
Československá 
skupina 
CIAM 
 

po druhé světové  
válce 
 
 
 
 
 

       Vypracovala: Marcela Hanáčková, VI. ročník 

                               Vedoucí práce: prof. PhDr. Rostislav Švácha 

  Univerzita Karlova-Filozofická fakulta-Ústav pro dějiny umění 

     Diplomová práce 

        

                                                                                                2007      Praha 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala  
                      samostatně s použitím uvedených pramenů a zdrojů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBSAH 
 
 
 
ÚVOD                    5  
 
I ČESKOSLOVENSKÁ SKUPINA CIAM  
MEZI DVĚMA SVĚTOVÝMI VÁLKAMI   8 
Založení mezinárodních kongresů moderní architektury 
(CIAM) a Deklarace z La Sarraz    9 
Kongresy ve Frankfurtu a Bruselu. Teigeho  
československá skupina CIAM               15 
Jednání CIRPAC v Londýně a Amsterodamu. Kongres 
v Paříži. Kalivodova československá skupina CIAM            24 
 
 
II ČESKOSLOVENSKÁ SKUPINA CIAM 
PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE              39 
CIAM po druhé světové válce               40 
Situace československé skupiny po druhé světové  
válce                  52 
Kongres v Bridgwateru                62 
Českolovenská skupina CIAM mezi kongresy  
v Bridgwateru a v Bergamu               81 
Kongres v Bergamu              102  
Kongres v Hoddesdonu              114 
Kongres v Aix-en-Provence             130 
Kongres v Dubrovníku              150  
 
ZÁVĚR               163 
 
 
SEZNAM LITERATURY                         168 
 
SEZNAM VYOBRAZENÍ             173 
 
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA             176 
 
SUMMARY               207    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úvod 
Mezinárodní kongresy moderní architektury (CIAM) měly velký vliv na vývoj moderní 

architektury jak v meziválečném, tak i v poválečném období. Československá skupina CIAM 

zaujímala  v dějinách organizace poměrně významné místo, a to v obou jejích vývojových 

etapách. Zatímco meziválečné funkcionalistické období je již dobře zpracované a dnes máme 

velmi dobrou představu o činnosti československých architektů, o poválečném období toho 

víme jen velmi málo. Dosavadní literatura pouze opatrně a do značné míry nepodloženě 

naznačuje úspěch československé skupiny  

na prvním poválečném kongresu v Bridgwateru. O dalších osudech skupiny se mlčí a po 

únorovém převratu se v některých  případech počítá s jejím zánikem nebo s tím, že jí 

přinejmenším bylo znemožněno účastnit se dalších kongresových jednání. 

 

Tato diplomová práce má dva hlavní cíle . Jednak pokusit se  získat co možná nejvíce 

dostupných materiálů a následně zrekonstruovat osudy československé skupiny CIAM po 

druhé světové válce. Dalším úkolem je zjistit, nakolik a jakým způsobem se československá 

skupina zapojila do diskusí  

o čtyřech  kongresových tématech: regionálním  plánování, syntéze umění (Bridgwater), 

veřejných prostranstvích (Hoddesdon) a tématu habitat (Aix-en-Provence, Dubrovník).  

 

 

První kapitola nejdříve krátce popisuje vznik organizace a její první deklaraci sepsanou v roce 

1928, následně se však věnuje především činnosti československé skupiny CIAM a klade 

přitom důraz na momenty, které jsou důležité pro druhou část práce. Jsou jimi například 

vyzdvižení regionálního plánování nebo existence dvojí československé skupiny - „brněnské“ 

a „pražské“. 

 

Druhá kapitola na úvod představuje činnost organizace  

za války a snaží se vylíčit změněnou poválečnou situaci, která v důsledku znamenala 

vyhlášení nových cílů CIAM. Druhá část se však především zaobírá rekonstrukcí činnosti 

československé skupiny po druhé světové válce a snaží se zjistit její vztah k čtyřem 

kongresovým tématům. 

 

 

 



ZALOŽENÍ 
MEZINÁRODNÍCH 
KONGRESŮ 
MODERNÍ 
ARCHITEKTURY 
(CIAM) A 
DEKLARACE Z LA 
SARRAZ 
 
Poslední badatelé zabývající se ranou historií CIAM (Congrès Interantionaux d´Architecture 

Moderne) již vesměs nepřejímají mýtus vytvořený samotnou organizací, že byla místem, kde 

se nakonec sešly nejrůznější architektonické avantgardní proudy, ale spíše se naopak snaží 

dokázat, že vznikla z několika událostí, které nijak zvlášť nevykazují přímé souvislosti. Eric 

Mumford, autor první celistvé historie CIAM, se je pokusil shrnout do několika bodů.1  

Prvním je jednoduše samotný vznik a šíření moderní architektury západní a střední Evropou 

v průběhu 20. let 20. století.   

 

Druhým, a zdá se velmi důležitým bodem bylo zamítnutí  

                                                 
1 Eric Mumford, The CIAM Discurse on  Urbanism, 1928 – 1960, Cambridge 2000, s. 9 – 12. 



Le Corbusierova soutěžního návrhu na palác Společnosti národů v Ženevě (1927) a kampaň 

na jeho obranu,2 kterou architekt rozpoutal spolu s mladým historikem moderní architektury 

Sigfriedem Giedionem. V této situaci se jim mohla nově vznikající mezinárodní organizace 

jevit jako vhodný generalizující nástroj jejich kampaně. 

   

Jiným neméně výrazným bodem se stala výstavba sídliště Weißenhof  Siedlung ve Stuttgartu 

(1927), jíž se zúčastnilo několik architektů, kteří se pak objevili také na zakládajícím 

kongresu v La Sarraz. Ovšem zdá se, že ve Stuttgartu sehrála významnou roli ještě jedna zcela 

specifická okolnost. Během výstavby této vzorkové kolonie moderního bydlení se prý 

rozproudily jakési debaty, které měly specifický obsah. Mělo v nich běžet o určité „tajné 

očišťování“3 moderní architektury od expresionistických a jiných zcestných směrů. Žádné 

přímé souvztažnosti se však mezi těmito stuttgartskými „poradami“ a prvním kongresem 

CIAM zatím nepodařilo dopátrat. Faktem pouze zůstává, že oficiální estetika architektury 

meziválečných  kongresů CIAM, přece jenom nikdy nenabyla povahy organické architektury.  

 

Další bodem byla skutečnost, že paní Hélène de Mandrot, budoucí patronka a donátorka 

CIAM, byla dědičkou půdy,  

na které měl vyrůst palác Společnosti národů. Při jednom setkání s Le Corbusierem prý 

zmínila otázku jeho účasti  

na chystaném mezinárodním kongresu. Le Corbusier s účastí souhlasil s podmínkou, že 

program jednání bude jím samotným stanoven předem. Již tehdy zřejmě správně 

předpokládal, že levicoví radikálové typu Marta Stama či Hanse Schmidta budou chtít 

výslednou deklaraci podbarvit levicovými ideologiemi. Le Corbusiera tak z tohoto hlediska 

spíše než vidina účasti na kongresu lákala možnost, že by paní  

de Mandrot mohla díky svým dědickým nárokům vyvinout určitý tlak a zvrátit nepříznivé 

rozhodnutí ohledně projektu  

na palác Společnosti národů. 

 

Snaha zakládat spolky, které by sdružovaly architekty vyznávající moderní architekturu, byla 

poměrně častá. Především zde byla skupina berlínských architektů zvaná Ring. Toto sdružení 

                                                 
2 Jedním z největších Le Corbusierových odpůrců byl tehdy francouzský člen poroty Lemaresquier, výrazná 
postava klasicizující École des Beaux-Arts a zarytý nepřítel moderní architektury. Vítězný projekt měl 
klasicizující podobu. 
3 Jak to formuloval Sigfried Giedion. 



svými cíli4 velmi imponovalo švýcarským architektům z okruhu časopisu ABC. Představovali 

si, že by mohlo vzniknout podobné hnutí, ale na mezinárodní úrovni.5 Ovšem nebyli první, 

kdo s tímto nápadem přišel. Mezinárodní kongresy moderní architektury chtěl zřídit již El 

Lissitzky6 , který roku 1924 vyzval Le Corbusiera, aby se k němu přidal a na této aktivitě se 

s ním spolupodílel. Le Corbusier tehdy odmítl především z politických důvodů.7 

 

Z uvedených skutečností jasně vyplývá, čemu měl CIAM sloužit především. Běželo o to, 

vytvořit organizaci, která by jednoznačně hájila a propagovala zájmy moderní architektury 

vůči akademickým tendencím. To se samozřejmě mohlo podařit o to lépe, šlo-li o organizaci 

mezinárodní, sdružující pod svými křídly architekty z co možná nejvíce  

evropských zemí, kteří by se snažili vystupovat pokud možno jednotně.8 

 

I když mělo být založení CIAM významnou událostí v dějinách moderní architektury a i když 

z jeho prvního zasedání měla vzejít deklarace, která měla jasně určit stanoviska, za nimiž si 

měla organizace stát a hájit je, ustavujícího kongresu, který se konal ve dnech 26. až 28. 

června roku 1928 na zámečku  

La Sarraz ve Švýcarsku, se zúčastnilo pouze dvacet architektů z osmi zemí. Překvapivě mezi 

nimi chyběly především výrazné liberálně orientované osobnosti výmarské republiky jako 

Ludwig Mies van der Rohe, Walter Gropius či Erich Mendelson. Zastoupena nebyla ani 

československá delegace, i když pozvání obdržela a potencionální delegáti byli známí.9  

 
                                                 
4 Obecným cílem tohoto hnutí bylo: „sloužit mezinárodnímu modernímu hnutí…tak, aby pomocí současných 
technologií vyřešilo problémy bydlení naší doby tak, aby připravilo půdu architektuře nové vědecké a sociální 
epochy.“ VML [Vittorio Magnago Lampugnani] heslo Ring, in: Vittorio Magnago Lampugnani (ed.), The 
Thames and Hudson Dictionary of 20th Century Architecture, Singapore 2000, s. 282. 
5 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 12. 
6 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, Karel Tiege and the CIAM: The History of a Troubled Relationship, in: 
Eric Dluhosch – Rostislav Švácha, Karel Teige / 1900 – 1951, MIT Press 1999, s. 221  – Kenneth Frampton, 
Foreword, in: Eric Mumford, (pozn. 1), s. xi – xii. 
7 Ačkoliv byl Le Corbusier horlivým zastáncem moderní architektury, rozhodně se k jejímu marxistickému 
pojímání tak jako to dělal El Lissitziký nehlásil. 
8 Tomuto cíli jasně porozuměl i K. Teige, když ve svém referátu o prvním ustavujícím kongresu napsal: „Je tedy 
možno doufati, že prvý přípravný kongres mezinárodní architektury je znamením, že vzniká a konstituuje se 
energická mezinárodní jednotná fronta moderní architektury proti vládnoucímu akademismu a odumírajícím 
koncepcím a systémům. Spojují-li se tu vynikající representanti a iniciátoři nové architektury všech zemí, dá se 
očekávati, že rozvoji nového architektonického hnutí dostane se z tohoto spojení důležité posily a že záhy dojde 
k důsažným přeměnám a transformacím v oboru stavební tvorby v nejširším rozsahu“.  Ovšem on ani nikdo 
z české strany se kongresu v La Sarraz nezúčastnil. (viz dále) Karel Teige, Kongres moderní architektury, in: 
Musaion I, r. 1929 – 30, s. 69.  
9 Jako novinář se měl zúčastnit Karel Teige, který doporučil delegáty Jaromíra Krejcara a Oldřicha Starého. Na 
jiných programových verzích se uvádí také jména Arnošta Wiesnera a Bohuslava Fuchse, nebo dokonce Josefa 
Gočara a Adolfa Loose. Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss,  
(pozn. 6), s. 220. 



Prostor tak byl otevřený k jednání radikálně orientovaných levicových architektů sdružených 

kolem časopisu ABC. Patřili mezi ně např. Mart Stam, Hannes Meyer nebo Hans Schmidt. 

Jejich postoj k architektuře byl zhruba tento: Moderní architektura je jedním z prostředků, jak 

dosáhnout přeměny společnosti z kapitalistické na socialistickou, a je tedy také věcí politiky. 

Ježto je však jejím primárním cílem zajistit základní bydlení všem, je také záležitostí 

ekonomiky, standardizace a racionalizace výrobních prostředků.10  

 

V opozici vůči této frakci CIAM stála Le Corbusierova „politická“ východiska  pojímání 

architektury. Le Corbusier tehdy lnul spíše k pravici a představoval si, že řízení státu má být 

svěřeno vybrané skupině lidí, elitě, v jeho podání skupině technokratů, „kapitánům 

průmyslu“. Podobně jako Ford zastával i on názor, že jestliže masová výroba  - v našem 

případě tedy způsob, jak co možná nejúčinněji zajistit bydlení velkému počtu obyvatel – je 

„přirozená“, může pak být docela dobře uplatnitelná za jakéhokoliv, a ne tedy pouze 

levicového politického systému. Jeho celkové stanovisko tak nakonec lze shrnout pod jeho 

osobní heslo: „Architektura nebo revoluce. Revoluci můžeme vynechat.“11 

 

Le Corbusier se od počátku obával, že by radikální levicoví architekti mohli mít na výslednou 

podobu Deklarace značný vliv, a  proto si vymínil podmínku, že podrobnější program jednání 

v La Sarraz připraví osobně předem.12 Přestože se  

Le Corbusierova osnova nakonec na zasedání skutečně 

projednávala,13 skupině architektů kolem časopisu ABC se  

do závěrečné Deklarace podařilo protlačit své názory  

na architekturu a celé prohlášení vyznělo jednoznačně levicově.14 Dobrým příkladem je hned 

první věta pasáže týkající se urbanismu, kde se praví: „Urbanismus je uspořádáním veškerých 

funkcí společného života a vztahuje se jak na městské aglomerace tak i na venkov.“ Do této 

věty jako by se promítla pasáž Komunistického manifestu, kde Marx a Engels volají po 

                                                 
10 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 18 – 22 - Kenneth Frampton, (pozn. 6),  
s. xi – xiii - Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 219 – 220. 
11 Ibidem 
12 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 12, 14. 
13 Měla původně šest bodů: 1. Podoba moderní architektury,  
2. Standardizace, 3. Hygiena, 4. Urbanismus, 5. Základní architektonické vzdělávání, 6. Vláda a diskuse o 
moderní architektuře. 
14 České a slovenské znění Deklarace z La Sarraz je k nalezení: Karel Teige,  (pozn. 8), s. 44, 45 a 69, nebo také 
Dokumenty – Manifest CIAM. Manifest 1. pripravného kongresu medzinárodnej modernej architektúry (CIAM),  
in: Projekt  VI, 1964, č. 10-11, s. 245. Závěrečná deklarace měla tyto části: 1. Národohospodářství, 2. 
Urbanismus, 3. Architektura a veřejné mínění,  
4. Architektura a stát. 



„propojení zemědělského a výrobního průmyslu (a) po tom, aby se vyrovnanější distribucí 

obyvatelstva postupně zrušil rozdíl mezi městem a venkovem“.15  

 

I když pro tentokrát měly na formování myšlení CIAM větší vliv levicové síly, vnitřní 

frakčnost instituce a lecorbusierovský postoj nikdy nevymizely. Ba právě naopak. Jestliže na 

prvé tři kongresy mělo větší vliv levicové pojímání architektury, zlom nastal po kongresu 

bruselském, tedy někdy na počátku třicátých let. Tehdy zřejmě změně kurzu napomohly i 

politické události v Německu a v Sovětském svazu, odkud především začínalo být - po nově 

se objevujících klasicizujících tendencích v architektuře - zřejmé, že vztah mezi architekturou 

a politikou, respektive architekturou a společenským uspořádáním, není až tak přímoúměrný. 

Přeorientování vnitřního myšlení CIAM mělo i poměrně zásadní vliv na vývoj a účast 

československé skupiny.  

 

 

 
KONGRESY VE 
FRANKFURTU A 
BRUSELU. TEIGEHO 
ČESKOSLOVENSKÁ 
SKUPINA  CIAM 
 
Pro druhý kongres CIAM, který se konal v říjnu roku 1929  

                                                 
15 Že sestavování Deklarace mohlo někdy být i bojem o každé slovo a jeho význam, to dokládá i zarputilé trvání 
frankofonních delegátů na tom, že oni chtějí raději používat slova „urbanismus“ (pojem, který se dá spíše 
vztáhnout na město, respektive jeho okolí), zatímco německy mluvící architekti si do své mutace prohlášení 
prosadili více marxistické „město a regionální plánování“. Eric Mumford, (pozn. 1), s. 25. 



ve Frankfurtu, bylo vybráno téma minimálního bydlení. Kongresisté nabyli přesvědčení, že 

rozlousknutím tohoto úkolu by se mohlo dospět k rozřešení problému nedostatku bytů, 

kterým trpěla především dělnická třída. Vesměs šlo o nalezení výměry nejmenšího možného 

obytného prostoru, který by člověku postačil k pohodlnému bydlení.16 Toto myšlení ovšem 

nebylo nijak nové, filantropické snahy jsou známé již  

z 19. století především z Anglie a Francie, kdy obdobně vyvstaly z bytové nouze.17 Nijak 

nové nebylo ani to, že tento kritický stav se přičítal na vrub kapitalistickému systému a jako 

takový se také již dávno začlenil do socialistické nauky.18 Zdá se však, že na frankfurtském 

kongresu nebylo nijak zvlášť přítomno radikální stanovisko, které by otázku zajištění alespoň 

minimálního bydlení pro všechny vrstvy společnosti spojovalo se změnou politického 

systému.19 

 

Československá skupina CIAM se ustanovila až krátce  

po druhém frankfurtském kongresu.20 Tato skutečnost je  

na jedné straně zarážející, pokud víme, že mezinárodní scéna  

o českou účast od počátku usilovala a že kontakty na významné osobnosti moderní 

architektury byly známy. Na druhé straně je však třeba připustit, že česká strana vesměs 

všechny tyto nabídky ignorovala, nebo řečeno přesněji, pozorovala je s určitou dávkou 

rezervovanosti. Hugo Häring zval Karla Teiga již k setkáním do Stuttgartu, Teige se však 

schůzek, které byly jedním z podmětů založení CIAM, bohužel nezúčastnil. Podobně do 

prázdna mezi českými architekty vyzněl i internacionální oběžník na podporu Le 

Corbusierova projektu na budovu Společnosti národů v Ženevě.21 Ze svého postoje 

českoslovenští architekti neustoupili ani ve vztahu k CIAM.  

                                                 
16 Pro myšlení CIAM bylo příznačné, že determinanty minimálního bydlení být biologické a nikoliv ekonomické 
povahy. 
17 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 30 –34. 
18 Ovšem samotný CIAM si nikdy historickou perspektivu myšlenky minimálního obytného prostoru 
nepřipouštěl. Eric Mumford, (pozn.1),  
s. 31-32. Stejně tak jako si zřejmě ani nepřipouštěl, že i samotný kapitalistický systém tuto myšlenku také řešil a 
dokonce ji i spojoval se sociálními otázkami. Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6),  
s. 224. 
19 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 227. 
20 Vladimír Šlapeta, Funkcionalismus a skupina CIAM v Československu. in: Památková péče a ochrana 
přírody v Jihomoravském kraji. 30. let krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody v Brně, 
Brno 1989, s. 76 - Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss (pozn .6), s. 221-222. 
21 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 221. 



V několika známých verzích potencionálních účastníků prvního kongresu v La Sarraz byli 

sice uvedeni jak zástupci z Prahy, tak i z Brna,22 nikdo z nich se však na zámek hraběnky de 

Mandrot nedostavil.  

 

Nelze ovšem tvrdit, že by se česká strana k událostem  

z La Sarraz stavěla úplně zády. Sice s několikaměsíčním zpožděním, ale zřejmě ještě téhož 

roku zveřejnil Karel Teige Deklaraci v časopisu Musaion, a to s vlastním úvodem a 

doslovem.23 Dokumentu z La Sarraz však vytýká hlavně jednu věc: „tento program a 

manifest je v několika bodech příliš povšechný“ , protože: „Shodovali-li se téměř všichni 

účastníci sjezdu v základních a technických principech, docházelo tam, kde byly probírány 

„modalités d´application“, tedy detailnější otázky, a tam kde, byly z těchto principů 

vyvozovány důsledky, k utkání názorů a úsudků často dosti protichůdných.“ Lze tedy snad 

tvrdit, že Teige byl dostatečně srozuměn s třenicemi obou stran v La Sarraz, a i když levicoví 

radikálové typu Stama či Mayera byli Teigemu svými názory blízcí a měli na konečné znění 

Deklarace podstatný vliv, Teige se s dokumentem plně neztotožňoval, nebo možná lépe, 

dokument nebyl v určitých bodech, pro něj rozhodujících, dostatečně důrazný tak, aby se 

s ním ztotožnit mohl. 

 

I přes veškeré osobní i zprostředkované snahy sekretáře CIAM Sigfrieda Giediona nebyla 

československá skupina založena ani do druhého kongresu a jeho naléhání, aby Teige za naši 

zemi připravil materiál o bytech existenčního minima, se opět nesetkala z žádnou odezvou.24 

Teige se omluvil s tím, že v Československu bylo na tomto poli vykonáno jen velmi málo25 a 

že by tedy nebylo co ve Frankfurtu prezentovat, a s tím, že je v tuto chvíli velmi pracovně 

zaneprázdněný. To byla ovšem pravda. Zrovna tou dobou, tj. koncem října roku 1929,  za 

sociálně značně vypjaté situace způsobené ekonomickou krizí, vkládal Teige nejvíce své 

energie  

                                                 
22 Viz pozn. 9. 
23 Karel Teige, (pozn. 8), s. 44. 
24 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 76. 
25 Což však nebyla až tak úplně pravda, protože ve své knize Mezinárodní soudobá architektura z roku 1930 
zveřejnil materiál, který by se  
pro kongres ve Frankfurtu docela dobře hodil. Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 224 – 225. Na 
druhou stranu ovšem tíž autoři uvádějí , že Teige skutečně nemusel mít ještě k dispozici požadovaný materiál, 
ježto se teprve nyní začal sociální otázkou zabývat. Jeho dosavadní zájem se spíše týkal kritiky monumentality a 
akademismu. Ibidem. 



do založení Levé fronty,26 svazu levicově orientovaných intelektuálů. Brzy na to, v září 1930, 

celá událost vyvrcholila založením samostatné architektonické sekce. Jádro této skupiny 

tvořili radikální levicoví architekti,27 jejichž názory se vesměs shodovaly s postojem Karla 

Teiga, který začal neutěšené poměry ohledně bytové otázky spojovat s kritikou stávajícího 

společenského uspořádání.28 Několik měsíců nato Teige Giediona informoval, že v rámci 

architektonické sekce Levé fronty vznikla československá skupina CIAM, která by se chtěla 

účastnit kongresové práce a vedle otázky bydlení by se ráda zabývala sociálními aspekty 

architektury.29 Co přesně zlomilo Teigeho spíše vyčkávací pozici v aktivní participaci,  není 

příliš jasné, je ovšem docela možné, že oním podnětem byla možnost prezentovat nově nabytá 

stanoviska  

na mezinárodním poli.   

 

Na následující kongres, který se tentokráte konal v Bruselu, přijela československá skupina 

velmi dobře připravena a  

od samého začátku se chovala velmi aktivně.30 Přestože oficiálním tématem kongresu byly 

racionální zastavovací systémy,31 téma minimálního bydlení z kongresu předcházejícího 

zůstávalo a vesměs působilo jako výchozí referenční bod československé skupiny. Tak vedle 

toho, že předem rozeslané dotazníky byly vyplněny velmi pečlivě, přednesl Karel Teige 

během tzv. Journeés de l´habitation minimum, bezprostředně předcházejících samotnému 

kongresu, přednášku na téma „Moderní architektura a bytová otázka v Československu“. 

Nemalý úspěch měla ve stejnou chvíli i zpráva za naší zemi „Stanovisko československé 

skupiny k otázce minimálního bydlení“, která byla označena  

za „příkladnou“ a její duplikáty byly rozeslány ostatním národním skupinám.32 Korunou 

úspěchu bylo zvolení Karla Teiga za editora připravované kongresové publikace. 

 

                                                 
26 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 222. 
27 Patřili mezi ně: Jan Gillar, Peer Bücking, Josef Špalek, Augusta Müllerová. 
28 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 223. 
29 Ibidem. A stejně tak: Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 77. 
30 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 227. 
31 I tak se ovšem debata spíše stočila na Gropiem nadhozenou otázku, zdali stavět nízké, středně vysoké či 
vysoké budovy. Gropius spolu s  
Le Corbusierem byli zastánci posledně jmenované možnosti. Když však Mayovi společníci úspěšně dokázali, že 
pětipodlažní budovy jsou z ekonomického hlediska nejvýhodnější, prvně jmenovaní debatu rázem otočili na 
problematiku sociální a duchovní přednosti jednotlivých typů a začali tvrdit, že středně vysoké budovy nabízejí 
méně slunečního světla a pouze malé množství zelených ploch. Eric Mumford, (pozn. 1), s. 49 – 51. 
32 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 227. 



