi 
podrobné informace včetně fotografií a půdorysů bytů. Dvě takové 
knihy vyšly o brněnském souboru Lesná, jiná o pražském obytném celku 
Ďáblice.36 Další informace k některým sídlištím nalezneme v publikacích 
krajských projektových ústavů, vycházejících zpravidla při jejich kulatých 
výročích.37 Rovněž v denním tisku lze nalézt cenné dobové informace o vý-
stavbě sídlišť a o pohledu odborné i laické veřejnosti na ně.38 Jde zejména 
o krajské, okresní, podnikové či družstevní noviny a časopisy, ve kterých 
byly publikovány nejen informace o průběhu výstavby a případných 
realizačních obtížích, ale i reakce obyvatel či fotografická dokumentace. 
Dále lze základní data čerpat z dobových publikací o historii poválečné 
architektury v českých zemích.39 Dějinami počátků prefabrikovaných 
bytových domů se zevrubně zabývá Kimberly Elman Zarecorová v knize 
Utváření socialistické modernity.40 Historii panelových sídlišť a kulturně 
sociologický pohled na ně představila hlavní řešitelka našeho výzkumné-
ho projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) v knize Když se utopie stane 
skutečností.41 Téma hromadné bytové výstavby si také vybral tým Martina 
Hejla pro českou expozici benátského bienále architektury v roce 2014, 
ke které Hejl vydal knihu 
2 × 100 mil. m2. Pod názvem Sídliště, jak dál vyšla minulý rok kniha členů vý-
zkumného týmu na půdě fakulty architektury ČVUT v Praze.42 Ke stěžejním 

35 Srov.: Bibliografie, Architektura 
ČSR XLVII, 1988, č. 2, s. 94–97. – 
Bibliografie, uspořádaná podle 
měst, zachycuje stati 
publikované v Architektuře ČSR 
a Československém architektovi.

36 Lesná: Nová obytná čtvrť města 
Brna: Projekt, Brno 1967. – Lesná: 
Nová obytná čtvrť města Brna: 
Realizace, Brno 1969. – Viktor Tuček, 
Obytný soubor Ďáblice, Praha 1984.

37 Krajský projektový ústav Praha 
například od roku 1968 vydával 
každých pět let publikaci o své 
produkci. Kompletní soubor těchto 
publikací je uložený v knihovně 
Ústavu dějin umění Akademie 
věd ČR v Praze. – Pražská sídliště, 
postavená nebo vyprojektovaná 
do roku vydání podle plánů 
Pražského projektového ústavu, 
obsahuje kniha Architekti Praze 
(1971), s úvodem Otakara Nového.

38 Podrobněji viz Rostislav Švácha, 
Stará města, panelová sídliště 
a denní tisk, 1960–1989, Zprávy 
památkové péče LXXV, 2015, č. 4, 
s. 350–356. – Srov. též Rostislav 
Švácha, Amatérská interpretace 
architektury: Solitéry a sídliště 
v českém denním tisku 1868–1989, 
Architektúra & urbanizmus: 
Časopis pre teóriu architektúry 
a urbanizmu XLIX, 2015, č. 1–2, s. 7–25.

39 Viz hlavně Josef Pechar, 
Československá architektura 
1945–1977, Praha 1979. – Srov. též 
seznam doporučené literatury.

40 Kimberly Elman Zarecorová, 
Utváření socialistické modernity: 
Bydlení v Československu 
v letech 1945–1960, Praha 2015. 
Anglický originál viz Kimberly 
Elman Zarecor, Manufacturing 
a Socialist Modernity: Housing 
in Czechoslovakia 1945–1960, 
Pittsburgh 2011. – Z prací, které 
o československých sídlištích vyšly 
v zahraničí, viz dále Maroš Krivý, 
Greyness and colour desires: the 
chromatic politics of the panelák 
in late-socialist and post-socialist 
Czechoslovakia, The Journal of 
Architecture XX, 2015, s. 765–802. 
– Maroš Krivý, Postmodernism or 
Socialist Realism? The Architecture 
of Housing Estates in Late Socialist 
Czechoslovakia, Journal of the 
Society of Architectural Historians 
LXXV, No. 1, March 2016, s. 74–101.

41 Lucie Zadražilová (Skřivánková), 
Když se utopie stane skutečností: 
Panelová sídliště v Československu 
1953–1989, Praha 2013.

42 Michal Kohout – David 
Tichý – Filip Tittl et al., Sídliště, 
jak dál, Praha 2016.
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dílům na poli sociologie bydlení patří kniha Lidé a sídliště Jiřího Musila 
z roku 1985, která zpřístupnila výsledky bádání Výzkumného ústavu 
výstavby a architektury (VÚVA).43 Dílčí informace k panelovým sídlištím 
lze nalézt v publikacích o architektuře padesátých až osmdesátých let 
20. století.44 Nejvýznamnějšími sídlišti se zabývají také akademické dějiny 
umění.45 Další knihy se věnují jednotlivým sídlištím či vybraným aspektům 
sídlištní výstavby. Jiný zdroj informací představují články v odborných 
časopisech jako Architekt, Era 21, Umění, Stavba, Stavitel či Zprávy 
památkové péče nebo slovenský časopis Architektúra & urbanizmus. 
Seznam literatury tohoto druhu uvádíme v závěrečné části této metodiky.

3 .3  Fotografická dokumentace
 

Nedílnou součástí procesu výzkumu sídlišť musí být fotografická 
dokumentace. Měla by zachycovat celkové pohledy na urbanistickou 
situaci, panoramata, vizuální kontext s okolní zástavbou, vztah k his-
torickému jádru města, celkové i detailní pohledy na jednotlivé domy 
a na prostory mezi nimi, záběry zeleně. Z fotografií by též měla být 
zřejmá současná vizuální kvalita veřejných prostor, povrchových úprav, 
sídlištního mobiliáře a výtvarných děl. Fotodokumentaci může provádět 
badatel nebo ještě lépe profesionální fotograf podle jeho pokynů.

Mimořádně silnou výpovědní hodnotu mají samozřejmě historické 
fotografie. Pro ucelené poznání architektury a stavebního vývoje jsou 
nezbytné. Nalezneme je zpravidla ve výše zmíněných archivech a litera-
tuře. V ideálním případě se dopátráme fotografa, který dokumentoval 
výstavbu sídliště. Značnými kvalitami se v tom ohledu vyznačovaly snímky 
pražských fotografů Zdeňka Voženílka, Oldřicha Bečváře, Věry Korbelářové 
nebo Kamila Warthy. V našem výzkumu jsme se vždy snažili dohledat 
všechny autory publikovaných fotografií nebo dědice autorských práv. 
Zdrojem historické fotodokumentace mohou být i dobové pohlednice. 
Mezi sběrateli pohlednic stojí za to upozornit na historika umění Pavla 
Vančáta, který již shromáždil rozsáhlou kolekci pohlednic se sídlišti.  

3 .4  Metodika výzkumu
 

V rámci výzkumného projektu Panelová sídliště v České repub-
lice jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení 
a prezentace jejich obytného potenciálu náš tým vyvinul spe-
cifickou metodiku své práce, která by se mohla stát modelem 
pro podobně tematicky zaměřené výzkumné projekty. 

Předně jsme se rozhodli pokrýt svým výzkumem celé území 
České republiky; nezaměřit se jen na největší centra.46 Postupovali 
jsme pak po krajích, z každého jsme vybrali pět až šest sídlišť, 
s určitým důrazem na bytové soubory v krajském městě. 

Výběr sídlišť v každém ze 14 krajů usměrnily rešerše dobové i dnešní 
odborné literatury o nich a kvalita archivních dokumentů. K tomu 
přistoupila expertní stanoviska řešitelů jednotlivých krajů a názory 

43 Na Musilovy výzkumy před 
časem navázaly mladší české 
a slovenské socioložky města. 
Srov.: Slavomíra Ferenčuhová – 
Lucie Galčanová – Barbora Vacková 
(edd.), Československé město 
včera a dnes: Každodennost 
– reprezentace – výzkum, 
Brno – Červený Kostelec 
2010. – Slavomíra Ferenčuhová 
– Lucie Galčanová – Barbora 
Vacková (edd.), Československé 
město, Sociální studia VII, 
2010, č. 3. – Barbora Vacková 
– Lucie Galčanová – Slavomíra 
Ferenčuhová (edd.), Třetí město, 
Brno – Červený Kostelec 2011.

44 Např.: Pavel Halík, Česká 
urbanistická tvorba po druhé 
světové válce, in: Zdeněk Hölzel 
(ed.), Česká architektura 1945–1995, 
Praha 1995, s. 98–107. – Lada 
Hubatová-Vacková – Cyril Říha 
(edd.), Husákovo 3+1: Bytová 
kultura 70. let, Praha 2007. – Oldřich 
Ševčík – Ondřej Beneš, Architektura 
60. let: „Zlatá šedesátá léta“ 
v české architektuře 20. století, 
Praha 2009. – Jana Kořínková 
– Rostislav Koryčánek – Anna 
Koželouhová et al., Postavit domy 
nestačí: Vizuální kultura a veřejný 
prostor města Brna v období 
po druhé světové válce, Brno 2015.

45 Rostislav Švácha – Marie 
Platovská (edd.), Dějiny českého 
výtvarného umění V, Praha 
2005. – Rostislav Švácha – Marie 
Platovská (edd.), Dějiny českého 
výtvarného umění VI/1,2, Praha 
2007. – Stati o dějinách sídlišť též 
publikuje akademický časopis 
Umění. – Srov.: Eva Pýchová 
(Novotná), Česká bytová výstavba 
v období 1945–1964, Umění LVI, 
2006, s. 420–432. – Viz též Marie 
Platovská, Vznik panelového 
sídliště jako typu osídlení: 
Zástavba pražského Červeného 
vrchu, Umění LVIII, 2010, s. 136–152.

46 Příkladem výzkumu zaměřeného 
na velké centrum může být 
kolektivní publikace slovenských 
kolegů Atlas sídlisk, Bratislava 
2014, mapující na vysoké vědecké 
úrovni všechna sídliště v hlavním 
městě Slovenské republiky.
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odborného garanta projektu, historika architektury Rostislava Šváchy. 
Hleděli jsme na to, abychom pro náš výzkum vybírali sídliště významná 
z architektonického a urbanistického hlediska a abychom jimi mohli 
v každém kraji představit nejdůležitější etapy jejich vývoje. O periodizaci 
vývoje českých sídlišť jsme obsáhle debatovali a ve speciální studii ji 
poté předložila členka našeho týmu Martina Koukalová (Flekačová).47 
V analýze jednotlivých bytových souborů jsme usilovali uplatnit pohle-
dy různých vědních disciplín – dějin architektury a urbanismu, dějin 
stavebních technologií, sociologie a demografie bydlení –, s jistým 
důrazem na uměleckohistorický úhel pohledu, odpovídající profesnímu 
složení našeho týmu. Celkem jsme podrobně zpracovali 73 sídlišť, 50 
sídlišť jsme pak vybrali do knihy Paneláci 1.48 Ve výjimečných případech 
jsme se zabývali také solitérními domy, jejichž výzkum jsme pokládali 
důležitý pro naše téma: Patří k nim koldům v Litvínově, první sériově 
vyráběný panelový dům G 55 ve Zlíně, experimentální dům PL 60 v Plzni 
nebo takzvaný Wolkerák v Liberci. Poté následoval podrobný výzkum 
jednotlivých sídlišť na základě výše zmíněných zdrojů informací.

Nedílnou součástí naší práce se stal terénní průzkum, který vedl 
k podrobnému poznání původního i současného stavu sídliště. Kromě 
studia urbanistické koncepce bytového souboru a studia domů, od konce 
padesátých let 20. století převážně panelových, jsme se zaměřovali 
i na budovy občanské vybavenosti – školky, školy, nákupní střediska –, 
na drobné objekty, jako jsou herní prvky, lavičky, odpadkové koše, osvět-
lení, fontány a umělecká díla, pozornost jsme dále věnovali řešení ploch 
sídliště mezi domy – zeleni, chodníkům, dlažbám – a někdy i prostorům 
uvnitř domů, například pozoruhodným vestibulům v domech pražského 
sídliště Ďáblice. Při tomto terénním průzkumu jsme si všímali silných 
i slabých stránek sídliště a posuzovali vhodnost jeho dodatečných úprav.

Výstupem naší práce se staly pasporty s jednotně stanoveným 
obsahem, které pak umožnily komparaci sídlišť mezi sebou. Každé 
sídliště dostalo svého hlavního zpracovatele, který prezentuje 
hlavní uměleckohistoricky zaměřenou část, a zpracovatele čás-
tí speciálních – demografie, památkové zhodnocení. Pasporty 
představují informační bázi výzkumného projektu, na jejichž 
základě se zpracovávají finální výstupy směrem k veřejnosti.49

47 Martina Flekačová (Koukalová), 
Beautiful Boxes or Technocratic 
Grey? Towards a Periodic Definition 
of Czech Housing Estates 
Using the Example of Prague, 
Czech and Slovak Journal of 
Humanities. Historia Artium IV., 
Olomouc 2014, č. 2, s. 168–182. – 
Přepracovaná verze viz Martina 
Koukalová, Panelové tvary v čase: 
K periodizaci panelových sídlišť, 
in: Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016, s. 12–34.

48 Viz Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1: 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Praha 2016.

49 Seznam zpracovávaných sídlišť 
a jejich autorů viz přílohy.
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3.5  Výstupy výzkumu

3.5 .1  Pasporty
 

Základní výstup našeho výzkumu představuje elaborát (pasport, 
evidenční karta), který obsahuje všechny pro nás důležité údaje. 
Předkládáme zde strukturu pasportů, které jsme pro vybraná sídliště 
jednotně zpracovali.  
 
1 — Název – současný  
2 — Název (či názvy) původní 
3 — Motto – výstižný či zajímavý dobový citát (či citáty),

 vybraný nejčastěji z denního tisku vydávaného v místě sídliště 
4 — Lokalita – minimálně slovní vymezení ulicemi, lépe zákres do mapy 
5 — Projekt – autoři jednotlivých objektů (včetně občanské 

 vybavenosti) a urbanistického řešení + datace 
6 — Realizace – stavební podnik, který sídliště prováděl + vymezení

 doby výstavby sídliště nebo jeho částí 
8 — Investor  
9 — Objem – počet bytů a obyvatel, skutečný nebo alespoň zamýšlený  
10 — Urbanistický koncept 
11 — Technologie 
12 — Typy bytů 
13 — Umělecká výzdoba – seznam alespoň nejvýznamnějších děl, jejich

 autorů a datace 
14 — Příběh sídliště – historie výstavby sídliště 
15 — Profil hlavních autorů 
16 — Sídliště dnes – srovnání původního a dnešního stavu, popis úprav,

 shrnutí celkových hodnot z památkového hlediska 
17 — Prameny 
18 — Literatura 
19 — Internetové zdroje 
20 — Demografická studie o obyvatelstvu (věková struktura,

 vývoj počtu obyvatel, velikostní struktura bytových domácností,
 vzdělanostní struktura obyvatel, složení ekonomicky aktivních 
 obyvatel, právní vlastnictví bytů: Vždy srovnání dat z období
 po dokončení sídliště s daty z posledního čítání lidu) včetně grafů
 a tabulek.
 

