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o činnosti československé skupiny Mezinárodních kongresů moderní architektury (CIAM) 

jsme doposud něco věděli díky několika statím Vladimíra Šlapety z 80. let. On už první 

upozornil na vcelku laxní přístup českých architektů k možnosti podílet se na činnosti CIAM 

a věděl také o napětí mezi brněnským a pražským kroužkem, které patřilo k nejdůležitějším 

di'lvodům nestabilních vztahů mezi CIAM a českou scénou. Z pozdějších textů švýcarského 

badatele Klause Spechtenhausera pak vyplynulo, že jistá nechuť ke vzájemné spolupráci 

existovala i na druhé straně, v postojích ústředí CIAM a jeho tajemníka Sigfrieda Giediona, 

protože čeští architekti, Jiří Kroha, případně i teoretik Karel Teige, měli pověst krajních 

levičáků a vývoj CIAM ve 30. letech i později spočíval právě v odkrajování příliš radikálních 

politických stanovisek od aktivit hlavního proudu této organizace. Rakouská historička 

architektury Monika Platzerová pak ve svých pracích o střední Evropě položila velký důraz na 

roli sdružení CIAM-Ost. 

Vladimír Šlapeta, Klaus Spechtenhauser, Monika Platzerová, případně i jiní autoři se 

nicméně zabývali situací ve 30. letech. Pozdější vztahy CIAM k ČSRje z různých důvodů 

nezajímaly. O tom, co se dělo v československé skupině po 2. světové válce, jsme dosud 

nevěděli skoro nic, mimo jiné i proto, že jsme to nepokládali za důležité. 

Práce Marcely Hamáčkové přináší důkazy, že jsme aktivitu poválečné české skupiny 

mylně podcenili. Autorce se podařilo vypátrat v českých a švýcarských archívech důležité 

dokumenty, s jejichž pomocí lze poválečnou činnost českého křídla CIAM do značné míry 

zrekonstruovat, včetně vnitřních sporů uvnitř české skupiny a jejího osudu po roce 1948. 

Cením si hlavně toho, že díky autorce nyní známe u některých důležitých aktivit v poválečné 



české architektuře jejich pohnutky a motivy. V posudku nemůžu zabíhat do podrobností, 

přesto však upozorňuji, že poválečné dění v české odbočce CIAM, jak se je podařilo autorce 

vylíčit, vrhá nové světlo na celou českou poválečnou architekturu. 

Autorčin postup lze postihnout tak, že nejprve sleduje dění uvnitř CIAM, průběh jeho 

kongresů, postoje a argumentaci jejich účastníků, a pak zkoumá, jak na vývoj CIAM 

reagovala česká skupina a jak se na něm zkoušela podílet. Výstižně přitom popisuje, na jaké 

limity čeští architekti naráželi, jak se v jejich spolupráci s CIAM projevovaly vnitřní 

problémy české scény. 

Dalo by se snad namítnout, že by autorka měla podrobněji zkoumat, jaký praktický dopad 

mělo dění v CIAM ajeho český podíl na něm v domácí architektonické praxi, jak se to 

všechno projevovalo v projektech, realizacích nebo širších ideových koncepcích. Příští 

výzkum tu může najít velký potenciál v tématech urbanistického a regionálního plánování, 

péče o městská jádra nebo syntézy umění. Já si však spíše cením autorčina analytického 

záběru. Po knížce Vladimíra Czumala o české teorii architektury za okupace tady máme 

v rukou druhou větší analytickou práci o poválečné české architektuře. Je to práce dobře 

uspořádaná, solidně napsaná, především však velmi objevná. Tak zajímavou diplomovou 

práci o české moderní architektuře jsem už několik let nečetl. Práci,dopo~č~ji k obhajobě, 
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