Československá skupina při svém vystoupení v Bruselu zastávala vyloženě levicová radikální 

stanoviska, která byla vystupňovaná hlubokou ekonomickou krizí v naší zemi a do určité míry 

také tím, jak málo pozornosti poroty se dočkaly dva příspěvky do soutěže na domy 

s minimálními byty. Jednalo se o dva projekty, jež se později staly součástí československé 

expozice v Bruselu: Havlíčkův a Honzíkův Koldům a CIRPAC Jana Gillara a Josefa Špalka.33 

Tiege na kolektivní domy, jejichž koncepční i realizační řešení zřejmě mělo svou obdobu 

v Sovětském svazu, pohlížel jako na jedinou možnost, jak vyřešit stávající bytovou otázku, a 

do budoucna je označil  

za důležitý prvek, který má výrazně přispět k přeměně společenského zřízení.34 Nemenším 

radikalismem vyznačovala jeho úvodní stat ke zmíněnému kongresovému sborníku, jež mu 

byl svěřen k redigování.35 Jeho předmluva dalece přesáhla rozměr konvenčního „úvodního 

slova“ a dokonce se odvážila napadnout i dosavadní pojímání minimálního bydlení na půdě 

CIAM, když  je označila za stav někde mezi „minimum vivendi“a „modus non moriendi“. 

Teige zde také vyjádřil své přesvědčení, že ani donace ze soukromých finančních zdrojů, ani 

subvence státu a městských zastupitelstev nemohou nikdy stačit k tomu, aby vyřešily zoufalou 

bytovou otázku nejnižších společenských vrstev. Můžeme zcela jistě předpokládat, že jeho 

řešením byla změna politická a s tím související změna společenská a ekonomická.  

 

 

Od počátku  30. let se však sebeurčení CIAM začalo měnit a z víceméně levicové organizace 

se postupně stávala organizace nepolitická. Jistým podnětem byla ekonomická deprese, která 

stála u zrodu politických a kulturních změn. Moderní architektura již  zkrátka nebyla znakem 

levicové politiky: zpočátku vyhovovala fašistické Itálii, zatímco v socialistickém Sovětském 

svazu začal být uplatňován sloh neoklasicistní a  

ve Spojených státech si moderní architektura na jakékoliv politické začlenění nečinila vůbec 

žádný nárok. Vzniklo tak vlastně něco, co by se s trochou nadsázky dalo popsat jako 

„mezinárodní sloh“.36 Na druhou stranu by tato změna pohledu na architekturu nebyla uvnitř 

CIAM možná, pokud by  

do Sovětského svazu neodešla pracovat většina výrazných osobností s jasně levicovým 

přesvědčením. Byli mezi nimi Ernst May, Mart Stam, Hannes Meyer a Hans Schmidt.37 Pole 

                                                 
33 Ibidem, s. 227 – 229. 
34 Ibidem a rovněž  Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 77 – 79. 
35 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 229 – 232 nebo také Eric  Mumford, (pozn. 1), s. 53. 
36 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 5 – 6  a zj. kapitola 2. Funkcionální město, 1931 – 1939, s. 59 – 131. 
37 Ibidem s. 6 a 49 – Kenneth Frampton, (pozn. 6), s. xii-xiii. 



se tak uvolnilo k manévrování takových liberálů, jakými byli Le Corbusier nebo Sigfried 

Giedion. Zaštiťujícímu názoru CIAM od této chvíle odpovídal postoj Le Corbusiera, totiž že 

si nijak neprotiřečí pracovat pro jakoukoliv „autoritu“, ať již je napravo nebo nalevo. 

Československá skupina ovšem ze svých stanovisek neustupovala a nové situaci se nijak 

nemínila přizpůsobit. Ba právě naopak. 

 

Dosti výmluvný byl již následující mimořádný kongres v Berlíně (1931). Siegfried Giedion 

Teigemu o chování československých delegátů Peera Bückinga a Nusima Nesise krátce po 

skončení kongresu napsal: „Vaši delegáti se kongresu v Berlíně účastnili velmi živě a jejich 

poznatky byly opravdu cenné, i když jsme si vždy nebyli jisti jejich metodologickým přínosem 

a tím, co nám vlastně chtěli“.38 O co našim vyslancům v Berlíně však skutečně šlo, o tom 

nemůže být pochyb. Českoslovenští delegáti neustále zastávali výrazně levicová stanoviska a 

architekturu nepřestali považovat  

za přímý nástroj změny politického zřízení, což samozřejmě nově nastupující linii nemohlo 

být příjemné. Hlavním cílem berlínského kongresu bylo připravit se na kongres následující, 

který se měl zabývat funkcionálním městem. Zvláštní úkol dostala holandská skupina, která s 

sebou přivezla plán Amsterodamu, do nějž byly bez nějakého dalšího rozpracování 

schematicky zaznačeny pouze jednotlivé městské funkce. Tento plán měl ostatním skupinám 

sloužit jako exemplární.39 Československá skupina ho později komentovala slovy: „tyto 

elementární jevy (tj. problémy s dopravou, hustotou města, explozí obyvatelstva) zůstanou 

neplodné, pokud se  budou sledovat jen symptomy a východiskem se nestanou ekonomické a 

sociální poměry … Docházíme tedy k přesvědčení, že stará i nová města jsou za daných 

podmínek radikálně nevyléčitelná a že nová města za socialistických poměrů nebudou „městy 

v tomto smyslu.“40 Obdobného ohodnocení se dočkal i příspěvek Waltera Gropia 

Wohnhochhäuse-Gemeinschafsräume prezentovaný na Deutsche Bauausstellung souběžné 

s berlínským kongresem. Bücking s Nesisem prý  

na jeho účet poznamenali: „takovýto projev nelze považovat  

za nijak hodnotný, dokud nebude existovat souběžný předpoklad, že praktické zvládnutí 

sociální a technické problematiky … by mělo být naším prvotním úkolem“.41 Účast na 

berlínském kongresu byla na dlouho posledním výraznějším projevem československé 
                                                 
38 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss,  (pozn. 6), s. 233. 
39 Na IV. kongresu, který se odbýval na palubě parníku Patris II., bylo podle tohoto modelu nakonec vyhotoveno 
33 plánů měst, do nichž byly zaznačeny odlišné městské funkce. Prvotním úkolem bylo vzájemné porovnávání. 
40 Monika Platzer, CIAM a její spojení se střední Evropou, in: Monika Platzer – Eve Blau (ed.), Zrození 
metropole. Moderní architektura a město ve střední Evropě 1890 – 1937.  Praha 1999, s. 98, pozn. 19. 
41 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 233. 



skupiny soustředěné kolem Karla Teiga. Dokonce bylo později konstatováno, že s naší 

skupinou byl ztracen kontakt. Zjevnou příčinou byla ideologická rozrůzněnost.  

 

Prohlubující se rezervovanost obou stran se ještě utvrdila dvěma následujícími aktivitami 

Levé fronty. První z nich bylo uspořádání Výstavy proletářského bydlení,42 která se zabývala 

analýzou alarmujícího stavu bydlení nejchudších společenských vrstev.43 Výstavu po dvou 

dnech uzavřela policie a v Brně ji vůbec znemožnila znovuotevřít. Druhou událostí, která 

mohla být ještě příměji chápána jako opoziční tah proti stávajícím poměrům na půdě CIAM, 

bylo založení Svazu socialistických architektů dne 10. února 1933 a především profilace této 

organizace tak, jak ji viděl Karel Teige. Nepředstavoval si ji totiž jako seskupení národní, 

nýbrž mezinárodní,44 které by se mohlo svou ideologií stát opozicí vůči CIAM. Kontakty byly 

navázány s polskými architekty kolem Szymona Syrkuse, kteří se kongresu přímo zúčastnili, 

a se dvěma berlínskými socialistickými svazy architektů.45 Teige navíc plánoval, že by Svaz 

mohl spolupracovat s několika málo levicovými skupinami CIAM, a československá sekce 

poslala upravenou verzi jeho článku „Levá architektura v Československu“ jako oběžník 

skupinám ostatním.46  

 

V létech 1933 a 1934 se nová ideologická tvář CIAMu již spíše utvrzovala a začínala tak 

přecházet do své legitimizační fáze. Čtvrtý kongres, který se namísto v Moskvě konal na 

palubě lodi Patris II plující z Marseille do Athén (přelom července a srpna 1933) a jehož 

tématem bylo funkcionální město,47 byl již víceméně pod vlivem Le Corbusiera a Giediona. 

Vesměs již nebyl přítomen nikdo z výrazně levicových architektů. Radikální německy 

mluvící architekti odešli pracovat  

                                                 
42 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 80-81 nebo také Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 234. 
43 Podobná výstava nazvaná Proletarische Buausstellung byla uspořádána právě ve dnech konání berlínského 
kongresu na podmět Arthura Korna. 
44 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 223. 
45 Ibidem, pozn. 24, s. 247. 
46 Ibidem, pozn. 26. s. 248. 
47 Povšechné dělení města podle 4 základních funkcí: bydlení, práce, doprava, rekreace, nebylo na půdě CIAM 
žádnou novinkou, obsahovala je již Deklarace z La Sarraz; na palubě parníku nebylo na téma funkcionální město 
dosaženo žádné obecné schody a v tomto ohledu nebylo vydáno ani žádné oficiální prohlášení, jež by 
reprezentovalo stanovisko organizace. Až několik měsíců po kongresu byly v návaznosti na kongresová jednání 
vydány dva texty: první nazvaný  Resoluce (podle pokynů Le Corbusiera) a druhý Konstatování (editováno 
Giedionem). Knihy Aténská charta  
(Le Corbusier) a Mají naše města přežít? (Sert) – založené na výše zmíněných, ale s jistou dávkou subjektivity -  
byly vydány až za války.  



do Sovětského svazu, nepřijel ani Le Corbusierův socialistický odpůrce Lurçat, který údajně 

nedorazil kvůli jistým ne zcela známým intrikám,48 za československou skupinu se dostavil 

František Kalivoda jen jako pozorovatel. Když Giedion začal pracovat na editování závěrů 

čtvrtého kongresu,  

Le Corbusierovi napsal:  

 

„Základní otázka = technici či politici?  Dvě řešení:  

1. Kongres jsou technici. Vysvětlíme, že problémy chceme řešit  

na technické základně. 2. Kongres jsou politici, jako „Levá fronta“ v Praze (Právě jsem od 

Teiga dostal dokumentaci k jejich práci!). Člověk se musí jasně postavit proti kapitalismu.“49 

 

„Důsledky: 1. Technici: Jediný možný způsob, jak mít v současné chvíli mezinárodní vliv. … 

2. Politici: To pro nás v současné chvíli není možné, neměli bychom na nikoho žádný zásadní 

vliv“.50 

 

 

JEDNÁNÍ CIRPAC V LONDÝNĚ A V AMSTERODAMU. KONGRES 
V PAŘÍŽI. CIAM-OST. KALIVODOVA ČESKOSLOVENSKÁ SKUPINA 
CIAM 
 

Nově nastoupená linie byla stvrzena především na dvou následujících kongresech CIRPAC51 

v Londýně  (květen 1934) a v Amsterodamu (červen 1935).52 Pod vlivem dobových 

politických (situace v Sovětském svazu a Německu) a ekonomických (dopad hospodářské 

krize) událostí bylo v rámci CIAM třeba provést jeho restrukturalizaci a znovu určit jeho cíle. 

Součástí samozřejmě byla i otázka ideologického směřování (otázka „politiky“, jak se této 

citlivé otázce na půdě CIAM říkalo). Již v Londýně bylo přijato usnesení nazvané „Prohlášení 

kongresu k otázce politiky“, které mimo jiné obsahovalo jasné tvrzení, že CIAM je sdružením 

praktiků diskutujících o technických otázkách a neměl by se tudíž zabývat politikou.53 Šlo 

očividně o jeden z dalších demonstrativních činů vůči radikálním levicovým architektům, 

                                                 
48 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 83 – 84. 
49 Na tomto konstatování lze velmi dobře vidět, jak byla čs. skupina, respektive Levá fronta, dávána za příklad 
radikálního levičáctví. 
50 Ibidem, s. 87. 
51 CIRPAC, zkratka z francouzštiny: Comité International pour  
la Réalisation de Problemès d´Architecture – užší vedení CIAM složené z delegátů. 
52 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 91 – 104. 
53 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss,  (pozn. 6), s. 240. 



kteří byli i nadále přesvědčeni o tom, že architekturu je třeba nahlížet v kontextu politických a 

sociálních dimenzí.54 V rámci restrukturalizace se pak kladl důraz na to, že organizace už by 

nemusela mít stále se rozšiřující základnu, ale že by bylo více žádoucí, aby existovalo spíše 

pevné jádro členů, respektive členských skupin, které by sledovaly nově nastolenou 

„politickou“ linii,55 jejímž strůjci se zdáli být především Giedion, Gropius a van Eesteren, 

potencionálně také  

Le Corbusier. Na kongresu v Amsterodamu bylo údajně proneseno, že případ 

s československou skupinou patří k nejkomplikovanějším a že by měla proběhnout jednání o 

její reaktivizaci, popřípadě restrukturalizaci.56 

 

Za této situace se na scéně objevuje osoba mladého brněnského architekta Františka 

Kalivody,57 který se pokusil o reorganizaci československé skupiny. Byl to bezpochyby 

člověk velkého organizačního talentu,58 jemuž se navíc podařilo získat spoustu  zahraničních 

kontaktů na zámečku v La Sarraz.59 Ten nevstoupil do historie moderního umění pouze jako 

místo prvního Mezinárodního kongresu moderní architektury, ale rovněž jako Maison des 

Artistes, jako dům umělců. Setkávaly se zde nejvýznamnější osobnosti moderního umění, 

jejichž patronkou a fundátorkou v jedné osobě byla Madame  

de Mandrot. Kalivoda se zde seznámil s takovými osobnostmi evropské kultury 20. století, 

jakými byli Moholy-Nagy, Max Bill, Sigfried Giedion, Walter Gropius a mnoho dalších. 

Navíc se mu dostalo zvláštní náklonnosti samotné Hélène  

de Mandrot.  

 

Vzhledem k tomu, že skupina kolem Teiga již delší dobu neprojevovala o práci organizace 

žádný zvláštní zájem a chovala se nanejvýš laxně, iniciativa snažící se o oživení kontaktů 

s CIAM musela vzejít odjinud – v pozadí zřejmě stála osoba prominentního brněnského 

                                                 
54 Na setkání CIRPAC v Londýně se řešila Le Corbusierova obžaloba vznesená proti chování jiného člena 
francouzské skupiny Lurça, který prý v rámci CIAM zdůrazňoval svou odlišnou politickou orientaci vůči  
Le Corbusierovi; na jedné z konferencí pak údajně řekl, že Le Corbusier mluví o autoritě, zatímco on sám o 
diktatuře proletariátu; uvedl prý také, že časopis Prélude, do kterého Le Corbusier přispíval, je fašistickým 
plátkem.  
55 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 240. 
56 Ibidem, s. 239- 240 - Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 86 – 87. 
57 O Kalivodově působení na zámku La Sarraz dosud nejvíce Antoine Baudin, Hélène de Mandrot et la Maison 
des Artistes de La Sarraz. Edition Payot Lousanne 1998, před. s. 140 – 143. 
58 Kalivoda se organizačně podílel na vzniku a organizaci tzv. CIAM-Ost, v Brně uspořádal výstavu Moholy-
Nagye a vydal vůbec jeho první monografii; v nejrůznějších periodikách zveřejňoval příspěvky od umělců z La 
Sarraz  nebo o jejich činnosti informoval apod.  
59 Kalivoda tak v La Sarraz navázal styky s Giedionem a Gropiem, kterých mohl využít ve sporu s původní 
Teigeho skupinou; nemálo v tomto sporu mohla pomocti i přízeň Madame de Mandrot.  



architekta Bohuslava Fuchse.60 Kalivoda se pravděpodobně na jeho popud již roku 1933 

účastnil jako zvláštní pozorovatel čtvrtého kongresu konaného na palubě lodi Patris II a na 

oficiálních listinách se jeho a Fuchsovo jméno začalo (již před rokem 1935) objevovat na 

místě, které dříve patřilo Teigemu.61 Gropius se mezitím ještě snažil do jednání o reorganizaci 

zatáhnout architekta Karla Honzíka z Prahy.62 Kalivoda se skutečně v průběhu let 1934 – 

1935 ústředí opakovaně zavázal, že se československou skupinu pokusí restrukturalizovat 

nebo založit znovu, a podnikl v tomto ohledu i některé kroky,63 ovšem situace byla o to 

komplikovanější, že původní Teigeho skupina neustále oficiálně existovala a dokonce 

vykazovala i určitou aktivitu.64 Kalivodovo počínání tak jistě nevnímala s žádným zvláštním 

pochopením. Mezi oběma skupinami pravděpodobně velmi brzy začala narůstat nevraživost, 

do určité míry ovlivněná  odlišným vnímáním architektury, a to i v onom „politickém“ 

podání, jak se objevilo na půdě CIAM.65 

 

Na setkání CIRPAC v Amsterodamu v červnu roku 1935, kterého se ostatně Kalivoda osobně 

zúčastnil, padla zmínka, že případ československé skupiny patří k nejkomplikovanějším.66 

S tímto konstatováním však vehementně nesouhlasil Mart Stam a byl proto požádán, aby na 

své blížící se cestě  

do Československa osobně o obnovení vzájemných styků jednal.  Stam měl skutečně v Praze i 

Brně přednášky a při této příležitosti mluvil o stávající kritické situaci s představiteli obou 

skupin. Ovšem jeho mise nenaplnila očekávání a Stam odjel s nepořízenou, skupina 

zreorganizována nebyla.67  

                                                 
60 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 86 - Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 241. 
61 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss,  (pozn. 6), s. 241. 
62 Ibidem. 
63 Kalivoda se zřejmě pokusil s Teigeho skupinou vyjednávat, což však nemohlo mít úspěch. Podle pozdější 
interpretace, kterou v zápise z porady  
o obnovení skupin počátkem roku 1938 zachytil Karel Teige, Kalivoda údajně vyjednával i s „Ústředím 
architektů“, čímž prý vůbec nepochopil, že skupiny nemají být širokými architektonickými organizacemi, nýbrž 
úzkými avantgardními skupinami, jež jsou schopné vnitřně jednotné spolupráce. Tento dokument je uložen v 
části Teigeho pozůstalosti, kterou dnes vlastní Eva Effenbergerová, jíž tímto velmi děkuji za možnost do ní 
nahlédnout. 
64 V roce 1932 vyšla zvláštní příloha časopisu  Stavitel, která čtenáře seznamovala s činností skupiny. 
Stavitel rovněž s Teigeho skupinou uzavřel úmluvu, podle níž má být časopis oficiálním orgánem 
československé skupiny.  Viz Československá skupina Mezinárodních kongresů moderní architektury, in: 
Stavitel IX, 1932, s. 33. Vedle toho československá skupiny zaslala na athénský kongres plán Prahy (Regulační 
plán Prahy).  
65 Teige a kroužek architektů kolem něj nepřestal slevovat ze svých vyhraněných levicových pozic, zatímco 
statut umělce v La Sarraz, kde se Kalivoda často pohyboval, vyžadoval nepolitickou „příslušnost“. Navíc někteří 
původní členové Teigeho skupiny se od ní začínali odklánět a přebíhali na opačnou - brněnskou stranu. Viz níže. 
66 Klaus Spechtenhauser - Daniel Weiss, (pozn. 6), s. 240 - Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 87. 
67 Vzhledem k tomu, že Stam od počátku zastával vyhraněná levicová východiska podobná Teigemu, jeho volba 
byla trošku prapodivná. Dá se rovněž očekávat, že právě proto mohl stranit Teigemu  na úkor Kalivody. Stam 



 

Situaci se razantněji pokusila vyřešit až „brněnská“ skupina, která reorganizaci provedla 

sama, a to zřejmě bez předchozího uvědomění a vyjednávání s Teigem. V sedmém čísle 

časopisu Index z roku 1937 byl zveřejněn nový seznam členů československé skupiny: 

v Praze jimi byli A. Benš, J. Fragner, J. Havlíček a K. Honzík; v Brně B. Fuchs, J. Grunt,  

F. Kalivoda, J. Kumpošt, J. Polášek, J. Víšek a H. Blum.68 Sekretariát se následovně 

přestěhoval do Brna, kde ho měl řídit František Kalivoda a sekretářem pražské sekce měl být 

Karel Honzík. Jelikož jsou uváděna jména z obou destinací, jak z Prahy, tak i z Brna, je 

zřejmé, že jednoznačně nešlo  

o regionální spor, nýbrž že nevraživost měla hlubší osobní a názorový základ. Především o 

Karlu Honzíkovi je známo, že mu v teoriích Karla Teigeho začínalo býti poměrně těsno a že 

proti němu začal v teoretických statích rázněji názorově vystupovat.69 Tato „brněnská“ akce 

byla po drobných potyčkách sledována stejně ostrou protireakcí „pražskou“. Původní Teigeho 

skupina – K. Teige, J. Gillar, J. Chochol,  

J. Kittrich, J. Krejcar a A. Benš - poslala Giedionovi  

do Curychu dopis (z 13. 5. 1936),70 v němž se jednak omlouvá za delší prodlevu 

v komunikaci, ovšem především protestuje proti vytvoření nové skupiny a oznamuje mu, že 

do ní uvedení členové nehodlají vstoupit. Namísto toho se Teige nabídl, že se o 

znovuvytvoření skupiny postará sám. Nedlouho poté se Giedion smířlivě vyjádřil v tom 

smyslu, že věří ve vytvoření československé skupiny, na jejíž práci by se mohli podílet 

všichni architekti.71 K jistým vážně míněným krokům vedoucím k usmíření a k ochotě 

společně pracovat se však přistoupilo až těsně před válkou.72 

 

Mezitím se ale František Kalivoda, jistě nikoliv s přílišným pochopením v Praze, rozhodl 

uplatnit svůj organizační talent i jinde. Šlo o zajištění několika setkání východoevropských 

                                                                                                                                                         
prý na některé Kalivodovy dopisy vůbec neodpovídal a nadále zůstával v kontaktu pouze s Teigem. Viz 
Vladimír Šlapeta, (pozn. 20),  
s.  87. 
68 Do roku 1937 se ke Kalivodově skupině připojili ještě v Brně Vladimír Bouček, Arnošt Wiesner, Bedřich 
Rozehnal a Endré Steiner a v Praze Augusta Müllerová a Ervín Katona.  Do konání kongresu v Paříži se Jiří 
Kroha přihlásil jak do Teigemu, tak do Kalivodovy skupiny. V jednom dopise Giedionovi z 7. 9. 1937 je rovněž 
jako člen Kalivodovy skupiny uveden i Karel Stráník, členem se však zřejmě stal již dříve, protože se  
(? jako delegát) účastnil zasedání CIRPAC v La Sarraz. 
69 Např. Karel Honzík, Estetika v žaláři, in: Dita Dvořáková-Robová, (ed.), Karel Honzík. Za obzorem věcnosti, 
Praha 2002, s. 45 – 50. 
70 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 87. 
71 Klaus Spechtenhauser – Daniel Weiss, (pozn.6), s. 242. 
72 Viz citovaný Teigeho zápis z předporady o obnově a reorganizaci skupiny (pozn. 63).  



skupin, kterým se později dostalo označení CIAM-Ost. Bezprostředním podnětem k realizaci 

této myšlenky byla  setkání Sigfrieda Giediona s Kalivodou někdy v období  

před kongresem v Paříži.73 Kalivoda se nato spojil s Farkasem Molnárem a bylo domluveno, 

že první ustavující kongres CIAM-Ost se bude konat ve dnech 29. ledna až 3. února 

v Budapešti. Kongresu se zúčastnili zástupci z osmi zemí, byly mezi nimi nejenom 

Jugoslávie, Rakousko, Maďarsko, Polsko a Československo, ale také Turecko, Řecko a 

Rumunsko. Osobně se dostavil i sekretář CIAM Sigfried Giedion. Do protokolu z jednání byl 

zanesen i příznačný návrh maďarského architekta Virgila Bierbauera,74 podle nějž je třeba 

zabývat se nejen velkými městy, ale také vesnicemi, a tudíž řešit problémy rolníků a 

zemědělských pracovníků.75  

  

Druhý kongres, který se konal na jižní Moravě v rozmezí dnů 29. 4. – 5. 5. 1937, byl již zcela 

pod organizační taktovkou Františka Kalivody, na jehož pozvání přijela i Hélène  

de Mandrot. Do programu byla zahrnuta návštěva Brna a Zlína, kde především Baťovo město 

udělalo na zúčastněné velký dojem.76 Otázce regionálního rozvoje Zlína se věnoval i 

příspěvek československé skupiny.77 Vesměs šlo o analogický přístup k problematice tak, jak 

byla podána v Kumpoštově a Fuchsově knize Cesta k hospodářské obrodě ČSR.78 Toto  

závažné dílo naší meziválečné urbanistiky bylo jistou reakcí  

na zničené a nefungující hospodářství po vleklé hospodářské krizi. Řešením, které kniha 

nabízela, bylo regionální plánování komplexního zaměření.79 Jako prototyp měla celé 

republice sloužit jižní Morava: bylo „nutné viděti prospěch Brna nikoliv pouze v jeho 

vlastním vzrůstu a rozvoji, nýbrž i v rozvoji a výstavbě jeho hospodářského zázemí.“80 Autoři 

knihy chtěli především posílit výrobní možnosti jednotlivých obcí tak, aby v daných městech 

mohla být zřízena distribuční centra, tedy jakési tržnice zemského a regionálního charakteru, 

které měly napomoci zintenzívnění hospodářského života. Takto sestavený regionální plán 

měl být založený na detailním studiu všech existujících statistických údajů a podrobných 
                                                 
73 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 88; přesněji někdy v době okolo zasedání CIRPAC v La Sarraz tj. v září 1936. 
74 Monika Platzer, (pozn. 40), s. 98 – 99. 
75 Problematika vesnic, regionální architekturou počínaje a národohospodářskými otázkami konče, se stala 
obzvláštní doménou maďarské skupiny. 
76 Podle Moniky Platzer: „Komplexní urbánní řešení Baťova města bot, jehož situování v krajině a šíře jeho 
regionálních funkcí (mimo jiné veřejná správa, školství, kultura, lékařská péče) zapůsobily na účastníky zasedání 
velmi produktivně, podnítilo Molnára k podrobné zprávě, kterou zaslal Giedionovi.“  Monika Platzer, (pozn. 
40), s. 99. 
77 Petr Pelčák - Ivan Wahla (ed.), Jindřich Kumpošt, Brno 2006, s. 33, 132. 
78 Ibidem, s. 32 – 34. 
79 Mělo být v silách samotných architektů navrhnout obnovu národního hospodářství a především je rozvrhnout 
do prostoru naší země. 
80 Petr Pelčák -Ivan Wahla, (pozn. 77), s. 32. 



klimatických analýz.81 Zlínská varianta tohoto modelu (opět připravená Kumpoštem a 

Fuchsem) prý účastníky kongresu natolik zaujala, že ji „svým pojetím a zpracováním označili  

za v Evropě unikátní“, a proto ji rovněž doporučili na pátý kongres do Paříže.82 (Viz níže) 

Podobně své  projekty, vesměs se týkající také regionálního plánování, představily i jiné 

země. 

