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1  Úvod

Sídliště se svým rozsahem i významem podílela a do jisté míry stále podílí 
na utváření kulturní identity společnosti a představují nepřehlédnutelnou 
složku kulturní krajiny. V panelových domech bydlí téměř třetina lidí1, 
k tématu sídliště se tak pojí otázka proměny socio-ekonomické a věkové 
struktury jejich obyvatel, ale i otázka celospolečenských trendů v mi-
nulosti a dnes. Dále sídliště generují otázky podpory kvalitního bydlení 
a komunity, prevence sociální segregace, napojení sídlišť na infrastruk-
turu města, možnosti revitalizace apod. S tím souvisí potřeba zhodnocení 
stávajícího urbanistického a architektonického potenciálu sídlišť a otáz-
ka budoucích investičních činností. Zde je důležité zdůraznit, že rozvíjení 
potenciálu sídlišť by mělo zohledňovat také historický, respektive umě-
leckohistorický význam jejich architektonického a urbanistického řešení, 
k čemuž by měl přispět náš výzkum.  

Připomeňme hned na začátku jednu ze stěžejních charakteristik po-
válečných sídlišť. Architekti a urbanisté rozvíjeli zejména od 60. let model 
samostatně stojících „čtvrtí“ a „měst“, která poskytují finančně dostupné 
bydlení, komplexní, všem dobře dostupnou vybavenost (školy, školky, 
obchody, služby, rekreaci) a preferují veřejnou dopravu. Jejich ambicí 
byla i orientace na fungující komunitu, udržovanou zeleň a bezpečný 
prostor pro pěší, oddělený od dopravy. Ve 40.–60. letech a ojediněle pak 
i v 80. letech se určujícími hledisky v tvorbě sídlišť stávaly také výtvarná, 
estetická stránka, kvalita prostorové a hmotové kompozice, soulad barev, 
materiálů i tvarů, hodnota obytného prostředí, včetně smyslu pro osobitý 
detail a autenticitu. 

Mnohé ze základních principů socialistických sídlišť přežily, některé 
se časem ještě posílily a chybějící doplnily (zeleň, infastruktura, parko-
vání, veřejná doprava, kultura), jiné se transformovaly či zmizely. Nejvíce 
narušeny a setřeny bývají „měkké hodnoty“ těchto souborů: dobová este-
tika (ať už se jedná o socialistický realismus, bruselský styl, brutalismus, 
či postmodernu), materialita povrchů, detaily, výtvarná díla. Právě umě-
leckohistorické znovuobjevení těchto aspektů sídlišť spolu se sledováním 
demografického vývoje, jak se o ně zasadil náš výzkum, by mělo pomoci 
komplexnímu vnímání obytných souborů u nás. 

1 .1  Cíle a uživatelé metodiky
 

Cílem metodiky je přinést komplexní a účinná doporučení k výzkumu spe-
cifické oblasti historie české architektury. Metodika se týká uměleckohis-
torického výzkumu poválečné hromadné bytové výstavby z let 1945–1989 
na území celé České republiky, zejména pak výzkumu panelových sídlišť 
stavěných od konce 50. let. Dále metodika obsahuje soubor metodických 
doporučení z oblasti sociálně demografického průzkumu sídlišť a z ob-
lasti edukace, propagace a prezentace výstupů směrem k veřejnosti. 
Již z názvu projektu – „Panelová sídliště v České republice jako součást 
městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného 
potenciálu“ – vyplývá, že v centru pozornosti našeho bádání se ocitla lo-
gicky jen domácí produkce, tedy „jen“ česká sídliště. Souhrnné zpracová-
ní celého území bývalého Československa zatím suplují oddělená bádání 

1 Na panelových sídlištích žije 
2,67 milionů obyvatel (tj. 26%) 
z celkem 10,14 milionů lidí žijících 
v obydlených domech. Počet 
obyvatel žijících na sídlištích 
v širším slova smyslu (stavěných 
jinou než panelovou technologií) 
nelze na základě dat ze sčítání 
lidu přesně určit, ale logicky 
jej tvoří ještě vyšší číslo. Podíl 
panelákových bytů na celkovém 
počtu postavených bytových 
jednotek dosáhl nejvyššího čísla 
v 80. letech, kdy tvořil 58% celkové 
produkce. O desetiletí dříve pak 
panelákové byty tvořily 55%, 
v 60. letech dokonce 47% a v období 
1946–1960 pak pouhých 6% z celkové 
výstavby. Více viz https://vdb.
czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.
jsf?page=statistiky&katalog=30628
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českých a slovenských týmů (viz dále citovaná publikace Bratislava: Atlas 
sídlisk). Srovnání obou kontextů (a to nejen v bytové výstavbě) teprve 
čeká na své kritické zhodnocení. Vzhledem k tomu, že uměleckohistorická 
a topografická dokumentace českých sídlišť se nachází spíše na začátku, 
bylo naším cílem se zaměřit primárně na ni a v této fázi vynechat podrob-
né studie hromadného bydlení v zahraničí. Nicméně předkládaný výzkum 
výrazně přispěje k srovnání zahraničního kontextu v budoucnu. 

Projekt využil interdisciplinárního zaměření programu NAKI a vytvořil 
tým pracovníků z odlišných oborů, kteří se tématem zabývali. Díky tomu 
vznikla významná mezioborová diskuse a platforma expertů zabývajících 
se historií a pochopením socialistické bytové výstavby na našem území 
v minulosti i dnes. 

Výstupy projektu tvoří katalog výstav, anglická mutace katalogu, 
souborná publikace, cyklus krajských exteriérových výstav, edukační pro-
gramy a specializovaná mapa2. Jejich vybrané ukázky a příklady dopadu 
na veřejnost jsou obsaženy v příloze. Výstupem jsou také dvě certifiko-
vané metodiky (tato a Metodika k dokumentaci, výzkumu a památkové 
ochraně panelových sídlišť), webový portál panelaci.cz a závěrečná 
souborná výstava v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze (listopad 2017).

Hlavní část projektu spočívala ve výzkumu poválečných sídlišť a v jejich 
hodnocení, druhou část projektu tvoří komunikace tématu směrem 
ven (prezentace výstupů, edukační programy). Výzkumná část se 
zaměřila převážně na uměleckohistorické aspekty obytných souborů 
poválečného období (1945–1989), nově pak obsáhla také demografic-
ké a kulturně antropologické aspekty zvoleného vzorku sídlišť. Zde 
jsou hlavní otázky, kterých si výzkumníci v této oblasti všímali: 

Jaká architektonická a urbanistická specifika rozeznáváme ve vývoji 
obytných souborů poválečného období? Jak jejich charakter souvisí 
s formálním vývojem architektury a se společenským a historickým po-
zadím (politickými, socio-ekonomickými poměry)? Jaká skladba obyvatel 
na sídlištích žila po jejich dokončení a jaká tam žije dnes? Sleduje tento 
vývoj nějaké celospolečenské trendy? Jak bydlení na sídlišti lidé subjek-
tivně vnímali/vnímají? Čím lze vysvětlit kladné i záporné soudy obyvatel 
samotných sídlišť i lidí mimo ně?

Odlišnost kladených otázek měla přispět k objasnění složitého obrazu 
sídlišť, propojuje také dosud izolované zájmy odborníků a má možnost 
oslovit mnohem větší škálu odborné i laické veřejnosti (čtenáře, návštěv-
níky výstav, workshopů, sociálních sítí apod.). Záměrem bylo mimo jiné 
zohlednit dopad výsledků výzkumu na širokou veřejnost a vytvořit k němu 
také samostatný výstavní a edukační program. 

Vlastní obsah metodiky kopíruje jednotlivé zájmy projektu a je rozčleněn 
do samostatných okruhů a disciplín: 

– uměleckohistorická dokumentace a výzkum sídlišť
   České republiky 
– výzkum demografického a socio-ekonomického složení
   obyvatelstva sídlišť České republiky
– kulturně antropologické případové studie 
– výstavní a prezentační činnost (Příběh paneláku v 14 krajích ČR) 
– edukační a doprovodné programy.

2 Mapa sídlišť: Vybraná sídliště 
v českých zemích 1945–1989; 
www.panelaci.cz/map
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Smyslem metodiky je pomoci odborné i laické veřejnosti orientovat 
se v problematice poválečné hromadné bytové výstavby, rozpoznat její 
kvality či nedostatky a ukázat cesty k její možné interpretaci. Metodika 
poslouží při výzkumu a dokumentaci poválečné bytové výstavby přede-
vším pracovníkům odborných institucí (muzeím, galeriím apod.) a zájem-
cům z oblasti humanitních věd (studenti, výzkumné týmy vysokých škol). 
Dále může být užitečná místním spolkům a úředníkům státní správy či 
samosprávy, kteří chtějí získat hlubší povědomí o charakteru architekto-
nického prostředí sídlišť a jejich demografické situaci. Metodika je cel-
kově také vodítkem a inspirací pro budoucí badatele v tomto oboru a zá-
znamem o výzkumu současném. Ten jako první systematicky zpracovává 
celou 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. 

Metodika by v neposlední řadě měla přispět k aktivnímu zájmu 
o sídliště u všech zmiňovaných uživatelů. Směřuje k zaměstnancům regio-
nálních muzeí, odborných a územních pracovišť Národního památkového 
ústavu a těm, kteří aktivně vykonávají agendu kulturní politiky jednotli-
vých regionů, včetně zastupitelů městských částí, kteří se snaží o zapo-
jení obyvatel do diskuse o veřejném prostoru jejich města a o navrhování 
případných změn. Edukační část metodiky je tak určena jako inspirace 
pro samosprávy, jako podklad pro možné participativní programy, jež by 
mohly doprovázet změny na úrovni územních plánů, zásahů do městských 
částí apod. 

V neposlední řadě se nabízí možnost využití metodiky mezi pracov-
níky ve školství. V tomto směru metodika nabízí aktivity a směry pedago-
gického / edukačního působení ve vztahu ke specifickému tématu, jež 
se pohybuje na hraně mezi poznáváním životního prostředí, architekto-
nického dědictví, jeho památkového (materiálního) uchovávání, nedávné 
historie jednotlivých regionů a životního stylu v období 1945–1989. Cílovou 
skupinou jsou zde pedagogové – učitelé občanské výchovy a dějepisu, ale 
i další vzdělávací pracovníci (v družinách a zájmových kroužcích, turistic-
kých a jiných dětských oddílech). 

Metodika9
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2.1  Metodika uměleckohistorické dokumentace
         a výzkumu panelových sídlišť České republiky 
 
V rámci uměleckohistorického výzkumu, který tvoří stěžejní složku projek-
tu Panelová sídliště v České republice jako součást městského životního 
prostředí: Zhodnocení a prezentace jejich obytného potenciálu, náš tým 
vyvinul specifickou 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.3 Postupovali jsme pak 
po krajích, z každého jsme vybrali pět až šest sídlišť, s určitým důrazem 
na bytové soubory v krajském městě. Za předmět zájmu výzkumného 
projektu jsme si zvolili soubory minimálně tří bytových domů, které byly 
vyprojektovány jako celek v období od druhé světové války do roku 1989. 
Projekt se nezabývá pouze panelovými sídlišti, ale také jejich předchůdci, 
zděnými domy, dvouletkovými soubory a výjimečně také obytnými 
solitéry. Ve většině případů však jde o rozsáhlejší celky obsahující kromě 
bytových domů také objekty veřejné vybavenosti.

Výběr sídlišť v každém ze 14 krajů se řídil rešeršemi dobové i recentní 
odborné literatury, veřejného tisku a dostupných archivních dokumen-
tů. K tomu přistoupila expertní stanoviska řešitelů jednotlivých krajů 
a názory odborného garanta projektu, historika architektury Rostislava 
Šváchy. Soustředili jsme se na to, abychom pro náš výzkum vybírali sídli-
ště významná z architektonického a urbanistického hlediska, případně  
abychom jimi mohli v každém kraji představit nejdůležitější etapy vývoje 
bytové výstavby. 