Příklad zpracovaného pasportu je součástí přílohy.
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3.5 .2  Výstavy

Výstupem projektu namířeným k široké veřejnosti je výstavní cy-
klus Příběh paneláku. Výstavy probíhají postupně v jednotlivých 
krajských městech a týkají se vždy příslušného kraje. Jde o exteri-
érové výstavy ve veřejném prostoru, realizované pomocí speciálně 
vytvořených betonových panelů podle návrhu ateliéru A1 architects. 
Obsahem výstav jsou pasporty s informacemi o vybraných síd-
lištích a s bohatým obrazovým doprovodem, který je kombinací 
historických snímků se současnou fotodokumentací. Vyvrcholením 
cyklu bude pražská výstava v Uměleckoprůmyslovém museu, která 
divácky atraktivní formou zpřístupní výsledky celého výzkumu.

3.5 .3  Publikace

Výčet dosavadních publikovaných článků a plánovaných knih:

Publikované články:
▶ Eva Novotná, Jak dál s panelákem? Experimenty v bytové 

výstavbě z let 1959 až 1961, Beton TKS XIII, 2013, č. 3, s. 12–15.
▶ Lucie Zadražilová (Skřivánková), Porozumění panelovým sídlištím jako 

předpoklad pro jejich regeneraci, Beton TKS XIII, 2013, č. 3, s. 3–6.
▶ Martina Flekačová (Koukalová), Beautiful Boxes or Technocratic 

Grey? Towards a Periodic Definition of Czech Housing Estates 
Using the Example of Prague, Czech and Slovak Journal of 
Humanities. Historia Artium IV., Olomouc 2014, č. 2, s. 168–182.

▶ Jindřich Chatrný, Experimenty z cihel a betonu v Brně 
na “nábřeží řeky Svratky”, Brno v minulosti a dnes. Příspěvky 
k dějinám a výstavbě Brna, svazek 28, 2015, s. 391–423.

▶ Jana Kořínková, Obytný soubor Lesná: Trnitá cesta 
panelového sídliště k památkové ochraně, Zprávy 
památkové péče LXXV, 2015, č. 4, s. 322–330.

▶ Matyáš Kracík, Památková ochrana panelových sídlišť? 
Zprávy památkové péče LXXV, 2015, č. 4, s. 299–306.

▶ Eva Novotná, Poválečná bytová výstavba a památková 
péče na příkladu Velké Británie a Skandinávie, Zprávy 
památkové péče LXXV, 2015, č. 4, s. 307–312.

▶ Rostislav Švácha, Amatérská interpretace architektury; 
Solitéry a sídliště v českém denním tisku 1868–1989, 
Architektúra & urbanizmus 49, 2015, č. 1–2, s. 7–25.

▶ Rostislav Švácha, Stará města, panelová sídliště a denní tisk 
1960–1989, Zprávy památkové péče LXXV, 2015, č. 4, s. 350–356.
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Plánované knihy:
Všechny tři publikace jsou uspořádány chronologicky 
podle periodizace, která je nová a byla vytvořena na zá-
kladě poznatků shromážděných v rámci výzkumu.

▶ Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Eva Novotná – Karolina Jirkalová 
(edd.), Paneláci 1: Padesát sídlišť v českých zemích, Praha 2016

 Odborná publikace prezentuje příběhy padesáti sídlišť ze všech 
čtrnácti krajů České republiky. Přináší mezioborové poznatky o jednot-
livých celcích a vřazuje je do kontextu vývoje moderní architektury. 
Součástí knihy jsou demografické sondy do vývoje obyvatelstva 
sídlišť, studie k návrhu nové periodizace panelových sídlišť i rozsáhlá 
dobová a současná fotodokumentace. Kniha je kritickým katalo-
gem k sérii regionálních výstav Příběh paneláku, které probíhají 
ve všech krajských městech v letech 2014–2017. (Byla již vydána).

▶ Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Irena 
Lehkoživová (edd.), The Paneláks. Twenty Five Housing 
Estates in the Czech Republic, Prague 2017

 Publikace v anglickém jazyce shrnuje mezioborové poznatky 
o pětadvaceti sídlištích ve všech krajích České republiky. Je 
kombinací pasportů sídlišť, několika teoretických studií včetně 
studie k jejich demografickému vývoji a dobových i současných 
fotografií. Kniha by měla přispět k zahájení soustavné prezentace 
problematiky tuzemských panelových sídlišť v zahraničí. (V tisku) 

▶ Lucie Skřivánková – Rostislav Švácha – Eva Novotná – Martina Koukalová 
(edd.), Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 1945–1989, Praha 

 Obsáhlá monografie přibližuje historii výstavby panelových sídlišť 
(včetně jejich předchůdců) v bývalém Československu s ohledem 
na politický, kulturní a společenský kontext, na obyvatele, na za-
hraniční souvislosti i možné perspektivy do budoucna. Vychází 
přitom ze syntézy poznatků, které shromáždili řešitelé projektu 
Paneláci v heuristické etapě, a přináší nový mezioborový pohled 
na fenomén tuzemské panelové výstavby. Publikace také ke každé-
mu období přinese tematickou studii či studie, věnované exkurzu 
do určitého dílčího problému, například kolektivnímu projektování 
ve čtyřicátých letech, asanacím, bytové kultuře, zahraničním vlivům 
na výstavbu sídlišť nebo ochraně panelových sídlišť. Součástí knihy 
je historická i současná fotodokumentace. (Vyjde v roce 2017)
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3.5 .4  Specializovaná mapa s odborným obsahem: 
Mapa sídlišť: Vybraná sídliště v českých zemích 1945–1989; 
www.panelaci.cz/map 

Interaktivní mapa sídlišť v České republice je pojatá jako online, její použití 
se váže na webové stránky projektu (panelaci.cz) a na projektovou databázi.

Součást mapy tvoří v době dokončení této metodiky cca 700 doku-
mentačních fotografií, informace o 294 architektech a projektantech 
sídlišť a o různých typech technologií.

Mapa obsahuje informace o poloze sídliště na mapě; jde o přesnou 
lokaci prostřednictvím bodů GPS. Dále pak u každého sídliště najdeme 
tyto informace: Zařazení do fáze vzniku, ulice, kde se sídliště nachází, 
autory sídliště, použitou technologii, dataci vzniku projektu a realizace 
sídliště, investora a realizátora, počet bytů a počet obyvatel bydlících 
na sídlišti. Textová část obsahuje informace o urbanistickém konceptu, 
technologiích a typech bytů, o historii či příběhu sídliště, o jeho umě-
lecké výzdobě a současné situaci na sídlišti. Závěr obsahuje medailonek 
o autorovi (či autorech) sídliště, seznam zdrojů, odkazy na literaturu 
a současnou fotografickou dokumentaci. Informace o sídlištích lze 
třídit podle několika filtrů (autor sídliště, fáze vzniku, technologie).
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4.1  Důvody památkové ochrany poválečných sídlišť
 

Panelová sídliště představují rozsáhlé realizace obytných celků 
vzniklých na základě progresivních a velkorysých myšlenek meziná-
rodního modernismu. Jsou cenné jako doklad vývoje architektury 
a urbanismu. Tyto celky u nás vytvářejí nový typ města, odlišný 
od dosavadní blokové zástavby činžovních domů nebo od čtvrtí ro-
dinných domů a vil (pomineme-li několik funkcionalistických celků ze 
třicátých a čtyřicátých let). Sídliště lze rovněž považovat za výsledek 
dobových urbanistických představ a za produkt politiky centrálního 
řízení a hospodaření státu, přestože je dobře známo, že mnoho po-
dobných sídlišť vzniklo také v západních demokratických zemích. 

Historicky vzato, po Velké hospodářské krizi ve třicátých letech 
20. století a znovu po druhé světové válce, která vedla k destrukci 
obrovského množství bytů, hrála architektura často více roli sociální 
než uměleckou. Za krize se stalo snem řady avantgardních architektů 
ubytovat miliony lidí postrádajících důstojné bydlení. Vznikaly teoretické 
texty, studie, projekty i realizace prvních předchůdců panelových 
sídlišť, soubory domů s minimálními byty.50 Zabývali se jimi naši přední 
funkcionalističtí architekti a teoretici. Za všechny lze připomenout jména 
Karla Teigeho, Karla Honzíka, Karla Janů, Jiřího Krohu, Jiřího Štursu, Jiřího 
Voženílka nebo Ladislava Žáka. Tito tvůrci rozvíjeli myšlenky avantgardistů 
západních i sovětských. Tzv. vědecká linie funkcionalismu se zaměřila 
na maximální hospodárnost řešení, racionalizaci, typizaci a také prefabri-
kaci stavebnictví. Cílem bylo produkovat domy jako průmyslové výrobky. 

Na myšlenky avantgardy pak přímo navazuje poválečná výstavba, 
i když v padesátých letech přerušená obdobím socialistického realismu. 
Teprve první panelová sídliště představují zhmotnění urbanistických my-
šlenek meziválečné avantgardy, neboť až zde se plně vyvinula prefabrika-
ce, typizace a zprůmyslnění architektury. Podobnost s původní myšlenkou 
je sice v jednotlivých případech různá, avšak neoddiskutovatelná. Jedna 
z hodnot vybraných panelových sídlišť spočívá právě ve zdařilé aplikaci 
vizionářských meziválečných myšlenek. Ty daly vzniknout novému, mo-
dernímu městu. U nás, na rozdíl od západních zemí, se panelová sídliště 
nestavěla pro sociálně slabší vrstvy, ale pro všechny skupiny obyvatel.

Příslušníci meziválečné avantgardy navrhovali i některá poválečná 
sídliště.51 V řadě případů se podařilo realizovat zajímavé a velkorysé 
urbanistické celky, které jsou dodnes oblíbeným bydlením. Na sídlištích 
je třeba ocenit spíše jejich funkčnost, racionalitu a novou urbanistickou 
vizi, než zde hledat tradiční umělecké kvality. Také ony se však u sídlišť 
vyskytují, a to hlavně u staveb veřejné vybavenosti. Mluvit lze i o určité 
estetické kvalitě samotných panelových domů, hledět na ně jako na díla 
konvenující s geometrickou abstrakcí.52 Výběr nejkvalitnějších sídlišť je 
popsán v následující kapitole. Tyto příklady nám ukazují, že modernistický 
koncept města může být funkční a úspěšný a že se mu skutečně podařilo 
vytvořit plnohodnotnou alternativu tradiční blokové zástavbě. Nemůžeme 
se tedy ztotožnit s kategorickým odsouzením modernistického kon-
ceptu některými postmodernisty.53Je pochopitelné, že všechna sídliště 

50 V Praze vznikla ve třicátých 
letech sídliště Zelená Liška 
(Antonín Černý, Jiří Kan, František 
Albert Libra a další) a sídliště 
v Břevnově (Václav Hilský, 
Rudolf Jasenský, František 
Jech, Karel Koželka a další).

51 Např. Václav Hilský, Josef Havlíček, 
František Jech, Jiří Kroha.

52 Rostislav Švácha – Ladislav 
Lábus – David Kraus – Milada 
Vorlová, Sídliště – díl druhý: 
Střízlivě i emocionálně, Umění 
a řemesla. Čtvrtletník pro kulturu 
prostředí 39, 1998, č. 4. s. 49–52.

53 Např. Leon Krier, Architecture: 
Choice or Fate, Windsor 1998.
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nejsou stejně kvalitní, jak po stránce architektonické a urbanistické, tak 
z pohledu potřeb obyvatel. A přiznejme, že většina z nich je spíše méně 
kvalitních. Kromě banálního a utilitárního řešení některých z nich je to 
dáno také nedokončeností původních záměrů. Obecně lze říci, že nejvíce 
kvalitních celků pochází z šedesátých let, kdy ještě nebyl tak silný tlak 
na extrémní hospodárnost a architekti měli na realizaci větší vliv. V letech 
sedmdesátých a osmdesátých se úspora a průmyslová typizace staly ur-
čující silou a původní myšlenky avantgardistů se tak dostaly do tak krajní 
polohy, že by se asi nelíbily ani tomu nejradikálnějšímu z nich. Přesto 
i v této době vzniklo několik zajímavých celků.54 Kulturními památkami se 
podle památkového zákona55 rozumí věci, případně jejich soubory, „které 
jsou významnými doklady historického vývoje, životního způsobu a pro-
středí společnosti od nejstarších dob do současnosti, jako projevy tvůr-
čích schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, 
pro jejich hodnoty revoluční, historické, umělecké, vědecké a technické“, 
nebo „které mají přímý vztah k významným osobnostem a historickým 
událostem“.56 Za památkovou zónu může ministerstvo kultury prohlásit 
historické prostředí, „které vykazuje významné kulturní hodnoty“.57 

4 .2  Způsoby a možnosti památkové ochrany
 

Z logiky věci vyplývá, že pro ochranu poválečných sídlišť se nejvíce hodí 
forma památkové zóny. Dále by bylo vhodné chránit jednotlivé stavby, 
jsou-li po architektonické stránce výjimečně kvalitní, jako kulturní 
památky. Architektonicky nejhodnotnější stavby na sídlištích zpravidla 
představují kulturní a hotelové domy, v menší míře nákupní střediska, 
ale najdeme tam v ojedinělých případech i kvalitní domy obytné. 

Odstavec 1 § 6 památkového zákona (č. 20/1987 Sb.) říká: „Území 
sídelního útvaru nebo jeho části s menším podílem kulturních pamá-
tek, historické prostředí nebo část krajinného celku, které vykazují 
významné kulturní hodnoty, může ministerstvo kultury po projednání 
krajským úřadem prohlásit za památkovou zónu a určit podmínky 
její ochrany.“ Památkovou zónu vyhlašuje ministerstvo kultury formou 
opatření obecné povahy58 po projednání s krajským úřadem. Podnět 
k prohlášení památkové zóny může podat jakákoliv fyzická nebo práv-
nická osoba. Ministerstvo si může vyžádat vyjádření Národního památ-
kového ústavu, případně jiných orgánů a institucí. Podnět k prohlášení 
památkové zóny by měl obsahovat charakteristiku území, historický 
vývoj, urbanistické a architektonické zhodnocení, památkové hodnoty, 
předmět a rozsah ochrany včetně fotodokumentace a zákresu do mapy. 