 

Organizace posledního kongresu CIAM-Ost, který se konal až po kongresu pařížském, se již 

neobešla bez obtíží.83 Spory byly především o místo konání. Rychlý spád politických událostí 

a blížící se válka nakonec organizátory donutily přesunout jednání na řecký ostrov Mykonos. 

Nešlo ovšem o kongres v pravém slova smyslu, nýbrž spíše o setkání, jehož náplní prý opět  

byla regionalistická tematika.84  

 

I když se prozatím nezdá, že by analogicky s kongresy CIAM měla jednotlivá setkání předem 

určená témata, přece jenom lze říci, že obsahy příspěvků jednotlivých zemí spadají pod termín 

regionálního plánování. Z úvahy nad touto problematikou zřejmě CIAM-Ost také vznikl. 

Monika Platzerová o tom napsala: „Když se Farkas Molnár zabýval přípravami  

5. kongresu v Paříži, navrhl v lednu 1936, že k tématu „Země ve světovém měřítku“ 

(plánovala se prezentace každé země  

ve světovém hospodářství) je vhodné se spojit se všemi státy ležícími při Dunaji a vytvořit 

společnou práci.“85 Zdá se, že středoevropské skupiny se tak přinejmenším spolupodílely, 

zřejmě vedle ústředního vlivu Le Corbusierova, na zapojení tématu regionálního plánování na 

půdu CIAM.  

 

Regionalistická tématika se možná o trošku dříve než  

na setkáních CIAM-Ost začala objevovat také na jednáních mateřské organizace. 

Funkcionální plán města tak, jak se o něm diskutovalo na IV. kongresu v Athénách, začal být 

pociťován jako nedostačující a požadovalo se jeho rozšíření do městského zázemí. Když se na 

následujících setkáních CIRPAC (Londýn, Amsterodam, La Sarraz) plánovalo téma dalšího 

kongresu,  

                                                 
81 Jednalo se tedy o postup, kdy fáze studijní, tj. sebrání všech dostupných dat a informací nejrůznějšího 
charakteru, předcházela fázi plánovací, tj. zahrnutí zpracovaných dat do prostoru dané oblasti. 
82 Petr Pelčák – Ivan Wahla, (pozn. 77), s. 132 – 133. 
83 Monika Platzer, (pozn. 40), s. 99 - Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 89. 
84 Ibidem. 
85 Monika Platzer, (pozn. 40), s. 98. 



na prvním místě stále zůstávalo funkcionální město. Již v Londýně však bylo rozhodnuto o 

tom, aby napříště  byly projekty zasazeny do rámce regionálního plánu tak, jak tomu bylo 

v návrzích pro Barcelonu (plán Macia – Sert)  a Varšavu (Waszawa Funkcjonalna – Syrkus, 

Chmielewski).86  

V Amsterodamu87 se pak zase zvažovalo, že by se v mantinelech funkcionálního města mělo 

přemýšlet  

o následujících tématech: regionální plánování (Syrkus), navrhování měst (Sert), reorganizace 

městských částí (Steiger) a stavební legislativa (Coates);88 v La Sarraz byl počet těchto témat 

ještě navýšen.  Z této situace vyplývá, že CIAM si chtěl téma funkcionálního města ponechat, 

ovšem měl zájem na tom jej dál rozpracovávat, jedním ze směrů mělo být regionální 

plánování.  

 

Na CIAM tak zřejmě začínaly mít vliv koncepce regionálního plánování tak, jak vznikaly 

hlavně v průběhu 20. a 30. let a možná někdy i dříve. V této době se zdají být vlivné 

především teorie dvou osobností: geografa Waltera Christallera z Německa a Patricka 

Geddese z Velké Británie. Walter Christaller měl například vliv na pojímání regionálního 

plánování tak, jak si jej vytvořil Le Corbusier. Ten tehdy smísil velmi vlivnou Christallerovu 

teorii o centrálních místech89 se svou vlastní tezí o třech výrobních jednotkách:90 zářícího 

města, lineárního města a zářícího statku a vesnice.91 Knihy a teorie Patricka Geddese (1854-

1932), 92  z nichž asi nejznámější je tzv. Valley Section, tedy řez údolím,93 měly vliv jak 

                                                 
86 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 95. 
87 Setkání CIRPAC ještě doplňovala rigidní výstava „Funkcionální město“, která zahrnovala 32 plánů měst tak 
jak byly prezentovány na IV. kongresu 
88Eric Mumford, (pozn. 1), s. 99 – 100. 
89 Christallerova kniha: Die zentralen Orte in Suddeutschland. Eine okonomischgeographische Untersuchung 
uber die Gesetzmassigkeit der Verbreitung und Entwicklung der Siedlungen mit stadtischen Funktionen tedy 
Centrální místa v jižním Německu. Ekonomicko-geografická studie  
o zákonitostech rozšiřování a vývoje sídel s městskými funkcemi vyšla roku 1933.  V této teorii ho zajímalo jak, 
velký regionální prostor mohou uspokojit služby umístěné v jednotlivých městských sídlech. Např. obchodní či 
zdravotní střediska jsou na každém malém městě a jejich spádové oblasti jsou okolní vesnice, zatímco letiště 
může být jen v městě hlavním a jeho spádová oblast je pak území celého státu apod.  Jistě by stálo za to 
vyzkoušet, zda-li stejná teorie neměla vliv i na české regionální urbanisty 30. let. Ať již přímo či nepřímo, 
vědomě či nevědomě, tuto teorii použili čeští plánovači ještě v éře socialismu, kdy řešili, „jak odstranit  anebo 
alespoň omezit rozdíly mezi dostupnosti základních služeb, které lidé potřebují pro uspokojení svých základních 
potřeb a pro provoz svých domácností. Jiří Musil, Urbanizace českých zemí a socialismus, in: Pavla Horská – 
Eduard Maur -Jiří Musil (ed.), Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a Evropa. Praha - Litomyšl 2000, s. 
266 –267. 
90 Kenneth Frampton,  Moderní architektura. Kritické dějiny, Praha 2004,  
s. 214. 
91 Rozpracované vyšlo až roku 1944 jako: Les Trois Établissements humains tj. Tři lidská sídla. 
92 Peter Hall, Cities of Tomorrow. An Intellectural History of Urban Planning and Design in the Twentieth 
Century, Oxford 1996, s. 137 – 148. 
93 Viz druhá část práce. 



v samotné Británii94 tak, také ve Spojených státech. Skrze několik setkání se  Geddesovým 

žákem stal Lewis Mumford, který měl zpočátku vliv na skupinu regionálních plánovačů  

ve městě New York a později ve 30. letech na Franklina Roosevelta a jeho New Deal.95  

 

Poměrně zásadní zvrat, vzhledem k tématu nejbližšího kongresu, nastal v červenu 1937,96 kdy 

Le Corbusier a jemu blízcí podobně smýšlející lidé97 zrušili rozhodnutí z La Sarraz 

s tvrzením, že nejpalčivějším problémem dnešní doby je bydlení, které je prý velmi úzce 

spojeno s tématem odpočinku.98 Základní osnova kongresu s tématem Bydlení a volný čas 

měla být následující: 1. projev Le Corbusier: Teoretická východiska; 2. Sert: Aplikace: města; 

3. Syrkus: Aplikace: venkovské oblasti. Proč nastala tato poměrně zásadní změna, nebylo 

dosud řádně vysvětleno. Zřejmé je však alespoň tolik, že téma funkcionálního města rigidně 

založeného  

na  „analytických“ a „vědeckých“ metodách pro tuto chvíli ustoupilo do pozadí, což ovšem 

neznamená, že by jej  

Le Corbusier nebo CIAM přestali vyznávat nebo se k němu v průběhu kongresu přestali 

hlásit, a namísto něj se náhle objevilo téma nové, spojené s péčí o blaho společnosti,  

o naplnění jejího volného času, o krácení její volné chvíle.99 Giedion po skončení kongresu 

vydal tiskem zprávu nazvanou „Habitation et loisirs“, kde důraz nepoložil na legitimizaci 

vědecké fáze moderní architektury, ale na její duchovní, sjednocující roli a spolu s Le 

Corbusierem tvrdil, že „výzkum moderní architektury by se měl rozšířit na pestré stránky 

života“.100  

 

Spolu s tématem volného času se do popředí dostala i otázka vesnice. Projednávala se 

například problematika její urbanizace či industrializace, byl přednesen referát o regionálních 

muzeích apod. Le Corbusier do Paříže pozval i sedláka-syndikalistu  Norberta Bézarda,101 

který ho před určitou dobou podnítil k zájmu o problematiku venkova, a v důsledku také 
                                                 
94 Geddesovy teorie měly velký vliv i na anglickou skupinu MARS, ale zřejmě až později. Ještě za války, ale 
především po ní je prosazovala výrazná osobnost poválečného CIAM Jaqueline Tyrwitt. Velmi inspirativní byly 
také později pro anglickou sekci Teamu X., především pro Petera a Alison Smithsonovi – tzv. Valley Section. 
95 Peter Hall, (pozn. 92), s. 149 – 164. 
96 Eric Mumfored, (pozn. 1), s. 110 – 111. 
97 Patřili sem Jeanneret, Perriand, Sert a Weissmann. 
98 Ve francouzštině loisirs, což by se ve zmíněném kontextu dalo přeložit jako aktivity spojené s volným časem. 
99 Často se poukazuje na to, že se o podobná témata ve Francii zajímala i vládnoucí Lidová fronta Leona Bluma 
nebo že na činnosti spojené s volným časem a urbanizací venkova se vlastně také zaměřovali syndikalisté,  
ke kterým se tehdy Le Corbusier vehementně hlásil. 
100 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 115. 
101 Ibidem, s. 112 – 113 nebo také Karel Stráník, Pátý internacionální kongres moderní architektury, in: Stavba 
XIV, 1937-38, s. 40. 



k zhotovení dvou dalších projektů podobných zářícímu a lineárnímu městu nazvaných zářící 

statek a zářící vesnice. Bézard na kongresu vystoupil s tématem Urbanizace venkova. 

Venkovu se rovněž věnovaly příspěvky maďarské a polské skupiny.102  

 

Československá skupina se pravděpodobně nezúčastnila žádným kongresovým referátem, 

vystavila pouze něco kolem dvaceti plánů zaobírajících se regionálním plánováním (viz výše 

– regionální plán Zlína). Zřejmě je s sebou přivezl jejich spoluautor Bohuslav Fuchs, který 

měl na kongresu ještě jeden zcela zvláštní úkol: roli vyjednavače ve věci reorganizace 

československé skupiny. Fuchs měl v architektonických kruzích zcela jistě větší autoritu a 

renomé nežli František Kalivoda, a tak ještě před odjezdem na kongres získal ujištění původní 

Teigeho skupiny, „že se bez zvláštních podmínek napojí na brněnské ústředí a že bude i 

souhlasit s tím, aby Kalivoda vedl sekretariát“.103 Na kongresu se mu pak zřejmě dostalo 

oficiálního posvěcení k tomu, aby se sám ujal reorganizace skupiny.104 František Kalivoda 

ještě v době, kdy se jednalo o místě konání příštího kongresu, vystoupil před shromáždění a 

zúčastněné pozval do Tatranské Lomnice.105 

 

Tento kongres byl zřejmě také premiérou dvou mužů,  

Le Corbusierových zaměstnanců, kteří měli po válce za československou skupinu sehrát 

významnou úlohu: Karla Stráníka a Václava Rajniše. Zatím není zcela jasné, kdo je vyslal a 

jaká byla jejich úloha. Karel Stráník zastupoval Karla Honzíka již na setkání CIRPAC v La 

Sarraz a je možné, že  

na kongresu měl úlohu pozorovatele či korespondenta,106 který měl o průběhu jednání podat 

zprávu časopisu Stavba.107  

                                                 
102 Venkovu se věnoval jak Szymon Syrkus (viz výše), tak i jeho žena Helena – ibidem, s. 40; o venkovu nebo 
lépe o restrukturalizaci mluvili také Maďaři. Řešení viděli v zřízení regionálních center s koncentrací sociálních, 
ekonomických, kulturních a technických zařízení pro obyvatelstvo venkova (?Christaller) - ibidem nebo také 
Monika Platzer, (pozn. 40), s. 99. 
103 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 89. 
104 Což vyplývá z Teigem sepsané zprávy , viz (pozn. 63). 
105Karel Stráník, (pozn. 101), s. 40. 
106 Pravděpodobně nikoliv delegáta, jelikož každá země měla právo  
na delegáty dva a jimi byli Fuchs a Kumpošt, oba často v zastoupení sekretáře Kalivody. Účast Václava Rajniše 
ovšem není potvrzená. Citace Vladimíra Šlapety je totiž nejasná a zřejmě při ní také došlo k záměně křestních 
jmen, namísto Václava je uváděn Martin. 
107 Karel Stráník, (pozn. 101), s. 38-40. Stráníkova zpráva je spíše chronologickým výčtem řečníků a 
příležitostně i výběrovým resumé jejich příspěvků. Problematice vesnice sice určitý prostor věnuje, zato téma 
volného času vyloženě přechází s tím, že pouze sdělí, že mu někdo věnoval menší či větší prostor. Celým textem 
se zato vine jako červená nit důraz na to, že kongres dává přednost praxi před teorií. Tyto narážky jsou 
jednoznačně používány jako výpady proti Le Corbusierovi, který je spíše s výsměchem pasován do role onoho 
teoretika, který nechce pochopit, že rozhodující je praxe. (Stráník o něm spíše s ironií píše: „básník, který dovede 
rozehřát … tento velký teoretik moderní architektury“). 



 

Bohuslav Fuchs po skončení kongresu pokračoval v úloze,  

ke které ze zavázal, v reorganizaci skupiny. Hned na podzim se Karel Teige opět ujal vedení 

pražského sekretariátu, který měl paralelně spolupracovat s brněnským,108 a na počátku roku 

1938 se konala, opět z iniciativy Bohuslava Fuchse, tzv. „předporada“ týkající se obnovy a 

reorganizace skupiny. Pozváni na ni byli vedle Bohuslava Fuchse, Jiří Kroha, Adolf Benš, 

František Fiala, Jaromír Krejcar, Jan Gillar a Karel Teige, který ze schůze pořídil vlastnoruční 

zápis.109 Tento zápis je svědectvím, že skutečně existovala vůle k vytvoření nové skupiny, 

v které by snad mohli pracovat všichni členové.110 Plánovala se společná práce s vymezením 

širokého okruhu témat111 a nový časopis. Padlo také vyjádření k „politické otázce“, kdy se 

skupina vymezila jako sdružení „nepolitické“ ovšem s tím, že svým členům v některých 

otázkách, týkajících se např. sociologie architektury nebo boje proti architektonické a kulturní 

reakci, ponechá „úplnou volnost názorů“ a s tím, že se pokládá za „složku intelektuálního 

antifašistického tábora“. Všem plánům, které byly, zdá se, na dobré cestě k podnětné práci, 

však učinila přítrž válka.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
108 Vladimír Šlapeta, (pozn. 20), s. 89. 
109 Část tohoto zápisu je otištěna v: Jiří Brabec - Vratislav Effenberger -Květoslav Chvatík (ed.), Karel Teige. 
Výbor z díla II. Zápasy o smysl moderní tvorby. Studie z třicátých let, Praha 1969, s. 568 – 569; originál je 
v Teigeho pozůstalosti nyní v majetku paní Effenbergerové,  je však neúplný. 
110 Otázka členství je vymezena poněkud krkolomně. Členstvo totiž mělo být „sestaveno výhradně z těch členů, 
kteří aktivně pracovali ...ve skupině ... v době mezi frankfurtským a athénským kongresem, a kromě toho z osob, 
které mimo skupinu působily svou praxí a činností ve směru shodném se směrnicemi skupiny“. Jako příklad je 
uveden Jiří Kroha.  
111 1. Obecná teorie architektury a urbanismu; 2. Bytová otázka;  
3. Osidlovací a regionální plány; 4. Sociologie architektury; 5. Psychologie architektury; 6. Historie architektury. 
Konkrétně se nová skupina chtěla věnovat: Problému Velké Prahy a Velkého Brna; dále Výstavě 
architektonických problémů, Novým ideovým proudům v avantgardní mezinárodní architektuře, Boji proti 
reakci v architektuře, Poměru architektury k umění atd. 



 

CIAM PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE 
 

První poválečný kongres CIAM  se konal v anglickém Bridgwateru roku 1947 a poslední 

v holandském Otterlu roku 1959. O všech poválečných kongresech existuje obecné povědomí, 

že měly odlišný charakter od kongresů meziválečných.112  Katalánský architekt a historik 

moderní architektury Ignasi de Solà-Morales ve své eseji Architektura a existencionalismus 

navrhuje,113  aby se termín existencionalismus nepovažoval výhradně za pojem z oblasti 

filosofie, ale aby se rozšířil na celé kulturní prostředí, „které  

s sebou přineslo nové uspořádání etických a estetických stanovisek, vyšlých z alternativní 

koncepce jedince a společnosti, a které následně iniciovalo zásadní změny v architektuře 

v období po druhé světové válce“.  

 

Tento názor jako by byl imanentně přítomný jak v prohlášení, ve kterém si poválečný CIAM 

stanovuje svůj nový cíl, jímž bylo „pracovat na vytvoření hmotného prostředí, které uspokojí 

emocionální a hmotné potřeby člověka a bude stimulovat jeho duchovní růst“,114 tak i 

v tématech, která se  

na půdě CIAM projednávala. Patřilo mezi ně: vnímání architektury obyčejným člověkem, 

syntéza umění (obě témata byla projednávána v rámci šestého a sedmého kongresu 

v Bridgwateru a Bergamu - 1947 a 1949), srdce města (téma osmého kongresu v Hoddesdonu 

- 1951; vlastně metafora veřejných prostranství) a naposled také Charte de l´habitat (téma 

devátého a desátého kongresu v Aix-en-Provence a Dubrovníku – 1953 a 1956; tato nová 

charta měla nahradit nebo alespoň být doplněním Charte d´Athène).   

 

Mnozí badatelé však upozorňují na to, že naplnění tohoto nového cíle bylo přímo úměrné 

počtu jak odbytých kongresů, tak i participaci osobností, které později patřily k Teamu X 

(Alison a Peter Smithsonovi, Aldo van Eyck, Shadrach Woods, Georges Candilis, Jacob 

                                                 
112 Kenneth Frampton - ve své knize Moderní architektura. Kritické dějiny. Praha 2000, s. 316 - 317 -  rozlišuje 
tři fáze CIAM:  první, která zahrnovala první tři kongresy (La Sarraz, Frankfurt, Brusel) a byla prý 
nejdoktrinálnější; největší vliv měli německy mluvící architekti Neue Sachlichkeit; druhou (Athény, Paříž), jíž 
dominovala osobnost  
Le Corbusiera, který přesunul důraz na plánování města; a konečně třetí poválečnou, kde liberální idealismus 
triumfoval nad materialismem raného období a kdy se CIAM pokusil překonat abstraktní sterilitu funkčního 
města. 
113 Ignasi de Solà-Morales, Architektura a existencionalismus, in: Ignasi  
de Solà-Morales, Diference. Topografie současné architektury, Praha 1999, s. 29 – 35. 
114 Sigfried Giedion, A Decade of Contemporary Architecture, Zürich 1954, s. 12 a 23. 



Bakema a další). Byli to prý teprve tito mladí architekti, kteří nejplněji postavili člověka a 

posléze i lidské společenství do středu své architektonické a urbanistické teorie a praxe.115 

Zřejmě by toho nebyli dosáhli, kdyby se intenzivněji nezačali zajímat o takové humanitní 

disciplíny, jakými byly sociologie, etnologie nebo antropologie.116  Výrazněji na sebe začala 

tato generace architektů upozorňovat někdy kolem kongresu v Aix-en-Provence, kdy jí byla 

také svěřena příprava kongresu následujícího, který se nakonec konal v Dubrovníku. Kongres 

v Otterlo byl již zcela pod jejich taktovkou.  

 

Existencionalistické a humanistické programy a témata však nebyly jedinou problematikou, 

kterou na povrch vynesla válka. Zůstala po ní zničená celá města a vesnice, regiony i země. 

Mnohá odvětví národního hospodářství byla zničená a vyžadovala rekonstrukci, nefungovala 

ekonomika, průmysl, doprava, zdravotnictví ani školství, miliony lidí neměly kde bydlet. 

Tento stav u architektů a urbanismu opět oživoval témata dobře již známých koncepcí 

regionálního a národního plánovaní, které byly samozřejmě i předmětem debat 

Mezinárodních kongresů moderní architektury. Vkradla se s nimi však i představa 

analytického a racionalistického myšlení Athénské charty, která tentokráte dostala podobu 

rastru CIAM (ve francouzštině grille de CIAM), jednoduché tabulky, která měla v řádkovém 

záhlaví pod sebou řazené čtyři základní funkce moderního města: bydlení, práci, dopravu a 

odpočinek.117 

 

Mnoho ze zmíněných témat však na půdě CIAM nebylo úplně nových. Většina z nich se 

objevila již za války, nebo dokonce již před válkou ve třicátých letech. Patřily sem například 

otázky monumentality, regionálního plánování, center měst apod. Zájem o téma 

monumentality byl na půdě CIAM umocněn nástupem neoklasicismu ve stalinistickém 

Sovětském svazu, nacistickém Německu a v neposlední řadě také ve fašistické Itálii.118 

Organizace na tyto projevy reagovala od samého počátku velmi negativně. Podnětem byl 

výsledek soutěže  

                                                 
115 Např. Kenneth Frampton,  (pozn. 1), s. 317 – 326; speciální číslo časopisu Rassegna: The Last CIAMs, sv. 
14, č. 52 (4), 1992; nebo poslední kniha o Team X.: Max Risselada – Dirk van der Heuvel (ed.), Team 10 1953 – 
1981. In Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005.  
116 Smithsonovi se zajímali o výsledky sociologických výzkumů ve staré dělnické čtvrti Bethnal Green, které jim 
jako členka výzkumného týmu zprostředkovávala žena fotografa Nigela Hendersona Judith. Candilis a Woods 
mnohdy při navrhování nového bydlení v Casablance vycházeli z etnografických výzkumů, které se tou dobou 
v Maroku prováděly; Aldo van Eycka mimořádně zajímala antropologie apod.; podrobněji viz dále. 
117 Podrobněji o poválečném regionálním plánování a CIAM rastru – viz dále. 
118 Protože se jednalo o neoklasicistické slohy, dá se velmi snadno předpokládat, že se spolu s otázkou 
monumentality vynořila i otázka syntézy umění, tj. vzájemného vztahu architektury, malířství a sochařství. 



na Palác sovětu v Moskvě, ve které byl  Le Corbusierův projekt opět odmítnut ve prospěch 

klasicizujících návrhů. CIAM  

na tuto situaci reagoval tak, že z Barcelony, kde právě probíhalo zasedání CIRPAC (1932), 

poslal Stalinovi  

do Moskvy dva vzdoro-dopisy. V prvém mu „vyhrožovali“, že  

za stávající situace není možné, aby se plánovaný IV. kongres konal v Sovětském svazu,119 

zatímco druhý doprovodili fotomontáží, která vítězný projekt stavěla na roveň s „pseudo-

moderním“ berlínským skladištěm ve stylu Art deco a  

s „pseudo-moderním“ kostelem od Fritze Hogera rovněž  

v Berlíně.120 (obr. 1)  

 

Úkolem CIAM se napříště mělo stát vyrovnání se  

s klasicizujícími tendencemi jdoucími napříč Evropou, respektive nabídnout vlastní řešení 

problému monumentality. Promyšlenější a ustálenější koncepce na toto téma vznikaly až za 

války na americké půdě, kde se tématem monumentality zabývala mimo jiné trojice mužů 

velmi úzce spjatá s organizací CIAM – patřili mezi ně Sigfried Giedion, J. L. Sert a Fernand 

Léger. Jejich definice a názory z této doby lze víceméně považovat za výchozí stanoviska 

poválečného CIAM.  