Za přínos projektu považujeme vlastní koncept periodizace vývoje 
českých sídlišť, který nám umožnil dokumentaci staveb systematizovat 
a kriticky členit. Obsah vzniklé periodizace a její kontext, včetně srovnání 
s předešlými periodizačními snahami, přiblížila ve speciální studii členka 
našeho týmu Martina Koukalová (Flekačová).4 Ustálená periodizace, členě-
ná na šest vývojových fází (Dřevní, Socialistického realismu, Pionýrskou, 
Krásnou, Technokratickou, Pozdně krásnou a postmodernistickou), nám 
hned na začátku výzkumu usnadnila výběr jednotlivých sídlišť v krajích 
a pomohla nám hned na začátku výzkumu usnadnila výběr jednotlivých 
sídlišť v krajích a pomohla nám zhodnotit jejich význam v celkovém kon-
textu vývoje. V analýze konkrétních bytových souborů jsme pak uplatnili 
pohledy různých disciplín – obecné historie, dějin architektury a urbani-
smu, dějin stavebních technologií, sociologie a demografie bydlení. Jistý 
důraz jsme kladli na uměleckohistorický úhel pohledu odpovídající 
převažujícímu profesnímu složení našeho týmu. Celkem jsme podrobně 
zpracovali 73 sídlišť, 50 sídlišť jsme pak vybrali do knihy Paneláci 1 (2016).5 
Ve výjimečných případech jsme se zabývali také solitérními domy, jejichž 
výzkum jsme pokládali za důležitý. Patří k nim kolektivní dům v Litvínově, 
první typizovaný montovaný panelový dům G 40 ve Zlíně, experimentální 
dům PL 60 v Plzni nebo ojedinělý obytný dům na segmentovém půdorysu – 
tzv. Wolkerák v Liberci. 

 Prvotní fází naší práce se stal terénní průzkum, který vedl k po-
drobnému poznání původního i současného stavu sídliště, jeho urbanis-
mu a architektury. Současně jsme dokumentovali také budovy občanské 

3 Příkladem výzkumu zaměřeného 
na velké centrum může být 
kolektivní publikace slovenských 
kolegů Atlas sídlisk (Henrieta 
Moravčíková – Mária Topolčanská – 
Peter Szalay – Matúš Dulla – Soňa 
Ščepánová – Slávka Toscherová – 
Katarína Haberlandová, Bratislava: 
Atlas sídlisk / Bratislava: Atlas 
of Mass Housing, Bratislava 2011), 
mapující na vysoké vědecké úrovni 
všechna sídliště v hlavním městě 
Slovenské republiky. – Pro srovnání 
se zahraniční literaturou, která se 
věnuje tématu sídlišť jmenujme 
např. Kenny Cupers, The Social 
Project – Housing Postwar France, 
University of Minesota Press 2014. – 
Nicolas Bullock, Building the Post-
war World: Modern Architecture and 
Reconstruction in Britain, London 
and New York: Routledge 2002. – 
Ingeborg Flagge (Hg.), Geschichte 
des Wohnens: 1945 bis heute (Band 
5), Stuttgart 1995. – Steven E. Harris, 
Communism on Tomorrow Street. 
Mass Housing and Everyday Life 
after Stalin, Woodrow Wilson Center 
Press, Washington, D. C. 2013.

4 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, Uměleckorůmyslové 
museum v Praze 2016, s. 13–34.

5 Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1. 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Uměleckorůmyslové 
museum v Praze 2016.
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vybavenosti – školy, školky, nákupní střediska, kulturní domy, hotely apod. 
Všímali jsme si dále řešení veřejných prostorů sídliště – zeleně, komu-
nikací, mobiliáře, herních prvků, uměleckých děl, drobné architektury – 
fontán, bazénků, besídek apod. V mnoha případech jsme dokumentovali 
také vnitřní prostory bytových domů, vstupní vestibuly včetně dlažeb 
či výzdoby (např. koldům v Litvínově, sídliště Rozdělov v Kladně, sídliště 
Ďáblice v Praze či sídliště Ruprechtice v Liberci). Při terénním průzkumu 
jsme si celkově všímali silných i slabých stránek sídliště, „zabydlenosti“ 
prostředí, nedávné transformace některých funkcí (zejména občanské 
vybavenosti) a snah o revitalizaci bytových domů, hřišť apod.  

Terénní průzkum je vhodný při prvotním seznámení se s prostředím 
sídliště, ale umožňuje také následně ověřovat archivně či jinak zjištěné 
skutečnosti. Zásadní a nejnáročnější fázi výzkumu představuje hledání 
historických dat. Bádání v archivech, sekundární literatuře a soudobém 
denním tisku pomáhá objasnit základní informace o historii konkrétního 
sídliště – jeho autora, případně autory, dobu vzniku projektu, vývoj po-
doby sídliště od studie k prováděcímu projektu. Odhaluje také případné 
změny při výstavbě, stanovuje dobu realizace a zprostředkovává další 
technologické, výtvarné i sociokulturní okolnosti vzniku obytných soborů 
(dobovou kritiku/ocenění). Terénnímu průzkumu a historickým rešerším 
odpovídá finální struktura výstupních pasportů, které k jednotlivým síd-
lištím vznikly.6 Kromě podrobných údajů pasporty obsahují také celkové 
uměleckohistorické zhodnocení architektonického a urbanistického 
řešení sídlišť, autoři pasportů zde uvádějí souvislosti s dobovými teore-
tickými trendy, historickými a politicko-ekonomickými událostmi apod.

Pasporty se osvědčily jako dobrá informační báze výzkumného 
projektu, na jejímž základě se zpracovávají finální výstupy směrem 
k veřejnosti. Slouží jako vhodný podklad také pro hlubší analytické sondy 
do kontextu vývoje architektury a společnosti, umožňují komparaci a ze-
všeobecnění některých jevů (např. ekonomické a politické vlivy ve sta-
vebnictví v různých obdobích apod.). Pasporty tak tvoří základní stavební 
kámen veškerých výstupů výzkumného projektu, všech publikací, výstav 
i doprovodných programů. 

V druhé publikaci Paneláci 2: Historie sídlišť v českých zemích 
1945-1989 se pasporty využily jen jako příklady, ilustrace hlavní chro-
nologické linie, kterou jsme pro zpracování historie sídlišť zvolili. Je 
zobecněním dat z první knihy – přináší celkové uměleckohistorické hod-
nocení a zasazuje téma do širšího kontextu. Kapitoly k jednotlivým fázím 
periodizace jsou doplněny exkurzemi do dílčích problémů daného období 
(bytová kultura a nábytková tvorba, asanace za normalizace, teorie se-
rialismu Georga Kublera apod.). Autoři druhé publikace kriticky zkoumají 
nejen formální proměnu sídlišť, ale i postupující industrializaci hromadné 
výstavby, proměnu politických a ekonomických podmínek, měnící se roli 
architektů a urbanistů a recepci zahraničních vzorů postmoderny. Všímají 
si také neblahého vlivu jednostranně rozvinuté typizace na vzhled men-
ších sídel a dopadu nových zásahů na kulturní krajinu. Výčet problémů 
a podtémat jednotlivých období jsme zdaleka nevyčerpali. V tomto smys-
lu je bádání v mnoha případech ještě na úplném počátku (chybí například 
podrobná analýza dopravy, zeleně, stavebních matriálů), či je předmětem 
jiných výzkumných projektů.7 Nicméně závěry našeho výzkumu včetně 

6 Příklad formátu pasportu 
a seznam zpracovávaných sídlišť 
a jejich autorů viz přílohu.

7 Podrobnou ryze architektonickou 
a urbanistickou analýzu českých 
sídlišť v nedávné době přinesly 
zajímavé projekty a publikace: 
Michal Kohout – David Tichý – Filip 
Tittl – Jana Kubánková – Šárka 
Doležalová, Sídliště, jak dál?, Praha 
2016. – Martin Hejl – Lenka Hejlová – 
Cyril Říha, 2 × 100 mil. m2: Exhibition 
catalogue La Biennale di Venezia, 
14. Mostra Internazionale di 
Architektura 4. 6.–23. 9. 2014, 
Liberec – Bratislava 2014. – 
Uměleckořemeslný aspekt výzdoby 
budov a veřejného prostoru 
nejen sídlišť zkoumá v současné 
době projekt Ústavu chemické 
technologie restaurování 
památek VŠCHT v Praze a Fakulty 
restaurování Univerzity Pardubice: 
České umění 50.–80. let 20. století 
ve veřejném prostoru: evidence, 
průzkumy a restaurování (NAKI, 
MK ČR). Z nedávných publikací 
zmiňme aspoň: Pavel Karous (ed.), 
Vetřelci a volavky. Atlas 
výtvarného umění ve veřejném 
prostoru v Československu 
v období normalizace 
(1968–1989), Praha 2013.
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zpracovaných pasportů tvoří vhodnou kostru pro rozvíjení dalších témat, 
srovnání a analýz.

Vraťme se ještě k zmiňovaným metodickým postupům výzkumu – k práci 
s archivními prameny, se sekundárními zdroji a k fotodokumentaci. 
K těmto třem stavebním kamenům na závěr ještě zmíníme využití 
orální historie.

Archivy
Základním archivním zdrojem pro výzkum sídlišť a bytových domů na na-
šem území jsou archivy stavebních úřadů. Ty obsahují složky k jednotlivým 
budovám podle čísel popisných. Měla by v nich být uložena dokumentace 
ke stavebnímu povolení, tedy plány a technické zprávy. Stavební archivy 
mohou obsahovat také složky k sídlišti jako celku, nejlépe Podrobné 
územní plány či zastavovací projekty. Lze tu nalézt i architektonické stu-
die a dokumenty 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 objek-
tu. V případě panelových domů, kde jednotlivé byty vlastní různí majitelé 
nebo je spravuje bytové družstvo, je získání takového souhlasu v podstatě 
nereálné. Některé stavební úřady naštěstí poskytují archiválie pro studijní 
či vědecké účely nebo například pro účely státní památkové péče.8 

Významný zdroj informací představují státní oblastní archivy 
a státní okresní archivy. Zde můžeme nalézt projektovou dokumentaci 
ze zrušených projektových ústavů (Stavoprojektů), archivní fotografie 
a další dokumenty. Archivovány zde mohou být urbanistické soutěže, 
architektonické studie a další stupně projektů nebo například materiály 
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, 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). 

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 pře-
kážky museli jeho autoři zdolat, aby byl výsledek aspoň částečně úspěš-
ný. 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. 

Sekundární zdroje 
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 

8 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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o všech sídlištích v České republice.9 V některých případech vycházely sa-
mostatné publikace k jednotlivým sídlištím, kde lze nalézt i velmi podrob-
né informace včetně fotografií a půdorysů bytů. Dvě takové knihy vyšly 
o brněnském souboru Lesná, jiná o pražském obytném celku Ďáblice.10

Další informace k některým sídlištím nalezneme v publikacích kraj-
ských projektových ústavů, vycházejících zpravidla při jejich kulatých 
výročích.11 Rovněž v denním tisku lze nalézt cenné dobové informace o vý-
stavbě sídlišť a o pohledu odborné i laické veřejnosti na ně.12 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.13

 Dějinami počátků prefabrikovaných bytových domů se v po-
sledních letech zevrubně zabývá Kimberly Elman Zarecorová, která své 
poznatky shrnula v knize Utváření socialistické modernity.14 Historii 
panelových sídlišť a kulturně sociologický pohled na ně představila hlavní 
řešitelka našeho výzkumného projektu Lucie Skřivánková (Zadražilová) 
v knize Když se utopie stane skutečností.15 Téma hromadné bytové 
výstavby si také vybral tým Martina Hejla pro českou expozici benátského 
bienále architektury v roce 2014, kterou doprovodila kniha 2 × 100 mil. m². 
Pod názvem Sídliště, jak dál vyšla minulý rok kniha členů výzkumného 
týmu na půdě fakulty architektury ČVUT v Praze.16 Ke stěžejním 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).17 Dílčí informace k panelovým sídlištím lze nalézt 
v publikacích o architektuře 50. až 80. let 20. století.18 Nejvýznamnějšími 
sídlišti se zabývají také akademické dějiny umění.19 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 uvá-
díme v závěrečné části této metodiky.

Fotodokumentace
Nedílnou součástí procesu výzkumu sídlišť musí být fotografická doku-
mentace. Měla by zachycovat celkové pohledy na urbanistickou situaci, 
panoramata, vizuální kontext s okolní zástavbou, vztah k historickému 
jádru města, celkové i detailní pohledy na jednotlivé domy a na prostory 
mezi nimi, záběry zeleně apod. Z fotografií by též měla být zřejmá sou-
časná 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, 
ve sbírkách odborných institucí (muzea, galerie) a v literatuře. V ideálním 
případě se dopátráme fotografa, který dokumentoval výstavbu sídliště. 
Značnými kvalitami se v tom ohledu vyznačovaly snímky pražských foto-
grafů Zdeňka Voženílka, Oldřicha Bečváře, Věry Korbelářové nebo Kamila 
Warthy. V našem výzkumu jsme se vždy snažili dohledat všechny autory 

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

10 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.

11 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 
AVČR v Praze. – Pražská sídliště, 
postavená nebo vyprojektovaná 
do roku 1971 podle plánů Pražského 
projektového ústavu, obsahuje 
kniha Architekti Praze (1971) 
s úvodem Otakara Nového.

12 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, 1968–1989, 
Architektúra & urbanizmus: 
Časopis pre teóriu architektúry 
a urbanizmu XLIX, 2015, č. 1–2, s. 7–25.