Pro to, aby soubor splňoval podmínky pro vyhlášení památkové zóny, 
musí naplnit základní kritéria. Dané sídliště musí vycházet z kvalitního 
urbanistického a architektonického návrhu, odrážejícího mezinárodní 
tendence. U poválečných sídlišť je obvyklé, že původní návrh a provedený 
výsledek se dosti liší. Poměr tohoto vztahu je pro určení hodnoty také 
důležitý. Původní stav by měl být alespoň v urbanistické rovině z velké 
části dochován. Jde-li o rovinu architektonickou, vzhledem k uskuteč-
něným modernizacím většiny sídlišť to většinou nemůžeme vyžadovat.

54 První část této kapitoly byla před 
dvěma lety publikována ve studii 
pro Zprávy památkové péče. 
Byla napsána v rámci tohoto 
projektu. Viz Matyáš Kracík, 
Památková ochrana panelových 
sídlišť?, Zprávy památkové péče 
LXXV, 2015, č. 4, s. 299–306.

55 Zákon 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči.

56 Paragraf 2 zákona 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči.

57 Paragraf 6 zákona 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči.

58 Na základě stanoviska Legislativní 
rady vlády, Komise pro veřejné 
právo I, ze dne 2. září 2013. 
Do té doby byly památkové 
zóny prohlašovány formou 
vyhlášky Ministerstva kultury.
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Posouzení, zda daný soubor splňuje výše uvedené hodnoty podle 
památkového zákona, není jednoduché. Nezbytnými podklady k určení 
urbanistických a architektonických hodnot jsou rozbor původního a sou-
časného stavu a rešerše literatury a dalších pramenů. Vzhledem ke spe-
cifické problematice sídlištní výstavby je to úkol pro odborníka, který se 
danou problematikou zabývá. Pro hodnocení poválečných památek byla 
na půdě Národního památkového ústavu v roce 2014 ustavena speciální 
Komise pro ochranu památkového fondu vzniklého ve 20. století.59 

4 .3  Specifika ochrany panelových sídlišť
 

Potenciální památkové zóny vybraných panelových sídlišť 
budou svým charakterem značně odlišné například 
od zón obytných čtvrtí z druhé poloviny 19. století.

Pro zajištění smysluplné ochrany v jakékoliv památkové zóně je 
nutno stanovit podmínky ochrany dle odstavce 1 § 6 památkového 
zákona. Ke všeobecným podmínkám ochrany patří:60

1) stanovení předmětu ochrany v památkových zónách:
▶ historický půdorys a jemu odpovídající prostorová a hmotová skladba
 urbanistická struktura, uliční interiéry spolu s povrchy komunikací, 

charakter objektů a pozemků, architektura objektů a jejich exteriéry, 
veřejné interiéry včetně řemeslných a uměleckořemeslných prvků

▶ historické podzemní prostory
▶ historické zahrady a parky, doplňkové parkové-zahradní plochy a prvky, 

tvořící nedílnou součást krajinného celku, nebo historického prostředí.

2) určení podmínek pro stavební a další činnost:
▶ při pořizování územně plánovací dokumentace musí být 

vymezena a respektována vhodná základní funkce památ-
kových zón v prostorovém a funkčním uspořádání území, 
jakož i zhodnocována urbanistická skladba území

▶ využití prostorů, ploch, území a staveb v památkových zónách 
musí být v souladu s jejich charakterem, architekturou, kul-
turní hodnotou, kapacitními a technickými možnostmi

▶ veškeré úpravy prostorů, ploch, území a staveb musí směřovat 
k jejich estetickému, funkčnímu, technickému, kulturnímu a spole-
čenskému zhodnocení s ohledem na charakter památkových zón

▶ při nové výstavbě, přestavbě a modernizaci musí být zohledněn 
charakter a měřítko zástavby a prostorové uspořádání památkových 
zón, rozsah nové výstavby, přestavby a modernizace musí být přimě-
řený památkovému významu jednotlivých částí památkových zón.

Výše uvedená kritéria platí pro památkové zóny Prahy, ale lze z nich 
vyvodit i obecné požadavky. Některé by se pravděpodobně daly 
přímo uplatnit na specifické podmínky ochrany panelových 
sídlišť. Jak tedy u těchto sídlišť definovat jejich specifika? 

Pomůžeme-li si zobecněním, hodnota vybraných sídlišť spočívá 
v jejich modernistické koncepci, dané většinou rozvolněným urbanismem, 
výškovou a hmotovou artikulací bytových domů, jejich začleněním 

59 Specializovaný poradní 
orgán generální ředitelky 
Národního památkového 
ústavu Ing. arch. Naděždy 
Goryczkové, viz status a jednací 
řád, č. j. NPÚ-310/11556/2014.

60 Převzato z vyhlášky 10/1993 
o prohlášení částí území hlavního 
města Prahy za památkové zóny 
a o určení podmínek jejich ochrany.
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do terénu, zeleně či okolní zástavby a komplexním řešením funkčně-pro-
storových vazeb. Právě plánovité provázání obytných zón s občanským 
vybavením, dopravní obsluhou a rekreací lze považovat za neopomenu-
telné kritérium hodnoty těchto souborů. K dalším charakteristikám patří 
jednoduché racionální členění fasád, ke specifikům materiálovým pak 
různé typy betonových dílců (sendvičové panely, sklobeton, vymývaný 
beton), skleněná či keramická mozaika a podobně. Pozornost si zaslouží 
také snahy o komplexní řešení veřejného prostoru a parteru sídlišť (mo-
biliář, sadové úpravy, umělecká výzdoba, herní prvky, informační systém). 

Dominance, jakou panelová sídliště u nás při stavebním rozvoji měst 
měla od konce padesátých let, vyplývala z teorie a praxe socialistického 
systému, z politiky sociální nivelizace, z centrálního plánování a centrálně 
řízeného hospodářství. Musíme proto vzít v úvahu, jak výraznou roli sídli-
ště hrála v tomto historickém a společenském kontextu. Od velkorysého 
pojetí „plánu“ v rámci socialistické ideologie se odvíjel tlak na uplatnění 
univerzálního, nejlépe vědecky podloženého a pokrokového řešení, 
kterému sídliště svým racionálním charakterem přesně odpovídala. 
Projektování a výstavba sídlišť se tak neobešly bez řady výzkumů, 
výpočtů, technických a organizačních inovací, normativů, závazných 
typových řešení a jiných determinant a omezení. Autoři některých sídlišť 
se však nehodlali vzdát ani estetických hodnot architektury. Požadavek 
na efektivitu a masovost stavění jim však jejich snahu komplikoval.

Jak tedy přistupovat k ochraně vytipovaných sídlišť? Úpravy sídlišť 
by měly respektovat původní koncept včetně řešení zeleně, barevnosti, 
členění domů i architektury objektů občanské vybavenosti, případně 
rozvržení cest, hřišť či volnočasových a dalších ploch. Otázkou, pravda, 
zůstává, zda za památkovou zónu prohlašovat urbanisticky dobře 
zachovaný soubor, který však má nevhodně upravené fasády domů.61

Významnou a charakteristickou součást sídlišť představují jejich 
centra s občanskou vybaveností. Na rozdíl od současných nákupních 
center, umístěných kompletně v interiéru, se centra sídlištní často 
rozprostírala do exteriéru, s krytými „loubími“ a „pasážemi“. Někdy se 
o těchto prvcích mluví jako o parafrázi středověkých loubí s obchody.

Vzhledem ke skutečnosti, že se u většiny sídlišť nerealizo-
val v úplné míře původní záměr a během dlouhých let výstavby 
se nahrazoval kompromisním řešením, vyvstává otázka, zda 
dílčím způsobem neuskutečnit nerealizované plány.

Další specifikum panelových sídlišť představuje jejich stav 
po revitalizacích či humanizacích. Smyslem humanizace, jak vyplývá 
z názvu, je polidštění prostředí. Toho se nejčastěji dosahuje barev-
nými nátěry fasád panelových domů, často bohužel bez konceptu 
celkového řešení sídliště. Nejčastější úpravou se stává zateplování; 
domy se tak zvnějšku opatří dodatečnou tepelnou izolací s cílem 
snížit náklady na vytápění bytů. Touto úpravou, z praktického hlediska 
snad opodstatněnou,62 se vzhled panelových domů výrazně mění. 
Charakteristický rastr spár mezi panely je nahrazován celistvou 
a hladkou plochou fasády. Často se také vyskytují nástavby panelových 
domů s tradičními tvary střech. Architekti i historikové architektury 
se shodují na mínění, že tyto úpravy nevedou k esteticky uspokojivým 

61 Srov.: Karel Kuča, Panelová 
sídliště mezi panelofobií 
a panelofilií, Zprávy památkové 
péče LXXV, 2015, č. 4, s. 357–364.

62 Lze upozornit na fakt, že 
na panelových domech 
ve skandinávských zemích se 
zateplení neprovádí, přestože tyto 
země leží v chladnějším pásmu než 
Česká republika a přestože i tam 
se dbá na energetické úspory.
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výsledkům. Součástí revitalizace sídlišť se stává i modernizace dětských 
hřišť, cest, odpočinkových ploch, zeleně či nové řešení parkování. 

Asi nejhorší vývoj prodělávají objekty veřejné vybavenosti, někdejší 
obchodní a kulturní centra. Ledabylé úpravy nájemců jednotlivých 
prostor, opět realizované bez celkové koncepce, společně s nekon-
trolovanou reklamou a chátráním těchto budov vedly na řadě sídlišť 
ke stavu estetického i technického úpadku. Vinu na tom má i masová 
výstavba hypermarketů, které odvádějí ze sídlištních center zákazníky 
a přispívají tak k dojmu celkového zmaru. Umístění těchto center 
do středu sídlišť přitom vyplývalo z jejich celkového urbanistického 
řešení a usnadňovalo obyvatelům život. Města by se proto měla snažit 
původní střediska rekonstruovat a modernizovat, a nikoliv připou-
štět nekontrolovanou výstavbu center nových někde na okraji.  

První humanizace sídlišť se začaly provádět v osmdesátých letech 
20. století. Mimo jiné se jimi zabýval Výzkumný ústav výstavby a archi-
tektury (VÚVA) s pilotním projektem pro sídliště Kladno-Kročehlavy.63 
Po roce 1989 nastal proces privatizace bytových objektů, vlastnictví 
domů i bytů v nich se většinou rozdrobilo. Na většině českých sídlišť se 
tak začaly provádět úpravy jednotlivých budov, aniž by jim předcházela 
celková koncepce. Později byli v mnoha větších městech a na přísluš-
ných úřadech64 jmenováni pracovníci, kteří se koncepcí úpravy sídlišť 
začali zabývat. Současná situace je většinou taková, že obec na své 
náklady, podpořené dotací,65 revitalizuje veřejný prostor sídliště.66 
Jednotlivé domy, které většinou patří společenstvím vlastníků nebo 
bytovým družstvům, se opravují individuálně, s podporou státních 
dotačních programů, jako je například Panel nebo Zelená úsporám. 
Některá města67 vyhlašují na řešení úpravy sídliště architektonické 
soutěže, o jejichž vítězích někdy rozhodují občané. Výsledek však bývá 
pro bytová družstva nebo společenství vlastníků pouhým doporučením. 
Město vlastníkům domů nemůže nařídit, aby takovou úpravu provedli.

Modernizací či humanizací, která nerespektuje jeho původ-
ní urbanistický a architektonický charakter, se sídliště vzdaluje 
původnímu konceptu a jeho památková hodnota klesá.

Výše zmíněná specifika se musí promítnout do podmínek 
ochrany dle odstavce 1 § 6 památkového zákona. Právě specifické 
podmínky budou pro smysluplnou ochranu v památkové zóně zá-
sadní. Nebude-li se na ně brát ohled, naplnění představ o správné 
ochraně sídliště pak nemůžeme očekávat, byť u něj bude památková 
zóna vyhlášena. Památková ochrana panelových sídlišť totiž bude 
představovat novou náplň práce pracovníků památkové péče, kteří 
by se bez seznámení s tématem a s odborně definovanými podmín-
kami ochrany mohli dopouštět chyb či pracovat neefektivně.

Při hledání přístupu ke stanovení specifických podmínek ochrany 
sídlišť, v souladu s památkovým zájmem, se můžeme poučit z něko-
lika příkladů. V první řadě zmiňme problematiku ochrany a obnovy 
meziválečné i poválečné moderní architektury. Tímto tématem se 
zabývá například Metodické centrum moderní architektury (MCMO), 
které je součástí brněnského pracoviště Národního památkového 
ústavu. Dalším vodítkem k definování podmínek ochrany sídlišť 

63 Zdenka Aulická, Zásady 
humanizace poválečných 
sídlišť – příklad sídliště 9. května 
Kladno-Kročehlavy, Praha 1988.

64 Odbory územního rozvoje 
městských částí, případně 
stavební úřady.

65 Např. Program regenerace 
panelových sídlišť.

66 Podrobně např.: Hana Šimková, 
Regenerace panelových sídlišť, 
Beton TKS XIII, 2013, č. 3, s. 16–17.

67 Např. Jablonec nad Nisou.
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nám můžou být režimy v již platných památkových zónách a zku-
šenosti pracovníků orgánů památkové péče s jejich obnovou.

V kontextu úprav sídlišť se často mluví o jejich zahušťování další 
zástavbou. Někteří architekti argumentují, že zahušťováním lze sídliště 
přeměnit v město s jeho typickými prvky ulic a náměstí. Vycházejí při-
tom z kritiky modernistického urbanismu, jehož princip spočívá právě 
ve volné zástavbě objektů v prostoru, bez tradičních ulic a náměstí. 
Tento nový urbanismus, aplikovaný na sídlištích, nicméně dokázal, že 
může být životnou alternativou urbanismu tradičního a že ho tudíž nelze 
paušálně odsoudit, jak jsme už o tom promluvili v kapitole 4. 1. Výraznější 
zásah do urbanistické kompozice bude opodstatněný u sídlišť, která 
nebyla dokončena v původním záměru, případně tam, kde zvolené řešení 
prokazatelně neobstálo. Často se také mluví o životnosti panelových 
domů. Panuje laický názor, že paneláky byly stavěny na dvacet, třicet 
případně padesát let. Z archivních pramenů či z jiných zdrojů se nám 
však nepodařilo prokázat, že by v nějakém projektovém ústavu plá-
novali domy s konkrétní a tak krátkou životností. Ve skutečnosti totiž 
jde o objekty, které s určitou mírou údržby vydrží mnoho desetiletí.