O monumentalitě tvrdili, že by měla ztělesňovat přání a aspirace lidského společenství a měla 

by odpovídat jejímu vnitřnímu cítění.121 V žádném případě by však neměla být vyjadřována 

klasicizujícími formami. Naopak. Žádoucí bylo vytvoření nového uměleckého výrazu, na 

kterém by moderní architekti spolupracovali se sochaři a malíři a používali by  

při tom výhradně moderních vyjadřovacích prostředků.122 Monumentality tak mělo být 

dosaženo jakousi novou moderní syntézou umění. Přesvědčení, že by monumentalita měla 

vzejít z idejí či přesvědčení sdílených celým demokratickým společenstvím, již nemělo 

daleko k tomu, spojit si ji s veřejnými prostranstvími vnímanými jako místa, kde se lidé 
                                                 
119 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 72.  
120 Ibidem. 
121 Tato definice vyplývá z jejich Devíti bodů k monumentalitě, především z bodů 1 a 2. Devět bodů již bylo 
přetištěno v bezpočtu publikací, francouzská verze se nachází  např. Sigfried Giedion, Architecture et vie 
collective, Paris 1980; anglická verze Joan Ockman (ed.), Architecture Culture 1943 – 1968. A Documentary 
Anthology. New York 1993, s. 27.   
122 Je třeba poznamenat, že za války se tématem monumentality zabývalo vícero architektů a vyjádření pomocí 
syntézy se zdá být typické právě 
pro okruh umělců a teoretiků kolem CIAM, tedy pokud alespoň zhruba srovnáme názory Švýcara Petera Mayera 
publikované v časopise Werk, kde bychom se mohli dočíst, že pro výjimečné společenské zakázky by bylo 
nejlépe použít historických klasických forem a pro řešení profánních úkolů např. funkcionalistických forem; a 
názory Luise Kahna z té doby, který tvrdil, že „Monumentalita je enigmatická. Nemůže být vytvořena záměrně.“ 
Byla pro něj duchovní kvalitou, která byla vlastní struktuře stavby.  



navzájem setkávají a kde sídlí všechny veřejné instituce. Takto chápané pojetí monumentality 

dále rozvinul a do podoby „urbanismu“ převedl  J. L. Sert,123 který napsal, že zvláště  

ve velkých městech „jsou občanská a kulturní centra tím nejdůležitějším prvkem … mozkem a 

řídícím zařízením“ a měli bychom v nich tudíž nacházet „univerzitní budovy, muzea, 

centrální veřejné knihovny, …  části obzvláště vyhrazené  

k společnému sdružování, monumenty, které by představovaly výrazné body dané oblasti, a 

taktéž symboly společných lidských aspirací“.124 Tato Sertova teoretická poloha brzy dosáhla 

i konkrétní projektové podoby v návrhu na výstavbu nového brazilského města, tzv. Motor 

City,125 kde bylo zvláště podrobně zpracováno právě centrum. Vedle Le Corbusierova 

projektu na francouzské město St. Dié, jehož centrum bylo rovněž detailněji ztvárněno, se 

Motor City stalo jakýmsi východiskem-prototypem toho, jakou představu si CIAM začal 

vytvářet o podobě poválečných městských center. 

 

Přestože představy CIAM o urbanismu a regionálním plánování byly známy již ze třicátých 

let a projednávaly je kongresy v Athénách a v Paříži, prostor k jejich širšímu propracování a 

převedení do knižní podoby tak, aby se s nimi mohla seznámit i širší odborná veřejnost, nastal 

až za války. Byl to především případ velmi skromných závěrů IV. kongresu, které zůstávaly 

v podobě tzv. Konstatování (Constantations). V Americe, kam emigrovali někteří přední 

členové CIAM, jako Gropius, Sert či Giedion, se teze tohoto dokumentu staly východiskem 

knihy J. L. Serta: Can your Cities Survive?,126 jejímž hlavním cílem bylo propagování 

myšlenek CIAM  

ve Spojených státech.127 Oddíly Sertovy knihy víceméně odpovídaly ciamskému dělení města 

na čtyři základní funkce: bydlení, práci, dopravu a odpočinek. Výpovědní hodnota publikace 

                                                 
123 Jeho esej The Human Scale in City Planning/Lidské měřítko v městském plánování vyšla spolu s esejí 
Sigfrieda Giediona: The Need for New Monumentality/Ztracený smysl pro monumentalitu v knize editované 
Paulem Zuckerem, New Architecture and City Planning, New York 1944. Oba příspěvky vyšly krátce po 
zveřejnění Devíti bodů. Ve sborníku byl i příspěvek Luise Kahna na stejné téma.  
124 Eric Mumford upozorňuje na to, že tento koncept vnímání veřejných prostranství je převzatý z hnutí City 
Beautiful (Krásné město) a že jej Sert možná do svých teorií začlenil v reakci na kritiku své knihy Can Our 
Cities Survive?, která vzešla od Lewise Mumforda, který jejímu autorovi vytýkal, že město přeci není složeno 
pouze ze čtyř funkcí, ale že je třeba také myslet na funkce politické, kulturní a vzdělávací. Citace je převzata 
z knihy Eric Mumford, (pozn. 1), s. 152. 
125 Plány na Motor City si na Sertovi žádal Josef Havlíček, když po ukončení práce na budově OSN (viz níže) 
opouštěl New York. Bohužel Serta ve velkoměstě nezastihl, a tak jej žádal, aby mu je zaslal poštou, že by je prý 
rád uveřejnil v českém časopise Architekt. Dopis je uložený ve Frances Loeb Library v Sert Collection pod 
číslem E 002 na Harvard Design School ve Spojených státech, za jeho zaslání děkuji paní Ines Zalduendo. 
126 Sertově publikaci Američan Eric Mumford, (pozn. 1), věnoval zvláštní subkapitolu: CIAM as Propaganda: 
Sert´s Can Our Cities Survive?, s. 131 – 142. 
127 Tento úkol byl ovšem velmi obtížný, protože CIAM v této zemi neměl nijak velké zázemí a ani za války se je 
nedařilo získat. Jako konkurenční působily především koncepce Lewise Mumforda, který k Sertově knize odmítl 
napsat úvod, jelikož pochyboval o tom, že by město mohlo být určeno pouze čtyřmi funkcemi: bydlení, 



ovšem nespočívala v síle textů, ale v působivosti reprodukcí, kde každá funkce byla 

doprovázena anonymními ilustracemi, které představovaly práce členů skupiny CIAM.  

 

Konstatování byla východiskem i Le Corbusierovi, který již v době své spolupráce s režimem 

Vichy128 pracoval na knize, která se později stala známá pod názvem Athénská charta (poprvé 

vyšlo až roku 1943). I Le Corbusier zachoval rozvržení knihy na čtyři části podle funkcí, jinak 

ovšem s dokumentem nakládal zcela podle svého.129 První stručný bod týkající se města 

rozpracoval do bodů osmi a část nazval Město a jeho region; závěr, který se původně 

jmenoval Shrnutí, přejmenoval na Body doktríny; každý z 95 bodů opatřil vlastní glosou 

nesenou ve zvláštní lecorbusierovské rétorice. Poté,co se rozešel s režimem Vichy (1942), 

založil skupinu ASCORAL, která svou další činnost za války soustředila na práci  

na publikacích většinou zaměřených na urbanismus a regionální plánovaní, přičemž oba tyto 

pojmy často splývaly.130 Po dokončení práce na Athénské chartě věnoval úsilí rozpracovávání 

svých regionalistických teorií týkajících se zářícího města, lineárního města a zářící vesnice, 

které měl načrtnuté již před válkou a které roku 1945 vydal pod kompletujícím názvem jako 

Les trois établissements humains (1945) - Tři lidská sídla. Jinou knihou, na které v této době 

taktéž pracoval, bylo například Manière de pense l´urbanisme – Jak přemýšlet o urbanismu 

(1946). 

 

Zvláštní význam a podobu měly za války urbanismus a regionální plánování ve Velké 

Británii, na kterých se z velké části podíleli také členové skupiny MARS (Modern 

Architectural Research Group). Byl zde jednak nový plán britské skupiny týkající se Londýna 

– vytvořili jej v Německu narozený architekt Arturn Korn a Felix Samuely, a pak také aktivity 

nové členky skupiny Jacqueline Tyrwhitt131  

                                                                                                                                                         
dopravou, prací a odpočinkem. Ptal se po funkci politické, vzdělávací a kulturní, které se ve funkcionalistické 
doktríně CIAM neobjevovaly. 
128 Le Corbusier pracoval v komisi pro obnovu a jeho práce byla původně zamýšlena jako základ budoucí 
legislativy k obnově válkou zničené země.  Toto pojetí se samozřejmě podepsalo i na podobě dokumentu. 
129 Eric Mumford, (pozn. 1), s.  153 – 159. 
130 Jejich plánované množství mělo dosáhnout až počtu deseti. 
131 Mary Jacqueline Tyrwhitt (1905 – 1983) vystudovala sice zahradní architekturu, ale vždy ji zajímaly sociální 
a ekonomické aspekty plánování. Na rozhraní let 1936 – 1937 strávila devět měsíců na Technische Hochschule 
v Berlíně. Podle vlastních slov si vybrala Berlín částečně proto, aby zjistila, co se s dřívějšími městskými 
strukturami stalo za Hitlera, a částečně proto, aby mohla zakusit život za totalitního režimu. Roku 1938 získala 
tříroční grant ke studiu problémů spojených s plánováním a od roku 1941 do roku 1948 zastupovala E. A. A. 
Rowse, který byl ve vojenské službě, jako ředitelka studií na School of Planning and Research for Regional 
Development na London University. V poválečném období, po setkání se Sigfriedem Giedionem, zintenzívnila 
vztahy s vedením CIAM a Giedionovi navíc dělala překladatelku a editorku. Roku 1949, v době konání kongresu 
v Bergamu, sama editovala další vydání knížky Patricka Geddese Cities in Evolution a napsala k ní úvod. Od 
roku 1951 byla výkonnou sekretářkou CIAM. Od roku 1948 taktéž působila jako lektorka  



(do skupiny MARS vstoupila až roku 1941). Tyrwhitt byla zastánkyní a propagátorkou 

koncepcí regionálního plánování tak, jak je vytvořil, a to lze říci téměř s jistotou, zakladatel 

regionálního plánování Sir Patrick Geddes. Jeho nejvýznamnější a snad také nejvlivnější 

regionalistickou koncepcí je teorie nedotknutého či přirozeného kraje (natural region),132 

které se dočkalo taktéž převedení do schematické podoby nazývané „řez údolím“(Valley 

Section). (obr. 2) Geddes byl přesvědčen, že každé regionální plánování musí začít 

výzkumem,133 a to nejdříve výzkumem (přírodních) zdrojů, které se v určitém kraji nacházej

poté výzkumem reakcí člověka na tuto výchozí situaci a nakonec výzkumem spletit

výsledného komponentu kultury daného kraje.

í, 

ého 

iolog Frederic  

                                                                                                                                                        

134 Šlo v podstatě o přetavení starší trilogie 

vztahů: místo – práce –folklór, jak o nich mluvil francouzský soc

Le Play (1806 – 1982).135 Nejdříve se sledovala topografie a přírodní zdroje daného kraje 

(hornatý kraj, možnost těžby např. uhlí), poté vliv na způsob obživy člověka (horník), a 

nakonec na zvláštní druh folklóru, který z toho střetnutí vznikl.  Tyrwhitt prostřednictvím 

APRP (Association of planning and Research for Regional Development) pořádala pro 

architekty a inženýry, kteří byli za války donuceni nastoupit vojenskou službu, 

korespondenční kurzy regionálního plánování, které  

po válce přešly na běžnou výuku. Ve všech těchto kurzech či příručkách,136 které k nim 

vydávala, byly permanentně přítomny koncepce Patricka Geddese. Velká Británie byla  

na poválečnou situaci skutečně dobře připravena: politici  

ve spolupráci s architekty schválili několik zákonů a opatření,137 které položily dobrý základ 

národnímu, regionálnímu a městskému plánování. 

 
ve Spojených státech. Zde si ještě v době před vydáním slavné knihy Kevina Lynche The Image of the City 
dopisovala s jejím autorem  
o výzkumech, které vedly k jejímu vydání. Tyrwhitt se spolu se svými studenty zabývala podobnými výzkumy.  
Od roku 1955 působila na Harvard University, zatímco paralelně spolupracovala s Řekem Constantinem 
Doxiadisem, a roku 1969 se natrvalo přestěhovala do Řecka. Od této doby také přednášela pro různé organizace 
v Japonsku, Singapuru a Malajsii. Byla konzultantkou při OSN, kde se zabývala problémy bydlení a vzdělávání 
v Indonésii, západní Africe a Sovětském svazu. Huws C.Nagashima,  M. J. Tyrwhitt: Annotated Curriculum 
Vitae“, in: Ekistics,  
č. 314/315, r. 1985, s. 403 – 7; a archiv RIBA – korespondence s Lynchem 
132 Výraz  „natural region“ se obtížně překládá, jde vesměs o kraj nedotknutý vlivem průmyslu, o „čistou“ 
podobu regionu, na který nedopadají důsledky vzešlé z existence velkých měst, o panenskou krajinu. 
133 Ze vztahu nejdříve výzkum, poté plánování se později stalo zaklínadlo regionálního plánování. Zemský 
studijní a plánovací ústav v Brně (viz dále) měl – vedle třetího propagačního oddělení - přesně tyto dvě části, což 
ostatně vyplývá i z jeho názvu. Geddesova výzkumná metoda byla přetištěna v následující antologii: Patrick 
Geddes, Průzkum města pro účely urbanismu, in: Karel Maier (ed.), Urbanistická čítanka 1. Vybrané texty 
uranistické literatury XX. století, Praha 2000, s. 11-14. 
134 Peter Hall, (pozn. 92), s. 140 – 143. 
135 Ibidem. 
136 Mezi vydané knihy patřily např. Adapting Wartime Sites to Post-War Uses a  Maps for the National Plan.  
137 Patřili sem například Town and Country Planning Act; Barlow Report; Scott Report; Uthwaite Report; The 
County of London Plan.  



 

I když můžeme tvrdit, že existovala návaznost témat monumentality a regionálního plánování, 

která se objevila  

ve 30. letech, dále byla rozpracována za válečného období a vzhledem ke své aktuálnosti 

nabyla na významu i po válce, existence samotné organizace takto jednoznačnou paralelu 

nevykazovala – CIAM byl s vypuknutím války téměř rozpuštěn a výhlídky na jeho další 

činnost byly nejisté. Většina vedoucích členů organizace emigrovala do Spojených států, kde 

teprve knihu J. L. Serta Can your Cities Survive? lze chápat jako snahu o šíření myšlenek 

CIAM  na americké půdě a taky jako jistou naději na obnovení organizace. Novým důležitým 

podnětem však bylo až založení UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation 

Administration), která vznikla roku 1943 a jejím cílem bylo „obnovovat zničená území 

Evropy tak, jak budou osvobozována“.138 V reakci na tuto skutečnost vznikla Newyorská 

skupina CIAM pro obnovu a poválečné plánování (New York CIAM Chapter for Relief and 

Postwar Planning, květen 1944),139 která se snažila zajistit si na uvedeném úkolu svůj díl.140 

Myšlenky CIAM však začaly být široce uznávané až po válce, což se projevilo také tak, že se 

poměrně velké množství jeho členů spolupodílelo  

na projektování nového sídla OSN v New Yorku.  

 

New York se po vítězství spojenců ve druhé světové válce stal synonymem světového 

politického centra, kde si své hlavní sídlo rozhodla vystavět i Organizace spojených národů. 

Vedení projektových prací na novou budovu bylo svěřeno dvojici architektů Le Corbusier a 

H. H. Harrison, kteří ke spolupráci přizvali ještě další účastníky. Patřili mezi ně Niemeyer 

(Brazílie), Nowicki (Polsko), Markelius (Švédsko), Brunfaut (Belgie), Soilleux (Austrálie), 

Cornier (Kanada), Ssu-ch´eng Liang (Čína), Bassov (Sovětský svaz), Robertson (Velká 

Británie).  

 

Teprve později bylo pozváno ještě několik dalších architektů, takže se jejich počet zvýšil na 

šestnáct; Československo zastupoval Josef Havlíček,141 dlouholetý člen CIAM. Ten však už 

nemohl mít na podobu budoucí stavby velký vliv, protože, jak sám podotknul: „Le 

                                                 
138 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 145. 
139 Ibidem, s. 145 –149. 
140 Jak doložil H. H. Harrison, jednání této skupiny byla zmatená a bezkoncepční a navíc z nich nevzešel žádný 
konsensus, ve kterém by bylo řečeno, jaký má skupina program a jaké jsou její cíle. Navenek se jí však zřejmě 
dařilo vystupovat dosti suverénně. 
141Eric Mumford, (pozn. 1), s. 311, pozn. 134 - nebo také Josef Havlíček, Návrhy a stavby, Praha 1964, s. 97. 



Corbusierova koncepce, podporovaná obdobnými náčrty Niemeyerovými, byla po mnoha  

diskusích 

 o základních principech přijata všemi zúčastněnými už někdy v březnu, …“142 a to i když se 

prý jeho náčrt panu Harrisonovi líbil (obr. 3) a „slíbil mu pomocné síly k prokreslení“.143 I tak 

však Le Corbusierovi v hlavě utkvěla jedna jeho poznámka, kterou pronesl ve chvíli, kdy prý 

práce na projektu dospěla k mrtvému bodu a kdy se začalo mluvit o „obecném sklonu 

k složitostem, zatímco konečná východiska bývají po mnohé námaze nakonec prostá“. 

Havlíček prý tehdy pracovní skupinu obeznámil „se starodávným posměškem na činnost 

někdejší rakousko-uherské byrokracie: warum so einfach, wenn´s so schön kompliziert geht – 

proč tak jednoduše, když to jde tak krásně složitě“.144 Le Corbusier si na tuto „poučku“ 

vzpomněl ještě téhož roku na kongresu v Brigdwateru,  kdy ho českoslovenští delegáti žádali, 

aby na pohlednici  

pro nemocného Havlíčka připojil také svůj pozdrav. Na přední stranu pohlednice tehdy připsal 

francouzskou verzi zmíněného úsloví: „Pourquoi chercher a faire simple, quand c´est si 

facile de faire complique?“ Pod tuto větu pak Havlíčka podepsal, přidal ještě svůj podpis 

v podobě havrana145 a poděkování. (obr. 4)146 Možná, že právě ono je důkazem toho, že 

okřídlené české úsloví zesměšňující rakouskou monarchii tehdy mohlo napomoci k posunutí 

zablokovaného projektu na budovu  

OSN …. 

 

 

SITUACE ČESKOSLOVENSKÉ SKUPINY PO DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLCE  

 

Těsně před válkou vše nasvědčovalo tomu, že by se přece jenom mohly obě znesvářené 

československé skupiny, jedna „pražská“ a druhá „brněnská“, sloučit a dohodnout se  

                                                 
142 I když se Le Corbusier prohlásil za jediného autora projektu určeného k provedení (42G) a Oscar Niemeyer 
navrhoval, že by autorství mělo být připsáno celému architektonickému kolektivu, postavená budova je dnes 
přičítána Harrisonovi a Abramowitzovi, jejichž firma stavbu prováděla. 
143Josef Havlíček, (pozn. 141), s. 97. 
144 Ibidem, s. 160 – 161. 
145 Umělecký pseudonym Le Corbusier, což může znamenat jak havran, tak i havranář, spolu vymysleli tehdy 
ještě Charles Edouard Jeanneret a malíř Ozenfant, který k tomu tehdy prý podotknul: „Ve středověku kostely 
s farářem, kostelním sluhou a zvoníkem měly také CORBUSIERA, který nosil – … - samostříl na havrany, kteří 
usedali na kříž zvonice a odtud káleli. Vaše role je právem nasr…. na architekturu; a ostatně vaše hlava je 
hlavou havrana (corbeau), vaše jméno pro Vás bude jako rukavice.“ Citováno podle článku Petra Rezka, Le 
Corbusier 1920-1928: Havran nebo havranář?, Umění LIV, 2006.  
146 Josef Havlíček, (pozn. 141), s. 161. 



na společné kreativní práci. Existence dvou skupin v jedné zemi byla na závadu nejen proto, 

že stanovy CIAM tento stav neumožňovaly, ale především proto, že znemožňovala oficiální 

vystupování československé skupiny (např. problémy „brněnské“ Kalivodovy skupiny při 

prezentování své práce  

na kongresech apod.). Ovšem ze situace na české poválečné scéně vyplývá, že „předporada“, 

kterou v rámci reorganizace skupiny inicioval Bohuslav Fuchs někdy  na počátku roku 1938, 

byla skutečně jen předporadou a že k žádné skutečně závazné dohodě nedošlo. Po válce se 

totiž opět ustanovily skupiny dvě.  

 

Ve Švýcarsku vyjednával Kalivoda s Giedionem  

o znovuustavení československé skupiny již někdy počátkem léta roku 1946147 a byl následně 

požádán, aby skupinu jako její předválečný sekretář reorganizoval.148 Podle navazujících 

dopisů od Kalivody a Havlíčka mělo být nové jádro skupiny složeno z menšího počtu 

architektů a urbanistů, kteří by tvořili její tzv. „arbeitskader“; měli sem patřit149 především 

Josef Havlíček (Praha), Karel Honzík (Praha), Bohuslav Fuchs (Brno), Emanuel Hruška 

(Praha, Brno), František Fiala (Praha), František Kerhart (Praha) a Jaroslav Grunt, eventuálně 

také Josef Mrkos (Brno), Jindřich Kumpošt (Brno), Ladislav Machoň (Praha) a snad i další 

věrní členové Josef Polášek (Brno), Jan Víšek (Praha), Endré Steiner (Bratislava). Složení 

tedy zhruba odpovídalo Kalivodově předválečné skupině. Její obnovená podoba měla mít dvě 

části, pražskou a brněnskou, a jejími delegáty měli být výhledově Josef Havlíček a Bohuslav 

Fuchs s tím, že by Kalivoda opět vedl sekretariát.  

 

Ovšem asi ve stejné chvíli se nezávisle na této skupině začala znovu ustavovat i původní 

Teigeho skupina, s jejímž členstvem první skupina zřejmě vůbec nepočítala. Karel Teige o 

tom psal své blízké přítelkyni malířce Marii Pospíšilové: „Dostali  jsme asi v červenu vzkaz 

od Marta Stama z Amsterodamu a ihned jsme znovu ustavili čs. skupinu kongresů …Ve 

skupině je Krejcar, Kroha, Fuchs(?), já a jiní bývalí členové skupiny. Hned po obnovení 

skupiny jsme poslali shodné dopisy  

1) Giedionovi, 2) van Eesterenovi a do Amsterodamu a  

                                                 
147 Jak vyplývá z korespondence uložené v centrálním archivu CIAM  -  
gta/ archive – v Curychu. Dopis Giediona Kalivodovi z 25. 7. 1946 uložený ve složce 42-SG-3-393 a dopis 
Kalivody Giedionovi z 3. 7. 1946 ve složce 42-SG-3-410.  
148 Ibidem. 
149 Podle přílohy dopisu, kterou zaslal dne 3. 7. Kalivoda Giedionovi  
do Curychu (viz pozn. 147). 