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

14 Kimberley Elman Zarecorová, 
Utváření socialistické modernity: 
Bydlení v Československu 
v letech 1945–1960, Praha 
2015. – Anglický originál viz 
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 
a 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.

15 Lucie Zadražilová, Když se utopie 
stane skutečností. Panelová 
sídliště v Československu 
1953–1989, Praha 2013.

16 Michal Kohout – David Tichý – Filip 
Tittl – Jana Kubánková – Šárka 
Doležalová (edd.), Sídliště, 
jak dál, Praha 2016.

17 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, Československé 
město, Sociální studia VII, 
2010, č. 3. – Barbora Vacková – 
Lucie Galčanová – Slavomíra 
Ferenčuhová (edd.), Třetí město, 
Brno, Červený Kostelec 2011.

18 Např.: Pavel Halík, Česká 
urbanistická tvorba po druhé 
světové válce, in: Zdeněk Hölzel 
(úvod), Česká architektura / 
Czech Architecture, 1945–1995, 
Praha 1995, s. 98–107. – Lada 
Hubatová-Vacková – Cyril Říha 
(edd.), Husákovo 3+1: Bytová 
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publikovaných fotografií nebo dědice autorských práv. Zdrojem histo-
rické 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.  

2 .2  Výzkum demografického a socioekonomického složení
          obyvatelstva sídlišť České republiky

Kromě uměleckohistorického výzkumu a dokumentace byla v projektu 
rovněž sledována dlouhodobá proměna demografického a socio-eko-
nomického složení domácností obývajících vybrané sídlištní celky.20 
Využívána k tomu byla data pocházející ze Sčítání lidu, domů a bytů (SLDB) 
konaných mezi lety 1970 a 2011.

Vymezení sledovaných územních jednotek
Data ze sčítání lidu jsou dostupná za území základních sídelních jednotek 
(ZSJ). Tyto prostorové jednotky byly vymezeny pro potřeby SLDB v roce 
1970 (první dostupná data v potřebné územní podrobnosti pochází tedy 
až z tohoto období). Představují území v obci s relativně jednotným cha-
rakterem zástavby a způsobem využití území (podrobnější informace viz 
web Českého statistického úřadu – ČSÚ)21. Jednotlivé městské čtvrti jsou 
obvykle tvořeny mnoha takovými jednotkami. 

Před samotnou analýzou dat ze SLDB bylo tedy nutné identifikovat, 
ve kterých ZSJ se sídliště nacházejí. Ve většině případů to nepředstavova-
lo problematický krok a příslušné jednotky bylo možné jednoznačně určit. 
V některých případech byl však překryv území základní sídelní jednotky 
a území, na kterém se sídlištní zástavba nachází, nedokonalý. Ve vymezení 
těchto sídlištních celků se tak vyskytuje i jiný typ zástavby (zejména 
z dřívějšího nebo pozdějšího období) a v datech o obyvatelstvu jsou 
proto obsaženy informace nejen za obyvatele sídlištního obytného celku, 
ale i za obyvatele dalšího typu zástavby. To bylo nutné mít na paměti při 
interpretaci dat. Pro potřeby každého SLDB následujícího po roce 1970 
bylo navíc vymezení ZSJ aktualizováno na základě rozvoje nové výstavby 
a proměny charakteru území. Bylo proto nutné provést kontrolu vymezení 
a případně upravit složení ZSJ, které byly sledovány; naprostá většina 
prostorových jednotek však byla v čase relativně stabilní. 

Charakter dat ze Sčítání lidu, domů a bytů a použité ukazatele
Sledování dlouhodobých trendů s pomocí dat ze sčítání lidu má svá 
úskalí. Během období čtyřiceti let, za které je proměna obyvatelstva hod-
nocena, se metodika sběru a zpracování dat proměnila. Zásadní změnou 
prošel především typ pobytu sčítané populace. Zatímco v letech 1970 
až 1991 jsou výsledky publikovány za trvale bydlící obyvatelstvo, od roku 
2001 k nim přibylo i obyvatelstvo s dlouhodobým pobytem (nad 90 dnů; 
v reakci na rostoucí imigraci) a v roce 2011 byla data poprvé publikována 
podle místa obvyklého bydliště. Tento krok byl opět motivován snahou 
více se přiblížit skutečné situaci a reagovat na zřejmý nesoulad mezi 
trvalým bydlištěm a skutečným místem pobytu mnoha obyvatel. Definice 
místa obvyklého pobytu vychází z mezinárodních doporučení. Jedná se 
o „místo, kde osoba obvykle tráví období svého každodenního odpočinku 

kultura 70. let, Praha 2007. – Oldřich 
Ševčík – Ondřej Beneš, Architektura 
60. let. „Zlatá šedesátá léta“ 
v české architektuře 20. století, 
Praha 2009. – Jan Tabor (úvod), 
Postavit domy nestačí: Vizuální 
kultura a veřejný prostor 
města Brna v období po druhé 
světové válce, Brno 2015.

19 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 
(dnes 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.

20 Z předešlých studií vážících se 
k tématu jmenujme aspoň: Michal 
Němec – Tomáš Brabec, Sociální 
struktura velkých pražských 
sídlišť ve stavu, vývoji i prognóze, 
Urbanismus a územní rozvoj XVII, 
2015, č. 4, s. 13–17. – Karel Maier, 
Sídliště: Problém a multikriteriální 
analýza jako součást přípravy 
k jeho řešení, Sociologický časopis, 
2003, č. 5, s. 653–666. – Jana 
Temelová – Jakub Novák – Martin 
Ouředníček, Housing Estates 
in the Czech Republic after 
Socialism: Various Trajectories 
and Inner Differentiation, Urban 
Studies, 2011, č. 9, s. 1811–1834. – 
Katarzyna Gorczyca, The Social 
Transformation of Large Housing 
Estates in Poland at the Turn of the 
21st Century, Sociologický časopis/
Czech Sociological Review, 2016, 
č. 6, s. 861–893. – Anneli Kährik – Tiit 
Tammaru, Soviet Prefabricated 
Panel Housing Estates: Areas of 
Continued Social Mix or Decline? 
The Case of Tallinn, Housing 
Studies, 2011, č. 2, s. 201–219.

21 ČSÚ (2016): Základní sídelní 
jednotka. Český statistický úřad, 
Praha. Dostupné na  https://www.
czso.cz/csu/rso/zsj_rso [11. 8. 2016].
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bez ohledu na dočasnou nepřítomnost z důvodu rekreace, návštěv, pra-
covních cest, pobytu ve zdravotnickém zařízení apod. a kde je členem 
konkrétní domácnosti“ (ČSÚ 2015).22 

Postupem času a především s proměnou režimu a rostoucí neocho-
tou obyvatel podílet se na hromadném sběru dat docházelo ke zvyšování 
podílu nezodpovězených otázek. To se ve velké míře projevilo hlavně při 
posledním sčítání. Zatímco v letech 1970 a 1980 podíl nezjištěných obyvatel 
u námi sledovaných ukazatelů zřídkakdy překročil v jednotlivých územích 
(městech a sídlištích) 1 %, resp. 2 %, v roce 1991 se již pohyboval okolo 5 %, 
v roce 2001 okolo 7 % a v roce 2011 okolo 10 %. Vyšší podíly se vždy týkají 
odvětví ekonomické činnosti, u vzdělanosti se podíl nezjištěných odpo-
vědí pohybuje níže. Námi sledované ukazatele však nepatří k těm nejvíce 
problematickým (tím je např. dojížďka za prací). Za vyšším podílem nezjiš-
těných obyvatel v posledním konaném sčítání stojí často cizinci; údaje 
za osoby, které nevyplnily sčítací tiskopis, byly doplněny z registrů obyva-
telstva, které obsahují jen úzký výběr charakteristik. Kvalita dat je proto 
obecně horší v územích s vyšší koncentrací cizinců (např. v centrálních 
částech měst, sídlištních obytných celků se tento problém týká v ome-
zenější míře). Z výše nastíněných důvodů je vždy vhodné počítat jen se 
zjištěnými údaji, jsou tedy udávány podíly dané skupiny na obyvatelstvu 
se zjištěným údajem (nikoliv na celkovém obyvatelstvu). 

K hodnocení vývoje obyvatelstva sídlišť byla použita jednoduchá 
popisná statistika, nejčastěji podíly obyvatel v daných skupinách, v někte-
rých případech doplněné o další ukazatele (viz níže). Obvykle mezi sebou 
byla srovnávána data z prvního sčítání uskutečněného po dostavbě 
většiny sídlišť dané fáze, za které byla k dispozici územně podrobná data 
(1970, 1980 nebo 1991), a data nejnovější (2011), u vybraných sídlišť pak byl 
hodnocen vývoj v celém období. V případě starších obytných celků vybu-
dovaných v prvních třech fázích výstavby sídlišť tak byl srovnáván vývoj 
populace za období čtyřiceti let.

Protože vývoj obyvatel jednotlivých sídlišť je mimo jiné závislý 
na vývoji populace v daném městě i v celém státě, vzájemné porovnání 
jednotlivých sídlišť bylo doplněno o srovnání s vývojem obyvatelstva 
v příslušných městech, resp. v České republice. Tím byl doplněn nezbytný 
kontext a zároveň bylo umožněno sledování proměňující se pozice jed-
notlivých sídlišť v rámci příslušných měst. 

Výběr sledovaných ukazatelů byl založen na snaze o zachycení těch 
nejvýznamnějších proměn, kterými česká sídliště za dobu své existence 
prošla. Byl však omezen dostupností dat, a proto bylo pracováno pouze 
s těmi daty, které je možné sledovat a hlavně vzájemně srovnávat v dlou-
hodobé perspektivě. 

Vývoj počtu obyvatel byl hodnocen v absolutním vyjádření, pomocí 
podílu obyvatel města žijících na daném sídlišti (ukazuje populační 
význam sídliště v rámci příslušného města; v některých případech je tak 
vysoký, že významně ovlivňuje hodnoty za celé město) a pomocí indexu 
vývoje počtu obyvatel. Hodnoty indexu byly vztahovány vždy k výchozímu, 
resp. prvnímu roku sledování, který představuje 100 %. V případě, že se 
hodnoty v následujících letech snižují, znamená to, že dochází k úbytku 
počtu obyvatel v daném území; v opačném případě se počet obyvatel 
zvyšuje, často v souvislosti s další bytovou výstavbou.

22 ČSÚ (2015): Metodika SLDB 
2011. Český statistický úřad, 
Praha. Dostupné na  https://
www.czso.cz/csu/czso/
metodika-sldb-2011 [11. 8. 2016].
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Věková struktura obyvatel v daném roce je vždy výsledkem vývoje 
úrovně úmrtnosti, porodnosti a migrace předchozích zhruba 100 let. 
Pro její zobrazení byly použity věkové pyramidy (někdy nazývané stromy 
života) v podrobnosti pětiletých věkových skupin za obě pohlaví. Věkové 
pyramidy byly doplněny dvěma indexy založenými na porovnávání tří 
hlavních věkových skupin: dětské (0–14 let), produktivní (15–54 let) a po-
stproduktivní (65 a více let). Index stáří vyjadřuje počet obyvatel ve věku 
65 a více let na 100 obyvatel ve věku 0–14 let. Index ekonomické zátěže 
vyjadřuje počet obyvatel v neproduktivním věku (dětí do 14 let a seniorů 
ve věku 65 a více let) na 100 obyvatel v produktivním věku (15–64 let).

Cílem sledování vývoje struktury domácností bylo ukázat proměnu 
počtu lidí, kteří společně žijí v jednom bytě. Z toho důvodu jsou využívána 
data o bytových domácnostech, které tvoří právě osoby žijící společně 
v jednom bytě podle počtu členů.

Hodnocení vzdělanostní struktury využívalo rozdělení populace starší 
15 let do skupin podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání. Z důvodu 
větší přehlednosti dat byly sledovány pouze čtyři hlavní skupiny, které 
představují určité zjednodušení skutečné vzdělanostní úrovně obyvatel 
ČR. Mezi osoby se základním vzděláním jsou zařazeny i osoby bez vzdělání 
(ať již základní školu nedokončily či vůbec nezačaly navštěvovat), jejichž 
počet je však v ČR zanedbatelný. Středoškolské vzdělání bez maturity mají 
osoby, které dokončily střední školu nebo se vyučily, nemají však slože-
nou maturitní zkoušku. Středoškolské vzdělání s maturitou pak zahrnuje 
kromě úplného středního vzdělání i nástavbové studium a vyšší odborné 
vzdělání. Konečně vysokoškolské vzdělání se týká všech typů vysokoškol-
ského studia (bakalářské, magisterské, doktorské, postgraduální). 