Z konstrukčního hlediska lze prvky panelového domu rozdělit na dvě 
základní části: na panely a na jejich spoje. Panely se vyráběly ve speciál-
ních provozech – v panelárnách – za poměrně přísných technologických 
podmínek. Prefabrikovaný železobetonový panel stavbaři obecně 
považují za kvalitnější než monolitický, odlitý na přímo na stavbě, právě 
proto, že u druhého z nich bylo nemožné dodržet v terénu přísné techno-
logické podmínky, jako jsou například teplota a vlhkost prostředí. Spoje 
se na stavbě prováděly svařováním ocelové výztuže a zabetonováním. 
Tyto spoje, společně s konstrukcemi balkónů či lodžií, jsou nejproblé-
movějšími místy nosné konstrukce panelových domů. Největší statické 
vady vykazují panelové soustavy používané do roku 1970.68 Panelové domy 
tedy nelze zdaleka klasifikovat jako dosluhující. V některých případech 
naopak může u panelového domu paradoxně přispět k degradaci jeho 
konstrukce právě modernizace, respektive zateplení. Difúzně uzavřené 
vrstvy dodatečné tepelné izolace obvodového pláště totiž mohou, 
a to zejména při nedostatečném větrání, vést v budově ke kumulaci 
vlhkosti, která pak způsobí korozi obnažených částí ocelové výztuže. 
Na druhou stranu může tepelná izolace životnost panelů a jejich spojů 
prodloužit, eliminuje totiž jejich rozpínání při působení slunečního svitu.

68 Hana Gattermayerová – Jiří 
Karas, Skutečný stav nosné 
konstrukce panelových budov 
a možnosti jejího využití, 
Stavba VI, 2000, č. 5, s. 47–51.



39 Památková ochrana

4.4  Plány ochrany

Nad rámec podmínek ochrany, zmíněných v předchozí kapitole, lze režim 
v památkové zóně (či rezervaci) dále upřesnit vydáním tzv. plánů ochrany. 
Jimi se podle § 6a památkového zákona rozumí opatření obecné povahy, 
„ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památ-
kové rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče“.

Nyní krátký exkurz k vývoji plánů ochrany. Památkový zákon (č. 20/1987 
Sb.) umožňuje urbanistické (i krajinné) celky chránit formou památkové 
zóny. Starší památkový zákon (č. 22/1958 Sb.) umožňoval chránit hodnotné 
architektonické celky pouze formou památkové rezervace. Na rozdíl 
od památkové rezervace, kterou z hlediska památkové hodnoty chápeme 
jako homogenní území, je památková zóna koncipována jako území s dife-
rencovaným památkovým režimem.69 Původní úvaha byla taková, že území 
každé památkové zóny se rozdělí do tří kategorií: Území určující charakter 
zóny (A), území dotvářející charakter zóny (B) a území její charakter dopl-
ňující (C). V každé této kategorii měl platit mírně odlišný režim ochrany. 

Vzhledem k tomu, že se tyto kategorie nepromítly do někdejší 
legislativy, i když se v mapách památkových zón objevovaly, postupem 
času ztratily svůj význam. Jelikož se pak památkové zóny staly pro orgány 
památkové péče i pro majitele nemovitostí velkou zátěží, schválila vláda 
České republiky roku 1998 Koncepci účinnější péče o památkový fond 
v České republice do roku 2005. Ta měla na základě tzv. reidentifikace roz-
lišit míry památkové ochrany staveb, které se nacházejí v památkových 
zónách, ale nejsou kulturními památkami. Měly vzniknout tzv. „Plány zásad 
památkové ochrany památkové rezervace nebo památkové zóny“, ve kte-
rých se podrobně definuje předmět a rozsah územní památkové ochrany 
pro dané území. Ani tato koncepce však nebyla legislativně zakotvena, 
plánovaná reidentifikace navíc neproběhla a plány zásad ochrany se ne-
zpracovaly v plánovaném rozsahu. Proto se tento projekt posléze zastavil. 

Důležitou změnu přinesla v roce 2008 novela památkového zákona 
(č. 307/2008 Sb.), ve které se nově objevil zmíněný § 6a s názvem: Plány 
ochrany památkových rezervací a památkových zón. V prvním odstavci to-
hoto paragrafu stojí: „Krajský úřad může po projednání s ministerstvem 
kultury, orgánem územního plánování a příslušnou obcí jako dotčenými 
orgány vydat opatření obecné povahy o ochraně památkové rezervace 
nebo památkové zóny nebo jejich částí (dále jen „plán ochrany“), 
ve kterém se stanoví způsob zabezpečení kulturních hodnot památkové 
rezervace a památkové zóny z hlediska státní památkové péče a ve kte-
rém lze určit, u jakých nemovitostí, nejsou-li kulturní památkou, ale jsou 
v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo u jakých druhů pra-
cí na nich, včetně výsadby a kácení dřevin na veřejných prostranstvích 
(dále jen „úprava dřevin“), je vyloučena povinnost vlastníka (správce, 
uživatele) vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2.“

Povšimněme si, že plány ochrany vyhlašuje krajský úřad 
a nikoliv ministerstvo kultury jako v případě památkové zóny. 

V návaznosti na § 6a odst. 6 novelizovaného památkového zákona vy-
dalo ministerstvo kultury vyhlášku č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví nále-
žitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón:

69 Podrobně viz Karel Kuča – Irena 
Kratochvílová – Věra Kučová, 
Plány ochrany památkových 
rezervací a památkových 
zón (metodika), Praha 2012.
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§ 1

(1) Plán ochrany obsahuje textovou a grafickou část.

(2) Textová část plánu ochrany obsahuje

a) výčet nemovitostí, které jsou kulturní památkou nebo národní kulturní 

památkou a nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, popsaný 

identifikačními údaji podle katastru nemovitostí,

b) výčet nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se 

v památkové rezervaci nebo památkové zóně, nebo výčet druhů prací na nich, 

u nichž je vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 

odst. 2 zákona, popsaný identifikačními údaji podle katastru nemovitostí,

c) stanovení způsobu zabezpečení kulturních hodnot památkové rezervace 

nebo památkové zóny z hlediska státní památkové péče,

d) dobu závaznosti plánu ochrany,

e) odůvodnění plánu ochrany.

(3) Grafická část plánu ochrany obsahuje

a) výkres, ve kterém jsou vyznačeny nemovité kulturní památky, nemovité 

národní kulturní památky, historicky významné stavby a jejich soubory, 

architektonicky cenné stavby a jejich soubory a významné stavební dominanty 

nacházející se v památkové rezervaci nebo památkové zóně,

b) výkres s označením nemovitostí, které nejsou kulturní památkou, ale 

nacházejí se v památkové rezervaci nebo památkové zóně, u nichž je zcela nebo 

zčásti vyloučena povinnost vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 

odst. 2 zákona, s vyznačením rozsahu osvobození od této povinnosti,

c) výkres, ve kterém je vyznačen způsob zabezpečení kulturních hodnot 

památkové rezervace nebo památkové zóny z hlediska státní památkové péče.

(4) Výkresy podle odstavce 3 se zpracovávají zpravidla v měřítku 1 : 1 000 

nebo 1 : 2 000.

(5) V plánu ochrany se vždy uvede, zda se vztahuje na území celé památkové 

rezervace nebo památkové zóny nebo pouze na jeho část; hranici řešené části 

památkové rezervace nebo památkové zóny tvoří čára vedená po hranici parcel. 

Tato hranice se uvede v textové části plánu ochrany a vyznačí se v grafické 

části plánu ochrany.

(6) Odůvodnění plánu ochrany obsahuje

a) obecný popis kulturních hodnot památkové rezervace nebo památkové zóny,

b) podrobný popis kulturních hodnot památkové rezervace nebo památkové 

zóny podle ucelených souborů staveb nebo jednotlivých staveb, ploch 

a veřejných prostranství,

c) důvody vyloučení povinnosti podle § 14 odst. 2 zákona.

(7) Památkovou rezervací nebo památkovou zónou podle odstavců 2, 3 a 6 se 

rozumí jejich části, pokud se plán ochrany vydává pouze pro tyto části.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2009.

Ministr: Mgr. Jehlička v. r.
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Plány ochrany lze tedy chápat jako určitou přesnější specifikaci 
režimu ochrany v památkových zónách, a to oproti podmínkám 
ochrany, které jsou součástí vyhlášky památkové zóny. Důležitý 
a zásadní moment tu představuje možnost stanovit výčet nemovi-
tostí, které nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové 
zóně, a seznam druhů prací na nich, u nichž je vyloučena povinnost 
vyžádat si předem závazné stanovisko podle § 14 odst. 2 památko-
vého zákona. Tuto možnost lze využít například u veřejných interiérů 
budov, které jinak v památkové zóně všechny podléhají ochraně.

Cíl plánů ochrany tedy kromě jejího zefektivnění spočívá 
také v odlehčení mnohdy nepodstatné činnosti orgánů státní 
památkové péče a vlastníků nemovitostí. V návaznosti na tento 
předpis byla roku 2012 vypracována metodika plánů ochrany.70

4.5  Dnešní stav ochrany sídlišť a staveb z 2. poloviny 20. století

Text této kapitoly byl před dvěma lety publikován ve čtvrtém čísle 
časopisu Zprávy památkové péče.71

Pro vykreslení problematiky ochrany sídlišť přibližme i situaci 
a důvody ochrany solitérních poválečných staveb. Teorie památkové 
péče má za sebou složitý vývoj. Od roku 1958, kdy u nás byla státem 
uzákoněna, se do seznamů zapisovala výlučně díla povahy umělecké, 
případně mající vztah k historické okolnosti. Teprve v nedávné minulosti 
přicházejí ke slovu například památky technického charakteru, ke kterým 
se v průběhu dekád změnil vztah. Určení památkové hodnoty se zakládá 
na uměleckohistorickém hodnocení a dalších faktorech, ke kterým patří 
stav dochování (tedy autenticity objektu), jedinečnost, vypovídací hodno-
ta a podobně. Vybrané stavby či celky z druhé poloviny 20. století bychom 
logicky měli chránit podobně jako starší díla, neboť i novější stavby 
a stavební celky jsou nositeli zmíněných hodnot a dokládají naší minulost. 

Skutečnost je však neuspokojivá. Architektonická díla z druhé polo-
viny 20. století podléhají radikálním přestavbám a demolicím rychleji, než 
na to památková péče stačí reagovat. Za realitou zaostává u památkové 
péče její teorie i praxe. Zkušenosti tohoto oboru předbíhá i vývoj staveb-
ních technologií. 

Staveb z druhé poloviny 20. století, prohlášených za kulturní 
památky, máme pouze něco kolem čtyř desítek v celé republice.  
Většinou jde o díla ve stylu socialistického realismu (takzvaná sorela) 
z padesátých let. Když si uvědomíme, že v šedesátých letech byla běžně 
na seznamy kulturních památek zapisována díla funkcionalismu, v té 
době stará třicet let, tak bychom měli nyní běžně zapisovat díla z let 
osmdesátých! Jedinou prohlášenou kulturní památkou z osmdesátých 
let je však dům ČKD v Praze Na Můstku od manželů Šrámkových. 

Teoretici památkové péče se shodují v názoru, že každá generace 
si musí znovu definovat předměty a důvody ochrany, což se ve vztahu 
k mladým památkám bohužel zatím moc nedaří. Širší odborná diskuze 
o ochraně poválečných děl sice probíhá,72 ale ani u odborné veřejnosti, 
ani u výkonné složky památkové péče o tom nepanuje jednotný názor. 

70 Ibidem.
71 Viz Kracík (pozn. 54).
72 Srov.: Například sborník 

editorky Nadi Goryczkové, Péče 
o památky moderní architektury. 
Sborník příspěvků, Ostrava 
1999, nebo sborník editorů 
Benjamina Fragnera, Petra 
Vorlíka, Lukáše Berana, Ještěd: 
Evidence hodnot poválečné 
architektury, Praha 2010.
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Kladnější vztah ke stavbám z období socialismu má mladá generace, pro-
tože tyto stavby vnímá již čistě jako historické, bez vlivu vlastních vzpomí-
nek na dobu výstavby. Vlažnost vztahu mnoha starších zástupců odborné 
veřejnosti k poválečným stavbám lze vysvětlovat několika důvody. 

K často opakovaným patří negativní vztah k tehdejšímu poli-
tickému systému. Nutno si však uvědomit, že k paměti národa patří 
i vzpomínky špatné. Pokud se budou vytlačovat likvidováním někdejší 
stavební produkce, nemůže to svědčit o kultivovaném vyrovnání se 
s národní minulostí. Šlo by tak o falešnou a nevyváženou interpretaci 
našich dějin a tu bychom jako společnost kulturní neměli připustit. 

Za další takový důvod bývá uváděn většinový vkus veřejnosti, jak 
laické, tak bohužel i odborné, který není s to akceptovat poválečné 
stavby v různých nelíbivých stylech, jako byl technicismus šedesátých 
let nebo především brutalismus. K tomu lze poznamenat, že úkolem 
památkové péče není chránit pouze něco krásného a líbivého; ona 
musí chránit svědky našich dějin. Má to dělat na pečlivě vybraných 
zástupcích, kteří co nejvýstižněji minulost charakterizují a zároveň 
jsou nositeli vysokých architektonických hodnot. V ideálním případě 
bychom tedy měli pro budoucnost uchovat příklady či vzorky z širokého 
spektra produkce bez ohledu na politické zřízení, v jakém tyto vzorky 
vznikly, a bez ohledu na jejich líbivost či nelíbivost. Z tohoto pohledu 
je nasnadě uchovat i pečlivě vybrané příklady panelových sídlišť.

Památkově chráněných poválečných sídlišť máme pouze několik. 
Navíc jde o sídliště zděná, nikoliv panelová. V první řadě je to sídliště 
v Kladně-Rozdělově, stavěné mezi léty 1947 a 1958 a nazývané tehdy 
Vítězného února. Hlavní osu tohoto celku tvoří řada šesti monumen-
tálních a věžových „dělnických paláců“, které mají statut kulturní 
památky. Za pozornost však stojí i zbytek sídliště. Území obsahuje 
bohatou skladbu objektů, od pozdně funkcionalistických (Josef Havlíček 
a Václav Hilský, 1947) přes věžové domy ve stylu socialistického re-
alismu, domy s valbovou střechou, svobodárny a takzvané „vložky“ 
– zahušťovací občanské i bytové stavby z konce padesátých let.

Druhé chráněné sídliště, Poruba v Ostravě, je nejznámějším a také 
nejvýznamnějším celkem postaveným ve stylu sorely a dobového neokla-
sicismu. Lze o mimořádně výraznou ukázku tohoto stylu, do určité míry 
inspirovaného českou renesancí a neorenesancí. Poruba získala v roce 
2003 status městské památkové zóny a poté mezi lety 2006–2009 tu byla 
asi dvacítka nejvýznamnějších objektů prohlášena za kulturní památky.

Třetí poválečný památkově chráněný soubor, západní část Havířova, 
pochází opět z padesátých let. Předmětem památkové péče se 
tento celek stal proto, že se ocitl v ochranném pásmu dvou starších 
havířovských památek, kostela sv. Anny a zámku. Hranice ochranného 
pásma však naštěstí zabírá celé toto sídliště a i ono má stanovené 
parametry ochrany, takže formálně se podobá památkové zóně.  