3) Martu Stamovi tamtéž. …Že čekáme na pokyny a hned bychom se dali do práce.“150 

Sekretářem měl být Jaromír Krejcar a jejím „předsedou“ Karel Teige.151 Zmíněný dopis 

ovšem obsahoval také prohlášení, že František Kalivoda není oprávněný k vyjednávání za 

československou skupinu, protože za války spolupracoval s Němci a podílel se na vyhánění 

obyvatelstva ze země. Z těchto důvodů se prý dokonce zvažuje jeho vyloučení z BAPS.152 

 

Kalivoda byl Teigeho skupině trnem v oku již v době meziválečné a nově s ním z důvodu 

údajné kolaborace odmítala spolupracovat i po válce. Tento muž se tak na delší dobu stal 

zástěrkou osobních a ideologických sporů, které přetrvávaly ještě z dob meziválečné 

avantgardy153 a které doprovázely boj o legitimitu obou skupin. Každá z nich se přitom ve 

svůj prospěch snažila využít zahraničních styků, čímž také mírně rozbouřila mezinárodní 

vody. Na straně Teigeho stál Mart Stam, který krátce po prvním setkání CIRPAC v Curychu 

(25. – 29. května 1947) rozeslal oběžník,154 ve kterém Kalivodu označil za „bezvýznamného 

obchodníčka, který vlastně nikdy nic nedokázal a ve své zemi se těší pramalé důvěře“. K tomu 

ještě uvedl, že o Kalivodově kolaboraci získal natolik „jednoznačné a ucelené zprávy“, že se 

pozastavuje nad tím, „že jsme s tímto člověkem vůbec kdy co měli.“ Teige měl navíc 

v Curychu svou dobrou přítelkyni Marii Pospíšilovou, ženu československého obchodního 

vyslance v Curychu,155 kterou Giedionovi doporučoval jako „znalkyni pražských uměleckých 

kruhů“,156 u které by se eventuelně mohl o Kalivodově případu informovat. Na druhé straně 

                                                 
150 Dopis je citován v knize: Vratislav Effenberger, Vývojová cesta, in: Jiří Brabec – Vratislav Effenberger, 
Karel Teige. Výbor z díla III. Osvobozování života a poezie. Studie ze čtyřicátých let. Praha, 1994, s. 628. 
151 Gta/archiv, složka 42-SG-3-403; dopis má datování 23. 7. 1946. 
152 Ibidem. 
153 Když si Teige připravoval rukopisný koncept dopisu pro Giediona datovaný 17. 5. 1947, nemohl najít správné 
přízvisko, jak Kalivodu co nejvýstižněji nazvat. Svá označení několikrát přeškrtnul. Druhá verze zněla asi: 
„těžce zkorumpovaný pán“, ovšem nakonec napsal: „osoba pana Kalivody“. Koncept dopisu je uložený 
v Památníku národního písemnictví: inv. č. 85. Vratislav Effenberger pak ještě upozorňuje na lektorský posudek 
Karla Honzíka ke knize Karla Teigeho Moderní architektura v Československu (1947) z 25. 3. 1947, kde prý 
Honzík důrazně odkazuje „ke svým vlastním spisům, v nichž oponuje vědecké základně funkcionální architektury 
a trvá na umělecké koncepci architektonické tvorby“.  
In: Vratislav Effenberger,  (pozn. 150), s. 629.  Podobně, ovšem ve zcela opačném duchu, tomu bylo i u Karla 
Teigeho, když si připravoval svůj „článek“ o syntéze umění, s níž  nesouhlasil (viz níže). Z poznámek, jež se 
k eseji dochovaly, jasně vyplývá, že si z českých autorů, kteří o problému v poválečné době psali, nejvíce vybírá 
právě stati Karla Honzíka obsažené v jeho knize Tvorba životního slohu. Vzhledem k tomu, že Honzík se 
vyjadřuje pro syntézu, lze předpokládat, že na jeho úkor měl Teige nejvíce ostrých výtek.  Poznámky 
k připravovanému „článku“ jsou uloženy pod inv. č. 2498 – 2525.  
154Gta/archiv složka 42-SG-3-385, oběžník je datovaný 2. 6. 1947 a byl zřejmě rozeslán: Moserovi, Eesterenovi, 
Steigerovi a Giedionovi. 
155 Podle sdělení Evy Effenbergerové byl manžel Marie Pospíšilové  
ve Švýcarsku československým obchodním zástupcem. Po převratu v únoru 1948 se oba manželé rozhodli v této 
zemi zůstat. Karel Teige Marii Pospíšilovou označil za „choť čs. generálního konsula“, v anglické verzi pak 
bylo uvedeno: „the wife of the consul general of Czechoslovakia  
at Zurich“. 
156 Gta/archiv, složka 42-SG-3-407, dopis datovaný 28. 9. 1946. 



si Kalivoda vzdor obviněním u Giediona udržel dobrou pověst, kterou si získal již svým

meziválečnými aktivitami a svou „nepolitickou“ orientací. A pak zde byla ještě stárnoucí 

Madame de Madrot, patronka a fundátorka CIAM, již povyk kolem jejího oblíbence zřejmě 

mírně znepokojoval.

i 

                                                

157 Giedion pravděpodobně za celou kauzou tušil osobní spory a  

do Československa vzkázal, že již Newyorská Skupina  

pro obnovu a poválečné plánování (založená 1944) stanovila, že „CIAM nemůže a nebude 

posuzovat otázky kolaborace“ a že v této věci bude pouze „akceptovat demokratická 

rozhodnutí vzešlá z rozhodnutí jednotlivých poválečných skupin“.158 Giedion namísto sporů a 

osobních nepřátelství požadoval aktivní spolupráci a vyjádření se k navrhovaným tématům 

prvního poválečného kongresu.159  

 

Zdá se však, že obě skupiny nezahálely ani po této stránce. Téma prvního poválečného 

kongresu sice nikdy stanoveno nebylo, ovšem vyvíjelo se zhruba dvěma směry urbanismus  

(v jeho rámci vznikla dvě menší témata: národní a regionální plánování a městské 

jednotky/neighbourhoods) a výraz v architektuře (do tohoto okruhu patřilo především 

Richardsovo téma vnímání architektury obyčejným člověkem a Giedionova syntéza 

umění).160 Obě skupiny měly očividně k těmto tématům co říci a dobře se na kongres začaly 

připravovat. „Brněnské“ Kalivodově skupině v tomto smyslu nabídl záštitu Zemský studijní a 

plánovací ústav (Zspú) v Brně,161 jehož činnost bychom snadno mohli zařadit  

do škatulky národní a regionální plánování. Cílem ústavu bylo vyhotovit komplexní162 

poválečný regionální plán  

pro regeneraci území Moravy a Slezska.163 I když měl Ústav omezené územní působení, 

v Československu začal platit  

 
157 Stam ve svém oběžníku uvedl: „buďme zdvořilí ke stará dámě, ale nebuďme, prosím, směšní“.  Viz pozn. 
154. 
158 Citováno z dopisu poslaného Sigfriedem Giedionem Jaromíru Krejcarovi dne 17. 9. 1946, ale již předtím 
zdůrazněno v dopise Giediona Kalivodovi z 25. 7. 1946, gta/archiv složka 42-SG-3- 393, nebo také znovu v: 
gta/archiv složka 42-SG-3-391, dopis Giediona Kalivodovi z 14. 9. 1946. 
159 Gta/archiv složka: 42-SG-3-393, dopis Giediona Kalivodovi z 25. 7. 1946. 
160 Když se na setkání CIRPAC v Curychu projednávala témata kongresu v Bridgwateru, nedospělo se k žádné 
obecné shodě, navrhovaná témata se ovšem pohybovala ve dvou okruzích: obytné čtvrtě a estetika architektury. 
Eric Mumford, (pozn.1), s. 170 – 171. Nakonec bylo rozhodnuto, že kongres bude pouze setkáním zástupců 
členů CIAM, a že se na něm budou projednávat témata kongresu následujícího (tedy bergamského), která byla 
nakonec stanovena: 1. Urbanismus: národní a regionální plánování; městské jednotky (v angličtině 
Neighbourhood Planning, zachován překlad Emanuela Hrušky); 2. Architektonický výraz. Ibidem s. 171-172. 
161 Kalivoda již v dopise z 20. 9. 1946 Giediona informoval, že Ústav bude dán skupině k dispozici a pomůže tak 
zajistit kvalitní prezentaci na kongresech. Gta/archiv, složka: 42-SG-3-389. 
162 Pro účely plánování  se zpracovávala data  z osmi oblastí: přírodní podmínky; populace-sociologie; osídlení; 
výroba a technika; doprava; veřejná správa; finanční poměry a sociální péče; kultura fysická, zdravotnictví, 
rekreace, sport; kultura duchovní a školský program. 



za nejpokrokovější organizaci v zemi a vyhotovoval projekty také pro Čechy a Slovensko. 

V situaci, kdy neexistoval centrální plánovací úřad, ho na tento post nominovala jeho dobrá 

pověst šířená mimo jiné také četnými výstavními aktivitami.164 Ústav tuto pozici skutečně 

roku 1948 získal, ovšem nikoliv na dlouho. Již začátkem roku 1949 bylo rozhodnuto o tom, 

že centrální plánovací ústav bude zřízen v Praze.165 Zspú od počátku zaměstnával přední 

členy Kalivodovy skupiny: v ředitelské radě byli Bohuslav Fuchs a Jindřich Kumpošt; studijní 

oddělení vedl Josef Mrkos a oddělení plánovací, v kterém zřejmě působil i Alfred Neumann, 

Emanuel Hruška,166 v posledním odboru propagačním byl s největší pravděpodobností 

zaměstnáván František Kalivoda.167 Že CIAM může počítat s předvedením dosavadní práce 

Ústavu na poválečných kongresech, informoval Kalivoda Giediona v srpnu roku 1946168 a 

jistě také na setkání CIRPAC v Curychu (25. – 29. září 1947). 

 

Impulsem k tomu, aby se přípravné práce na prvním kongresu začala účastnit i  Teigova 

skupina, byl dotazník týkající se syntézy umění, který ve spolupráci s Hansem Arpem 

připravil Sigfried Giedion. Odpovědět na něj se nakonec rozhodl i Karel Teige,169 i když 

                                                                                                                                                         
163 V úvodu prvního čísla časopisu Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, který ústav o své 
činnosti vydával, se praví, že konečným cílem ústavu je „synthetický dlouhodobý zemský plán hospodářsko-
technický a administrativní“. Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, Brno 1946. 
Nečíslováno. 
164 Již první výstavu Ústavu, kterou v roce 1946 otevíral president Beneš, zhodnotil Josef Ježek následovně: 
„Pro ústav sám je výstava nejlepším doporučením, měl-li by se státi ústředním výzkumným ústavem 
národohospodářským celé republiky“ Josef Ježek, K Výstavě zemského národohospodářského výzkumu a 
plánování, Architektura ČSR VI, 1946,  
s. 263. Následovaly ještě výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze a na kongresu urbanistů 
v Pardubicích. V Uměleckoprůmyslovém muzeu byl použitý celý materiál z Bridgwateru, v Pardubicích se jeho 
částečné použití předpokládá. Viz níže. 
165 Milada Musilová, Zemský studijní a plánovací ústav moravskoslezský v Brně 1938 – 1951, Brno 1968. – 
předmluva k inventáři Ústavu.  
166 Bohuslav Fuchs: Úvod. Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně. Brno, nedatováno, s. 7. 
Architekt Alfred Neumann je často uváděn jako referent Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně a 
téměř s jistotou víme, že se podílel na zhotovování studijního souboru týkajícího se Zlína. Do ústavu ho zřejmě 
přivedl Bohuslav Fuchs.  
167 I když vedoucím propagačního oddělení Ústavu byl Eduard Milén, Kalivoda  prováděl grafickou úpravu 
téměř všech tiskovin  a organizoval některé jeho výstavy. Stejná hypotéza vyplývá i z Kalivodovy 
korespondence uložené v MZA; fond B 97.  
168 Viz pozn. 161. 
169 Giedion Teigemu dotazník poslal 10. 11. 1946. Pokud tato verze odpovídá té přetištěné v Giedionově knize A 
Decade of Contemporary Architecture, (pozn. 113), s. 38, pak obsahovala následující otázky: 
 

1. Jakou funkci by podle Vás mělo mít v architektuře malířství a sochařství? 
2. Myslíte si, že na současném stupni vývoje je spolupráce mezi sochařem, malířem a architektem možná? 

Pokud ano, jakých výsledků by se tím mohlo dosáhnout? 
Jak se podle Vás dá této účelné spolupráce dosáhnout? 
a) Měli by architekt, malíř a sochař spolupracovat od začátku, tak že by posílili emoční a symbolický 

obsah díla? 
b) Pokud ano, jak si myslíte, že by se daly překonat zjevné obtíže plynoucí z dnešního odloučení 

těchto tří umění? 



chtěl, aby Giedion věděl, že se nyní již méně zabývá architekturou – nechce se dát 

„Giedionem zatáhnout  

do architektury“ a „ví, že architektura již není jeho svět“ -   a dává spíše přednost otázkám 

malířství a fotografie.170 Přesto  

za tři měsíce od rozeslání dotazníku píše Marii Pospíšilové:  

 

„Článek pro Giediona jsem už začal psát, zdá se, že bude dost dlouhý, odpověď sama na 

otázky ankety bude stručná, ale před ní musí být tento článek jako jakýsi teoretický 

preliminář.  

(8. – 9. 1. 1947) – V posledním, lednovém čísle Werk má pí Giedionová referát o Arpovi a zde 

se dotýká otázky spojení sochy (reliéfu) a malířství s architekturou: s jejím stanoviskem 

naprosto nesouhlasím. Možná, že tento článek bych dal, jako zvláštní kapitolu, do své 

chystané knížky.“171 (27. 1. 1947) – „…anketa pro Giediona dá hodně práce, ale zdá se mi 

nutné jednou důrazně vyvrátit snahy o nová spojení architektury s malířstvím a sochařstvím, 

které jsou nyní velmi živé, protože malíři a zejména sochaři v tom vidí výnosné kšefty. Vím, že 

zůstanu se svým názorem osamocen; právě proto musí být článek napsán co nejsolidněji a 

dokumentovaně.“ (20.-21. 2. 1947).172 

 

O tom, že si Teige na psaní článku dával záležet, že jej chtěl mít co „nejsolidněji a 

dokumentovaně“, svědčí i jedna  

ze složek dochovaná v jeho pozůstalosti v Památníku národního písemnictví. Je nadepsaná 

Malířství, sochařství, architektura a o trošku níže Sloh a obsahuje poznámky z asi šedesáti 

knih a časopisů.173 Bohužel „článek“ se prozatím nepodařilo najít a je velmi pravděpodobné, 

                                                                                                                                                         
c) Do jaké míry, pokud vůbec, by měla být iniciativa na projektech přenechána sochařům a malířům 

spíše než architektům? 
 
Podobný dotazník určitě dostala většina skupin CIAM a z jeho podnětu vzniklo několik referátu či podnětů 
v diskusích komise III.A na kongresu v Bridgwateru. Viz dále.  

 
170 Vratislav Effenberger, (pozn. 150), s. 628. 
171 Nevíme přesně, o jakou knížku se mělo jednat. Na Teigeho však skrze Václava Rajniše tlačilo tehdejší 
Ministerstvo informací, aby jim napsal „memorandum CIAMu“. Není jasné, jestli měl koncem roku 1948 Teige 
tuto knihu již hotovou nebo ne. Z dopisu Václava Rajniše datovaného  
9. 12.1948 nevyplývá ani jedno („Havlíček mě pověřil, abych Vás požádal  
o opis memoranda CIAMu, že Vám ho vrátí s poznámkami“), ani druhé („Těším se s Kittrichem a jeho chotí, že 
nám memorandum sepíšete, co nejdřív s nebo bez poznámek Havlíčkových“.) Dopis je uložen v Památníku 
národního písemnictví pod inventárním číslem 360. 
172 Ibidem, s. 629. 
173 Viz pozn. 153. 



že se ho Teigemu do kongresu v Bridgwateru  nepodařilo dokončit.174 I tak je ovšem zřejmé, 

že Teige neustupoval ze svých dřívějších názorů na syntézu umění, ke které se stavěl 

jednoznačně negativně,175 a že se tento svůj názor snažil utvrdit další argumentací, věděl 

přitom ale, že se svým postojem jde proti hlavnímu dobovému proudu.  

 

I když se obě skupiny snažily na kongres v Bridgwateru připravovat, Kalivodova skupina jistě 

s výhodou Zspú, chyběla vůle překonat dosavadní nevraživost a sjednotit skupinu tak, aby na 

kongresu mohla vystupovat jednotně. Brněnská Kalivodova i pražská Teigeho skupina i 

nadále jednaly  

na vlastní pěst. Na zasedání kongresu v Curychu přijel pouze Kalivoda a referoval výhradně o 

existenci své skupiny, jejíž historii spojil s reorganizací  roku 1935, s činností CIAM-Ost a s 

tradicí regionálního plánování na Moravě, kterou  propojil s činnostmi institucí 

předcházejících Zemskému studijnímu a plánovacímu ústavu v Brně.176 S celou situací nebyl 

spokojen Mart Stam, který jistě stranil Teigeho pražské skupině, a jako oběžník po skončení 

jednání rozeslal již zmíněný dopis, který Kalivodu ostře nařknul s kolaborace.177  

 

Situaci se tři měsíce před kongresem snažil vyřešit Sigfried Giedion a obrátil se přitom na 

člověka, který se již dříve osvědčil jako schopný vyjednavač, byl jím Bohuslav Fuchs.178 

Fuchs poděkoval za důvěru i za to, že byl spolu s Havlíčkem potvrzen ve funkci delegáta, a 

Giediona následně ujistil o tom, že se „rád bude podílet na řešení nejednotnosti skupiny“.179  

Na Giedionův dotaz ohledně „jednoznačných a ucelených zpráv“, které vypovídají proti 

Kalivodovi, odvětil, že „obvinění bylo pro nedostatek důkazů staženo“ a že je mu naopak 

známo, že „Kalivoda obdržel vyznamenání za ilegální činnost v boji proti národnímu 

socialismu“, takže tedy nevidí důvod, proč by nemohl stát v čele sekretariátu.180 Zda proběhla 

nějaká jednání o sjednocení obou skupin, nevíme, zřejmé je jen to, že  

na kongres do Bridgwateru se anglické skupině MARS ohlásili pouze Bohuslav Fuchs, 

František Kalivoda, Alfred Neumann, Emanuel Hruška a Josef Havlíček z „brněnské“ 

                                                 
174 Podle poznámky (pravděpodobně Vratislava Effenbergera) na jedné  
ze složek Teigeho pozůstalosti uložené u Evy Effenbergerové. 
175 Např. ve svých článcích K teorii konstruktivismu nebo De Stijl a holandská architektura. 
176 Gta/archive, složka: 42-HMS-1-325/329: Kalivodova zpráva  
za Československou skupinu přednesená na zasedání CIRPAC v květnu 1947. 
177 Viz pozn. 154. 
178 Gta/archive, složka: 42-SG-3-383, dopis Giediona Fuchsovi. 
179 Gta/archive, složka: 42-SG-3-382, dopis Fuchse Giedionovi. 
180 Ibidem. 



skupiny181 a že Jaromír Krejcar z „pražské“skupiny odjel na kongres pravděpodobně sám. 

Nelze se ubránit pocitu, že zřejmě  

od samého počátku Giedion více stranil Kalivodově brněnské skupině, i když mu jistě 

záleželo na tom, aby se obě skupiny sjednotily a pracovaly jednotně. 

 

 

KONGRES V BRIDGWATERU  

 

Po určitou dobu panovalo na půdě CIAM přesvědčení, že by se měl první poválečný kongres 

konat v New Yorku při příležitosti projektování nového sídla OSN.182 Protože by však cesta 

do americké metropole byla pro většinu evropských členů velmi nákladná, bylo rozhodnuto 

přijmout nabídku anglické skupiny MARS a kongres uspořádat v malém městečku 

Bridgwater,183 vzdáleném asi dvacet kilometrů od Bristolu. (obr. 5) Kongres v Bridgwateru 

byl z důvodu nedosažení konsensu kongresem bez oficiálního tématu. Bylo proto dohodnuto, 

že se první kongres stane místem, kde se poprvé  

po válce setkají zástupci jednotlivých zemí, kde bude rozhodnuto o nových cílech organizace,  

kde se bude projednávat téma kongresu následujícího a kde se také rozhodne o reorganizaci 

stávající struktury CIAM. 

 

V posledně jmenované záležitosti byla provedena poměrně radikální reforma, a to hned ve 

dvou směrech. První se týkal dosavadního vedení CIAM. Podle dosavadní praxe organizaci 

řídil tzv. CIRPAC, ve kterém měli právo zasedat vždy dva členové z každé země. Protože 

však počet členských zemí neustále narůstal a narůstalo i členstvo, řízení organizace se stalo 

neefektivní. Stávající CIRPAC tedy nahradila tzv. Rada (Council of CIAM),184 která byla 

složena z užšího okruhu několika prominentních členů. Prezidentem byl jmenován Sert 

(USA), viceprezidenty Le Corbusier (Francie), Gropius (USA) a Helena Syrkus (Polsko). 

Sekretářem i nadále zůstával Giedion. Za další členy byli zvoleni Samuel (Anglie), Emery 

                                                 
181 Gta/archive, složka: 42-SG-8-63 Kalivoda Marku Hartlandu Thomasovi, dopis datovaný 30. 8. 1947. 
182 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 168. 
183 Ibidem. 
184 Ibidem, s. 172 – 173. Úkolem Rady bylo: potvrzovat a nominovat nové delegáty, řídit „aktuální práci“ CIAM, 
na veřejnosti reprezentovat „zásady CIAM“, zastávat a chránit „jméno CIAM“, jmenovat sekretariát, určovat 
dny schůzí jednotlivých skupin. 



(Alžír), Steiger (Švýcarsko), Rogers (Itálie), Fischer (Maďarsko) a za Československo Josef 

Havlíček.185  

Ze seznamu jednoznačně vyplývá, že největší vliv v organizaci i nadále zůstával Le 

Corbusierovi, Gropiovi, Giedionovi a nově také Sertovi, i když i Helena Syrkus byla zajisté 

člověkem, který měl vliv a vzbuzoval respekt. Byla to právě ona, kdo dokázal přesvědčivě 

hájit jak zájmy střední Evropy, tak následně i názory zemí budoucího východního bloku.  

 

Zdá se, že složení Rady mělo poměrně silné zastoupení členů ze střední Evropy - vedle 

Syrkus zde byli ještě Fischer a Havlíček. Je tak docela dobře možné, že daná situace byla 

důsledkem nezdařeného pokusu o obnovení CIAM-Ost, o které ostatně Giedion od konce 

války usiloval186 a které se zatím z nevysvětlených důvodů nezdařilo.  

 

Jiná reforma, která vstupovala počínaje kongresem v Bridgwateru v platnost, se týkala 

přehodnocení názoru, že v každé zemi smí působit pouze jedna skupina. Bylo rozhodnuto, že 

činnost CIAM se bude zakládat na práci skupin, které „mohou, ovšem nemusí být skupinami 

národními“.187 Z pohledu naší země tento bod mohl znamenat jedině výhru. Sliboval vyřešení 

vleklých, téměř patnáct let trvajících sporů  

o legitimitu, které již nutně nemusely být každému příjemné. Československo tak mohlo mít 

skupiny dvě: na sobě nezávislé, vykazující samostatnou práci a snad i s možností ideologicky 

se lišit. Paradoxně však naši architekti této možnosti nevyužili.188 K velkému překvapení se 

právě v Bridgwateru ustanovila skupina jedna a za účelem demonstrování své jednoty Fuchs, 

Krejcar a Kalivoda, noví delegáti a staronový sekretář, podepsali závazný seznam členů a 

předložili ho prezidentu a generálnímu sekretáři.189 Seznam čítal jedenačtyřicet jmen a Teige 

na něm figuroval pouze jako řadový člen.190 Zda se skupina sjednotila až na kongresu, nebo 

z iniciativy Bohuslava Fuchse již dříve, nemůžeme nijak doložit. Protože však můžeme 

                                                 
185 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 17. Dřívější prezident van Eesteren se stal prezidentem čestným, členem 
rady byl také generální pokladník Honegger. 
186 Jak jednoznačně vyplývá z dopisu pro Kalivodu z 25. 7. 1946: „Také mi záleží na tom, aby se znovu vytvořil 
CIAM-Ost, předsedkyní by mohla být Helena Syrkus“. Gta/archive, složka: 42-SG-3-393; a dále i z dopisu  z 2. 
5. 1947. Gta/archiv složka: 42-SG-3-386, kde Giedion Kalivodu pobízí, aby se před prvním setkáním CIRPAC 
setkal s Helenou Syrkus a Josefem Fischerem.  
187 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 173. 
188 A to ani v budoucnu. 
189Jak vyplývá z dopisu zaslaného Kalivodou Honeggerovi dne 21. 2. 1948; gta/archiv, složka:  42-SG-23-
498/499. 
190 Seznam členů podepsaný v Bridgwateru byl znovu poslaný do Curychu 16. 1. 1948; gta/archive, složka: 42-
SG-32-14/15. 



předpokládat, že by Československo možnost mít dvě skupiny přinejmenším zvažovalo, je 

pravděpodobnější druhá varianta. 