Data o složení ekonomicky aktivních obyvatel podle sektoru ekono-
mické činnosti pocházejí z podrobnějších údajů o odvětvích ekonomické 
činnosti ekonomicky aktivních osob, která jsou publikována Českým statis-
tickým úřadem. Primér neboli primární sektor zahrnuje odvětví zemědělství, 
lesnictví a rybářství. Sekundér využívá zdroje vytvořené primérem a zahrnu-
je průmysl a stavebnictví. Terciér pak poskytuje služby určené ke spotřebě 
nebo k využití v priméru a sekundéru. Příkladem terciérního odvětví je 
například maloobchod a velkoobchod, doprava, peněžnictví, zdravotnictví, 
vzdělávání, výzkum a vývoj, veřejná správa a další. Aktuální klasifikaci ekono-
mických činností (CZ-NACE) lze nalézt například na stránkách ČSÚ (http://apl.
czso.cz/iSMS/klasstru.jsp?kodcis=80004). Za ekonomicky aktivní osoby jsou 
pak považováni všichni, kteří představují pracovní sílu, tedy pracující osoby 
bez ohledu na délku úvazku nebo druh pracovního poměru (včetně osob 
na mateřské dovolené, pomáhajících členů rodiny a pracujících důchodců 
a studentů) a osoby nezaměstnané starší 15 let. Podíl nezaměstnaných osob, 
který je v textu uváděn, pochází opět z dat ze sčítání lidu a jde tudíž o údaj 
vztahující se pouze k rozhodnému okamžiku sčítání, který je navíc závislý 
na ochotě nebo vůli daného člověka tuto otázku pravdivě zodpovědět. 
Proto představuje pouze doplněk tradičním zdrojům dat o nezaměstnanosti 
(Úřad práce ČR (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a Výběrové šetřená 
pracovních sil (ČSÚ)). 
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2.3  Kulturně antropologické případové studie 

Název projektu zahrnuje hodnocení „obytného potenciálu“ sídlišť a proto 
jsme do projektu začlenili také vybrané sondy zaměřené na vnímání 
sídlišť jejich obyvateli.23 Sociologie bydlení na sídlišti má u nás dlouhou 
tradici, za níž vděčíme především soustavnému a vynikajícímu výzkumu 
předního českého sociologa Jiřího Musila.24 Zájem o sídliště dokazují 
četné kvantitativní sociologické výzkumy také z posledních let.25 Člen na-
šeho výzkumného týmu, urbánní antropolog Martin Veselý, nakonec svoji 
pozornost zaměřil především na percepci obyvatel Jižního Města v Praze. 
Jeho záměrem bylo vrátit se skrze vzpomínky dlouholetých obyvatel 
Jižního Města do doby počátků osidlování tohoto sídliště a najít odpovědi 
na následující otázky: Jaké to bylo přestěhovat se v době zrodu na nej-
větší pražské sídliště? Jak se jeho noví obyvatelé adaptovali na prostředí, 
v němž se ocitli? Jaké faktory přispěly k tomu, že se toto místo stalo jejich 
domovem? Odpovědi na tyto otázky hledal převážně ve třech nedávno 
dokončených sociologických a etnografických studiích zabývajících se 
otázkou každodennosti života na Jižním Městě a vývojem vztahu obyvatel 
k domovskému sídlišti.26

Při zpracování všech výstupů byla uplatněna kombinace metod 
zúčastněného pozorování, polostrukturovaných rozhovorů a analýza 
sekundárních dat.27 V průběhu zúčastněného pozorování se výzkumník 
pohybuje na pomyslné škále mezi téměř nezúčastněným pozorováním 
a pozorováním skrze účast. Pro sběr dat používá různé techniky od vlast-
ního pozorování, přes více či méně aktivní participaci na běžných čin-
nostech aktérů a krátké neformální rozhovory s participanty až po delší 
a více zacílené rozpravy nad výzkumnými tématy. Zúčastněné pozorování 
v tomto projektu probíhalo především v Praze na Jižním Městě a zamě-
řovalo se na způsoby percepce a užívání veřejného prostoru sídliště 
a na artikulaci vztahu obyvatel k fyzickému prostoru sídliště. 

Polostrukturované rozhovory byly s každým participantem realizová-
ny individuálně, mezi čtyřma očima. Průběh rozhovoru byl se souhlasem 
participantů zaznamenán na diktafon. Z audiozáznamů výzkumník zpraco-
val shrnující protokoly a ty podrobil srovnávací analýze. Pasáže relevantní 
z hlediska cílů výzkumu byly přepsány doslovně (včetně zmínění výraz-
ných nonverbálních projevů participantů). Z ostatních pasáží rozhovorů 
obvykle trvajících více než jednu hodinu se pořídil pouze stručný souhrn. 
V případě příspěvků do monografií využil Martin Veselý kromě vlastních 
dat rovněž publikované úryvky rozhovorů z obdobných výzkumů realizo-
vaných jinými badateli. 

Analýza sekundárních dat (desk research) pracuje s již existujícími 
daty. Tato data mohou mít podobu odborných publikací, zpráv z médií, 
výzkumných zpráv, ale např. také blogů či příspěvků na sociálních sítích. 
„Desk research“ je v podstatě nezbytným krokem na počátku každého 
kvalitativního výzkumu. Umožňuje získání základních znalostí o zkoumané 
problematice a pomáhá lépe zacílit směr výzkumu. V případě našeho 
výzkumu se analýza zaměřila na veškeré relevantní dokumenty dostupné 
online z veřejných zdrojů a sloužila zejména jako příprava na terénní 
výzkum a k vytvoření pracovní osnovy polostrukturovaných rozhovorů. 

23 Autor zpracoval pro některá 
sídliště dílčí kulturně 
antropologická šetření na místě, 
která byla k dispozici při vytváření 
celkových pasportů (např. 
Kladno-Sítná – náplň kulturního 
domu v minulosti a dnes, vnímání 
programu obyvateli). – Srov. 
Martin Veselý, Jak posilovat zájem 
obyvatel o sídliště?, Bulletin ČKA 
1/ 2015, s. 56–57. – Martin Veselý, 
Jak oživit sídliště? Od revitalizace 
fyzického prostředí k revitalizaci 
společenství, Bulletin ČKA 
1/2015, s. 71. – Martin Veselý, 
Panelák. Objekt estetických 
kontroverzí a tzv. humanizačních 
snah, Beton 3/2017, 4–7.

24 Především Jiří Musil, Lidé 
a sídliště, Praha 1985.

25 Například: Bohumír Boška, 
Výsledky sociologického 
průzkumu k regeneraci pražských 
sídlišť. Závěrečná studie pro 
návrh Celoměstské koncepce 
regenerace pražských sídlišť, 
Praha 2001. – Dema a.s., Praha 
11 z pohledu jejích obyvatel. 
Reprezentativní výzkum v MČ 
Praha 11, Praha 2002. – Magistrát 
města Brna, Dlouhodobý výzkum 
sídlišť 2011, Brno 2011. – Institut 
sociálních studií Fakulta sociálních 
věd Univerzity Karlovy, Pražská 
sídliště 2010, Praha 2011.

26 Jana Barvíková, Sídliště dnes. 
Jižní Město jako místo k životu 
z pohledu dvou generací jeho 
prvních obyvatel (disertační 
práce), FSV UK, Praha 2011. – 
Hana Cassi-Pelikán, Bydlení 
u Kosmonautů a v „centru 
vesmíru“: Každodennost 
panelového sídliště Jižní Město 
v Praze v proměnách času 
(disertační práce), Fakulta 
sociálních věd Univerzity 
Karlovy, Praha 2014. – Martin 
Veselý, Doma na sídlišti? 
Lokální identita a identifikace 
s místem na pražském Jižním 
Městě (disertační práce), 
Fakulta humanitních studií 
Univerzity Karlovy, Praha 2015.

27 Viz např. Alan Bryman, Interviewing 
in qualitative research in: Social 
Research Methods, Oxford 2004, 
s. 311–333. – Akhil Gupta – James 
Ferguson (edd.), Anthropological 
Locations. Boundaries and 
Grounds of a Field Science, 
Berkeley 1997. – Jennifer Mason, 
Organizing and indexing qualitative 
data in: Qualitative researching. 
London 2002, s. 147–172.
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2.4  Výstavní a prezentační činnosti –
          Příběh paneláku v 14 krajích ČR

 
Hlavním výstupem výzkumného grantu Panelová sídliště v České republice 
jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace 
jejich obytného potenciálu namířeným směrem k veřejnosti byla série 
regionálních exteriérových výstav nazvaných Příběh paneláku. V každém 
krajském městě od září 2014 do prosince 2017 představovaly výstavy větši-
nou pět nejzajímavějších lokálních sídlišť. Sérii výstav završil kritický katalog 
Paneláci 1. Padesát sídlišť v českých zemích28 a jeho anglická mutace.29

Specifikem výzkumu sídlišť u nás je rozsáhlý zájem, který vzbuzuje 
u široké laické veřejnosti. V České republice totiž bydlí na sídlišti každý třetí 
člověk a mnozí další na nich žili alespoň část svého života nebo je znají pro-
střednictvím návštěv. Potřeba prezentovat výsledky našeho bádání formou 
snadno dostupných výstav proto byla od počátku nedílnou součástí projek-
tového záměru. Široký zájem veřejnosti o průběh výzkumu a jeho výstupy se 
potvrdil také po spuštění facebookového profilu Paneláci.

V souvislosti s přípravou výstav jsme původně zamýšleli navázat spo-
lupráci s regionálními muzei či galeriemi. Vystavování v těchto institucích 
se však brzy ukázalo pro náš záměr nevhodné a vzhledem k zaplněným 
harmonogramům a odlišným podmínkám galerií prakticky neprovedi-
telné. Všechny výstavy jsme chtěli pojednat jednotně (rozsahem textů, 
obrázků, ale rovněž formou) a zároveň jsme chtěli oslovit opravdu nejširší 
veřejnost, proto jsme se nakonec rozhodli je uspořádat ve venkovních 
prostorách, kde by si je mohlo prohlédnout co nejvíce lidí. Tento úmysl 
se velice osvědčil. Forma výstav působila originálně, tím pádem vzbudila 
pozornost mnohem širšího okruhu lidí včetně těch, kteří na výstavy běžně 
nechodí. Výstupy našeho bádání, cenné historické údaje, bohatá fotodo-
kumentace a atraktivní architektonická a grafická forma prezentace se 
pozitivně promítly v návštěvnosti výstav. 

Pro potřeby exteriérové výstavy vypracoval ateliér A1 Architects 
(Tereza Schneiderová, Lenka Křemenová a David Maštálka)30 návrh stylizo-
vaného panelového městečka z betonu (foto viz přílohu). Výroba a přede-
vším transport těchto netradičních výstavních panelů se však neobešly 
bez komplikací. Panelové městečko čítající šest „paneláků“ (výstavních 
panelových dílců) z lehčeného betonu o váze více než 12 tun jsme nechali 
vyrobit na míru. Panelové prefabrikáty muselo na výstavní místa převážet 
speciální vozidlo určené pro nadměrné náklady vybavené hydraulickým 
jeřábem. 

Společného grafického návrhu pro všechny výstavy (a rovněž tři 
knihy a dvě metodiky) se ujal Štěpán Malovec. Pro každou krajskou 
výstavu sloužilo celkem šest panelových dílců nesoucích dvacet čtyři 
výstavních plakátovacích ploch. Osm z plakátů bylo stálých a doplňovalo 
sídliště daného kraje o celkový kontext poválečné bytové výstavby 
u nás (Byty pro miliony, Byl jednou jeden dům a byl to panelák, Bydlení 
v panelu, Panelové soustavy a Slovníček pojmů). Jedna plocha nesla 
celkový název série výstav, jedna informovala o našem projektu Paneláci 
a jedna přibližovala konkrétní Příběh paneláku v daném kraji. Pro vybraná 
krajská sídliště zbývalo šestnáct výstavních ploch, které návštěvníkům 
představovaly většinou pět obytných celků (čtyři z krajského města 
a jeden z jiného města) a někdy ještě jeden zajímavý solitérní objekt. Pro 

28 Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Eva Novotná – Karolina 
Jirkalová (edd.), Paneláci 1. 
Padesát sídlišť v českých 
zemích, Uměleckoprůmyslové 
museum v Praze 2016.

29 Lucie Skřivánková – Rostislav 
Švácha – Irena Lehkoživová (edd.), 
The Paneláks (25 Housing Estates 
in the Czech Republic), Prague 2017.

30 A1 Architects připravovali také 
expozici Pražská panelová 
sídliště, která se konala v roce 2012 
na Staroměstské radnici. – Martina 
Flekačová (Koukalová) – Klára 
Halmanová – Milan Kudyn – Lucie 
Zadražilová (Skřivánková), 
Pražská panelová sídliště, Sál 
architektů 31. 5. – 16. 9. 2012.
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prezentaci každého sídliště tak sloužily tři plochy, dvě pro historii a archi-
tektonicko-urbanistický rozbor a jedna pro sociodemografickou studii 
o proměnách jejích obyvatel. Významnější sídliště získala výjimečně i více 
výstavních ploch. Jednotná forma pasportů umožňovala návštěvníkům 
srovnat odlišnosti výstavby sídlišť v různých historických etapách.