Čtvrtý případ památkově chráněného sídliště představuje sídliště 
Labská Kotlina 1 v Hradci Králové. Tento soubor měl to štěstí, že byl 
v roce 1990 zahrnut do vznikající městské památkové zóny na západ 
od historického centra města. Sídliště, postavené v letech 1947–1953 podle 
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projektu Josefa Havlíčka a Františka Bartoše, se řadí k nejkvalitnějším 
ukázkám pozdně funkcionalistické architektury v České republice. 

Součástí městské památkové zóny Zlína je experimentální sídliště 
Podvesná IV, cihelné sídliště Obeciny i Lesní čtvrť, kde se v roce 1946 sta-
věly velmi rané prefabrikované rodinné dvojdomy podle návrhu Bohumíra 
Kuly a Hynka Adamce. V Podvesné IV stojí první panelové bytové domy. 
Zmíněná dvojice architektů zde realizovala roku 1949 první kompletně 
prefabrikovaný bytový dům; má dvě patra a samonosné balkony (ulice 
Podvesná IV). Roku 1954 zde také spatřil světlo světa první panelový dům 
systému G 40 (č. p. 3828, viz níže). Zlínské příklady představují základní 
mezníky ve vývoji československého prefabrikovaného stavitelství. 

Karlovarský kraj se zavázal vytvořit z nejcennější části Nového 
Ostrova památkově chráněnou zónu a připravit expozici věno-
vanou architektuře socialistického realismu. Vedení města však 
s ustavením památkové zóny nesouhlasí, chce si o vzhledu města 
rozhodovat samo a navíc se obává vyšších nákladů za rekonstruk-
ce. Ve stejné situaci se nachází sídliště v Horním Slavkově.73

Pro dokreslení současného stavu památkové ochrany dlužno 
dodat, že v několika případech ministerstvo kultury prohlásilo 
na sídlištích za kulturní památku jednotlivé domy. Jde například 
o hotelový dům (č. p. 577) na Invalidovně v Praze, kulturní dům 
(č. p. 400) v Březových Horách v Příbrami, kulturní dům (č. p. 733) 
v Ostrově, kino Radost (č. p. 234) v Havířově. Avšak zdaleka nejvíc, 
přibližně dvacet, najdeme takových památek v Ostravě-Porubě. 

Čistě panelové sídliště u nás zatím chráněno není. 

73 Viz https://stavbaweb.dumabyt.
cz/ostrov-a-horni-slavkov-
odmitaji-vyhlaseni-pamatkove-
zony-sorela-2331/clanek.
html, vyhledáno 11. 11. 2016.
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4.6  Sídliště vytipovaná k památkové ochraně

V rámci našeho výzkumu jsme vytipovali mezi panelovými sídlišti několik 
nejhodnotnějších, která by si podle členů našeho výzkumného týmu 
zasloužila památkovou ochranu. Z každé dekády mezi lety 1945–1989 jde 
o výrazné příklady, které jasně artikulují téma své vývojové etapy a často 
je poprvé definují. Tato sídliště posouvají vývoj československého urba-
nismu a představují zároveň kvalitní řešení po stránce architektonické.

Z dřevních sídlišť, u nichž se už uplatnila panelová technologie, je 
nejhodnotnější pražská Solidarita.74

K nejvýznamnějším sídlištím padesátých let, respektive z etapy soci-
alistického realismu, která podle našeho názoru splňují nároky na památ-
kovou ochranu, patří – kromě Ostravy-Poruby, Havířova a věžových domů 
v Kladně-Rozdělově – Ostrov u Karlových Varů, Březové Hory v Příbrami, 
nejstarší část sídliště Slovany v Plzni, Podžatecká v Mostě, centrum Dukly 
v Pardubicích, nejstarší část sídliště Zábřeh v Ostravě, sídliště v Horním 
Slavkově či v Odoleně Vodě. Jak už jsme uvedli, převážná část těchto obyt-
ných souborů se stavěla tradičními metodami, ve velké většině na nich 
stojí cihlové domy. 

Přistupme nyní k sídlištím celopanelovým nebo panelovým domům 
na sídlištích.

Prototyp panelového domu G 40, Zlín

Prototyp prvního panelového domu G 40 z let 1953–1954 stojí na Benešově 
nábřeží ve Zlíně. Představuje přelom v konstrukčním řešení bytových 
domů a jeden z prvních vrcholů poválečné prefabrikace. Jeho autoři 
Bohumír Kula a Hynek Adamec již od čtyřicátých let ve Zlíně rozvíjeli 
myšlenku panelové montované konstrukce a realizovali zde několik 
experimentů – například dvojdomky v Lesní čtvrti (1946) a třípodlažní 
dům na Podvesné VI (1949–1950), který by si samostatné prohlášení 
za kulturní památku také zasloužil. Představuje totiž první pokus 
baťovských průkopníků panelových konstrukcí přejít z tradičních 
rodinných dvojdomků na bytovky. Ukazuje tak samostatnou cestu 
k paneláku, kterou čeští architekti razili nezávisle na vývoji v zahraničí, 
včetně SSSR. Prototyp nedalekého celopanelového montovaného 
domu G 40 znamená pak vyvrcholení zlínského experimentu, protože 
právě on poprvé přešel do sériové výroby. Zaujme tím, že jeho ryze 
racionalistickou architekturu maskují prvky socialistického realismu, 
poplatné tehdejší oficiální výtvarné doktríně. Dům lze směle označit 
za první panelák u nás, který předurčil další vývoj panelových kon-
strukcí v padesátých letech a výstavbu prvních panelových sídlišť. 

Prototyp panelového domu G 40 i třípodlažní panelový dům v ulici 
Podvesná IV tvoří součást památkové zóny Zlín. Prošly už zateplením, v prv-
ním případě pod dohledem památkové péče. Zastáváme názor, že alespoň 
prototyp panelového domu G 40 by měl získat statut kulturní památky.

 
74 Podrobněji viz Špičáková (pozn. 7).
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Invalidovna, Praha

Toto experimentální sídliště se budovalo od roku 1959 až do roku 
1971, kdy byl dokončen hotel Olympik. Na návrhu Invalidovny se 
podílela celá řada architektů. V roce 1958 proběhla urbanistická 
soutěž uspořádaná Státním ústavem pro projektování výstavby 
Prahy, ze které v roce 1959 vzešel podrobný územní plán Františka 
Šmolíka, Stanislava Horáka a Jiřího Novotného. Hlavními architekty 
jednotlivých staveb se stali Josef Polák a Vojtěch Šalda z Pražského 
projektového ústavu, ti se o práci podělili s řadou dalších kolegů. 

Invalidovna patří do skupiny sídlišť, které jsme v projektu nazvali pi-
onýrskými. Na Invalidovně oceňujeme důmyslnou urbanistickou skladbu, 
které je dosaženo kombinací různých deskových domů, akcentovaných 
dvojicí věžových domů se zakřivenými pergolami na střešní terase. 
Jde o jeden z prvních příkladů snah o rozbití monotónní typizované 
bytové výstavby pomocí výškové i architektonické pestrosti objektů. 
Citlivou obnovu či dokonce rekonstrukci by si zasloužily objekty 
původního vybavení, včetně škol, obchodního centra či originální 
stavby mazutové výtopny od architekta Jana Zeleného a konstruktéra 
Františka Bäumelta. Nachází se zde také výše zmíněný, velmi ceněný 
a dnes již památkově chráněný hotelový dům s plasticky tvarovanou 
hliníkovou fasádou. Invalidovna představuje vydařený experiment 
stavební technologie, vyniká zejména důrazem na architektonickou 
kvalitu a zaujme také komplexní péčí o veřejný prostor doplněný výtvar-
nými díly, včetně originálních herních prvků z betonu. K padesátému 
výročí dokončení první etapy Invalidovny o ní vyšla monografie.75

Sítná, Kladno

Sídliště se stavělo od roku 1965 podle návrhu zkušeného týmu architektů 
Václava Hilského, Otakara Jurenky a Jiřího Náhlíka z Krajského projektové-
ho ústavu v Praze. Dokončeno bylo až roku 1987 stavbou sídla Okresního 
výboru KSČ. Meziválečný funkcionalista Václav Hilský se problematice 
bytových domů věnoval od konce dvacátých let. Jde o typické krásné 
sídliště šedesátých let, se vším, co k němu patří – s komplexní péčí o ce-
lek, o jeho důmyslnou urbanistickou strukturu, architektonickou pestrost 
a kvalitu vybavení. Sídliště se rozkládá na západ od nového sítenského 
náměstí, které mělo sloužit jako nové centrum s bohatou občanskou 
vybaveností (obchody, hotel, sídlo Okresního výboru KSČ, kulturní dům). 

Sítná představuje příklad vytříbeného urbanistického i architektonic-
kého díla stojícího na mezinárodních modernistických ideálech o novém 
městě. Sídliště mělo ambici se skutečně stát novým moderním centrem 
Kladna. Kromě pestrých a kvalitních veřejných budov zde nalezneme 
i vzácnou specialitu českých sídlišť v podobě dvojice domů s mezone-
tovými byty, v jednom případě dokonce s obchodním parterem. Díky 
své komplexnosti a dodržení původního konceptu, navíc s nespornými 
architektonickými kvalitami, pro nás Sítná představuje cenný soubor.75 Ladislav Zikmund-Lender 

(ed.), Experimentální sídliště 
Invalidovna, Hradec Králové 2014.
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Ďáblice, Praha

Toto sídliště tvoří součást takzvaného Severního Města, k němuž patří 
na východě ještě sídliště Prosek a na západě Bohnice. Výjimečnost 
Ďáblic spočívá ve faktu, že se zde architektovi Viktoru Tučkovi podařilo 
prosadit řešení, které se jinde, kvůli úsporám a diktátu stavebních 
podniků, realizovat nepodařilo. Kromě jiného to bylo dáno také politickým 
postavením architekta, jeho možnostmi vyvíjet na náležité uskutečnění 
projektu dostatečný tlak.76 Nalezneme zde domy na pylonech v duchu 
Le Corbusierových Obytných jednotek, toto řešení přineslo volný parter 
s průchody, vstupními halami, obchody a technickými prostorami. 
V prosklených vstupních halách našla své místo výtvarná díla. Také 
poslední ustupující patra jsou nebytová, původně se využívala jako 
prádelny a sušárny. Byty obsahují buď lodžii, anebo francouzská okna. 
Atypické jsou také domy s rozšířenou kaskádovitou podnoží. Sídliště 
Ďáblice se začalo stavět roku 1968, z velké části bylo dokončeno v roce 
1975.77 Pokud se o panelových sídlištích mluví jako o stavbách bez ar-
chitektury, tak to není případ Ďáblic. Na první pohled zde zaujme volný 
parter, razantní „lizénové“ členění pater s byty a ustupující poslední 
patra deskových domů. K hodnotám sídliště patří jasný urbanistický 
rozvrh okrsků, bohatá skladba bytových domů, nalezneme zde deskové, 
terasové i výškové domy s atypickými rozšířenými spodními patry 
a v neposlední řadě kvalitní návrh zeleně a odpočinkových ploch.

Wolkerova, Liberec

Obloukový bytový dům při Wolkerově a Sosnové ulici v Liberci, známý 
jako Wolkerák, reprezentuje snahu architektů konce šedesátých let 
experimentovat s typologickými a konstrukčními možnostmi bytové 
výstavby a docílit jedinečných výtvarných účinků. Územní plán lokality 
kolem Wolkerovy ulice vypracoval v roce 1964 Karel Hubáček, architek-
tonické řešení bytového domu navrhl Jaromír Vacek. Dům na půdorysu 
segmentu, s plasticky členěnou jižní fasádou, se vyznačuje ojedinělou 
konstrukcí s použitím menších typizovaných stěnových panelů litých 
na staveništi. Kvalitou bydlení se Wolkerák vyrovná soudobé skandinávské 
bytové architektuře, kterou se ostatně autor inspiroval. Objekt zaujme 
ojedinělým tvarem, ale i řadou detailů včetně tvaru oken, členění lodžií, 
ztvárnění předprostoru, vchodů a interiéru domu. Wolkerák dnes slouží 
za příklad toho, že když obyvatelé vycítí či rozpoznají kvalitu stavby, vede 
to u nich k přirozenému respektu k jejím architektonickým hodnotám.

 

76 Radomíra Sedláková, Bytová 
politika a stavebnictví v ČSSR, 
in: Markéta Mráčková – Barbora 
Šimonová – Viktor Vejvoda (edd.), 
Legenda o sídlišti, Praha 2014, s. 78.

77 Hana Řepková, Problematika 
památkové ochrany sídlišť 
na příkladu sídliště Ďáblice, 
Zprávy památkové péče 
LXXV, 2015, č. 4, s. 313–321.
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Březenecká, Chomutov

Sídliště, ležící v severovýchodní části Chomutova, navrhli v letech 1967–
1969 architekti Ateliéru 2 Krajského projektového ústavu v Ústí nad Labem, 
Rudolf Bergr, Vladislav Valoušek, František Machač a Vladislav Stelzig. 
Realizace probíhala do roku 1980. Sídliště tvoří dva okrsky nepravidelného 
půdorysu, které vymezují zalamující se osmipodlažní deskové panelové 
domy. Mezi okrsky architekti situovali občanskou vybavenost. Namísto 
hustší zástavby typovými panelovými domy navrhli architekti do středu 
každého celku paprskovitě uspořádaný soubor tří osmnáctipodlažních 
experimentálních domů. Realizace se však dočkala pouze jižní část. Trojici 
domů spojuje objekt restaurace a služeb na půdorysu šestiúhelníku.

 Jde zde o přímou inspiraci Le Corbusierovým domem kolektivního 
typu Unité d’habitation. Své místo zde našly pohledový monolitický 
železobeton (ač zde doplněný prefabrikovanými stropními panely), 
mezonetové byty, společné prostory prádelen, sušáren a kluboven, 
mateřská školka a střešní terasa. Kromě experimentálních domů 
je sídliště Březenecká zajímavé také tím, že jde o příklad podobný 
tzv. pásovému či lineárnímu městu,78 v němž podél hlavní komunikace 
leží na jedné straně obytná zóna a na druhé straně klidová zóna 
zeleně. Památková hodnota spočívá v ojedinělé reflexi brutalistní 
architektury v kombinaci s netypicky komponovaným urbanismem.