 

Kongresy v Paříži a Bridgwateru od sebe dělilo dlouhých deset let. Během této doby CIAM 

rozpracovával původní myšlenky a přibíral k nim nové podněty vzešlé především ze 

Spojených států. Organizaci nezbývalo než přehodnotit dosavadní stanoviska a postavit se 

novým výzvám. V Bridgwateru  

na nové deklaraci CIAM pracovala zvláštní komise, která  

ve svém závěrečném prohlášení uvedla, že hlavním cílem nyní je: 

   

„Pracovat na vytvoření hmotného prostředí, které uspokojí emocionální a hmotné potřeby 

člověka a bude stimulovat jeho duchovní růst“.191 

 

Organizací  vytyčený cíl jasně poukazuje na směr, který jsme si  v architektuře zvykli 

označovat jako humanismus. Šlo o hnutí, které učinilo předmětem své kritiky metody 

racionálního plánování, jež prý přestaly brát zřetel na člověka a na jeho nároky na bydlení.  

 

Na kongresu v Bridgwateru se tyto tendence promítly především do debat komise III. B.: 

Architektonický výraz.192 Skupina architektů zde měla projednávat reakce na dva předem 

rozeslané dotazníky, první Giedionův, týkající se syntézy  umění,193  a druhý, připravený 

anglickou skupinou MARS, jež nesl název: Dopad současných podmínek na architektonický 

výraz.194 Vedle diskusí na tato témata byly humanistické tendence v architektuře posíleny 

také plenárními přednáškami Sigfieda Giediona: The Need for a New Monumentality“195,  

                                                 
191Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 23. Motto se objevuje hned na několika místech knihy.  Prostředky, jak 
dosáhnout stanoveného cíle, byly určeny následovně: 
„… musíme spojit sociální idealismus, vědecké plánování a co možná nejvíce využít dostupných stavebních 
technik. Přitom musíme rozšířit a obohatit estetický jazyk architektury tak, aby zprostředkovával soudobé 
významy. Tím pak docílíme toho, že emocionální potřeby člověka naleznou odezvu v hmotném prostředí. Věříme, 
že tímto způsobem můžeme dosáhnout vyváženějšího života jednotlivce i společnosti“. 
192 Protože kongres neměl žádné oficiální téma, členové CIAM pracovali  
ve dvou komisích III. B: Architektonický výraz a III. A Urbanismus:  
1. národní a regionální plánování; 2. městské jednotky/čtvrtě a otázkami obou okruhů se připravovali na příští 
kongres.  
193 Viz pozn. 169. 
194 Oba dotazníky jsou i s úvodníky přetištěny v Giedionově knize A Decade of Contemporary Architecture. 
Obsah debaty však není znám, vyjma vybraných reakcí Le Corbusiera a Aldo van Eycka.    
195 Jednalo se o obměněnou verzi jeho stejnojmenné eseje pro Paula Zuckera, která dále rozváděla Devět bodů , 
viz pozn. 13. Esej vyšla také česky, zřejmě ve zkrácené verzi: Sigfried Giedion, Ztracený smysl  
pro monumentalitu. Výtvarné umění VIII, 1958, s. 34 – 37. 



J. L. Serta: The Human Scale in City Planning196 a naposled i   

J. R. Richardse, který dále rozvíjel své téma vnímání architektury obyčejným člověkem. 197 

 

V rámci výše stanoveného cíle CIAM Giedion svůj dotazník uvedl přesvědčením, že: 

„skutečné – tedy emocionální a hmotné – potřeby člověka nebudou uspokojeny do té doby, 

dokud se znovu nedosáhne spojení jednotlivých uměleckých druhů“.198 Podle autora 

dotazníků mají totiž lidé odvěkou potřebu okrašlovat své domy a budovy. Problém však 

spočívá v tom, že zatímco v minulých dobách existovala syntéza umění naprosto přirozeně a 

nástropní freska mohla samozřejmě zdobit kupoli barokního chrámu, dnešní doba musí cesty

k nové syntéze pracně hledat.

 

pro 

m měla 

rvu a formu.“201 

                                                

199 Giedion se tak pravděpodobně vědomě dotkl problému 

rozporu mezi dílem a jeho významem, který byl typický pro moderní dobu. Cesta k nové 

syntéze však u něj vždy vedla pouze skrze moderní umění. Důvěřoval takovým umělcům, 

jakými byli Brancusi, Arp a Léger, a věřil v jejich schopnost nakonec najít nové symboly 

moderní společenství a uspokojit tak potřeby dnešního člověka.200 Důležitým nástroje

být imaginace: „…fantazie nového druhu, která dovede v souhlase s city emocionálně 

zhodnotit a využit nesmírné technické možnosti, nové hmoty, ba

 

Na straně Giediona stál i jeho chráněnec, tehdy osmadvacetiletý Aldo van Eyck, který válku 

strávil studiemi  

na ETH v Curychu. Eyck více než Giedionovu vlivu podléhal spíše názorům jeho ženy 

Caroly, proti jejímuž článku ve Werku tolik brojil Karel Teige, když si chystal svůj 

kongresový „článek“ o syntéze.202  Východiskem příspěvku Aldo van Eycka se stala jeho 

teorie o slohu.203 Sloh pro něj nepředstavoval formální podobnost určité historické epochy, 

jak tomu bylo například u barokní architektury, malířství a sochařství, ale byl pro něj 
 

196 Viz pozn. 123 a  s. 44 - 45. 
197 Editor Architectural Review již v roce 1940 do tohoto časopisu napsal, že moderní architektura člověku 
nenabízí „žádnou vhodnou alternativu ke slohům minulosti, které mu po léta nabízela alespoň útěchu ze 
schopnosti vyvolávat asociace“. Otázku moderní architektury pak spojil s problémem politické reprezentace a 
poukázal na to, že „vnímavý venkovan“ ze Sovětského svazu nachází „v palácových kamenných budovách 
vyzdobených robustními sloupy přesvědčivější důkaz úspěchu pětiletého plánu než v moderní architektuře, byť 
jakékoliv kvality“ . Citováno podle: Eric Mumford, (pozn. 1), s. 163 –164. Otázkou vnímání architektury 
obyčejným člověkem se zabýval i kongres v Bergamu, kde již ovšem z těchto pozic hájila zájmy socialistického 
realismu polská architektka Helena Syrkus. Viz níže. Problematiku lidového vkusu poté kongres nechal raději 
vyšumět a proti architektuře socialistického realismu se začal ohrazovat. 
198 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 36. 
199 Ibidem, s. 37. 
200 Sigfried Giedion, Ztracený smysl pro monumentalitu, Výtvarné umění VIII, 1958, s. 34 – 37. 
201 Ibidem. 
202 Viz s. 58 -60. 
203 Aldo van Eyck, Report Concernig the Importance of the Plastic Arts and the Importance of Cooperation. 
Gta/archive, složka: 42-JLS-7. 



uměleckým vyjádřením aktuálnosti doby, ve které žijeme. Vytvářet sloh, tedy intenzívně 

vnímat svou dobu a převádět ji do hmoty, mělo být úkolem všech soudobých umělců, 

především však architektů.  

 

Van Eyckův příspěvek prý tehdy výkřikem: „Enfin l´imagination entre les CIAM“ 204 

podpořil i Le Corbusier a sám ve svém příspěvku dodal: „byl jsem opravdu velmi rád, když 

jsem slyšel, že Giedion chce, abychom středem svého zájmu udělali jednotlivé umělecké 

druhy“.205 Později Giedion  

o debatě, které se ostatně zúčastnili i dva českoslovenští zástupci, Bohuslav Fuchs a Jindřich 

Kumpošt,206 napsal, že „strhla celý kongres“.207 V knížce A Decade of Contemporary 

Architecture již však zapomněl poznamenat, že proti jeho názorům ohledně syntézy umění 

ostře vystoupil člen anglické skupiny MARS Arthur Ling.208 Podobně by se asi zachoval i 

Karel Teige, i když místo by si tím v Giedionově knize, podobně jako i Arthur Ling, jistě 

nevysloužil.  

 

 

Nový cíl209 se ovšem nevztahoval pouze na architekturu a syntézu umění. Poučka o tom, že 

CIAM má vytvořit prostředí, které bude „uspokojovat  emocionální a hmotné potřeby člověka 

a stimulovat jeho duchovní růst“ , jistě platila také pro druhé „téma“ kongresu – urbanismus, 

respektive i jednu jeho podobu -  národní a regionální plánování. 210 Jasně to vyplývá 

z předmluvy k otištěným dotazníkům sekce III. A Urbanismus,211 kde se například 

zdůrazňuje: „CIAM by měl potvrdit své cíle nejen na poli plánování měst, ale také v celé 

oblasti společenského plánování, tzn. ve vztahu k ekonomickému a fyzickému plánování 

                                                 
204 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 177. - Sigfried Giedion, (pozn. 113), s. 36. 
205 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 42. 
206 Srovnej seznamy členů jednotlivých komisí v: CIAM 6 dokuments. Gta/archive. 
207 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 36. 
208 Eric Mumford, ( pozn. 1), s. 179. 
209 Nový cíl CIAM nebo spíše motto : „pracovat na prostředí, které bude uspokojovat emocionální a …“ je 
obsaženo v širším prohlášení nazvaném: Potvrzení cílů CIAM, které má pět částí: 1. Preambule, 2. Pozadí, 3. 
Cíle CIAM, 4. Úkoly, 5. Politika CIAM. Dokument je obsažen v knize Sigfrieda Giediona A Decade of 
Contemporary Architecture, s. 22-23. 
210 Kongres v Bridgwateru se nechtěl zabývat přímo urbanismem/městy, ale spíše národním a regionálním 
plánováním a městskými jednotkami. Předmluva k dotazníku to zdůvodňuje slovy: „od dob Athénské charty se 
otevřela dvě nová pole v oblasti plánování širší národní a regionální plánování a užší plánování městských 
jednotek/neighbourhoods.  V Potvrzení cílů CIAM je připomenut jeden z bohů Deklarace z La  Sarraz, že 
plánování se týká jak měst, tak i venkova.  
211 Za československou skupinu v této komisi zasedli Emanuel Hruška a Alfred Neumann; předsedajícími se 
stali: Le Corbusier a Arthur Ling. Srovnej se seznamy členů jednotlivých komisí in: CIAM 6 dokuments. 
Gta/archive. 



regionů a států.“212  Dále to také dokládá hned první věta, poučující o tom, jak nově 

stanoveného cíle dosáhnout: „musíme spojit sociální idealismus, vědecké plánování213 a co 

možná nejvíce využít dostupných stavebních technik“. A potvrzují to také úkoly, které si 

CIAM ve stejném dokumentu vymezuje: „zajistit, aby bylo v oblasti společenského plánování 

jakéhokoliv stupně –  

od regionů až po jednotlivé bydlení - dosaženo nejvyšších lidských a technických standardů“ 

.214  

 

 

Zájem CIAM vztáhnout své cíle na otázky národního a regionálního plánování nebyl pro 

poválečnou situaci nijak překvapivý. Většina evropských zemí byla zničená válkou a začínala 

se zabývat otázkou obnovy.215 Za situace, kdy  

ve většině států byly u moci sociálně demokratické vlády, nebývaly centrálně řízené 

ekonomiky a centrální plánovací úřady, s kterými se otázky národního a regionálního 

plánování spojovaly, žádnou výjimkou. U architektů, jejichž myšlení bylo pevně spojeno 

s předválečnými koncepcemi organizace tak, jak je například viděl Le Corbusier, mohl tento 

stav probouzet staré touhy nabízet své služby nejvyšším státním zástupcům, „autoritám“,  jak 

se jim podle něj na CIAM říkalo. 

 

 

Československá skupina CIAM si na poli národního a regionálního plánování udělala na 

kongresu velmi dobré jméno. Základ mu položila pečlivě připravená prezentace, která čítala 

asi padesát velkých map,216 a dozajista také to, že její koncept nadmíru odpovídal stanoveným 

cílům. Svou roli mohla sehrát také skutečnost, že členové naší skupiny pracovali  

                                                 
212 Siefried Giedion, (pozn. 114), s. 28. 
213 Vědeckým plánováním se zde pravděpodobně myslí také plánování syntetické, tedy sdružující pro plánovací 
proces poznatky z nejrůznějších vědních oborů, které do sebe podle Preambule mělo zahrnout „znovu aktuální 
otázky politické, ekonomické a sociální“. Sigfried Giedion,  
(pozn. 114), s. 22. 
214 Ibidem, s. 23. 
215 V Preambuli Potvrzení cílů stojí: „Čelíme obrovskému úkolu přestavby oblastí zničených válkou“. Ibidem, s. 
22. 
216 Příspěvek československé skupiny je velmi dobře dokumentován v podobě spirálou vázaného alba: Emanuel 
Hruška (ed.), Studies of the Czechoslovakian Group CIAM , ?Brno 1948.  V MZA, kde je uložena „pozůstalost“ 
po  Ústavu, se nachází ještě jedno album. V fondu B 97 je vedeno jako Soubor map pro mezinárodní 
architektonickou výstavu v Bridgwateru. Je ručně lepené a není zdaleka tak podrobné. 



pro „autority“ a jejich prezentace byla připravována již v rámci prvého poválečného 

dvouletého plánu, ovšem bez nároku na realizaci.217  

 

Příspěvek naší skupiny byl uveden několika studiemi z oblasti národního plánování: byla 

představena topografie naší země, rozmístění průmyslu, zemědělství, populace a přírodních 

zdrojů. Těžiště ovšem spočívalo v řadě regionalistických studií zpracovaných pro města 

Prahu, Ostravu a Zlín.218 Všechny tyto soubory dokonale vykazují metodiku práce Ústavu 

spočívající ve fázi studijní a plánovací. Konečným výsledkem byly ideální plány tří 

socialistických měst, jejichž  prostorové a formální řešení vychází z teorií funkcionálního a 

zářícího města.  

 

Největší prostor na kongresu dostal soubor týkající se Prahy.219 Emanuel Hruška, náš 

nejzarytější zastánce regionálního plánování a posléze vedoucí plánovacího oddělení 

Zemského studijního a plánovacího úřadu v Brně, na něm pracoval již během války,220 a je 

velmi pravděpodobné, že jeho názory a postupy ovlivnily i podobu zbývajících dvou studií. 

 

Prezentace a výklad Hruškova pražského souboru mohly vypadat následovně.221 Nejdříve 

bylo třeba provést řadu analýz, „vyšetřit pacienta Prahu“. Tak bylo provedeno několik 

topografických analýz zkoumajících zasazení Prahy do okolí, které bylo určeno soutokem 

Labe a Vltavy na severu a přítoky Sázavy a Berounky na jihu.  Dále se v tomto regionálním 

obvodu označily plochy „pro rozvinutí biologického života“, tedy  místa vhodná k osídlení, 

zemědělství, ovocnářství apod. Bylo také třeba podívat se na současný stav města, zhodnotit 

ho a určit jeho příčiny. Hruška popsal uspořádání Prahy jako „chaos“, který byl způsoben 

industrializací ve výrobě, následnou prudkou urbanizací a hlavně pražádnými snahami 

                                                 
217 Emanuel Hruška, Referát československé skupiny CIAM, Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu 
v Brně, Brno 1947,  s. 52. 
218 Mimo obě alba –viz pozn. 216 – jsou nejdůležitějšími k poznání československé prezentace dva články: 
Emanuel Hruška, Referát československé skupiny CIAM, Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu 
v Brně, Brno 1947, s. 51 – 62, a zkrácená verze tohoto článku, ovšem spolu s nejzávažnějšími plány: Emanuel 
Hruška, Několik krajinných a urbanistických plánů, Blok II,  1947, č. 3.  
219 Nejpodrobněji se Hruška o svém dlouholetém projektu ideální proměny Prahy, respektive celých středních 
Čech, rozepsal ve stati: Emanuel Hruška, Úvaha o budoucnosti Prahy, sídelního města Československé 
republiky. Fragment studijního souboru o územním plánu středočeské oblasti, Brno 1949. 
220 Jak vyplývá z knihy: Emanuel Hruška, 3 kapitoly o technickém plánování, Praha 1945, s. 55 – 59. - Emanuel 
Hruška, Urbanistická forma. Osídlení a plán, Praha 1945, s. 86 – 142. - Emanuel Hruška, Příroda a osídlení. 
Ekologické základy krajinného plánování, Praha 1945, s. 3-8. 
221 Sled tohoto popisu je založen na albu, které vydal Zspú (viz pozn. 216) a výkladu přetištěném v: Emanuel 
Hruška, (pozn. 217), s. 51 – 62  a na tiskovině: Emanuel Hruška, (pozn. 219), s. 6-13. 



kapitalismu cíleně plánovat. Dosavadní osídlení bylo v polohách klimaticky inverzních, které 

sice vyhovovaly průmyslu, ale z „hlediska biologického i sociálního člověku neprospívaly“.  

 

Jak tedy Prahu léčit? V době, kdy se zdá, že první fáze industrializace již skončila a zároveň 

nastupuje nová, vyšší forma společenského uspořádání - socialismus, je léčbou „synthetické 

plánování v prostoru“ založené na předešlých komplexních vědeckých analýzách. Hruška pak 

v samotném plánovacím procesu navrhoval jednotlivé „životní funkce“,  tj. bydlení, výrobu, 

rekreaci a jejich pojítko – dopravu - „rozkloubit“ do krajiny středních Čech. (obr. 6) Podél 

toku Labe měl být rozmístěn těžký průmysl, zatímco rekreace byla směrována k dalším 

dvěma řekám na jihu, Berounce a Sázavě. Spotřební průmysl byl rozmístěn na jihovýchodě, 

bydlení  navrhoval přesunout z nenáviděných rostoucích předměstí směrem na jih od města.  

Samotné centrum chtěl ponechat především městské a státní správě. Pro tento účel bylo 

vyhlédnuto nové těžiště v holešovickém meandru, které Hruška také základně dispozičně 

rozvrhnul. (obr. 7) Půdorys má přísně šachovnicový rozvrh a jeho střed tvoří dlouhé náměstí 

s vysokou administrativní budovou v čele. Ta je navržena tak, aby  tvořila novou dominantu 

Prahy. Všechny do regionu přemístěné funkce měly být propojeny dopravou. 

 

Stejným způsobem Ústav do podoby ideálních socialistických měst dovedl také přestavbu 

Ostravy a Zlína. Hlavní problém Ostravy222 spočíval v tom, (obr. 8) že bydlení bylo „dosud 

zaklíněno mezi těžební a průmyslové podniky“ a bylo tudíž potřeba je „odvést …do několika 

pásů … na úpatí Beskyd“,  

do „vyšších, pro rozvinutí biologického života optimálních poloh.“ 223 Tím se v původním 

městě uvolnil dostatek místa pro průmysl, který měl být dále veden  „podél bočního kanálu 

souběžně s Ostravicí – až po Frýdek“.  Rekreaci nebo - jak se tehdy začalo říkat - „kultivaci 

ducha a těla“ připadl nejjižnější pás za sférou bydlení. Také Ostravě se dostalo nové „city“ , 

tentokráte odvedené ven z města směrem na sever, kde bylo rozloženo podél Odersko-

dunajského průplavu. (obr. 9, 10) Staré centrum zůstalo pravděpodobně ušetřeno jako 

monument tak, jak k tomu ponoukala Athénská charta,224 a tak,  jak se tomu ostatně stalo také 

v Praze. K otázce zbývající funkce Hruška podotknul: „Prostředníkem decentralizace se 

stává výkonná dopravní síť“. 
                                                 
222 Na regionálním plánu Ostravska se podíleli: Josef Mrkos, Bohuslav Fuchs a Emanuel Hruška. Podle úvodu ke 
speciálnímu číslu Bloku (pozn. 218), nečíslováno. 
223 Popis prezentace Ostravy je založen na albu (viz pozn. 216) a na článku Emanuela Hrušky v Bloku, (pozn. 
218), nečíslováno. 
224 Le Corbusier, The Athens Charter, New York 1973, s. 86 –89 nebo barcelonský plán Macia, kde se 
z z původního historického centra měla stát archeologická zóna.  



 

Zlínská oblast225 byla řešena podle vzoru Zářícího či Pásového města, jak k tomu dozajista 

napomáhal i dřívější  

Le Corbusierův projekt. Podle Hrušky byl tento kraj: „příkladem překotně vyrostlého 

průmyslového střediska, kde výrobu bude třeba rozložit v pás pracovních jednotek podél 

dopravní cesty, při čemž se pracoviště přiblíží k přirozeným a optimálně rozloženým lidským 

sídlištím na jižní Moravě.“ 226 Tato věta dokonale koresponduje s předloženým ideálním 

plánem zlínského regionu, kdy jsou funkce dopravy, práce a bydlení řazeny téměř těsně při 

sobě a v dalším „pásu“ je ještě doprovází zalesněné oblasti, určené pravděpodobně 

k rekreaci.(obr. 11, 12) Nové „city“ se nezamýšlelo do Zlína, ale do Otrokovic, které se staly 

komunikační křižovatkou.227  

 

Pro Hrušku byly tyto tři studie pokusem „o vytvoření životního prostředí, ve kterém by se cítil 

pracující člověk šťasten a jež by mu poskytovalo předpoklady ke kulturnímu žití“,228 bylo mu 

však jasné, že realizaci by musely předcházet ještě důslednější změny politické, ekonomické a 

společenské.229 Některá opatření, jako znárodňování největších průmyslových podniků, se mu 

již zdála být krokem správným směrem.230  

 

Prezentaci československé skupiny uzavíral nemocniční plán Moravy a Slezska a návrh na 

unifikaci značení. Autorem nemocničních plánů je Bedřich Rozehnal, rovněž jeden z členů 

CIAM, který s ústavem v této otázce již velmi brzy po válce úzce spolupracoval.231  Prozatím 

není zcela zřejmé, zda se Rozehnal spolupodílel nejen na projektech nemocnic, nebo, jak 

tomu často bývalo, i na řešení jejich plánovaného rozmístění do jednotlivých měst. (obr. 13) 

 

Bohužel prozatím nevíme, jaké byly příspěvky ostatních národních skupin a zda by se některé 

z nich daly porovnat s československou prezentací. Když však komise III.A projednávala 
                                                 
225 Regionální studie Zlínska byla zpracována: Bohuslavem Fuchsem, Emanuelem Hruškou a Alfredem 
Neumannem. Podle úvodu ke speciálnímu číslu Bloku, (pozn. 218), nečíslováno. 
226 Emanuel Hruška, (pozn. 217), s. 52. 
227 Emanuel Hruška, (pozn. 218), nečíslováno. 
228 Emanuel Hruška, ( pozn. 217), s. 56. 
229 Ibidem, s. 57. 
230 Ibidem, s. 56. 
231 Hned o první výstavě Ústavu  informoval Josef Ježek, že:  
„K nejpotřebnějším analysám, jež jsou vystaveny, patří analysy vedoucí k nemocničnímu plánu v zemi 
Moravskoslezské“. Josef Ježek, (v pozn. 164) s. 263. Ještě před výstavou v Bridgwateru psal Rozehnal do 
Ústavu, že si dovoluje „zaslati seznam nemocnic v zemi Moravskoslezské, které jsou rozděleny na tři stupně“. 
Dopis z 21. 4. 1947 je uložený v MZA, ve fondu  
B 97. 



téma následujícího kongresu, padlo rozhodnutí, že by se napříště měly prezentace 

jednotlivých zemí na téma urbanismu porovnávat.232 Ještě na témže kongresu  

Le Corbusier „představil první návrh Grille CIAM, na kterém prý  již začal pracovat se svou 

francouzskou skupinou ASCORAL.“233 Nedávno tuto první verzi našla v Nizozemském 

institutu pro architekturu Annie Pedret.234 Vedle  

Le Corbusierova jména je uvedeno i jméno Alfreda Neumanna: Principe proposé par LE 

CORBUSIER (France), Grille proposéé par NEUMANN (Tchécoslovaquie).235 (obr. 14) Zdá 

se proto, že československá skupina se od úplného začátku spolupodílela na vytváření tohoto 

osudného srovnávacího zařízení určeného k plánování podle čtyř funkcí. Tuto domněnku 

podporuje i dopis, který 14. ledna 1947, tedy osm měsíců před kongresem, zaslal Siefried 

Giedion Emanuelu Hruškovi: „děkuji za iniciativu ohledně Grille-CIAM. Vaše schéma jsem 

poslal i s doprovodným dopisem Corbusierovi a požádal jsem ho, aby se spojil přímo 

s Vámi.“236   

 

První představená verze dokonce z části odráží metodiku práce Ústavu. První hlavička záhlaví 

je nazvaná analýza a její kategorie se týkají  fyzických (conditons physiques) a sociologických 

podmínek (conditions sociologiques), druhá hlavička je pojmenovaná plán a její kategorie 

jsou bydlení, práce, kultivace ducha a těla, doprava. Poslední hlavička označená realizace 

s podskupinami reakce, legislativa, financování, provedení již žádnou přímou analogii 

nevykazuje. Tato podobnost však nutně nemusí vypovídat o vlivu československé skupiny, 

spíše asi šlo o obecné principy funkcionalistického plánování převedené do tabulek. 