2 .5  Edukační a doprovodné programy
 
Jednou z cílových skupin edukačních programů na začátku projektu byly 
základní a střední školy. Pro ně vznikly dva edukační programy: Poznejte 
svou školu a Sbírám, sbíráš, sbíráme… Naše výstava o životním stylu 
na sídlišti (viz přílohu).31 Jedná se o soubor metodických doporučení, 
která lze využít v rámci integrované tematické výuky či tzv. projektových 
dnů na školách. Zájem o edukační program v obeslaných základních 
a středních škol byl však minimální. Metodických pokynů využila v praxi 
pouze 1. základní škola v Plzni na Bolevci, která jej rozpracoval do velice 
pěkného projektu „Políbení panelem“, se kterým se zapojila do programu 
Plzeň, evropské hlavní město kultury 2015 (viz přílohu). 

Smyslem edukačních a doprovodných programů bylo ukázat téma 
sídlišť také v rozvinutější rovině. Ideálně k tomu posloužil cyklus krajských 
výstav Příběh paneláku, pro který jsme vytvořili řadu doprovodných 
programů pro širokou veřejnost (příklady viz přílohu). Metodicky jsme se 
řídili otázkami: Co potřebuji? Co chci komunikovat a jaký je můj cíl? – Je to 
popularizace? Potřeba dostat do povědomí existující kvalitu? Nebo par-
ticipace obyvatel, občanská aktivita? Je zřejmé, že tyto cíle jsou do velké 
míry propojené a tedy některá metodická doporučení a návrhy mohou 
být užitečné pro obě skupiny. V každém z vybraných směrů praktického 
užití jsme se proto rozhodli pomocí konkrétního příkladu doprovodných 
akcí přiblížit, jak s daným tématem metodicky pracovat.

Popularizace tématu
Formátem popularizace tématu je samozřejmě již samotná exteriérová 
výstava – viz výše. Proto jsme se rozhodli rozšířit jejich působnost formou 
komentovaných prohlídek, k nimž jsme přizvali hosty, kteří měli k dané 
lokalitě či tématu blízko. Jednalo se především o architekty a zaměstnan-
ce projektových ústavů, kteří se na návrzích konkrétních sídlišť podíleli. 
Sídliště pro jednotlivé komentované prohlídky jsme vybírali s ohledem 
na různorodost a specifičnost.

V Jihlavě proběhl cyklistický výlet po sídliště Březinky spojený 
s komentářem architekta Zdeňka Gryce. V Českých Budějovicích pak 
například prohlídka „problematického“ sídliště Máj s Václavem Štěpánem. 
Tento formát nám poskytl možnost podrobněji probrat jednotlivé detaily 
urbanistického plánu i architektonického řešení a to přímo na místě. Další 
výhodou byla atraktivní možnost návštěvníků zeptat se přímo autora/
spoluautora na otázky, které je v každodenním životě na sídlišti napadají. 
Součástí byla též debata s účastníky prohlídek o jejich zážitcích a vzpo-
mínkách spojených s historickou podobou jednotlivých lokalit. 

Komentované prohlídky jsou vždy hojně navštěvované a mezi místní-
mi oblíbené. Vytkli jsme si nicméně za cíl vyzkoušet i další možnosti práce 
s veřejností ve smyslu popularizačním. 

31 Hana Havlůjová – Vladimíra 
Sehnalíková, Poznejte svou 
školu, UPM 2014. – Hana 
Havlůjová – Vladimíra Sehnalíková, 
Sbírám, sbíráš, sbíráme…
Naše výstava o životním 
stylu na sídlišti, UPM 2014.
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V Plzni jsme se tak rozhodli vyzkoušet formát fotografického 
workshopu s tématem „městská divočina / náletová zeleň“. Ta je totiž 
specifickým momentem panelových sídlišť. Na jedné straně byla vždy ce-
něna právě kvalita a množství zeleně kolem panelových domů, na straně 
druhé je dnes nejsnadnějším cílem kritiky, protože je často neudržovaná 
(a je tedy příznakem nedostatečné péče o veřejný prostor). Společně 
s fotografem (a pedagogem) Tomášem Hrůzou jsme se v Plzni vydali 
na sídliště na okraji města, abychom zdokumentovali a zároveň i pro-
zkoumali možnosti a krásy městské zeleně (náletové i cíleně pěstované). 
Vše, co návštěvníci nafotili, jsme poté společně s fotografem Hrůzou 
v kavárně v DEPO2015 (tedy v místě, kde byla umístěna exteriérová výstava) 
prošli a okomentovali jak z hlediska fotografického (kompozice, expozice, 
barevnost, atd.), tak i obsahového – jaké typy panelových domů a zeleně 
(keřů, stromů a zatravnění) se kde vyskytují, které jsou pěstované (včetně 
předzahrádek u vstupů do domů) a které naopak náletové, ale trpěné. 
Ukázka ze vzniklého archivu fotografií byla publikována na facebookovém 
profilu Paneláci. 

Participace
Tento typ akcí se hodí především v případě, kdy je možné se zaměřit 
na konkrétní lokalitu nebo na jeden problém. V ideálním případě je 
potřeba provázat tuto participativní fázi s informativní. Příkladem 
akce spadající pod označení participace – zapojení a zaktivizování 
obyvatel – je dílna „moje sídliště“, kterou jsme realizovali ve dvou varian-
tách. Jedna z nich proběhla přímo v prostoru sídliště Vltava v Českých 
Budějovicích před experimentálním domem, kde díky příznivému počasí 
mohl program proběhnout venku, v živé diskusi s místními. Workshop 
spočíval v doplňování nahrubo načrtnuté mapy okolí sídliště o připravené 
makety paneláků a budov občanské vybavenosti i staré zástavby (jejich 
konkrétní podobu mohli návštěvníci upravovat a sestavovat z připrave-
ných polystyrenových kostek), připojit bylo možné i osobní komentáře. 
Otázky, na něž měli účastníci odpovídat, byly jednoduše formulované: 
Kudy chodíte nejčastěji? Kde je vám dobře / kde se vám líbí? Co byste 
konkrétně změnili? Z odpovědí bylo zřejmé, že obyvatelé mají své sídliště 
rádi z několika důvodů, mezi nimiž vynikly dobrá dostupnost do centra 
města a občanská vybavenost včetně nemocnice, školy a obchodů. 
Navrhované změny byly spíše drobného charakteru (více stromů, ne 
lip, které lepkají v létě; zřízení hřiště pro větší děti); výjimkou bylo přání 
zklidnit blízkou rušnou ulici, dopravní okruh kolem starého města. 
Celkem se do diskuse zapojilo cca 20 obyvatel. S některými bylo možné 
zároveň probrat kvalitu bydlení v „experimentu“, jednom z pokusných 
bytových domů ze začátku 60. let. Jejich hodnocení bylo vesměs kladné. 

Druhý příklad participativní dílny proběhl v Ústí nad Labem ve spolu-
práci s Katedrou výtvarné kultury zdejší Pedagogické fakulty a s Kulturním 
domem Hraničář. Studenti po úvodní motivační schůzce ve spolupráci 
se svými pedagogy připravili a zrealizovali sérii dílen. Úvodní motivační 
schůzka, vedená Janem Pfeifferem, otevřela téma panelových sídlišť jako 
inspirace k vlastním pedagogickým koncepcím. Následně studenti sami 
vymysleli aktivity, jež poté zrealizovali na ústeckých sídlištích ve spo-
lupráci s vybranými základními školami z okolí. Témata dílen byla různá: 
potrubí, veřejná socha, sousedé atd. Autorky dílny „Moje socha“ Charlota 
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Hölzelová a Kristýna Janků například zvolily diskuzi na téma prázdných 
podstavců, kde stávaly plastiky. Žáci poté vytvořili kresebné a 3D návrhy, 
které autorky dílny následně pomocí foto koláží vložily na prázdně 
podstavce. V prostorách kulturního centra Hraničář proběhl o dva týdny 
později kulatý stůl, kde studenti své projekty prezentovali. 

Propagace
Pokud chceme danou problematiku nejen popularizovat, tedy vzdělávat 
v ní, ale též propagovat ve smyslu změny statusu panelových sídlišť 
v uvažování společnosti, je důležité pracovat s veřejností i ve větším 
měřítku. K tomu jsou vhodné jednak festivalové akce, jež mohou mít 
různé formy s potenciálem zaujmout co nejširší okruh zájemců (např. 
akce Kateřiny Šedé Každej pes, jiná ves). Kvalitní program tohoto typu je 
možné najít například v centru Plechárna na pražském Černém mostě, 
které spravuje příspěvková organizace Praha 14 kulturní a spolupracuje 
také s Institutem pro plánování a rozvoj hl. m. Prahy. Centrum zapojuje 
hlavně místní obyvatele (participace dovnitř), cílí na přetvoření veřej-
ného prostoru a jeho oživení. Podobně též probíhal v letech 2008–2014 
pod vedením Jiřího Sulženka (dnes DEPO 2015) a Davida Kašpara (dnes 
Praha 14 kulturní, KREP – Kreativní Praha, IPR) festival Street for Art 
na Jižním Městě. Ze zahraničí můžeme uvést festival Raster: Beton, 
který v Lipsku uspořádala v létě 2016 historička architektury Juliane 
Richter. Výhodou takových akcí je otevření lokality návštěvníkům 
z dalších městských částí a oživení veřejného prostoru sídlišť.

U nás v tomto směru dobře fungují každoroční architektonické 
procházky a další happeningy pořádané v rámci celorepublikové události 
Den architektury (vždy první víkend v říjnu) koordinované spolkem Kruh. 
Členové našeho výzkumného týmu se akcí Dne architektury zúčastnili, 
provázeli po sídlištích, vedli diskuse a přednášky. To umožnilo lepší propa-
gaci celého tématu hromadné bytové výstavby i samotného projektu. 

Další aktivitou, již lze zařadit mezi „propagační“, byl workshop s vy-
tvářením vlajky pro sídliště (konkrétně Čankovská v Karlových Varech). 
Na základě krátké přednášky a následné diskuse pak účastníci společně 
navrhli grafickou podobu vlajky „jejich“ sídliště. Společně s dětmi, které 
se workshopu také účastnily, pak návštěvníci vytvořili (speciálními barva-
mi na vlajkovinu) standartu sídliště. Po dohodě pak byla vlajka uschována 
u organizátorů a bude využita v rámci doprovodného programu shrnující 
výstavy v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Následně bude možné 
vlajku vyvěsit například u městského úřadu či sídlištní školy a podpořit 
tak tvorbu identity místa. 
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Domníváme se, že projekt „Panelová sídliště v České republice jako 
součást městského životního prostředí: Zhodnocení a prezentace 
jejich obytného potenciálu“ výrazně přispěl k hlubšímu poznání 
specifického tématu poválečné historie a k formování jeho součas-
ného obrazu v očích veřejnosti. A to hned v několika rovinách daných 
mezioborovým zaměřením našeho výzkumu a šíří aktivit. Pojmenování 
uměleckohistorických kvalit architektury a urbanismu sídlišť například 
může pomoci objevit jejich významy i tam, kde běžnému divákovi dosud 
unikaly, kde jsou setřené apod. Rozpoznání základních stavebních 
principů a formálních kvalit architektury obecně vede k větší všímavosti 
k hmotnému prostředí a k přirozené péči o ně. Výzkum přináší také 
zajímavé poznání demografického vývoje konkrétních obytných souborů, 
odkrývá trend stárnutí sídlišť, vývoje kupní síly jejich obyvatel, což 
může mít vypovídající hodnotu také pro strategii rozvoje těchto lokalit 
a proměnu trhu s byty v panelových domech do budoucna. V neposlední 
řadě projekt ještě více podpořil vzrůstající zájem o téma panelových 
sídlišť a přinesl metodické možnosti, jak téma tvůrčím a kritickým 
způsobem rozvíjet směrem k široké veřejnosti, dětem a mládeži.
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I. Doporučená literatura 
a další zdroje

Periodika

■ Architekt

■ Architektúra a urbanizmus

■ Architektura ČSR/ČSSR

■ Beton

■ Československý architekt

■ Domov

■ Družstevní byt

■ Hlas stavby

■ Kultura

■ Pozemní stavby 

(časopis Ministerstva stavebnictví)

■ Stavba 

■ Stavební listy

■ Tvar

■ Umění

■ Umění a řemesla

■ Věda a život

■ Výtvarná práce

■ Zprávy památkové péče

Krajská a okresní periodika

■ Brněnský večerník

■ Brno v minulosti a dnes

■ Jihočeská pravda 

(Orgán jihočeského KV KSČ)