Labská Kotlina 2, Hradec Králové

Sídliště bylo budované v letech 1965–1979 podle návrhu kolektivu architek-
tů královéhradeckého Stavoprojektu pod vedením Břetislava Petránka. 
Soubor leží v jihozápadní části města při městském okruhu a Rašínově 
třídě poblíž Labe a sestává ze dvou okrsků. Severní okrsek navazuje 
na zmíněné a do památkové zóny zahrnuté sídliště Labská Kotlina 1 
z přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století. Na lapidární řádkovou 
zástavbu zde navazuje řada osmi dvanáctipatrových domů na podno-
žích, z nichž dva na jižní straně mají mezonetové byty. Teprve v jižním 
okrsku, jak popisuje sám autor, byl plně rozvinut sídlištní princip, v tomto 
případě do skutečně velkorysé podoby. Ambicí architekta Petránka bylo 
dosáhnout výrazné kompozice, uplatňující se i v dálkových pohledech 
a reagující na rozlehlou polabskou krajinu, která si podle jeho slov přímo 
říká o velké měřítko.79 Bohatá druhová skladba bytových panelových 
domů a objektů občanské vybavenosti spolu s výjimečnou urbanistickou 
kompozicí vytváří pozoruhodný příklad moderního sídliště. Pro architekta 
Břetislava Petránka představovala Labská Kotlina 2 stěžejní dílo profesní 
kariéry, za které získal mnohá ocenění doma i v zahraničí. 

78 Jak ho definoval sovětský 
komunistický urbanista Nikolaj 
Alexandrovič Miljutin ve své 
knize Socgorod: Otázky stavby 
socialistických měst. Základy 
racionelního plánování nových 
sídlišť v SSSR, Praha 1931.

79 Průvodní zpráva k podrobnému 
územnímu plánu sídliště Labská 2 
– Farářství v Hradci Králové, 
(strojopis), složka Labská Kotlina, 
s. 7–8. Archiv Útvaru hlavního 
architekta Hradce Králové.
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Lesná, Brno

Lesná představuje asi nejlépe hodnocený soubor v České republice. 
Nachází se v severní části města, vymezuje ho Okružní ulice. Sídliště 
navrhli architekti František Zounek, Viktor Rudiš, Ladislav Volák a Miroslav 
Dufek s širokým kolektivem v letech 1960–1961, realizace probíhala od roku 
1962 do roku 1973. Autoři zvolili cestu menšího počtu rozsáhlých objektů 
s velkými rozestupy, výhledy a osvětlením, které reflektují přírodní 
podmínky. Tuto základní skladbu pak doplnili kobercovou zástavbou 
bodovými domy. Lesná sestává ze čtveřice okrsků s vlastním občanským 
vybavením. Myšlenka památkové ochrany Lesné není nová. Architekt 
Viktor Rudiš podal už v roce 2004 návrh na prohlášení za památkovou 
zónu, podnítily ho k tomu probíhající nevhodné úpravy sídliště. Započala 
tím kauza s řadou vyjádření Národního památkového ústavu i Rady 
občanské iniciativy Lesná, volajících po vyhlášení památkové zóny. 
Ministerstvo kultury však dodnes žádosti nevyhovělo. K hlavním argu-
mentům ochrany sídliště patří lapidární hmotová skladba bytových domů 
podle modernistických představ, množství a kvalita zeleně nebo dobře 
vyřešená dopravní obsluha z okružní komunikace při zachování centrál-
ního klidového prostoru. V neposlední řadě Lesná vyniká úrovní výtvarné 
výzdoby předních československých umělců. I samotné panelové domy 
mají či měly nadprůměrnou architektonickou kvalitu. Snahy o prohlášení 
Lesné za památkovou zónu popsala minulý rok Jana Kořínková.80

Jižní Svahy (I. etapa), Zlín

Sídliště leží v severní části města, na svazích Mladcovských kopců, kolem 
ulice Okružní. V hledáčku našeho zájmu je první etapa stavěná v letech 
1970–1980 podle návrhu Jiřího Gřegorčíka, Šebestiána Zeliny a dalších. 
Spíše než o konceptu modernistického města se dá v tomto případě 
hovořit o rozvinutí myšlenky města zahradního, ve Zlíně dobře známé.81 
Nenalezneme zde proto rozlehlé plochy zeleně ani monumentální 
„náměstí“. Na zlínskou tradici navazuje architektura panelových domů 
také neobvyklým použitím pohledových cihelných pásků. Kvalita sídliště 
však nespočívá pouze v jakémsi regionalismu. Jeho přínos lze vidět 
i v pestré skladbě architektonicky kvalitních bytových i občanských 
staveb. Na Jižních Svazích nalezneme domy bodové, lodžiové tvaru 
písmene „L“, chodbové, terasové a hlavně dominantu celého sídliště 
– atypický čtrnáctipatrový segmentový dům, který původně sloužil 
jako ubytovna. Sídliště Jižní Svahy údajně ocenili pracovníci UNESCO při 
návštěvě Československa v roce 1981 jako jedno z nejlepších v republice.

80 Jana Kořínková, Obytný soubor 
Lesná. Trnitá cesta panelového 
sídliště k památkové ochraně. 
Zprávy památkové péče 
LXXV, 2015, č. 4, s. 322–330.

81 Srov.: Pavel Novák, Zlínská 
architektura 1950–2000 II., 
Zlín 2008, s. 22–45.

82 Podrobněji viz kapitola: pozdní 
krásná a postmodernistická 
sídliště. 



49 Památková ochrana

Dašická, Pardubice

Toto sídliště je velkou specialitou na poli panelové produkce. Nachází se 
východně od centra města v ulicích Dašická, Spojilská a Luční. Sestává 
z trojice bytových domů řazených podél ulic a doplněných dvěma 
objekty občanského vybavení. Mezi bytovými a občanskými domy byla 
navržena pěší zóna jakožto hlavní kompoziční osa. Toto „mikrosídliště“ 
vzniklo na konci osmdesátých let podle projektu architekta Pavla 
Maleře, vedoucího ateliéru A21 pardubické pobočky královéhradeckého 
Stavoprojektu, který se mu s kolegy věnoval od roku 1979. Důvod zařazení 
do našeho výběru spočívá ve výjimečné architektuře budov, které archi-
tekt dosáhl díky použití atypové prefabrikované panelové konstrukce. 
Její půdorysný základ tvoří lichoběžník, který vytváří plastickou fasádu 
doplněnou šedým keramickým obkladem. Díky nestejné podlažnosti 
jednotlivých sekcí, použití střešních atik a původně červených rámů oken 
je výsledkem výrazná a kvalitní architektura v intencích postmoderny, 
která se vymyká tehdejší panelové „nearchitektuře“. Pavel Maleř získal 
za projekt sídliště první místo v soutěži České komise pro vědecko-
technický a investiční rozvoj v kategorii Nejlepší projekt roku 1986. 

Nový Barrandov, Praha

Sídliště Nový Barrandov se realizovalo v letech 1981–1992 podle návrhu 
Zdeňka Hölzela a Jana Kerela, kteří byli ovlivněni tezemi Kevina Lynche,82 
soudobou postmodernistickou architekturou a jejím návratem 
k tradičním městským formám. Sídliště Nový Barrandov se realizovalo 
v letech 1981–1992 podle návrhu Zdeňka Hölzela a Jana Kerela, kteří 
byli ovlivněni soudobou postmoderní architekturou a jejím návratem 
k tradičním městským formám. Sídlišti se proto rozhodli dát městský 
charakter a vytvořit zde ulice, náměstí, výrazné orientační body a hi-
erarchii veřejných prostor. Inspirovali se historií blízkých filmových 
ateliérů a od počátku se snažili sídlišti vtisknout charakter výrazné 
lokality, umocněný především kvalitní sochařskou výzdobou.

Autoři se smířili s uniformním vzhledem obytných domů, daným 
stavební technologií. S dodavatelem se však alespoň domluvili 
na pestřejší barevnosti panelů, v níž se vedle šedé uplatňuje hnědá 
a okrová barva. Monotónnost zástavby se pak architekti rozhodli 
narušit individuálně pojatou architekturou základních škol, kte-
ré navíc pečlivě zasadili do urbanismu sídliště. Nový Barrandov 
patří k ojedinělým příkladům postmoderních sídlišť u nás.83

83 Podrobné pasporty jednotlivých 
sídlišť byly v rámci tohoto 
projektu již publikovány, viz 
publikace Paneláci 1 (pozn. 48).
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Způsob ochrany

Jak už bylo řečeno v předešlých kapitolách, památkovou ochranu nelze 
u vybraných sídlišť uplatňovat stejně jako u historických měst. U obnovy 
historických památek převažuje tradičně restaurátorsko-konzervační 
přístup, který na panelové domy nelze aplikovat. U nich se používaly zcela 
odlišné principy stavění a ve většině případů nelze původní materiály 
a konstrukce nijak šetrně obnovit, doplnit či nahradit. Materiálová 
skladba bytových domů a některé konstrukce se v průběhu času ukázaly 
dokonce jako technicky a funkčně nevhodné. Obnova panelových domů 
ve vybraných sídlištích nemusí tedy nutně ctít originální stav, ale měla by 
respektovat jeho celkové vyznění – racionalitu, střídmost, univerzálnost. 

Uvedené příklady jsme vytipovali s ohledem na jejich historickou 
hodnotu. Jsou to přelomové realizace dané doby, příklady jedinečné 
urbanistické skladby a svébytného architektonického projevu. Podobný 
metodický přístup k ochraně památek druhé poloviny 20. století 
uplatňuje například Německo, Dánsko nebo Velká Británie.84 Úspěchem 
pro českou památkovou péči by bylo prohlášení několika nejhodnot-
nějších výše zmíněných celků za památkové zóny. Variantou zůstává 
také samostatné prohlášení některých solitérů za kulturní památku 
(například prototypu panelového domu G 40 ve Zlíně, bytového domu 
při Wolkerově ulici v Liberci či experimentálních věžáků na Březenecké 
v Chomutově). Samostatný úkol, který náš projekt primárně neřešil, 
je prohlašování souborů uměleckých děl na sídlištích za kulturní 
památky. Cenná je například výzdoba Lesné či Nového Barrandova.

Pokud nebude dosaženo výše uvedeného stupně ochrany, měla by 
být vybraná sídliště „chráněna“ alespoň nástroji územního plánování, 
nejlépe regulačním plánem, jak o tom promluvíme v následující kapitole. 

84 Srov.: Eva Novotná, Poválečná 
bytová výstavba a památková 
péče na příkladu Velké Británie 
a Skandinávie, Zprávy památkové 
péče LXXV, 2015, s. 307–312.
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Kromě státní památkové péče podporují zachování architektonických 
a urbanistických hodnot také nástroje územního plánování. Stavební 
zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve svém 
§ 18 říká: „Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí pří-
rodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, 
architektonického a archeologického dědictví.“ a v § 19: „Úkolem 
územního plánování je zejména: a) zjišťovat a posuzovat stav území, 
jeho přírodní, kulturní a civilizační hodnoty, b) stanovovat koncepci 
rozvoje území, včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty 
a podmínky území,… o) uplatňovat poznatky zejména z oborů architek-
tury, urbanismu, územního plánování a ekologie a památkové péče.“ 
Nástrojem k vyhodnocení stavu a závazným podkladem k územnímu 
plánování jsou tzv. územně analytické podklady (ÚAP), které podle 
§ 26 „obsahují zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území z důvodu 
ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo sta-
novených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplívajících 
z vlastností území (déle jen limity využití území), záměrů na provedení 
změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje úze-
mí, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení 
problémů k řešení v území a určení problémů k řešení v územně 
plánovací dokumentaci (dále jen rozbor udržitelného rozvoje území).“

        Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, určila obsah územně plánovacích podkladů a sledované jevy 
v území. Mezi tyto jevy, kterých zmíněná vyhláška obsahuje 119, patří 
také architektonicky či historicky významné stavby/soubory a cenné 
soubory urbanistické, a to i takové, které nepodléhají památkově 
ochraně. Územně analytické podklady tedy slouží jako závazný podklad 
pro územně plánovací dokumentaci, tedy územní a regulační plány. 
Poskytovatelem údajů o jevech architektonických a urbanistických 
hodnot pro územně analytické podklady je Ministerstvem kultury 
ČR pověřen Národní památkový ústav. Ten poskytuje jednak jevy 
povinné, to jest objekty a soubory památkově chráněné,85 a také 
jevy nepovinné, tedy objekty a soubory památkově nechráněné, 
ale hodnotné.86 Zpracovatel územně analytických podkladů může, 
kromě využití informací Národního památkového ústavu, vyhodnotit 
sledované jevy v území sám či použít analýzy externích odborníků.

 Tvorbu územně analytických podkladů přibližme na příkladu 
Prahy. Zde je zpracovatelem územně plánovací dokumentace Institut 
plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha), který vznikl v roce 
2013 transformací někdejšího Útvaru rozvoje hlavního města Prahy (ÚRM). 
Aktuální územně analytické podklady mimo jiné vycházejí z několika 
analýz, které nechal zhotovit ÚRM. Cenné urbanistické soubory, které 
nepožívají památkovou ochranu, zpracoval Michal Hexner87 a architek-
tonicky cenné stavby a soubory stanovila Radomíra Sedláková.88 Oba 
tyto dokumenty se nějakým způsobem promítly i do aktuálních územně 
analytických podkladů. Pro problematiku panelových sídlišť se zdá být 
důležité, že řada z nich je v těchto podkladech již nyní zařazena mezi 
cenné urbanistické soubory.89 Patří sem sídliště Novodvorská, Solidarita, 

85 Kulturní památky, národní kulturní 
památky, památkové zóny, 
památkové rezervace, památky 
s mezinárodním statusem (UNESCO).

86 Dříve se mezi pracovníky 
památkové péče užíval pojem 
„objekty památkového zájmu“, 
který však neměl právní ukotvení.

87 Michal Hexner, Cenné 
a pozoruhodné urbanistické 
soubory (Územně analytické 
podklady hlavního města 
Prahy, téma 11.10), Praha 2007.

88 Radomíra Sedláková, 
Architektonicky cenné stavby 
a soubory (Územně analytické 
podklady hlavního města 
Prahy, téma 14), Praha 2007.

89 Viz výkres hodnot území dostupný 
z: http://uap.iprpraha.cz/graficka-
cast, vyhledáno 25. 11. 2016.
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Ďáblice, Petřiny a Jihozápadní Město (sídliště Nové Butovice, Lužiny, 
Stodůlky a Velká Ohrada), Barrandov a Invalidovna. Tato skutečnost by 
se měla promítnout do připravovaného Metropolitního plánu, který 
musí být podle novely stavebního zákona hotov do konce roku 2020.90

Pražský Metropolitní plán a ani jiný územní plán však nezaručí 
dostatečnou ochranu architektonických a urbanistických hodnot 
(panelových) sídlišť, neboť jeho obsahem jsou „pouze“ elementární 
podmínky využití území. Zjednodušeně řečeno, územní plán, který se 
obvykle zpracovává pro celé území obce, vymezuje zastavěné území 
a způsob jeho využití – intenzitu a druh zástavby, případně výškovou 
či plošnou regulaci. K ochraně architektonických a urbanistických 
hodnot mnohem lépe poslouží regulační plán (který také vychází 
z územně analytických podkladů). Ten v řešené ploše (zpravidla části 
obce) stanoví podrobné podmínky využití pozemků, prostorového 
uspořádání staveb a další potřebné regulativy. Regulační plán může být 
připraven pro zastavitelné území, pro území určené k přestavbě nebo 
pro ochranu hodnotných území. Tvorbu regulačního plánu lze financovat 
s podporou dotačních programů ministerstva pro místní rozvoj.