Dialektika regionálního plánování, kdy výzkum předchází plán, byla například přítomná již 

v teoriích Patricka Geddese.237 

 

                                                 
232 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 28.  
233 Ibidem, s. 31. 
234 Annie Pedret, Dismantling the CIAM Grid: New values for modern architecture, in: Max Risselada - Dirk van 
der Heuvel (ed.), Team 10, 1953 – 81. In Search of a Utopia of the Present. Rotterdam 2005, s. 252. 
235 Alfred Neumann byl brněnským architektem židovského původu.  
Po válce ho zaměstnával Zemský studijní a plánovací ústav v Brně, kde byl veden jako jeho referent a kde 
s největší pravděpodobností pracoval v jeho plánovacím oddělení. (Viz pozn. 166 a 225) Po únorovém převratu 
emigroval do Izraele, kde také založil novou izraelskou skupinu CIAM. Zpočátku se ještě věnoval 
urbanistickému plánování, posléze se stal uznávaným architektem a učitelem na místní univerzitě. Blíže k osobě 
Alfreda Neumanna: Vladimír Šlapeta, Alfred Neumann, in: Petr Pelčák, Jan Sapák, Ivan Wahla (ed.), Brněnští 
židovští architekti, Brno 2000, s. 20 – 23. Na Princetonské univerzitě nedávno dopsal o Alfredovi Neumannovi 
svou disertační práci Rafael Segal: A Unitary Approach to Architecture: Alfred Neumann and the 
„Humanization of Space.“. 
236 Dopis Sigfrieda Giediona Emanuelu Hruškovi z 14. 1. 1947 je uložený v gta/archive, složka: 42-SG-8-245. 
237 Viz s. 48 a pozn. 133. 



Na závěr bylo ještě třeba určit město či zemi, kde se bude konat příští kongres. Podle zápisu 

z jednání mělo nejlepší vyhlídky stát se touto zemí Polsko nebo „země jako Polsko“. Tím se 

zřejmě mínilo, že by se mělo jednat o stát silně poškozený válkou,  kde před architekty stojí 

velké úkoly ohledně rekonstrukce státu.238 V tomto ohledu měli být kontaktováni manželé 

Syrkusovi, kteří pro velké zaneprázdnění  

do Bridgwateru ani nedorazili. O půl rok později však již Sert psal Giedionovi, že „Češi na 

minulém kongresu předvedli tak dobrou práci, že byli následně  požádáni, aby prozkoumali 

možnosti konání příštího kongresu v Praze“.239 

  

V našem hlavním městě se sice kongres nakonec nekonal, ovšem poznámka o „dobré práci“ 

svědčí o nemalé odezvě, kterou prezentace československé skupiny vyvolala. Zřejmě již 

krátce po kongresu blahopřál nový prezident  J. L. Sert Josefu Havlíčkovi k výsledkům naší 

skupiny a označil je  

za vynikající.240 Podle krátké reference v časopise Zemského studijního a plánovacího ústavu 

byla naše prezentace předvedena „za živého napětí, upřímných projevů uznání a velkého 

potlesku“ .241 (obr. 15, 16) Popisky k přiloženým fotografiím zase mluví o tom, že práce 

Ústavu tvořily „samostatnou expozici na galerii poradního sálu místního klubu British 

Council.“ (obr. 17)  Podle téhož zdroje se soubory map nakonec staly „darem Zemského 

studijního a plánovacího ústavu moravskoslezského Královské společnosti britských 

architektů RIBA v Londýně.“242 Zda tento „dar“ nebyl náhodou tím, který si také „vyžádalo 

britské ministerstvo of town and country planning k prostudování“, jak to v doslovu ke knize 

Emanuela Hrušky napsal Bohuslav Fuchs, zatím nevíme.243 Jisté je tak alespoň to, že mezi 

místními architekty vzbudila československá prezentace opravdový zájem, a zdá se, že nejen 

mezi nimi. Již 26. listopadu 1947 posílal Emanuel Hruška Paulu L. Wienerovi do Spojených 

států „ výběr několika fotografií, které představují práce vystavené československou skupinou 

na kongresu CIAM“.244 „Zástupcem musea of modern arts v New Yorku“ prý byla 

kongresová prezentace také „vyžádána pro výstavu v USA“ 245a američtí architekti ještě 

                                                 
238 Polsko bylo v tomto směru zvažováno jako nejvhodnější kandidát. Srovnej: CIAM 6, Bridgwater, 1947. 
Proces verbal de la seance du CIRPAC du 13 september 1947, bod 10. in: CIAM 6 dokuments. Gta/archive. 
239 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 182. 
240 Vladimír Šlapeta, Moderní architektura v Brně, in: Šárka Janoušková (ed.), Funkcionalismus na Moravě. 
Stavební kniha, Brno 2003, s. 137. Bohužel bližší citace tohoto zdroje chybí. 
241 Dokumentační oddělení ZSPÚ, Kulturně propagační uplatnění práce ZSPÚ, Zprávy Zemského studijního a 
plánovacího ústavu v Brně, 1948, č. 1, s. 66. 
242 Ibidem. 
243 Bohuslav Fuchs, Doslov, in: Emanuel Hruška, Urbanistická forma. Osídlení a plán, Praha 1945, s. 145. 
244 Dopis Emanuela Hrušky je uložený v gta/archive, složka 42-JLS-14-47. 
245 Bohuslav Fuchs, (pozn. 243), s. 145. 



v dubnu roku 1949 plánovali, že při své zpáteční cestě z Bergama navštíví Brno, kde si 

„výslovně přejí návštěvu u prof. Fuchse, Mrkose a Hrušky“ a chtějí se u nich zajímat o 

„regionální práce z Bridgwateru“.246  

Ve francouzském časopise Urbanisme měla dokonce vyjít zvláštní příloha sestavená 

z materiálů z tohoto kongresu.247 Když pak konečně roku 1951 vyšla několik let připravovaná 

kniha Sigfrieda Giediona A Decade of Contemporary Architecture, která měla shrnovat vývoj 

architektury  

za poslední desetiletí, Hruškův plán Prahy v ní zaujímal čestné místo.248 (obr. 18) Bylo to 

snad i jisté privilegium, protože naše země již  byla pevně spoutaná ve východním bloku a 

mezi Východem a Západem vypukla studená válka. Navíc je to jeden z mála projektů, které 

zastupovaly země střední a východní Evropy.249  

 

Odhlédneme-li od sfér vlivu ústavu, odezva v samotném Československu nebyla možná až tak 

velká. Z odborných časopisů podala o úspěchu v Bridgwateru kratší zprávu pouze redakce 

časopisu Architekt.250 Její odhodlání vrátit se  

k pracovním výsledkům kongresu zvláštním článkem však již vyznělo naprázdno. Zvláštní 

přílohou Urbanismus se  

ke kongresu v Bridgwateru v prosinci roku 1947 přihlásil ještě brněnský časopis Blok.251 

Připojený článek Emanuela Hrušky Několik krajinných a urbanistických plánů je zkrácenou 

                                                 
246 Podle dopisu Emanuela Hrušky Bohuslavu Fuchsovi z 15. 4. 1949. Pozůstalost Bohuslava Fuchse, MMB.  
247 Podle dopisů Františka Kalivody Václavu Rajnišovi na Ministerstvo informací, které publikování ve Francii 
zprostředkovávalo, mělo být pro Urbanisme zasláno 10 000 čtyřstránkových příloh v hodnotě asi 40 000 Kč. 
Dopisy z  24. 5. 1948, 28. 5. 1948, 29. 5. 1948 a z 12. 6. 1948 jsou  spolu s jednou vzorovou přílohou uloženy 
v MZA, ve fondu B 97.  
248 Sigfried Giedion, (pozn. 113), s. 204. Giedion představil plán Prahy jako práci Českého plánovacího institutu 
z roku 1945, na němž se prý podílelo spoustu členů CIAM. 
249 Vedle Hruškova ideálního plánu Prahy kniha obsahuje reprodukce dvou architektonických prací Josefa 
Fischera z Maďarska.  
250 „Československá skupina CIAM se zúčastnila s velkým úspěchem, k němuž přispěl především bohatý 
urbanistický materiál, daný k disposici brněnským studijním ústavem a uvedený na kongresu jako práce čs. 
skupiny, jakož i početná delegace, která byla z naší země vyslána. Byli v ní architekti Krejcar, Fuchs, Hruška, 
Kalivoda a Neumann. Arch. Havlíček, jenž se před nedávnem navrátil ze Spojených států, kde spolupracoval na 
projektu sídla U. N. v Novém Yorku a který rovněž byl ke kongresu oficiálně pozván, musil se ze zdravotních 
důvodů omluviti. … K pracovním výsledkům přítomného kongresu se vrátíme zvláštním článkem … Delegáty 
kongresu 
 za československou skupinu jsou Krejcar a Fuchs.“ [Redakce] Architekt XLV, 1947, č. 9-10. 
251 Blok II, 1947, č. 3. Příloha Bloku vyšla i samostatně: Emanuel Hruška (ed.), Urbanismus a plánování, Brno 
1948. 21. 2. 1948 psal Kalivoda Giedionovi do Curychu: „Zpracovali jsme expoziční materiál z kongresu všech 
skupin a vzniká pěkné číslo časopisu Blok“. Gta/archiv, složka:  
42-SG-23-497. Článek Bohuslava Fuchse: Urbanismus a plánování a zejména jeho obrazová příloha se zdají 
dokumentovat kongres v Bridgwateru. Popisky a obrazová příloha dalšího Fuchsova  článku Industrialismus, 
urbanismus, architektura opět odrážejí teorii o ideálních formách feudálních měst, které zničila industrializace, 
urbanizace a s tím spojený kapitalismus, jež tuto formu zničil a vytvořil chaos; následuje hledání  prvků města 



verzí jak předneseného referátu, tak i obrazové dokumentace;252 plné znění Hruška přetiskl 

v mateřském časopise Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně.253  

 

Odbornou veřejnost mohly o prezentaci československé skupiny v Bridgwateru mnohem lépe 

poučit dvě výstavy zaměřené na regionální plánování. Ani jedna z nich sice nebyla autorským 

projektem Zemského studijního a plánovacího ústavu, ovšem díky organizačnímu zajištění 

Františka Kalivody se jich instituce mohla zúčastnit. Na Výstavě krajinného plánování 

zemských národních výborů v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze (1948) byl „obsažen 

úplný londýnský materiál“,254 který byl doplněn ještě několika dalšími pracemi Ústavu. 

Laické veřejnosti sice zůstaly dveře výstavy zavřené, na druhou stranu ji však shlédli někteří 

vládní činitelé a delegace urbanistů z Polska.255 

 

Po zběžné prohlídce východočeské výstavy v Pardubicích Kalivoda shledal, že asi jedna 

třetina výstavního prostoru věnovaného urbanismu je neobsazená. Urgoval proto ihned  Brno, 

aby Ústav výstavu alespoň zčásti obsadil. Jelikož bridgwaterský soubor neobsahoval žádnou 

studii z daného regionu, doporučoval alespoň poslat nějakou studii týkající se východních 

Čech nebo Čech vůbec. Pro sérii studií z šestého kongresu však vyhlédl daleko vhodnější 

umístění v místním konferenčním sále. Zanedlouho se zde totiž měla konat  

 

                                                                                                                                                         
nové strojové/industriální civilizace: bydlení, práce, rekreace a dopravy – text k obrázkům sestavoval Emanuel 
Hruška. 
252 Ibidem. 
253 Emanuel Hruška, (pozn. 217), s. 51 –62. 
254 Jak vyplývá z Kalivodova dopisu datovaného 8. 5. 1948  pro Zspú. MZA, fond B-97. K výstavě – k části 
Zspú – byl vydán i katalog Práce Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně (kat. výst.), 
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze, Brno 1948. 
255 Jak víme z Kalivodova dopisu z 22. 5. 1948. MZA, fond B-97. 
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konference československých urbanistů (25. – 26. 9. 1948),256 na níž byli „pozváni zástupci 

všech institucí plánovacích v ČSR“, a tak by jistě „Ústavu toto příležitostné rozprostření 

nebylo ke škodě“.257 Kalivodovo organizátorské zapálení a oddanost Ústavu a organizaci 

CIAM zřejmě, alespoň prozatím, neznaly mezí.  

 

 

                                                 
256 Konference proběhla při příležitosti výstavy Východní Čechy republice, která se konala od 11. 7. do 3. 10. 
1948 v Pardubicích z iniciativy Spolku československých inženýrů SIA. S jistotou pouze víme, že Zemský 
studijní a plánovací ústav v Brně „připojil samostatný soubor svých prací“, konkrétně se bohužel o materiálu 
z Bridgwateru nemluví. [Dokumentační oddělení Zspú], Konference urbanistů v Pardubicích 1948 (KUP), 
Zprávy Zemského studijního a plánovacího úřadu v Brně, řada druhá, Brno 1948. 
257 Kalivodův dopis Ústavu z 26. 7. 1948. MZA, fond B-97. 



ČESKOSLOVENSKÁ SKUPINA CIAM MEZI KONGRESY V BRIDGWATERU A 

V BERGAMU  

 

Z pohledu československé skupiny CIAM je období mezi šestým kongresem v Bridgwateru 

(1947) a sedmým kongresem v Bergamu (1949) obdobím velkých nadějí, ale také velkých 

zklamání. Tento dobový patos snad nejlépe vyjadřuje snaha uspořádat následující kongres 

v Praze, jeho následné přeložení do Bergama a konečné znemožnění se ho vůbec zúčastnit. 

Poúnorový sled událostí nevyústil pouze konečné upřednostnění Bergama, ale také 

v institucionalizaci československé skupiny, v její prokádrování a v emigraci některých jejích 

členů.  

 

Československá skupina CIAM si na kongresu v Bridgwateru udělala velmi dobré jméno. 

Základem úspěchu se stala velmi dobře připravená prezentace a snad i spolupráce při 

sestavování grille de CIAM.258 František Kalivoda si navíc na kongresu zajistil příslib, že 

dluh skupiny vůči organizaci by se mohl pokrýt vydáním nějaké z publikací CI

v Československu.

AM 

ídkou 

                                                

259 Kalivoda jistě myslel na uplatnění editorských zkušeností. Dobré 

vztahy skupiny s ústředím v Curychu se zdály být potvrzeny i trochu neočekávanou nab

československé strany uspořádat druhý poválečný kongres v Praze. Doposud není zcela jasné, 

z čí iniciativy vlastně tato nabídka vznikla. Nevíme, zda to od počátku byl záměr samotné 

československé vlády, která na základě svého pátého zasedání dne 25. března 1948 pozvala 

 
258 Viz s. 70 - 80. 
259 V Bridgwateru padl návrh na vydání několika publikací. Jednou z nich měla být kniha týkající se šestého 
kongresu CIAM. Československo je v tomto případě uvedeno jako země, kde má být kniha vytisknuta. CIAM 6 
documents. Gta/archive. s. 35 –36. Kalivoda se v Bridgwateru účastnil jednání V. komise: Zprávy a 
publikace/Reports and Publication, kde tento návrh mohl prosadit jako vyrovnání dluhu československé skupiny 
vůči ústředí. Složka 42-JLS-7, gta/archive. O tom, že by československá skupina mohla publikaci (tehdy se již 
zřejmě jednalo o jubilejní knihu: A Decade of Contemporary Architecture, která obsahovala také záznamy 
z šestého kongresu) vytisknout  v Československu, se mluvilo také na zasedání březnové Rady v Paříži roku 
1948. V oficiálním zápisu, který skupinám rozeslal A. Sive, je uvedeno, že za účelem vydání publikace 
československá skupina disponuje částkou 2000 švýcarských franků. André Sive, Conseil de direction des CIAM 
– Session de Paques 1948 a Paris (du 28 au 31 Mars 1948), MMB, Pozůstalost Bohuslava Fuchse. Ve zprávě ze 
zasedání Rady, kterou československým členům rozeslal Václav Rajniš: Zpráva pozorovatele na schůzi „Rady 
Ciamu“ (Conseil Ciam) v Paříži,  
28. – 31. III. 1948, je uvedeno, že „Giedion četl dopis, ve kterém z Brna dostal nabídku, že za sumu 2000 frs. šv. 
jsou ochotni vytisknout nebo přispět nějak k realizaci publikace…Giedion žádal o vyjádření čsl. pozorovatele,  
zda-li by nebylo možné publikaci vydati v ČSR, a dojednání tohoto s delegátem ČSR.“  Zpráva je uložena 
v pozůstalosti Bohuslava Fuchse v MMB. Později sám Rajniš nabízel československé nakladatelství Orbis, které 
by bylo ochotno knihu vydat. Giedion to odmítl s tím, že mezi tím, co se československá skupina dlouho 
neozvala, si už našel jiného vydavatele ve Švýcarsku. Dopis datovaný 14. 5. 1948, složka 42-SG-23-77. 
František Kalivoda však ještě 15. 7. 1948 marně doufal, že publikaci vytiskne v Československu. Gta/archive, 
složka 42-SG-23-487.  



CIAM do Prahy,260 nebo zda to nebylo spíše naléhání polské strany, která  kongres nemohla 

uspořádat  

ve své zemi, ale chtěla jej stále udržet ve střední Evropě.261 Mohly zde zajisté také hrát roli i 

jiné okolnosti, o kterých zatím nevíme. O místu následujícího kongresu však především 

musela rozhodnout Rada CIAM, a to na svém nejbližším zasedání naplánovaném na konec 

března roku 1948. 

 

Pokud si Československo přálo uspořádat  druhý poválečný kongres v Praze, bylo velmi 

důležité, aby osobní apel na členy Rady vyvinul zejména její československý člen Josef  

Havlíček. Tomu se však do konce března nepodařilo nalézt svůj ztracený pas262 a nakonec ani 

přesvědčit žádného z našich delegátů, aby jej zastoupil.263 Po telefonickém rozhovoru 

s Havlíčkem se největší zastánkyní myšlenky kongresu v Praze stala polská členka Rady 

Helena Syrkus.264 Jak se však nakonec ukázalo, nebyla sama.  

 

Dvacátého osmého března se do Le Corbusierova pařížského atelieru na rue de Sèvres 

dostavil také jeho bývalý zaměstnanec Václav Rajniš, tentokráte v pozici experta na otázky 

architektury a urbanismu Ministerstva informací a v doprovodu československého kulturního 

atašé, malíře Josefa Šímy.265 Helena Syrkus prý hned po zahájení schůze „navrhla jednání 

                                                 
260 Tento údaj je uveden ve zprávě, kterou ze zasedání Rady v Paříži podal Ministerstvu informací Václav 
Rajniš: Francie-Paříž. Kongres Ciam (Congres international des architectes modernes). Zpráva delegáta  
o tlumočení pozvání čsl. vlády skrze min. inf. k pořádání příštího kongresu Ciam v Praze. NAČR, fond 
Ministerstva informací.  
261 Na kongresu v Bridgwateru se nejvíce mluvilo o Polsku jako o místu následujícího kongresu. Viz s. 76 a 
pozn. 238. Z nezjištěných důvodů polská strana o tuto možnost dále neusilovala, ale vehementně hlavně 
prostřednictvím Heleny Syrkus hájila zájmy Československa. 
262 O tom, že Havlíček ztratil pas, vyrozuměl Kalivoda Giediona již v dopise z 21. 2. 1948. Gta/archive, složka 
42-SG-23-497. 
263 Havlíček přemlouval především Bohuslava Fuchse, aby jej jako delegát na zasedání Rady zastupoval. 
Zdůraznil také, „že zvlášť v dané obecné situaci by snad bylo v zájmu státu, aby náš člověk tam byl a čelilo se 
tak různým blbým řečem“.  Prazvláštně pak vypadá špatně čitelná část na konci dopisu: „Jinak každým způsobem 
Tě prosím o radu: kladu si také zásadní otázku, zda význam těchto mezinárodních styků s neslovanskými zeměmi 
(zhruba vymezeno) není poněkud přeceněn a zda by nepostačilo, kromě věcí k publikaci (svůj balíček už jsem ?… 
Giedionovi poslal a doufám, že to učinil i Krejcar a Vy u Vás dtto – od Benše jsem foto letiště nedostal) – poslat 
jen písemný souhlas s úpravou, jakou oni sami provedou? Nemyslím tím na ?úplnou izolaci – jistě že budeme i 
dál pracovat na něčem, co není 
 u nás žádným povrchním kopírováním čehosi ?nezajetého, nýbrž něčeho,  
na čem už víc než čtvrtstoletí aktivně spolupracujeme.“ MMB, Pozůstalost Bohuslava Fuchse.  
264 Josef Havlíček se s Helenou Syrkus dohodl, že namísto něj bude hájit zájmy Prahy - podle přepisu telegramu 
uloženého v NAČR, fond Ministerstva informací. O tom, že by Československo měl zastupovat Václav Rajniš, 
není v telegramu zmínka. Je otázkou, zda československá skupina CIAM o vyslání Václava Rajniše na zasedání 
Rady vůbec věděla. Podle zprávy, kterou nakonec o jednáních podal československé skupině sám Václav Rajniš 
(pozn. 259), víme, že byl „odeslán do Paříže 
 za účelem konečné redakce zvláštních čísel francouzských revuí věnovaných Československu“. 
265 O jednání Rady jsou zatím k dispozici čtyři zprávy. Dvě pocházejí  



o datu a místu příštího kongresu a mluvila jako  

o samozřejmosti o Praze“.266 Hned po ní vystoupil Josef Šíma a oficiálně tlumočil pozvání 

československé vlády do Prahy a pravděpodobně také přislíbil státní finanční podporu a 

poskytnutí kongresových prostor na zámku v Dobříši,267 asi  

30 km od Prahy. Někteří ze členů Rady se však vyjádřili  

pro Bergamo. Když se dostavil i poslední člen Rady Godfrey Samuel, proběhlo o místu 

dalšího kongresu hlasování, které podle Rajnišovy zprávy „vyznělo 4/5 pro Prahu. Pro 

hlasovali Le Corbusier, G. Samuel (Anglie), Rogers (Itálie), Syrkusová (Polsko), Sive 

(Francie), Honegger (Švýcarsko), Rajniš (ČSR). Hlasování zdržel se Steiger (Švýcary) a 

odmítavě v debatě vyslovovali se předsedající Van Esteren (Holandsko) a Giedion (Švýcary).“ 
268 Předsedající van Eesteren prý následně toto hlasování prohlásil „za neplatné, protože 

nežádoucí“ a vystoupil s tím, „že má pocit, že již na minulém kongresu v Bridgwatteru bylo 

stanoveno, že kongres bude v Bergamu“.269 Nato Godfrey Samuel demonstrativně přečetl 

oficiální zápis z prvého kongresu, „podle kterého místo 

 pro příští kongres má býti ve východní Evropě, aby architekti poznali problémy zemí velice 

zničených válkou. V původním textu se mluvilo o Polsku a jenom jako o rezervě o malém 

městě v severní Itálii, Bergamu“.270 Zdůraznil také, že „v pražském prostředí by bylo možno 

navázat styk s architekty s SSSR“.271 Helena Syrkus jeho zapálení pro Prahu utvrdila ještě 

nabídkou, že „bude-li se kongres konati v Praze, zve členy do Polska“.272 Van Eesteren 

s Giedionem pak prý dokonce vybízeli italského delegáta Ernesta N. Rogerse, „aby se hájil, 

tj. bojoval 

                                                                                                                                                         
od Václava Rajniše, první je určená pro Ministerstvo informací a vybírá informace týkající výhradně kongresu 
v Praze (pozn. 260), druhá byla sepsána pro členy československé skupiny CIAM a je záznamem proběhlých 
diskusí s důrazem na otázky vztahující se ke skupině: kongres v Praze, vydání publikace, intervence Josefa Šímy 
apod. (pozn. 259).  Další zprávu sestavil Sigfried Giedion a rozeslal ji všem skupinám, gta/archive, složka 42-
SG-23-1/236. Oficiální zápis ze zasedání Rady sestavil André Sive, (viz pozn. 259) ten byl rovněž rozeslán všem 
skupinám, ovšem 
o trochu později.  
266 Václav Rajniš, (pozn. 260), nestránkováno. 
267 Ibidem. 
268 Ibidem. 
269 Václav Rajniš, (pozn. 259), nestránkováno. 
270 Ibidem; ve zprávě pro Ministerstvo dokonce stálo, že buďto v Polsku, nebo v Československu, Václav Rajniš 
(pozn. 260); srovnej také s údajem uvedeným v CIAM 6 documents, viz pozn. 238 a také s. 76. 
271 O snaze navázat styky se Sovětským svazem se jednalo již v Bridgwateru. CIAM 6 documents (pozn. 238) 
obsahují na s. 37 tuto zprávu: „Van Eesteren fait part de la mission que Fischer remplit en  
ce moment en URSS. Il prendra les contacts nécessaires avec les architectes russes en vue d´un rapprochement 
avec les CIAM“/ „Van Eesteren se účastní poslání, které v současné době v SSSR  vykonává  
Fischer. Naváže potřebné kontakty s ruskými architekty s další vyhlídkou 
na přiblížení se CIAM“  
272 Václav Rajniš, (pozn. 259). 



 pro Bergamo“, ten se však již dříve vyjádřil pro Prahu.273 

 

Pod vlivem Sigfrieda Giediona a Cornelise van Eesterena se následující debata o místě 

příštího kongresu stočila  

na politickou otázku. Rajniš údajně „musil vysvětlovati mnoho o únorových událostech“.274 

To však nestačilo k tomu, aby generálního sekretáře a stávajícího čestného předsedu 

přesvědčil o tom, že by víza do Československa mohli dostat i delegáti z kapitalistických 

zemí, především z jižní Ameriky.275 Helena Syrkus se však nato rozhořčila, „že pravý opak je 

pravdou, a že ona sama nemohla dostat viza do Francie“.276 Situaci nakonec vyřešil Le 

Corbusier, který do textu určeného  

ke schválení nadiktoval: „Par priorité Prague, en cas de nécessité Bergamo, eventuellement 

Hollande“. (Přednostně v Praze, v případě nutnosti v Bergamu, eventuelně v Holandsku.“)277 

Tato formulace tedy sice upřednostňovala Prahu, ovšem nechávala si otevřená zadní vrátka 

pro případ, že by se z politických důvodů nemohla dostavit většina delegovaných členů. 