■ Jiskra (Orgán OV KSČ a ONV v Jihlavě)

■ Karvinské noviny

■ Naše pravda (List OV KSČ 

a ONV v Gottwaldově)

■ Nová svoboda 

(Deník severomoravského KV KSČ) 

■ Noviny Jablonecka 

■ Olomoucký stavbař 

(Časopis pracujících 

n. p. Pozemní stavby)

■ Pochodeň (Orgán východočeského KV KSČ) 

■ Pozemstav buduje: časopis zaměstnanců 

závodu pro moderní stavby, n. p. Brno

■ Praha 78, měsíčník Národního 

výboru Hlavního města Prahy

■ Pravda (Orgán západočeského KV KSČ)

■ Prostor Zlín

■ Průboj (Orgán severočeského KV KSČ)

■ Směr (Orgán OV KSČ a ONV v Teplicích)

■ Solidarita. Zpravodaj dobrého bydlení 

■ Stráž lidu (List OV KSČ a rady 

ONV v Olomouci)

■ Stráž míru (List KV KSČ Karlovy Vary)

■ Svoboda (Časopis středočeského KV KSČ) 

■ Tep nového Zlína

■ Těšínsko 

■ Úder (Orgán OV KSČ Kutná Hora)

■ Vpřed (Orgán OV KSČ a ONV v Liberci)

■ Zář (Orgán OV KSČ a ONV v Pardubicích)

■ Zář Mladoboleslavska 

(Orgán OV KSČ a ONV)

■ Zlínské noviny

KV KSČ  ▸ krajský výbor Komunistické  

  strany Československa

ONV       ▸ okresní národní výbor 

OV KSČ  ▸ okresní výbor Komunistické  

  strany Československa

Knižní publikace

■ 20 let architektury a výtvarného 

umění v Jižních Čechách 1945–1965 

(kat. výst.), Alšova jihočeská galerie, 

Hluboká nad Vltavou 1965

■ 20 let Stavoprojektu Hradec Králové, 

Hradec Králové 1968

■ 25 let života a práce města 

Jihlavy: 1945–1970, Jihlava 1970

■ 35 let výtvarného umění 

a architektury v Jižních Čechách 

(kat. výst.), Alšova jihočeská galerie, 

Hluboká nad Vltavou 1980

■ 40 let architektury v Severomoravském 

kraji v práci členů Svazu českých 

architektů (kat.), Ostrava 1985

■ 40 let Stavoprojektu v Jihlavě, Jihlava 1989

■ Pedro Alonso – Hugo Palmarola 

(edd.), Monolith Controversies. 

Pavilion of Chile, Ostfildern 2014

■ Martin Augustin – Daniel Kovář – 

Eva Erbanová et al., Slavné stavby 

Českých Budějovic, Praha 2015

■ Bilance: 25 let práce projektových 

ústavů a organizací, Ostrava 1974

■ Nicolas Bullock, Building the Post-

war World: Modern Architecture and 

Reconstruction in Britain, London and 

New York: Routledge 2002.

■ Jiří Burian (úvod), Perspektivy   

socialistické architektury, Praha 1978
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■ Byty včera, dnes a zítra, Praha 1976
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Ostrava: Poruba I. obvod 

 Ostrava: Poruba V. obvod

 Ostrava: Zábřeh
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 České Budějovice: Vltava
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Ústí nad Labem: Severní Terasa 
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Liberec: Králův Háj

 Liberec: Aloisina Výšina
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Jablonec nad Nisou: Mšeno
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Praha: Solidarita
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závodů, Most: Podžatecká, Teplice: 

Šanov II, Chomutov: Březenecká, 

Ústí nad Labem: Severní Terasa)

Liberecký kraj      

Eva Novotná (Liberec: Králův Háj, Aloisina 

Výšina, Ruprechtice, Obytný soubor 

Wolkerova + Jablonec nad Nisou: Mšeno)

Praha            

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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IV. Příklad pasportu sídliště

Struktura pasportů, které jsme pro vybraná sídliště jednotně zpracovali: 

1 —   Název – současný 
2 —   Název/Názvy – původní 
3 —   Motto – výstižný či zajímavý dobový citát (citáty),
 vybraný nejčastěji z denního tisku 
4 —   Lokalita – slovní vymezení ulicemi, lépe zákres do mapy 
5 —   Projekt – autoři územních plánů, jednotlivých etap a objektů + 
 datace 
6 —   Realizace – stavební podnik, který sídliště prováděl +
 vymezení doby výstavby sídliště/etap 
8 —   Investor 
9 —   Objem – počet bytů a obyvatel, skutečný nebo alespoň zamýšlený 
10 —   Urbanistický koncept 
11 —   Technologie 
12 —   Typy bytů 
13 —   Umělecká výzdoba – seznam 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 sčítání lidu) včetně
 grafů a tabulek. 
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 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
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Zdroje

– Státní okresní archiv Most

– 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 – 
Nedokončené město, Most 2011.

– Karel Pilát, Výstavba vzorných 
sídlišť a jejich poslání, Architektura 
ČSR VII, 1948, č. 6–7, s. 204.

– 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, 
s. 210–211.

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.

0

2 000

10 000

4 000

6 000

8 000

1970 

10 334

1980

8 514

1991 

5 795

2001 

5 940

2011 

6 576

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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V. Náhled knihy
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VI. Fotografie z výstav a doprovodních akcí

Přednáška Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji, Muzeum 
východních Čech v Hradci Králové,. 21. 1. 2015
(foto: Alena Bartová)

Políbení panelem, záznam z žákovského projektu, Plzeň 2015 

Komentovaná prohlídka výstavy
Příběh paneláku v Moravskoslezském kraji, Ostrava 13. 12 2015
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Dílna s obyvateli sídliště Lidická třída, České Budějovice
16. 9. 2016 (foto: Anežka Bartlová)

Výsledky fotografické dílny „Městská divočina/náletová zeleň“,
Plzeň-Bory 27. 11. 2016
(foto: Anežka Bartlová)
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Komentovaná procházka po sídlišti Plzeň-Slovany, 26. 11. 2016

Výtvarná dílna Co je panelák, co jsem já – vlajka pro sídliště,
Karlovy Vary 17. 3. 2017
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Kulatý stůl na téma „Uvnitř a venku: proměna interiéru aneb Jak dnes užívat 
panelový byt.“ Představení výsledků dílen na téma sídliště pro studenty 
Pedagogické fakulty Univerzity J. E. Purkyněho, 1. 6. 2017 Ústí nad Labem
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Vernisáž výstavy Příběh paneláku ve Středočeském kraji, Kladno, 
ulice Cyrila Boudy, 1. září 2014
(Foto: Jaromír Čejka)

Vernisáž Příběhu paneláku v Pardubickém kraji na Karlovině 
v Pardubicích, 3. února 2015
(Foto: Eva Mahrezi)

Instalace Příběhu paneláku ve Zlínském kraji před budovou 14|15 
Baťova institutu v červenci 2015
(Foto: Faruk Mahrezi)

Příběh paneláku ve Zlínském kraji před budovou 14|15 Baťova 
institutu ve Zlíně před zahájením výstavy, 14. července 2015
(Foto: Faruk Mahrezi)

Příběh paneláku v Královéhradeckém kraji na náměstí 28. října v Hradci 
Králové v zimě 2014 
(Foto: Jaromír Čejka)

Umísťování výstavního panelu před budovou 14|15 Baťova institutu 
ve Zlíně v červenci 2015 za pomoci hydraulické ruky 
(Foto: Faruk Mahrezi)

Instalace Příběhu paneláku ve Zlínském kraji před budovou 14|15 
Baťova institutu ve Zlíně v červenci 2015
(Foto: Faruk Mahrezi)

Vernisáž Příběhu paneláku v Kraji Vysočina na Masarykově náměstí 
v Jihlavě, 6. dubna 2016
(Foto: Eva Mahrezi)44



Vernisáž Příběhu paneláku v Plzeňském kraji v kreativní zóně DEPO 2015 
v Presslově ulici v Plzni, 20. září 2016
(Foto: Eva Mahrezi)

Vernisáž výstavy Příběh paneláku v Libereckém kraji, Liberec Soukenné 
náměstí, 21. 6. 2017
(Foto: Eva Mahrezi)
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VII.  Ukázka metodické příručky: Sbírám, sbíráš, sbíráme

„SBÍRÁM, SBÍRÁŠ, SBÍRÁME…“ 
NAŠE VÝSTAVA O ŽIVOTNÍM STYLU 
NA PANELOVÉM SÍDLIŠTI 
 
Edukační program projektu NAKI Panelová sídliště v ČR jako součást městského 
životního prostředí 
 
Autorky) 
Hana Havlůjová, Vladimíra Sehnalíková 
 
Anotace) 
Soubor metodických doporučení pro integrovanou tematickou výuku nebo 
projektové vyučování. Žáci budou pátrat po předmětech, které byly součástí 
interiérů domů a bytů na panelových sídlištích v době jejich vzniku. S pomocí 
pamětníků se budou dobírat významu i hodnoty těchto věcí. Z fotografií  
a vypůjčených předmětů pak připraví samostatnou výstavu, jež bude reflektovat 
proměny životního stylu na panelovém sídlišti v minulosti a dnes. 
 
Organizace) 
Záleží na možnostech a velikosti školy. Navržené aktivity lze přizpůsobit jak pro 
práci v jednotlivých třídách, tak pro celoškolní projekt, kdy budou žáci pracovat 
ve věkově smíšených skupinách. Předpokládaná minimální časová dotace jsou tři 
vyučovací hodiny. Žáci mohou pracovat samostatně, ve dvojicích nebo malých 
skupinách (cca 4 – 6 osob). 
 
Cílová skupina) 
Materiály je možné upravit pro vzdělávací potřeby žáků na prvním i druhém 
stupni základní školy, popřípadě pro středoškoláky. 
 
Metoda) 
Soubor námětů (viz Tabulka 1) nabízí různé typy aktivit, které směřují k přípravě 
školní výstavy. Jednotlivé kroky na sebe logicky navazují, některé fáze lze však 
v případě potřeby redukovat nebo upravit jako zadání pro paralelní práci menších 
skupin. Žáci nejprve pátrají po předmětech, jež byly součástí interiérů a života na 
panelových sídlištích v době jejich vzniku. Hodnoty a významu těchto předmětů 
se dobírají s pomocí studia odborné literatury a pamětníků. Svá zjištění posléze 
prezentují prostřednictvím školní výstavy. Aktivity vycházejí z principů 
konstruktivistické pedagogiky a otvírají příležitost pro badatelsky orientované 
učení. Analýza historických artefaktů využívá metodu známou v muzejní 
pedagogice jako tzv. objektové učení.  
 
 
 
 

46



Klíčové kompetence) 
Navržené aktivity a úkoly (viz Tabulka 1) směřují k rozvíjení téměř všech 
klíčových kompetencí, které jsou vymezeny Rámcovými vzdělávacími programy 
pro základní i střední vzdělávání. Záleží na přizpůsobení úkolů konkrétní žákovské 
skupině, ale také na časové dotaci. Obecně lze říci, že žáci mohou při přípravě 
školní výstavy: 

 konstruovat vlastní hypotézy a ověřovat jejich platnost a funkčnost na 
základě pozorování artefaktů, prostřednictvím studia dobových pramenů  
a odborné literatury a díky rozhovorům s pamětníky, 

 objevovat hodnotu a význam zdánlivě nezajímavých a obyčejných věcí, 
 rozvíjet své kritické myšlení, 
 analyzovat zjištěné informace, utvářet logické závěry a sdělovat druhým 

své myšlenky a představy.  
Doporučené způsoby práce přispívají také k rozvoji spolupráce a tvořivosti. 
 
 
Tabulka 1 
„Sbírám, sbíráš, sbíráme“: aktivity ve vazbě na vzdělávací oblasti, obory  
a průřezová témata 
 
Fáze činnosti Aktivity a úkoly (náměty) Vazba na 

vzdělávací 
oblasti, obory a 
průřezová 
témata 

Námět Žáci 
 se seznámí s výstavou Příběh 

paneláku a s pomocí dalších zdrojů 
(např. učebnice dějepisu, 
dokumentární filmy, odborná 
historická produkce) ji zasadí do 
dobového kontextu. 

 si vytvoří hypotézy o životním 
stylu na vybraném panelovém 
sídlišti v době jeho vzniku, které  
by mohli ověřit prostřednictvím 
sběru a studia dobových objektů  
a na základě rozhovorů 
s pamětníky. 

 formulují společně námět své 
školní výstavy a stanoví kritéria 
pro sběr předmětů. 