90 Stávající územní plán je 
platný od roku 2000.
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91 Podrobněji viz Kořínková (pozn. 
80). Srov. též: Martin Maleček – 
Veronika Valentová – Miroslav 
Jeřábek (edd.), Lesná – 50 let 
sídliště. Historie – současnost 
– perspektivy, Brno 2012.

Metodika představila způsoby poznání panelových sídlišť na příkladu 
probíhajícího mezioborového výzkumu. Jde o první takto rozsáhlý 
a rovnoměrně aplikovaný výzkum na území České republiky. V první 
části jsme popsali postupy získávání informací o sídlištích včetně 
jejich úskalí. Druhá část metodiky se věnuje urbanistickým, architek-
tonickým a památkovým hodnotám těchto celků. Výzkum historie 
panelových sídlišť lze obecně považovat za jednodušší práci než 
získání dat k vývoji starších staveb a jejich souborů, které prošly 
řadou přestaveb v průběhu několika století. Je to pochopitelně dáno 
kratší historií a poměrně kvalitními pramennými dokumenty. 

Nutno však konstatovat, že i přes relativně nedávnou dobu vzniku 
těchto dokumentů jsou archivy namnoze „prázdné“. Je to zaviněno osu-
dem státních projektových ústavů po roce 1989. Zrušení těchto ústavů 
mělo neblahý dopad i na jejich archivy, které někdy úplně zanikly, jindy se 
z nich řada materiálů ztratila, rozebrali si je bývalí zaměstnanci nebo se 
rovnou vyhodily. Materiály, které přece jen skončily v archivech, protože je 
převzaly různé archivy státní nebo podnikové, doposud nebyly zpracová-
ny a uspořádány. Lze se k nim však v případě dobré spolupráce s archiváři 
dostat. Některé podklady nicméně zůstávají v depozitářích netknuté. 
Výhodou pro výzkum je vcelku podrobná a kvalitní dobová odborná pub-
likační činnost, zejména v časopisech Architektura ČSR a Československý 
architekt. Důležitá je také skutečnost, že řada původních autorů sídlišť 
dosud žije a může podat cenné svědectví o okolnostech jejich výstavby.

K tomu, abychom byli schopni sídliště mezi sebou porovnávat, 
je nutné k nim získat potřebné informace. Pro náš výzkum jsme 
vytvořili pasporty s jednotným obsahem. Pro vyhodnocení 
urbanistických a architektonických kvalit panelových sídlišť nám 
však nestačí pouze základní informace o daném sídlišti. Musíme 
navíc podrobně znát širší kontext vývoje urbanismu a architektury 
20. století. Nejpovolanějšími k takovému hodnocení jsou historikové 
moderní architektury, kteří tvoří jádro našeho výzkumného týmu.

         Metodika se věnuje také způsobům ochrany sídlišť. Podle 
platné legislativy je lze chránit dvěma způsoby. Zaprvé je ochraňovat 
jako kulturněhistoricky významný statek prostřednictvím památkového 
zákona (zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči), který umožňuje 
ochranu formou památkové zóny, kulturní památky či dalších kategorií. 
Památkově chráněné panelové sídliště (zatím) nemáme. Nejsilnější, avšak 
prozatím marné snahy o památkovou ochranu směřovaly k brněnské 
Lesné.91 Druhý způsob ochrany nabízí stavební zákon (zákon č. 183/2006 
Sb.) prostřednictvím nástrojů územního plánování – územně analytic-
kých podkladů, územního plánu nebo nejlépe regulačního plánu. 
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 Pardubice: Karlovina
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Olomoucký kraj     
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 Olomouc: Lazce
 Olomouc: Norská
 Olomouc: Svatý Kopeček
Přerov: Šířava

Zlínský kraj                  
Zlín: Dům G40 a experimentální domy 
 Zlín: Obeciny a východní část města
 Zlín: Bartošova Čtvrť
 Zlín: Jižní Svahy 
Otrokovice: Trávníky

Moravskoslezský kraj     
Ostrava: Poruba I. obvod 
 Ostrava: Poruba V. obvod
 Ostrava: Zábřeh
 Ostrava: Jindřiška
Havířov: Podlesí
Karviná: Ráj

Jihomoravský kraj
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Brno: Juliánov
 Brno: Lesná 
 Brno: Bohunice a Starý Lískovec
 Brno: Vinohrady
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Jihlava: Sídliště I
 Jihlava: Sídliště II 
 Jihlava: Březinovy Sady 
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České Budějovice: Lidická 
 České Budějovice: Pražské Sídliště
 České Budějovice: Vltava
 České Budějovice: Máj
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Plzeň: Slovany 
 Plzeň: Doubravka
 Plzeň: Bory 
 Plzeň: Lochotín
 Plzeň: Experimentální dům PL 60
Klatovy: Sídliště U Pošty a Nad Rybníčky
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Karlovy Vary: Čankovská
 Karlovy Vary: Tuhnice
 Karlovy Vary: Růžový Vrch
 Karlovy Vary: Drahovice
Ostrov: Nový Ostrov
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Litvínov: Sídliště Stalinových závodů
Most: Podžatecká
Teplice: Šanov II 
Chomutov: Březenecká
Ústí nad Labem: Severní Terasa 

Liberecký kraj                    
Liberec: Králův Háj
 Liberec: Aloisina Výšina
 Liberec: Ruprechtice 
 Liberec: Obytný soubor Wolkerova
Jablonec nad Nisou: Mšeno

Praha                                 
Praha: Solidarita
 Praha: Herálecká a Antala Staška
 Praha: Invalidovna
 Praha: Ďáblice
 Praha: Jižní Město
 Praha: Jihozápadní Město
 Praha: Nový Barrandov
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Michaela Janečková 

(Praha: Solidarita, Herálecká 
a Antala Staška, Invalidovna, Ďáblice, 
Jižní Město, Jihozápadní Město)

Martina Koukalová 
(Praha: Nový Barrandov)

Demografické studie k jednotlivým sídlištím: 

Petra Špačková a Lucie Pospíšilová
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Příklad pasportu sídliště

 Lokalita
→ Obytný celek Podžatecká leží v severní části 

města. Jeho východní hranice lemuje hlavní 
městskou komunikaci, třídu Budovatelů, 
až k ulici Josefa Skupy. Na západě sídliště 
vymezuje ulice Československé armády, 
která se na severu napojuje Chomutovskou 
ulicí zpět na třídu Budovatelů.

 Projekt
→ Jiří Štursa, Otto Slabý: 1948–1952
→ Jaroslav Pokorný, Josef Jemelka, 

Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka, Josef Kožmín, 
Olivier Honke-Houfek, Státní (Krajský) 
projektový ústav Praha: 1952–1954, 
internát 1959

 Realizace
→ Armabeton Most, Báňské stavby Most, 

Pozemní stavby České Budějovice 
a Ústí nad Labem: 1948–1961

 Investor
→ Severočeské hnědouhelné doly, n. p., Most

Podžatecká byla od počátku zamýšlena jako 
nový samostatný obytný celek napojující se 
na jižní část historického Mostu. Již první 
poválečný regulační plán z roku 1946 označil 
toto území jako jediný možný směr budoucího 
rozšiřování města, a to s ohledem na bohaté 
nálezy vytěžitelných hnědouhelných ložisek 
v okolí starého Mostu i pod ním. Protože 
sídliště vznikalo takřka na zelené louce, 
na volném prostranství mezi úpatím hory Hněvín 
a vrchem Šibeník a v nepříliš komplikovaném 
terénu, mohla se uplatnit kompaktní kompozice 
na obdélníkovém pozemku. Podžatecká tak 
předznamenala budoucí charakter plánování 
výstavby nového Mostu do pravidelných 
obdélných sektorů.

Hlavní městské komunikace, které vymezují 
sídliště, lemuje skladba pětipodlažních 
bytových domů na půdorysu písmene E. 
Uzavírá tak vnitřní prostor s rozvolněným 
urbanistickým vzorcem, který se zde míchá 
s fragmenty dvouletkového plánování.

Vnitřní prostor sídliště tvoří čtyř- až 
pětipodlažní cihlové domy typu T 12 a T 13, 
podobně jako jiné dvouletkové obytné 
celky. Byty na sídlišti jsou dvoupokojové 
až třípokojové. Bytové bloky na půdorysu 
písmene E s dvory otevřenými do prostoru 
sídliště se stavěly typovou technologií T 15 
v kombinaci s atypickou konstrukcí nižších 
propojovacích částí s průjezdy. Z hlediska 
konstrukčního řešení stojí za pozornost objekt 
patnáctipatrového internátu od architektů 
Zdeňka Kuny a Oliviera Honke-Houfka 
z roku 1959. Při jeho výstavbě se uplatnila 
technologie tzv. krabicového systému 
nosných stěn a stropů. Tento systém byl 
realizován pouze experimentálně na několika 
stavbách v letech 1957–1959 například 
v tehdejším Gottwaldově nebo v Příbrami-
-Březových Horách. Od jeho plošného užití 
se upustilo, protože nabízel jen omezené 
možnosti dispozičního řešení a neposkytoval 
dostatečnou variabilitu interiérů.

V dokumentaci k projektu sídliště ani 
v dobovém tisku nenajdeme zmínku o jakékoli 
výtvarné úpravě sídliště Podžatecká či o jeho 
doplnění uměleckými díly. U severozápadní 
hranice sídliště, před nynější budovou 
Státního okresního archivu, najdeme památník 
Rudé armády od akademického sochaře 
Václava Šáry z roku 1947.

URBANISTICKÝ KONCEPT TECHNOLOGIE / TYPY BYTŮ UMĚLECKÁ DÍLA SÍDLIŠTĚ DNES

14000

3718
BYTŮ

PRO

Od 90. let procházelo sídliště Podžatecká 
několika vlnami rekonstrukcí bytových domů. 
Vzhledem k rozsáhlosti sídliště, v němž se 
v současnosti nachází i několik soukromých 
komerčních objektů, probíhají tyto 
rekonstrukce živelně bez jakékoli sjednocující 
koncepce. Ještě nedávno bylo možné 
na sídlišti vidět renovované a zateplené 
bytové domy v těsné blízkosti domů 
vybydlených a zchátralých. Část Podžatecké, 
především blokové domy v blízkosti třídy 
Budovatelů přezdívané „Stovky“, patří 
v současnosti mezi lokality sociálního 
vyloučení.

1

1 — Pohled do sektoru A navrženého Jiřím Štursou 
v severní části Podžatecké.
(Reprodukce: Architektura ČSR XVII, 1958, č. 2)

2 — Úvodní projekt sídliště Podžatecká od Jaroslava Pokorného, 
Josefa Jemelky, Zdeňka Kuny, Zdeňka Stupky, Josefa Kožmína 
a Oliviera Honke-Houfka. 
(Reprodukce: Architektura ČSR XIII, 1954, č. 6)

3 — Internát na sídlišti Podžatecká od Zdeňka Kuny a Oliviera 
Honke-Houfka. Při jeho výstavbě se uplatnila technologie  
tzv. krabicového systému nosných stěn a stropů. Tento 
systém byl realizován pouze experimentálně, kromě Mostu 
také ve Zlíně nebo v Příbrami. Členění fasády internátu působí 
abstraktně, tvarování střešní nástavby prozrazuje aktuální vliv 
bruselského stylu.
(Reprodukce: Architektura ČSSR XXVI, 1967, č. 2–3)

4 — Výstavba Podžatecké.
(Reprodukce: Architektura ČSR XV, 1956, č. 1–2, foto: Josef Kožmín)

5 — Třída Budovatelů s rozestavěným objektem internátu 
na snímku z roku 1961.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

MOST PODŽATECKÁSÍDLIŠTĚ

„POD ŽATECKOU SE JIŽ RÝSUJE OBRAZ 
SOCIALISTICKÉHO MOSTU.“

(Obdeník Průboj, 1. května 1953)

Schéma zástavby sídliště Podžatecká ukazuje rozvolněnou 
dvouletkovou kompozici obytných domů od architekta Jiřího 
Štursy, kterou uzavírají blokové domy podél třídy Budovatelů 
od Jaroslava Pokorného z 50. let.
(Reprodukce: Architektura ČSSR XXVII, 1968, č. 9–10)
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V roce 1947 přijalo Národní shromáždění 
zákon o dvouletém plánu hospodářské obnovy 
ČSR, který se nadále stal závaznou normou 
poválečné rekonstrukce státu. Plánovaná 
hromadná výstavba obytných celků se týkala 
především důlních a průmyslových středisek, 
jakým bylo právě Mostecko. Výstavba nových 
hornických sídlišť v Mostě tehdy patřila 
s Kladnem a Ostravou mezi takzvaná „vzorná“ 
neboli vzorová sídliště. Jak napsal v roce 
1948 architekt Karel Pilát, „k takovému účelu 
byla vybrána tři města, kde problém bytový 
byl nejaktuálnější a kde předpoklady pro vý-
stavbu větších sídlišť by odpovídaly současné 
potřebě“.

Směr bytové výstavby v Mostě určil první 
poválečný regulační plán architektů Jiřího 
Novotného a Karla Kuthana z roku 1946. Ten 
už obsahoval trasu budoucí hlavní městské 
komunikace, třídy Budovatelů. V prostoru 
mezi Žateckou ulicí (dnes Československé 
armády) a touto nově vytvořenou městskou 
třídou mělo vzniknout vzorové dvouletkové 
sídliště Podžatecká. Pro další postup ale 
bylo třeba zpracovat podrobnější zastavo-
vací plán, na který byla v roce 1947 vypsána 
soutěž. Zúčastnili se jí opět Jiří Novotný, 
Karel Kuthan, ale také Ferdinand Fencl nebo 
příslušník meziválečné radikální levice Jiří 
Štursa. Vznikly tak čtyři samostatné návrhy 
řešení sídliště, které se mělo skládat z řado-
vých rodinných domků, nájemních bytových 
domů a svobodáren. Občanská, sportovní 
a školská vybavenost s množstvím zeleně 
a rekreačních prostor měla zajistit fungování 
sídliště jako samostatného satelitu provozně 
nezávislého na městském centru, které v té 

době ještě leželo ve starém Mostě. Struktura 
sídliště se utvářela na základě sociologických 
analýz budoucího obyvatelstva a jeho „život-
ního slohu“. Jmenovaní architekti předložili 
jak návrhy vlastní, tak jeden návrh společný. 
Od těchto projektů se ale nakonec upustilo.