Člověk a jeho 
svět 
 
Dějepis, 
výtvarná 
výchova 
 
Mediální 
výchova 

Sběr a evidence 
předmětů 

Žáci  
 vyhledají a přinesou do školy 

předměty, které podle jejich soudu 
odpovídají dohodnutým kritériím. 

 objekty zběžně popíšou a zanesou 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a svět 
práce 
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do společné evidence informace o 
podmínkách zápůjčky (Kdo a do 
kdy předmět komu zapůjčil?). 

Český jazyk, 
ICT 
 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Výzkum, 
interpretace a výběr 
předmětů 

Žáci 
 s pomocí otázek pro analýzu 

předmětů (viz Tabulka2) podrobně 
prozkoumají a popíšou objekty, 
které hodlají instalovat na výstavě. 

 své závěry budou porovnávat mezi 
sebou navzájem a dále 
s informacemi z dalších zdrojů 
(odborná literatura, pamětníci). 

 zjištěné informace zpracují do 
podoby stručného písemného 
pojednání (např. popis, příběh 
předmětu) 

 společně vyberou objekty, které 
nejlépe odpovídají zaměření 
výstavy 

Člověk a jeho 
svět 
 
Dějepis, 
matematika, 
fyzika, 
výtvarná 
výchova, český 
jazyk a 
literatura, ICT 
 
Mediální 
výchova 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Popisky, 
doprovodné texty  
a programy 

Žáci 
 zpracují stručné popisky 

k vybraným exponátům po 
obsahové, grafické i výtvarné 
stránce 

 vytvoří doprovodné texty pro 
návštěvníky výstavy (např. 
výkladový text, který ozřejmí širší 
kontext výstavy, informační 
brožura, minikatalog s podrobnými 
popisy exponátů) 

 vymyslí a naplánují organizaci 
vernisáže (např. úvodní slovo), 
edukační programy k výstavě 
(např. přednáškový cyklus, 
komentované prohlídky, debatu 
s odborníkem, filmovou projekci, 
samoobslužný program ve 
výstavě…) 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a svět 
práce 
 
Dějepis, 
výtvarná 
výchova, český 
jazyk  
a literatura, ICT 
 
Mediální 
výchova 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Instalace  
a propagace 

Žáci 
 vytvoří pozvánky a plakáty po 

obsahové, grafické i výtvarné 
stránce 

 informují s dostatečným 
předstihem o konání výstavy své 

Člověk a jeho 
svět 
Člověk a svět 
práce 
 
Výtvarná 
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spolužáky, rodiče i širší veřejnost 
(např. místní média) 

 se budou podílet na instalaci 
výstavy od tvorby počátečního 
návrhu až k finálnímu rozmístění 
exponátů 

výchova, český 
jazyk  
a literatura, ICT 
 
Mediální 
výchova 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Zahájení, průběh  
a zakončení 
výstavy 

Žáci 
 navrhnou a realizují slavnostní 

zahájení/zakončení výstavy (např. 
moderování programu, úvodní 
slovo, hudební doprovod…) 

 se budou podílet na zdárném 
průběhu výstavy i doprovodných 
programů (např. služby při dohledu 
nad bezpečností, participace na 
organizaci programů) 

Umění  
a kultura 
Člověk a svět 
práce 
 
Český jazyk  
a literatura, 
ICT, výchova 
k občanství 
 
Mediální 
výchova 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Návrat či uložení 
exponátů 

Žáci 
 se zapojí do prací spojených 

s ukončením výstavy (např. 
bezpečné uložení a navrácení 
exponátů, archivace písemných  
a obrazových materiálů, úklid 
výstavních prostor) 

Člověk a svět 
práce 
 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 

Zhodnocení  
a reflexe 

Žáci 
 se zamyslí nad ohlasy, které 

výstava vyvolala u návštěvníků  
a širší veřejnosti 

 reflektují svůj podíl na přípravě  
a realizaci výstavy 

 napíšou pojednání o životě na 
vybraném panelovém sídlišti 
v době jeho vzniku (např. úvaha, 
článek do novin, zpráva o výstavě 
do školní kroniky) 

Člověk a jeho 
svět 
 
Český jazyk  
a literatura, 
dějepis, 
výchova 
k občanství 
 
Mediální 
výchova 
Osobnostní  
a sociální 
výchova 
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Dvě doporučení z praxe) 
 
 Výstavy v muzeích a galeriích jsou vždy kolektivním dílem autorského  

a realizačního týmu. Záleží pochopitelně na situaci v každé škole, ale žáci  
si mohou při přípravě školní výstavy vyzkoušet role kurátorů, architektů, 
výtvarníků či grafiků. Další mohou zodpovídat za produkci, propagaci nebo 
instalaci výstavy, jiní zajistí edukační program pro návštěvníky. V případě,  
že u příležitosti výstavy vznikne informační brožura či minikatalog, budou  
ve hře také autoři textů, fotografií či ilustrací. Někteří žáci se mohou uplatnit 
v rolích editorů. Uvedené role mohou pochopitelně připadnout pedagogům, 
kteří učiní svými pomocníky dobrovolníky z řad žáků. Takový model práce 
však doporučujeme pouze pro první stupeň základních škol. Žáci druhého  
a vyšších stupňů jsou podle našich zkušeností již dostatečně zralí, aby se 
daných rolí úspěšně zhostili sami. Obvykle potřebují jen důvěru a občasnou 
podporu. 

 Východiskem pro přípravu vzdělávacích aktivit na bázi objektového učení  
se může stát strukturovaný přehled otázek uvedený v Tabulce 2. Vhodnou 
adaptací připravíme na základě uvedených otázek například pracovní listy 
nebo zadání pro skupinovou práci. Otázky, které si žáci sami zformulují  
a zapíší do třetího sloupce („Zkoumejte“), mohou posloužit jako východisko 
pro rozhovory s pamětníky. 
 
 
Tabulka 2 

„Sbírám, sbíráš, sbíráme“: otázky pro analýzu hmotných artefaktů 
 
Název exponátu: Motivace 

Proč jste si vybrali ke zkoumání zrovna tento 
předmět? 
Proč se vám předmět (ne)líbí? 

Vlastnosti  Pozorujte a diskutujte 
Co můžete zjistit 
pomocí svých smyslů? 
Co můžete říci na 
základě srovnání svých 
pozorování ve skupině? 

Zkoumejte 
Na které otázky 
ohledně předmětu 
byste rádi znali 
odpověď? 

Historie 
Kdo, kdy a proč předmět 
vyrobil? Kdo jej vlastnil? Je na 
něm nějaký nápis? Doznal 
předmět za dobu své existence 
nějakých změn? Pokud ano, 
popište je. Uveďte alespoň jednu 
vzpomínku, která se k předmětu 
váže. 

  

Fyzické vlastnosti 
Z čeho je předmět vyroben? 
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Popište jeho tvar, velikost, váhu, 
vůni a zvuk. Je artefakt celý, 
nebo se jedná pouze o část 
většího předmětu? 
Konstrukce 
Jak byl předmět vyroben? Byly 
k jeho výrobě třeba nějaké 
speciální dovednosti nebo 
nástroje? Pokud ano, které? 
Popište materiál, z něhož byl 
vyroben. 

  

Funkce 
K čemu a jak předmět sloužil? 
Měl praktickou, nebo ozdobnou 
funkci? 

  

Design 
Plní předmět dobře svůj účel? 
Jak vypadají podobné předměty 
dnes? Jak se proměnila jejich 
podoba?  

  

Hodnota 
Jakou má předmět hodnotu? Jak 
ji získal? Kdo a proč jej shledal 
cenným? Proměňovala se jeho 
hodnota v čase? Proč? Kdo a 
proč by mohl mít k předmětu 
osobní vztah? Co by se stalo, 
kdyby byl předmět zničen? 

  

Celkové hodnocení Do jaké míry a v kterém směru se na základě 
pozorování, diskuse a výzkumu proměnil váš 
vztah k předmětu? 

 
 
 
Seznam doporučené literatury a inspirativních zdrojů) 
 
ČTK, Husákovo 3+1. Podívejte se, jak jsme žili za socialismu, iDNES.cz, 10. 10. 
2007, http://bydleni.idnes.cz/husakovo-3-1-podivejte-se-jak-jsme-zili-za-
socialismu-fhr-/dum_osobnosti.aspx?c=A071009_160805_dum_stavime_web, 
vyhledáno 24. 9. 2014 
 
Veerle De Troyer a kol., Heritage in the Classroom. A Practical Manual for 
Teachers, Antwerp 2005. 
 
Hana Havlůjová – Jana Lešnerová (ed.), Kulturní dědictví a udržitelný rozvoj 
místních komunit ve školní praxi: Metodická doporučení a příklady dobré praxe 
pro učitele základních a středních škol, Praha 2012.  
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Konstantina Hlaváčková, Kytky v popelnici. Společnost a móda v sedmdesátých 
letech v Československu, Praha 2009. 
 
Konstantina Hlaváčková, Vně a uvnitř. Umělá vlákna v odívání od poloviny 20. 
století do současnosti, Praha 2014. 
 
Jan Hron (ed.): Věčné časy. Československé totalitní roky, Praha 2009. 
 
Lada Hubatová Vacková – Cyril Říha (ed.), Husákovo 3+1. Bytová kultura 70. 
let, Praha 2007. 
 
Vladimíra Jinochová, Jak se dělá (moje) výstava, Praha 2003. 
 
Jiří Knapík – Martin Franc (ed.), Průvodce kulturním děním a životním stylem  
v českých zemích 1948–1967, Praha 2011. 
 
Jiří Pruša, Abeceda reálného socialismu, Praha 2011. 
 
Jana Kratochvílová, Teorie a praxe projektové výuky, Brno 2010. 
 
Jan Slavík, Hodnocení v současné škole. Východiska a nové metody pro praxi, 
Praha 1999. 
 
Webové stránky) 
Domácí umění: Sbírka opomíjených kuriozit (ČR) http://www.domaciumeni.cz 
Česká televize, Vyprávěj (ČR) 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10266819072-vypravej/ 
Česká televize, Retro (ČR) http://www.ceskatelevize.cz/porady/10176269182-
retro/ 
Vetřelci a volavky (ČR) http://www.vetrelciavolavky.cz/ 
Ústav pro studium totalitních režimů, Metodická podpora (ČR) 
http://www.ustrcr.cz/cs/metodicka-podpora 
 
Přílohy) 
Vladimíra Jinochová, Jak se dělá (moje) výstava, Praha 2003. 
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Pilotní verze projektu byla realizována s podporou 
vedení školy 1.ZŠ v Plzni  

Projekt se uskutečnil za finanční podpory          
Společnosti v rámci projektu EHMK2015. 
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Místopis školy 

 Samotnou expedici jsme začali v místě, které nás všechny   
spojovalo – ve škole. 
 
 Jak dobře školu známe a jakou máme prostorovou orientaci, 
jsme si zkusili nakreslením půdorysu školy.  
 
 Ve škole se setkávají různé skupiny lidí – děti i dospělí. Co si     
o škole myslí, jsme se rozhodli zjistit malou anketou. Ptali jsme se 
sebe i ostatních na tři otázky: 

 
Jaké je mé / Tvé nejoblíbenější místo ve škole? 
Jaké místo ve škole nemám / nemáš vůbec ráda? 
Jaké místo je podle mě / Tebe ve škole nejdůležitější  
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 V anketě jsme nasbírali celkem 50 odpovědí, některé se opakovaly, 
některé si odporovaly a některé byly docela kuriózní. 
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Nejoblíbenější 
místo je tam, kde 

je ticho.  
Vlasta 45 let 

Nejdůležitější je   
jídelna. Protože 

s prázdným žaludkem 
se nedá studovat.  

Matěj 14 let 

Nejlepší jsou zá-
chody, protože tam 

není hluk. 
Filip 12 let 

Nejošklivější jsou 
záchody, protože 

to tam smrdí 
Adéla 9 let 

Nejdůležitější je 
ředitelna, protože 
bez ní by škola  
nemohla nijak   

účinně fungovat.  
Ve škole by      

zavládla anarchie. 
Eliška 14 let 

Nejošklivější je   
kabinet, vždy se 

tam dozvídám stíž-
nosti na mého syna.  

Jana 41 let 

Nejoblíbenější je 
družina, protože 

tam vyrábíme různé 
věci a hrajeme si.        

Miki 8 let 
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Sídlištní škola 

 Plzeňská 1. ZŠ je součástí sídliště Bolevec a byla v době        
výstavby největší a nejmodernější v celém kraji.  
 
 Školu navrhla paní architektka Ing. Jaroslava Gloserová, která 
je autorkou také dalších známých plzeňských budov. Vymysleli jsme 
s paní architektkou krátký fiktivní rozhovor.  
 
 Ve Studijní a vědecké knihovně jsme našli článek o stavbě školy 
v novinách z roku 1982. 
 
 Vyzkoušeli jsme si také kolážovou techniku tzv. roláž a spojili 
jsme dva obrázky staveb Jaroslavy Gloserové.  

Léta výstavby 1981 – 1984

Vyučovací pavilony 4

Počet tříd 36

Sportoviště 4 tělocvičny, bazén, velké a malé 
venkovní hřiště, dopravní hřiště

Architekt a stavbyve-
doucí

Jaroslava Gloserová 

Josef Hřebec

Původní hodnota 50 milionů korun
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Co Vás a vaše 
stavby inspirovalo? 

Inspiroval mě nový moderní směr –         
funkcionalismus. Stavělo se z betonu a žele-
za. Cílem byly jednoduché tvary. Pro lidi byly 
stavby také pohodlnější, protože byly vzduš-
nější větratelné a dobře osvětlené denním 
světlem. 

Kterých svých staveb 
si nejvíce ceníte? 

Cením si nejvíce hotelu Ural, dnešního ho-
telu Central, na plzeňském náměstí a býva-

lé Krajské politické školy na Lochotíně. 

Podílela jste se i na vzniku pa-
nelových sídlišť okolo Plzně? 

Ano, nejvíce jsem se podílela na 
výstavbě sídliště Bolevec, kde 

jsem byla hlavní projektantkou. 
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Vesnice  
uprostřed paneláků 

 Vypravili jsme se prozkoumat pozůstatek historické vesnice   
Bolevec. Otevřel se nám také běžně nepřístupný Statek                 
„U Matoušů“. Prozkoumali jsme všechny jeho části a dozvěděli      
se o jeho minulosti. 

66



St
od

ol
a 

s 
ko

ln
ou

 

St
od

ol
a 

je
 k

ry
tá

  

se
dl

ov
ou

 s
tř

ec
ho

u. 

Kr
ov

 m
á 

ha
m

ba
lk

o-

vé
ho

 t
yp

u 
st

oj
at

é 

st
ol

ic
e.

 S
to

do
la

 je
 

dě
le

na
 n

a 
m

la
t 

a 

pe
rm

y. 

Sý
pk

a 
Zd

ěn
á 

pa
tr

ov
á 

sý
pk

a 

tv
oř

í v
ýc

ho
dn

í s
tr

an
u 

us
ed

lo
st

i. 
Pr

os
to

r 
sý

pk
y 

je
 d

ěl
en

 d
o 

dv
ou

 p
at

er
 

př
ís

tu
pn

ýc
h 

dř
ev

ěn
ým

 

sc
ho

di
št

ěm
 

Vs
tu

pn
í 
br

án
a 

Je
 v

yb
av

en
á 

ka
m

en
ný

m
 

po
rt

ál
em

 a
 k

le
ná

ke
m

 

Ch
lé
vy

 a
 s
tá

je
 

Di
sp

oz
ic

e 
ob

je
kt

u 
je

  

ro
zd

ěl
en

á 
na

 3
 n

es
te

jn
ě 

ve
lk

é 
čá

st
i, 

př
íst

up
né

   

sa
m

os
ta

tn
ým

i v
st

up
y. 

N
a 

št
ítu

 s
e 

na
ch

áz
í h

la
vy

  

zv
ířa

t. 

Ob
yt
né
 st

av
en
í 

Př
íze

mní 
st

av
ba

 je
 ob

yd
lí  

    

bo
ha

té
ho

 se
dlá

ka
. M

á 

tr
ojd

íln
ou

 di
sp

oz
ici

 ko
-

mor
ov

éh
o t

yp
u. 

Vs
tu

py
 

do
 sk

lep
níc

h k
om

or
   r

á-

mují
 dv

a c
en

né
 po

rtá
ly.

 

Metodika67



Reportáž z návštěvy Statku „U Matoušů“ 
 
Když jsme přišli ke statku u Matoušů, přivítal nás milý a přívětivý 

pán. Představil se a dovedl nás na nádvoří, kde se představil ještě      
jednou, aby ho všichni slyšeli.  

 
Řekl nám všechny ty obecné věci o statku (jako například kdy   

vznikl atd.) a dovedl nás do stodoly, kde se vymlácelo obilí. Tam nám 
ukázal, že stodola měla tři patra (perny). První patro bylo určeno 
k tomu, aby, když přijel vůz s obilím, měli pracovníci co nejsnazší práci 
s vykládáním (na stejném principu jsou i dnešní rampy pro nákladní vo-
zy). Druhé a třetí patro pak sloužilo k uchovávání obilí před tím, než se 
vymlátilo.  

 
Poté jsme šli do obytné části, a tam nám pan Maule opět řekl něco 

o předešlých majitelích, a jak to tam chodilo. Také nám ukázal pec,      
ve které se pekl chleba pro celou vesnici (ale musela se vytápět dva dny     
a pak ještě vymést než se do ní mohly vložit bochníky). Posléze jsme vy-
šli ven a zašli jsme do šerého sklípku pod obytným stavením, tam byla 
studna a přes zimu tam byla užitková zvířata, aby jejich tělesné teplo 
vytápělo podlahu v domě, dále tam přespávali čeledíni, popřípadě služky.  

 
Krátce na to jsme šli do sýpky, kde nám pan Maule řekl, k čemu 

sýpka sloužila, a že jí zabrali vojáci jako polní základnu. Také nám pan 
Maule ukázal horní patro sýpky, ve kterém byl nádherný krov a výhled 
na celý dvůr. 

 
Poté jsme se šli na okamžik podívat do chlévů, kde byla koryta a 

měli jsme možnost ,,si odskočit“. Z čehož vyplývá, že na statku „U Ma-
toušů “ je vše co potřebujete. Zaplatili jsme nicotné vstupné a šli jsme. 
Jediné mínus, které bych vytknul, ale není žádným nepřekonatelným 
problémem je to, že se návštěva musí zařídit předem. 
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Zkamenělí obyvatelé 
 Mezi paneláky jsme objevili několik soch. Zjistili jsme, že     
umělecká výzdoba sídlišť byla běžná a že se věnovaly vždy  4 % 
z rozpočtu stavby na ozdobení veřejného prostoru.  
 
 Přemýšleli jsme, co sochy představují, a jaké to asi je být      
sídlištní sochou?  
 
 Povedlo se nám také vypátrat, kdo sochy vytvořil a jak je autoři 
pojmenovali.   
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Alois Sopr 
 

„Život v míru“ 

Naše názvy 
 

„Úspěšnost“ 
 

„Maturitní ples“ 

Mám představovat klid, ale když se podívám okolo sebe, žádný klid 
nevidím.  Dennodenně kolem mě projde spoustu lidí. Řvoucí děti, jež 
se neustále o něčem dohadují, lidi, kteří stále někam pospíchají      
a naopak lidi, kterým je čas naprosto volný, klidně si pode mě     
lehnou s cigaretou a čudí a čudí a čudí, vykřikují sprostá slova a 
mnoho dalšího. Co by tomu asi řekl můj stvořitel Alois Sopr? Jak   
se tak probírám svými vzpomínkami, je lepší, že to nevidí.  
 
Ale jsou i dny, kdy vidím krásné věci. Loučící se děti, říkající 
v objetí „ahoj“, láskou naplněná lidská srdce a slzy věčného štěstí. 
Vidím přírodu, jež každé jaro probouzí svět k životu a na každou 
zimu ho zas ukládá ke spánku. Slyším ptačí tokání, rozpustilé ňafání 
i překrásné mňoukání. Vidím rašící pupeny stromů.  
 
Nakonec ten svět nevidím zas až tak zle. Jako všechny věci má své 
dobré i špatné stránky a pokud se na svět koukáte z té lepší    
stránky, je vždy krásný. 

1 
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3 

Zdeněk Jílek 
 

„Radost z léta“ 

Naše názvy 
 

„Piráti uprostřed oceánu“ 
 

„Hra na piráty“ 

Já bych nechtěl být touhle sochou. Nebavilo by mě 
být vůbec sochou. Stát na jednom místě a koukat do 
jediného místa a zrovna na školu. Poslouchat ten řev, 
koukat na bordel okolo sebe. A že mají radost 
z léta? Já myslím, že ne. Že se tam musí pařit a voda 
okolo nich je provokuje. Oni jsou rozhicovaní a voda 
krásně studená.  

Karel Němec 
 

„Děti na houpacím koni“ 

Naše názvy 
 

„Dostihy“    „Spanilá jízda“ 

Nevím, proč tu jsem a proč jen stojím a ani se nehýbu. Závidím těm by-
tostem kolem mě, že můžou chodit, běhat a užívat si. Ale proč já jen 
stojím? Ani houpat ty děti nemůžu. Jak jim asi je? Taky si myslí, že je 
to nefér?  
 
A vůbec, proč tu jsme? Lidé si nás neváží, některé další sochy jsou     
počmárané a zničené. Tak k čemu tu jsme? Vždyť se na nás nikdo     
koukat nechodí. Aspoň, že snad turisty nebo umělce nebo historiky troš-
ku zajímáme.  
 
Je nám smutno, ale plakat neumíme. Chceme křičet: „Všimněte si nás!“ 
nebo „Héj, my jsme tady!“. Ale ani to neumíme. Celou věčnost jen  stojí-
me.  Možná je to trest a možná ne… 
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Život na sídláku 
 Sledovali jsme na mapách, jak se město rozrůstalo a jak původní 
vesnici a louky pohltilo sídliště.  
 
 Jak se na sídlišti lidem dnes žije, jsme zjišťovali dotazníkovým 
průzkumem. Na mapě jsme pak označili místa, která lidé nejčastěji 
hodnotili jako „ošklivá“ a místa „pěkná“.  
 
 Z průzkumu vyplynulo, že se obyvatelům líbí hlavně rybniční  
soustava a příroda na kraji sídliště. Kritizují hlučné a zaprášené   
několikaproudé silnice a nepořádek okolo hospod a restaurací.      
Negativní hodnocení si odnesl i Domov seniorů v ulici U Jam pro svůj 
vzhled.  

Co
 s

e 
líb

í 
Co se nelíbí 
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Co se lidem 
líbí 

Moc hezká místa jsou 
v okolí rybníků, jsou 
tam dobré cesty i pro 
kočárky. 

Rád chodím venčit k rybníkům, je 
tam pěkná příroda 

Dobré je centrum služeb 
v Kaznějovské ulici, protože tam je 
všechno, co potřebuji pohromadě 

Ranč na Šídlováku mám 
ráda, navíc tam dělají 
skvělé langoše. 

Líbí se mi 90. MŠ, chodí 
tam totiž moje dcera. 
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Ulice Studentská, Gerská a 
Plaská jsou příliš rušné, vadí 
silný automobilový provoz, 

prach a smog 

Nelíbí se mi Billa, protože 
tam mají drahé potraviny 

Okolí hospod je větši-
nou plné odpadků a 
klid ruší hlukem opilci 

Domov důchodců je 
vážně starý a ošklivý 

barák 

Hnusná jsou všechna 
místa, kde se válí od-
padky 

Co lidem 
vadí 
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Co bychom zlepšili 
 Na internetu jsme zjišťovali informace o zajímavých sídlištích u 
nás. Zaměřili jsme se na sídliště Lesná v Brně a sídliště Letňany 
v Praze. Poznali jsme, jak důležitý je veřejný prostor sídliště. Také 
jsme se seznámili s územním plánem Bolevce. 
 
 Prošli jsme se po boleveckém sídlišti a pokoušeli jsme se navrh-
nout zlepšení konkrétních míst.  
 
 Jako architekti jsme pak zkusili navrhnout budovu nového do-
mova pro seniory. 

78



1)    Bývalý bazének nebo brouzdaliště přebudovat na parkouro-
vou dráhu plnou snazších i obtížnějších tratí, a s duchnami 
pro začátečníky. 

 
2)    Venkovní domek na baobabu pro všechny, kdo sní o domku 

na stromě a bydlí v panelákovém bytě. 
 
3) Dvoupatrová garáž s heliportem a s moderní fasádou. 
 
4) Park s jezírkem, vrbou a stromy, plný laviček. Bezbariérově 

přístupný.  
 
5) Opětovná výstavba bývalé trafiky, přesně takové jako tam 

stávala, protože byla strategicky dobře umístněná.  
 
6) Ovocný sad pro děti, které jdou ze školy a stánek 

s prodejem ovoce pro ostatní obyvatele ze sídliště 
 

7)  Naučné cedule u zajímavých míst na sídlišti. 
 
8) Vzdělávací prostor u speciální ZŠ s pískovištěm s různými 

formičkami,  se stěnou s různými tvary, dětské prolézačky 
v pestrých barvách. 

 
9)  V objektu Orlíku a Balatonu zřídit restauraci s venkovním 

posezením     u fontány a diskotéku pro mladé obyvatele 
sídliště    
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Metodika 
průzkumu a hodnocení panelových sídlišť z hlediska uměleckohistorického významu, 
vývoje struktury obyvatelstva a prezentace výstupů směrem k veřejnosti 
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