Roku 1948 pověřilo město projektem 
Podžatecké Jiřího Štursu. Jeho územní plán 
určil výstavbu sektorů A a B, které dosaho-
valy jižně k ulici Josefa Skupy. Do roku 1952 
pak vznikly projekty dalších sektorů sídliště 
a Štursa se měl stát jeho generálním projek-
tantem. Záhy ho ale v této funkci vystřídala 
instituce – národní podnik Stavoprojekt Praha 
(později několikrát přejmenovaný). Po únoru 
1948 proběhlo očekávané zestátnění staveb-
ního průmyslu i projektové práce architektů – 
ti se museli stát zaměstnanci obřích státních 
projektových ústavů, Stavoprojektů.

Plánované národní hospodářství však nepo-
skytovalo podmínky pro včasné dokončení 
sídlišť, a to nejen v Mostě. Chyběly finance, 
ale i potřebné pracovní síly a materiál. To 
vše způsobilo skluzy v plnění plánu bytové 
výstavby, v případě sídliště Podžatecká 
až hluboko do 50. let, což se odrazilo také 
ve změnách jeho zastavovacího plánu. Začala 
se preferovat zástavba vyššími, třípatrovými 
až čtyřpatrovými domy a ze zamýšlených ro-
dinných řadových domků nakonec sešlo úplně.

Cíle dvouletého plánu postupně převzal 
plán pětiletý, schválený na léta 1948–1953. 
Sídliště Podžatecká v té době získalo de-
finitivní podobu podle návrhu Jaroslava 
Pokorného a Josefa Jemelky, kterým autorsky 

sekundovali Zdeněk Kuna, Zdeněk Stupka, 
Josef Kožmín a Olivier Honke-Houfek. Od roku 
1953 probíhala podle tohoto plánu výstavba 
v místech budoucí hlavní městské komunikace, 
třídy Budovatelů, která měla blokově uzavřít 
celý obvod sídliště Podžatecká. Na půdorysu 
písmene E zde vznikly čtyři zděné pětipodlažní 
bytové domy s dvory otevřenými do sídliště. 
Směrem do městské třídy jsou v těchto ma-
sivních blocích se sedlovou střechou a převý-
šeným nárožím umístěny obchody a průjezdy. 
Z doprovodných výkresů k projektu vyčteme 
jasnou inspiraci architekturou socialistického 
realismu. Těmto tendencím podléhaly také 
fasády původně dvouletkových domů ve vnitř-
ním prostoru sídliště. Člení je vertikální mělké 
bosované pilastry na nárožích a mezi okny 
s jednoduchým bílým ostěním. Pod diktátem 
estetiky socialistického realismu vznikla i bu-
dova jídelny Beseda v ulici Jaroslava Seiferta.

Navrženou kompozici sídliště se podařilo 
realizovat s několika výjimkami. Ty se týkají na-
příklad celkového vyznění nárožních věží obyt-
ných bloků, které ztrácejí na masivnosti. Tyto 
změny lze vysvětlit zdlouhavostí výstavby, ale 
také postupnou reflexí Chruščovova odsouzení 
„ozdobnictví v architektuře“ – jeho kritiky so-
cialistického realismu na moskevské konferenci 
stavbařů v roce 1954, kde více než ideologie 
hrálo roli ekonomické hledisko. Posun můžeme 
vidět v doplňujícím projektu Podžatecké z roku 
1959 – u vysokopodlažního internátu. Jeho 
autoři, Zdeněk Kuna a Olivier Honke-Houfek, 
se pokusili oživit panelovou technologii pra-
videlným kontrastním členěním průčelí stavby 
či tvarováním střešní nástavby, což prozrazuje 
inspiraci bruselským stylem.

Autor konceptu Podžatecké, Jiří Štursa 
(1910–1995), absolvent pražského Českého 
vysokého učení technického, spoluzaložil 
ve 30. letech levicovou Pracovní architek-
tonickou skupinu (PAS), která se hlásila 
k teorii vědeckého funkcionalismu. V letech 
1938–1939 navrhl s Karlem Janů jednu 
z nedůležitějších staveb českého funkcio-
nalismu, Volmanovu vilu v Čelákovicích. Se 
svou ženou Vlastou Štursovou a sochařem 
Otakarem Švecem zvítězil v roce 1949 v sou-
těži na Stalinův pomník v Praze. Od roku 1951 
působil jako profesor na ČVUT.

Hlavní autor bloků Stovky u třídy Budovatelů, 
Jaroslav Pokorný (1908–1981), byl Štursovým 
spolužákem z pražské techniky. Ve 40. letech 
spolupracoval s architektem-památkářem 
Vilémem Lorencem na projektu dostavby 
Náprstkova muzea v Praze. Patřil k hlavním 
osobnostem pražského Stavoprojektu. V 50. 
a 60. letech se zabýval typizací a novými způ-
soby prefabrikace, které měly panelové domy 
zbavit jednotvárnosti.

PŘÍBĚH SÍDLIŠTĚ

2
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– Deset let československé archi-
tektury, Internát „Pod Žateckou“ – 
Most, Architektura ČSR XVIII, 1959, 
č. 3, s. 320–321.

– Miloslav Filka, Podžatecká – nové 
město na českém severu, Nový 
směr: Závody potravinářských 
a chladicích strojů n. p. Pardubice, 
1959, č. 7.

– Václav Krejčí, Most, zánik histo-
rického města a výstavba nového 
města 1945–2000, Most 2008.

– Jaroslav Mokrý, Stavba internátu 
v Mostě, Pozemní stavby Praha, 
Praha 1962.

– Vlastimil Novák, Most – 
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– Karel Pilát, Výstavba vzorných 
sídlišť a jejich poslání, Architektura 
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– Stanislav Sůva, K otázce vzrůstu 
a proměny sídlišť, Architektura ČSR 
XVI, 1957, č. 9, s. 485.

– Jiří Štursa, Sociálně organizační 
předpoklady pro plánování vzor-
ného sídliště v Ostravě a Mostě, 
Architektura ČSR VII, 1948, č. 6–7, 
s. 207–209.

– Jiří Štursa, Vzorné sídliště v Mostě, 
Architektura ČSR VII, 1948, č. 6–7, 
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1 — Interiér jídelny internátu na Podžatecké.
(Reprodukce: Architektura ČSSR XXIII, 1964, č. 9)

2 — Pohled na Podžateckou na pozadí vrchu Hněvína od budoucí 
třídy Budovatelů v roce 1965. Sídliště vzniklo na volné ploše 
jižně od starého Mostu, v místě neohroženém těžbou, tedy 
v jediném možném směru rozrůstání města. 
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

3 — Pohled na zástavbu na Podžatecké na fotografii 
z roku 1975.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

4 — Snímek z roku 1963 zachycuje bytové domy 
s polouzavřenými vnitřními dvory, které tvoří páteřní ulici 
nového Mostu, třídu Budovatelů.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

5 — Současný pohled na domy při třídě Budovatelů 
s přesunutým kostelem Nanebevzetí Panny Marie v pozadí.
(Foto: Jaromír Čejka, 2015)

6 — Průčelí základní školy v Majakovského ulici prozrazuje 
klasicizující architektonickou inspiraci. Hlavní vstup zvýrazňuje 
vysoký pilastrový řád s balustrádovou atikou. Snímek je 
z roku 1958.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

7 — Dům v ulici Josefa Seiferta v roce 1958. Domy na sídlišti 
Podžatecká vznikly v technologií T 12 mezi lety 1948–1954.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

8 — Jídelna Beseda v ulici Josefa Seiferta na snímku 
z roku 1963.
(Oblastní muzeum v Mostě, fotoarchiv)

9 — V dnešní době se na Podžatecké setkáme s nově 
opravenými domy často v těsné blízkosti domů v původním 
stavu, které bývají vybydlené. Část sídliště patří mezi sociálně 
vyloučené lokality.
(Foto: Jaromír Čejka, 2015)

MOST PODŽATECKÁSÍDLIŠTĚ
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OBYVATELÉ

3

Sídliště Podžatecká patří dobou výstavby k nejstarším českým sídlištím. 
Na rozdíl od jiných obytných celků, kde spolu se stárnutím sídliště 
často dochází i ke stárnutí jeho obyvatel, však žijí na Podžatecké lidé 
spíše mladší. Ačkoliv data o národnosti obyvatel nám to neukážou, bydlí 
v části sídliště podle údajů různých terénních šetření početná skupina 
romských obyvatel (k romské národnosti se však přihlásilo pouze 7 lidí). 
I ti mohou věkovou strukturu sídliště omlazovat. Sociální složení obyva-
tel sídliště je hodnoceno pomocí dat ze Sčítání lidu, domů a bytů v roce 
1970, kdy od dokončení sídliště uplynulo více než 10 let, a 2011, kdy 
proběhlo zatím poslední sčítání. Nejnovější sčítání sledovalo obyvatel-
stvo nově nikoliv podle trvalého bydliště, ale bydliště obvyklého, které 
by mělo odpovídat skutečnému bydlišti a data by tak měla být přesnější. 
Do analýzy je zahrnuto území mezi ulicí Československé armády, třídou 
Budovatelů a Josefa Skupy.

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PODŽATECKÁ 
V LETECH 1970 A 2011

V roce 1970 byla pro sídliště Podžatecká typická dvougenerační věková 
struktura, žilo zde nejvíce obyvatel ve věku kolem 45 let a jejich dětí. To 
uplynulo již více než deset let od doby, kdy se jako mladé rodiny s malými 
dětmi na sídliště nastěhovali. Obvykle se nadprůměrný počet obyvatel 
ve dvou generacích posouvá dále do vyššího věku a obyvatelstvo proto 
stárne (podívejte se například na ústecké sídliště Severní Terasa). Na síd-
lišti Podžatecká se však toto nestalo a věková struktura obyvatel je velice 
mladá. Seniorů je v populaci pouze 11 %, nicméně i celé město Most patří 
s 14% podílem seniorů k mladým městům (v Česku 16%). Téměř dvě třetiny 
obyvatel sídliště jsou mladší 45 let. Nadprůměrný je podíl třicátníků a dětí 
do 15 let. Za mladým obyvatelstvem stojí pravděpodobně nahrazení pů-
vodního obyvatelstva a částečně i romská menšina, která je typická mladší 
věkovou strukturou a vysokým počtem dětí.

PODŽATECKÁ

PODÍL DANÉ VĚKOVÉ KATEGORIE 
NA CELKOVÉM POČTU OBYVATEL

MOST

POČET OBYVATEL SÍDLIŠTĚ PODŽATECKÁ 
V LETECH 1970–2011

Plány na výstavbu sídliště Podžatecká se 
několikrát měnily a realizovalo se postupně. 
V roce 1960 stálo na sledovaném území 3 488 
trvale obydlených bytů, v nichž o deset let 
později v roce 1970 žilo více než 10 tisíc 
obyvatel. Do roku 1991 klesl jejich počet 
téměř na polovinu a po revoluci vidíme sta-
gnaci či mírný růst. V dlouhodobém pohledu 
lze však stále hovořit o poklesu počtu oby-
vatel. Nezvyklý je relativně vysoký úbytek 
obydlených bytů (o 12 %), který nebývá 
na sídlištích častým jevem a nedošlo k němu 
ani na žádném jiném sledovaném sídlišti 
Ústeckého kraje.
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Zdroj dat:
Sčítání lidu, domů a bytů v letech 

1970, 1980, 1990, 2001 a 2011

VZDĚLANOSTNÍ STRUKTURA OBYVATEL 
STARŠÍCH 15 LET NA SÍDLIŠTI PODŽATECKÁ 
V LETECH 1970 A 2011

Vzdělanost byla na sídlišti Podžatecká již 
v jeho počátcích velice nízká. Více než polovina 
obyvatel měla pouze základní vzdělání, což 
je větší podíl než na ostatních sledovaných 
sídlištích Ústeckého kraje. Za 40 let se situace 
zlepšila jen minimálně. V souladu s celorepub-
likovým trendem sice vzdělanost sídliště na-
rostla, stále však mírně zaostává za průměrem 
města. Téměř 30 % obyvatel má dnes pouze 
základní vzdělání. To je více než v celém Mostě, 
kde se základním vzděláním zůstává čtvrtina 
obyvatel. Situace je ještě horší ve srovnání 
s Českem, kde tento podíl dosahuje pouze 
18 %. Na druhou stranu je třeba si všimnout 
i mírně zvýšeného podílu vysokoškoláků, kte-
rých žije na sídlišti 10 % a v Mostě pouze 9 %.

ZÁKLADNÍ BEZ MATURITY STŘEDOŠKOLSKÉ VŠ

SLOŽENÍ EKONOMICKY AKTIVNÍCH 
OBYVATEL PODLE ODVĚTVÍ EKONOMICKÉ 
ČINNOSTI NA SÍDLIŠTI PODŽATECKÁ 
V LETECH 1970 A 2011

Větší část sídliště Podžatecká byla postave-
na pro dělníky a horníky z blízkých továren 
a dolů, což je vidět i na zaměstnanecké 
struktuře obyvatel. Dvě třetiny ekonomicky 
aktivních pracovaly v roce 1970 v průmyslu. 
Do roku 2011 se tento podíl snížil a vyrovnal 
s průměrem celého města. Nicméně sídliště 
Podžatecká ani město Most neprošlo tak rych-
lým přesunem lidí do sektoru služeb jako jiná 
česká města a podíl pracujících v průmyslu 
zůstává vyšší než celorepublikový průměr. 
Mostecko je stále oblastí s významnou těžební 
aktivitou. Ne všichni obyvatelé sídliště jsou 
však zaměstnaní. Celkem 20 % ekonomicky 
aktivních uvedlo ve sčítání v roce 2011, že 
nemají práci. Stejný problém řešilo v Mostě 
15 % obyvatel, zatímco v celém Česku 10 % 
obyvatel.
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DOMÁCNOSTI PODLE POČTU ČLENŮ 
NA SÍDLIŠTI PODŽATECKÁ V LETECH 
1970 A 2011

Nadprůměrný podíl jednočlenných a dvou-
členných domácností, který byl na sídlišti 
Podžatecká patrný jak v roce 1970, tak 
v roce 2011, je pro takto mladé sídliště velmi 
netypický. Snižování počtu členů v domác-
nosti souvisí totiž dost často se stárnutím 
obyvatel, případně se s ním setkáme v mig-
račně atraktivních lokalitách vyhledávaných 
mladými bezdětnými lidmi. Malé domácnosti 
tvoří na sídlišti Podžatecká více než dvě tře-
tiny všech domácností. K největšímu nárůstu 
téměř na trojnásobek došlo u domácností 
s jedním členem. Počet i podíl všech ostat-
ních typů domácností se od roku 1970 snížil.
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