Konečné rozhodnutí mělo zaznít až  

na příštím zasedání Rady. 

 

V oficiálním oběžníku, který měl jednotlivé skupiny informovat o výsledcích jednání, se sice 

na prvním místě uváděla Praha,278 ovšem decentně se upozorňovalo  

na změněnou vládnoucí garnituru, jakož i na to, že o místě dalšího kongresu bude rozhodnuto 

až na základě aktuální politické situace.279 Pro objektivnost je však třeba dodat, že i v Itálii 

byli komunisté vedoucí politickou silou a že teprve zásah Spojených států zajistil 

v dubnových volbách vítězství křesťanským demokratům.280  

 

Na své zpáteční cestě do Varšavy se Helena Syrkus ještě zastavila v Praze, kde měla mít 

přednášku. O jejím dalším pražském programu víme, že „si částečně prohlédla naše 
                                                 
273 Václav Rajniš, (pozn. 260). 
274 Ibidem. 
275 Ibidem. 
276 Ibidem. 
277 Václav Rajniš, (pozn. 259). 
278 Takto to tedy alespoň uvádí André Sive v oficiálním oběžníku (pozn. 259); Giedion ve své dřívější zprávě 
zřejmě výsledky hlasování nebral v potaz a uvedl: „According to the original intentions the Italians have made 
great and succesful efforts for the preparation of the Congress  
at Bergamo. However, Mrs. Syrkus advocated fervently the choice of Prague and was supported by Samuel.“ / 
„Italové podle původních plánů vyvinuli v přípravách na kongres v Bergamu velké a zdárné úsilí. Paní Syrkus 
ovšem zaníceně obhajovala  Prahu, v čemž ji podporoval i Samuel.“ 
279 V tomto ohledu se již obě zprávy, jak Giedionova, tak i od André Siva, shodují. 
280 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 182 – 183. 



budovatelské úsilí a navštívila v soukromí několik svých přátel“.281 Po dramatických 

jednáních v Le Corbusierově ateliéru není těžké se dohadovat, že řeč musela přijít i  

na otázku Prahy jako místa následujícího kongresu. Bohužel, zda se tak skutečně stalo a jaké 

byly případně detaily rozhovoru, dnes nevíme. Přednáška byla ovšem také zajímavá, a to 

především z hlediska vývoje pohledu na rekonstrukci, historických jader měst a také 

z hlediska možnosti jejího ideologického ospravedlnění. Helena Syrkus již delší dobu nebyla 

nadšenou zastánkyní funkcionalistické architektury a jejího přístupu k historickým památkám. 

Po válce začala spolu se svým manželem Szymonem zpracovávat projekt na obnovu válkou 

zničené Varšavy, která přišla o své historické centrum. Syrkusovi se jej rozhodli úplně 

rekonstruovat a navrátit do jeho původní historické podoby.282 V Praze Helena Syrkus 

ohledně Varšavy uvedla, že když za války mysleli na rekonstrukci „obrátili svůj pohled do 

historie a obdobu našli v urbanismu řeckém“.283 Ten nejenže odpovídal „novodobým účelům, 

ale jasně odpovídal i formám politickým ... neboť demokracie řecká našla shodné potřeby 

s politickým zřízením naším…Výrazem takového zřízení byla agora,…účelově nutné 

shromaždiště rokujícího lidu.“ 284 V dokonalé rekonstrukci staré části Varšavy dnes vidíme 

jasnou paralelu k pečlivým obnovám historických jader v řadě československých měst, které 

souvisely s nástupem socialistického realismu za stalinské éry.285 Na druhou stranu 

argumentace, kterou Syrkus použila, aby v tu chvíli obhájila vhodnost použitých 

klasicizujících forem pro výstavbu nové Varšavy, vykazuje jasné souvislosti s významy, které 

veřejným prostranstvím přisuzovaly i západní země.286  

 

O velkých nadějích Prahy jako místa příštího kongresu i  

o průběhu dalších jednání v Paříži se členové československé skupiny dozvěděli ze zvláštní 

zprávy rozeslané Václavem Rajnišem287 zřejmě v druhé polovině dubna.288 Na zvláštní schůzi 

                                                 
281 Marie Benešová, Přednáška polské architektky Heleny Syrkusové v Praze, Architektura ČSR VIII, 1948, č. 4,  
s. 158. 
282 Helena Syrkus, Ku idei osiedla spolecznego 1925 – 1975, Warszawa 1976. 
283 Marie Benešová, (pozn. 280), s. 158. 
284 Ibidem. 
285 Ivo Hlobil, Městské památkové rezervace v padesátých letech, Rostislav Švácha – Marie Platovská (ed.), 
Dějiny českého výtvarného umění, Praha 2005, s. 329 – 339.  - Na přednášku Heleny Syrkus se ve svém projevu 
O ideovém směru a tradici naší kultury odvolával také Zdeněk Nejedlý na Sjezdu národní kultury 11. dubna 
1948: „Polská významná architektka Helena Syrkusová ve své nedávné pražské přednášce předvedla úsilí 
polských architektů o budování socialistických demokratických sídlišť. Jak se namáhají, aby správně určili a dali 
výraz středisku, kde se soustředí život sídliště. To nelze jen mechanicky nastavět v řádkách domy podle potřeby 
bytových jednotek …“. Architektura ČSR VIII, 1948, s. 125. 
286 Srovnej viz. s. 114 – 120. Tématem městského jádra se zabýval  
VIII. kongres v Hoddesdonu. 
287 Václav Rajniš, (pozn. 259).  
288  Zpráva není datována, alternativní verze na Ministerstvo informací však došla až 22. 4. 1948. 



skupiny, svolané na 16. června 1948 do kavárny Louvre na Národní třídě, se již s největší 

pravděpodobností probíraly další podrobnosti ohledně kongresu v Praze.289 Na pozvánce se 

uvádělo, že bude třeba zajistit nejméně dvojí výstavní prostory, první na předvedení prací 

všech členů organizace podle tzv. grille de CIAM a druhý na výstavu „československého 

urbanismu a architektury“.290 Pozvánka také obsahovala sdělení, že „ministerstvo informací 

přislíbilo všemožnou podporu a nařídilo do rozpočtu částku, která má aspoň částečně 

uhraditi pobyt delegátů cizích zemí“.291 

 

O výsledcích jednání měl do Curychu podat zprávu Karel Teige, který si podle všeho nezvolil 

formu dopisu, ale poprosil o osobní návštěvu u Giediona Marii Pospíšilovou.292 Především jí 

kladl na srdce, aby Giedionovi vyřídila, že kongres v Praze by byl nejen výraznou posilou 

moderní architektury v Československu, ale i v ostatních zemích východní Evropy, a dále aby 

ho ujistila, že svoboda slova bude všem delegátům zaručena.293  

 

Nevíme, nakolik byl vzkaz Karla Teigeho vzkazem celé skupiny, ovšem určitě se do něj 

promítl osobní apel i osobní vyhodnocení celé situace. Karel Teige jistě tušil, že moderní 

architektura není ohrožena  pouze v Sovětském svazu, ale i v Československu. A snad již jen 

kvůli tomu si přál, aby se sedmý kongres CIAM uskutečnil v Praze a nikoliv  

v Bergamu.294 Buďto z naivity, nebo ve snaze upoutat Giedionovu pozornost Marii 

Pospíšilové také napsal: „jsou jisté známky obratu architektonické orientace v SSSR, kde je 

nyní ostře kritizována klasicistická architektura, a tak není vyloučeno, že by kongres v Praze 

mohl mít opravdu historický význam!“. 295 Teige sice Giediona utvrzoval o svobodě projevu, 

v komentáři Marii Pospíšilové však poznamenal: „Jak to ovšem bude kritizovat tisk, to je jiná 

věc, ale to jim přece nemůže vadit“.296  I když pro Teigeho již architektura podle vlastních 

slov nebyla na prvním místě, přesto pro něj skrze CIAM byla zajištěním kontaktů se 

                                                 
289 Nedatovaná pozvánka Josefa Havlíčka a Václava Rajniše je uložená v MMB v pozůstalosti Bohuslava 
Fuchse.  
290 Ibidem. 
291 Ibidem. 
292 Opis dopisu datovaného 13. 7. 1948 je uložený u paní Evy Effenbergerové. 
293 Ibidem. 
294 Podle všeho Karel Teige dokonce ministru informací Kopeckému načrtnul, jakou zhruba by měl kongres 
podobu, a dokonce byl i ochoten podílet se  na jeho organizaci: „Vzkázal jsem min. Kopeckému, na jakých 
(přibližně) zásadách by se mohl kongres v Praze pořádat, a dostal jsem zprávu, že ministr s tím souhlasí a že by 
chtěl, abych se o přípravy v Praze trochu staral. Nemám na to ovšem mnoho času….“. Ibidem. 
295 Ibidem. 
296 Ibidem. 



zahraničím a možná i nadějí na zvrat současné situace v kultuře, kam se již pomalu začínaly 

prosazovat ideje směřující k socialistickému realismu. 

 

Myšlenka uspořádat sedmý kongres v Praze však nezůstala aktuální příliš dlouho. Hned 

následující dva měsíce, tedy někdy v červenci a srpnu, se v korespondenci mezi Giedionem a 

československou stranou objevuje názor, že sedmý kongres by se přece jenom měl konat 

v Bergamu a teprve následující v Praze.297 Často se přidávalo i odůvodnění. Vynořila se totiž 

představa, že v případě umístění osmého kongresu do Prahy by se tento kongres mohl krýt s 

kongresem UIA ve Varšavě připadajícím na rok 1950. 298 To by umožnilo členům UIA i 

CIAM zúčastnit se obou kongresů najednou. Zatím není příliš jasné, která strana s tímto 

nápadem přišla, ovšem několik poznámek v korespondenci naznačuje, že to byla 

československá skupina.299  

 

Žádné definitivní rozhodnutí však pravděpodobně  nepadlo až do počátku nového roku. Na 

12. ledna 1949 svolal Václav Rajniš schůzi československé sekce CIAM do kavárny 

Urban.300 Zde měl Josef Havlíček členy skupiny seznámit se zprávou od sekretáře Sigfrieda 

Giediona ohledně sedmého a osmého kongresu. Od této chvíle se již o Praze jako o místu 

                                                 
297 Podle pozdější zprávy Václava Rajniše konání kongresu v Praze telefonicky odvolal Jiří Kroha. Václav 
Rajniš, Obsah a forma v architektuře, Architekt, č. 8, 1991, s. 8. - Jeho vzpomínky na poválečné kongresy jsou 
však bohužel někdy zavádějící. Viz také např. Václav Rajniš, CIAM a L. C. K pražskému kongresu UIA, 
Výtvarná práce XV, 1969, s. 8. – Václav Rajniš byl jedním z českých architektů, kteří v poválečné době prošli  
Le Corbusierovým ateliérem. Po válce byl dále také zaměstnán jako expert 
na architekturu a urbanismus na Ministerstvu informací. V rámci svého zaměstnání se podílel například na 
přípravě a realizaci  Výstavy urbanismu a bydlení v Paříži: Václav Rajniš, Mezinárodní výstava urbanismu a 
bydlení v Paříži, Architektura ČSR VII, 1947, s. 269 – 271. Do architektonických časopisů psal také články právě 
o francouzské poválečné architektuře a urbanismu.  
298 Tato informace je snad poprvé doložena na pozvánce na schůzi CIAM, která byla určena pro Bohuslava 
Fuchse. Rukou (pravděpodobně Václava Rajniše) je na ní připsáno: „Podle usnesení Rady CIAMu bude 
pravděpodobně kongres v ČSR asi v r. 1950 současně s UIA ve Varšavě. Poznámka je datovaná 1. 7. 1948 a je 
uložená v MMB v pozůstalosti Bohuslava Fuchse. S podobnou myšlenkou se setkáváme i v dopise Emanuela 
Hrušky  Sigfriedu Giedionovi  z 5. 7. 48. Gta/archive, složka  
42-JT-5-120: „Doufám, že volba místa již nebude činit problémy. Jestliže příští kongres UIA bude ve Varšavě, o 
Bergamu snad již není pochyb. Příští kongres se  pak může konat v Praze.“ K místu dalšího kongresu psal  
ve stejném  smyslu ještě 26. 8. 1948 Josef Havlíček Sigfriedu Giedionovi: „úplně souhlasím s tím, aby se příští 
(sedmý) kongres konal v Bergamu a další (osmý) v Praze“.  
299 Dopis Emanuela Hrušky Sigfriedu Giedionovi z 5. 7. 1948 byl víceméně poděkováním za pohostinnost 
v době konání kongresu Bydlení a plánování, kterého se Hruška v Curychu účastnil. A jak je patrno, jistě přišla 
řeč i na místo konání následujícího kongresu CIAM. Buďto se Hruška nechal ovlivnit Giedionem, nebo spíše už 
sám  tušil, že situace v Československu není příliš dobrá. Hruška měl podle jiného Kalivodova dopisu 
Giedionovi také „vysvětlit podrobnosti, které přesahují rámec jednoduchého dopisu“. Gta/archive, složka 42-
SG-23-489, datováno 18. 6. 1948.  Rukou psaná poznámka na konci dopisu psaného J. J. Sertem Sigfriedu 
Giedionovi   
z 15. 7. 1948 uvádí: „I agree to have not ?… but the 8th CIAM congres in Prague if the local groups so wish it“. 
/ „Souhlasím, aby byl osmý kongres v Praze, pokud si to tak místní skupiny přejí“. S rozhodnutím se však mělo 
počkat do konce roku. 
300 Pozvánka je uložena v MMB v pozůstalosti Bohuslava Fuchse. 



sedmého kongresu CIAM nikdy nemluvilo, československým architektům zůstávala pouze 

naděje, že se tu bude konat osmý kongres. Události však nabyly rychlý spád a začaly se 

odvíjet opačným směrem.  

                                                

 

Počátkem března se Havlíček opět nedostavil na zasedání Rady do Paříže,301 i když se kladl 

poměrně velký důraz na to, aby byli přítomni všichni členové ze střední Evropy.302 Tato 

skutečnost jen odrážela stav na zneklidněné domácí scéně. Augusta Müllerová měla mít na 

poradě členů CIAM v dubnu referát „o tom,  že je možné se dostat do Bergama“.303 Tento 

příspěvek však více než o stabilizaci situace vypovídal spíše  

o rozruchu, který mohla vyvolat informace o blížících se obtížích, spojených s účastí na 

kongresu v Bergamu. Snad již v tuto chvíli, nebo možná o něco později, už ale muselo být 

československým architektům zřejmé, že za účastí na sedmém kongresu se začínají zavírat 

vrátka.  

 

Kongres v Bergamu byl stanoven na 22. – 31. července. Již začátkem měsíce však někteří 

architekti psali Sigfriedu Giedionovi lítostivé dopisy v tom smyslu, že se nebudou moci 

kongresu v Bergamu zúčastnit a že nebudou moci ani předvést práce, které již nahlásili panu 

Peressuttimu do Itálie.304 Většinou smyšlené důvody byly různé. Havlíček se odvolával na 

svůj těžký zdravotní stav a na spoustu práce, kterou vyžaduje příprava první pětiletky.305 

Hruška omlouval sebe, Fuchse a Kalivodu z důvodů osobního charakteru.306 Nejvýstižněji se 

pravděpodobně vyjádřil František Kalivoda, který do Curychu napsal, že se nemůže kongresu 

zúčastnit, protože „jeho matka trpí vážnou nemocí“.307 Lze předpokládat, že  tím neměl na 

mysli svou vlastní matku, ale svou rodnou zemi, Československo.  

 
301 Vyplývá ze zprávy, která byla sestavena jako oficiální zápis z jednání Rady CIAM ve dnech 4. – 6. 3. 1949. 
Český překlad je uložen v MMB v pozůstalosti Bohuslava Fuchse. Ze zástupců střední Evropy se zúčastnila 
pouze Helena Syrkus, Josef Fischer i Josef Havlíček se omluvili.  
302 Hromadný dopis pro Josefa Havlíčka, Josefa Fischera a Helenu Syrkus z 31. 12. 1948. Gta/archive 42-SG-27-
29. „Nous comptons cette foi absolument à votre présence au Concile…. Il est dans l´intérêt  du CIAM de ne pas 
perdre le contact avec les groupes et nos camarades en Hongrie, Tchéchoslovaquie et Pologne“ / „Pro tentokrát 
určitě  počítáme s vaší účastí na zasedání Rady … Je v zájmu CIAM, aby neztratil kontakt se skupinami a přáteli 
z Maďarska, Československa a Polska“.  
303 Dubnové schůze CIAM se neustále odkládaly. Setkání, na němž měla Augusta Müllerová přednést tento 
referát a z nějž se dochoval i ručně psaný, špatně čitelný zápis, se s největší pravděpodobností konalo koncem 
dubna.  
304 Podle Havlíčkova dopisu Sigfriedu Giedionovi z 21. 7. 1949 byly  
do Bergama nahlášeny dva grilles de CIAM. Gta/archive, složka  
42-SG-26-45.  Z dopisů ostatních členů vyplývá, že již byly vypracované. 
305 Ibidem. 
306 Dopis Emanuela Hrušky Sigfriedu Giedionovi z 2. 7. 1949. Gta/archive, složka: 42-SG-26-1. 
307 Dopis Františka Kalivody určený pravděpodobně  Sigfriedu Giedionovi z 9. 7. 1949. Gta/archive, složka: 
JLS-10-35. 



 

Na kongres do Bergama však přece jenom jeden zástupce Československa odjel. Byl jím 

Karel Stráník. Josef Havlíček ho Sigfriedu Giedionovi představil jako „někdejšího 

spolupracovníka Le Corbusiera“, který „vám jistě poví vše  

o naší práci a tvorbě“.308 Karel Stráník však až do této chvíle asi neměl s poválečnou 

československou skupinou CIAM co  

do činění.309 Zřejmě však byl od počátku velmi aktivní v nově vznikajícím Svazu 

československých umělců a krátce  

po skončení sedmého kongresu se stal jeho předsedou (1950).310 Pravděpodobně kvůli této 

své vysoké funkce byl často uváděn jako jediný delegát za československou skupinu CIAM a 

v této funkci zůstával až téměř do zániku organizace samotné (1957).311   

 

Dosazení Karla Stráníka na post delegáta však již bylo poslední tečkou za institucionalizací 

celé naší skupiny. Tento proces s největší pravděpodobností začal jaksi mimoděk účastí 

Václava Rajniše na zasedání Rady CIAM v Paříži koncem března roku 1948. Rajniš byl 

úředníkem Ministerstva informací a v Le Corbusierově ateliéru se objevil spolu s kulturním 

atašé naší země v Paříži, malířem Josefem Šímou. Jejich úkolem se stalo tlumočit pozvání 

československého státu na následující kongres do Prahy.312  Intervence ministerského 

úředníka  

na jednání nejvyššího orgánu CIAM však Rada považovala  

za zásah do interních záležitostí organizace. Giedion psal  

na brněnský sekretariát: „chtěl bych vyjádřit svou nevoli nad tím, že místo člena naší Rady, 

Havlíčka, přijel bez zplnomocňujícího dopisu …úředník Ministerstva informací. Dovolili jsme 

mu účast na jednání, protože byl doprovázen nám známým malířem Šímou …každopádně do 

                                                 
308 Dopis Josefa Havlíčka Sigfriedu Giedionovi (pozn. 304) – O tom, že se Karel Stráník kongresu v Bergamu 
zůčastnil víme také z oficiálního časopisu Svazu Výtvarnický věstník I, 1948, č. 3-4, s. 4: „7. pracovní kongres 
Les Congres Internationaus d´Architecture Moderne konal se v Bergamu v Itálii ve dnech 23. – 30. července. 
Delegátem čs. skupiny CIAM na kongresu byl arch. Ing. Karel Stráník. Podrobný referát o jednání kongtresu 
bude po zpracování uveřejněn v časopise Architektura ČSR“. „Podrobný referát“ se však již ve zmíněném 
časopise neobjevil.  
309 V meziválečném období však Karel Stráník vstoupil do Kalivodovy skupiny – viz. s. 28 a pozn. 68, a 
zúčastnil se také pátého kongresu CIAM v Paříži – viz. s. 36 - 37 a pozn. 106 a 107. 
310 [Tereza Petišková], heslo Svaz československých výtvarných umělců,  
in: Anděla Horová  (ed.), Nová encyklopedie českého výtvarného umění. Dodatky, Praha 2006, s. 735. 
311 Karel Stráník je například uváděn jako delegát na seznamu přetištěném v knize Sigfrieda Giediona, (pozn. 
114), s. 230 a máme ho také doloženého jako zástupce Československa v La Sarraz v září 1957, kdy se jednalo  
o budoucnosti CIAM, viz gta/archive, složka: 42-AR-11-1/98  
312 Viz s. 84 – 85. 



budoucna nedovolíme účast na jednání Rady nikomu, kdo nebude čtrnáct dnů předem 

označen za právoplatného zástupce, jak se tomu obvykle děje“.313  

 

Giediona pak neméně pobouřilo, když se Václav Rajniš na počátku května přihlásil jako nový 

sekretář československé skupiny: „musím vyjádřit  překvapení nad tím, že se  pan Rajniš sám 

jmenoval sekretářem československé skupiny a že to spíše neudělal některý z českých 

delegátů“.314 

 

Z pohledu československé skupiny však zřejmě bylo všechno v pořádku. Úkolem 

Ministerstva informací bylo starat se  

o řízení informací přicházejících do rozhlasu, do novin a  

do časopisů, vydávat odbornou literaturu a beletrii apod.315 Zvláštní oddělení pak mělo na 

starosti pořádání výstav a konferencí jak doma, tak i v zahraničí.316 V těchto sekcích již 

pracovali i jiní členové CIAM, jako například Vlasta Štursová či Evžen Linhart.317 Václav 

Rajniš na Ministerstvu informací zastával funkci experta pro architekturu a urbanismus.318 

V situaci, kdy mělo kongres v Praze finančně podporovat Ministerstvo informací a kdy totéž 

ministerstvo mělo zajišťovat veškeré potřebné prostory, se výměna sekretáře mohla jevit 

přinejmenším praktickou.319 

 

Trošku jinak zřejmě situaci viděl Sigfried Giedion. Očividně mu nevadilo, že by byl celý 

kongres zčásti subvencován státem, který by mu také zajistil hmotné zázemí: „Mohlo by tomu 

                                                 
313 Dopis Sigfrieda Giediona Josefu Havlíčkovi z 16. 4. 1948. Gta/archive, složka 42-SG-23-491. 
314 Dopis Sigfrieda Giediona Josefu Havlíčkovi z 14. 5. 1948. Gta/archive, složka 42-SG-23-77. 
315 O tom blíže např. článek Vlasty Štursové, Styk ministerstev s architekty, Architektura ČSR VIII, 1948, s. 109 
-112 
316 Ibidem, zejména s. 112.   
317 Ibidem. - Vlasta Štursová se například podílela na přípravách Výstavy urbanismu v Paříži roku 1947, což 
vyplývá  z dopisu zaslaného na Zemský studijní a plánovací ústav v Brně, který byl žádostí o spolupráci  
při přípravách zmíněné výstavy. MZA, fond B-97. - Evžen Linhart se  
např. jako přednosta výstavního oddělení Ministerstva informací účastnil příprav na výstavu polského urbanismu 
v Umělecko-průmyslovém muzeu v Praze v první třetině roku 1948, jak víme podle katalogu výstavy: Polský 
urbanismus. Výstava v Umělecko-průmyslovém muzeu  23. II. – 10. III. 1948 (kat. výst.), Umělecko-průmyslové 
muzeum v Praze, nedatováno. 
318 Tedy takto se alespoň tituloval; pod které oddělení spadal, není jisté. 
319 Bohužel zatím nevíme, jak na osobu Václava Rajniše jako nového sekretáře reagovali členové 
československé skupiny, jedinou zachovanou reakcí jsou krátké poznámky z dopisů Karla Teigeho Marii 
Pospíšilové. Teigemu byl jistě Rajniš trnem v oku: „Víš, ten Rajniš je tak trochu agent a nevím, jestli vše, co 
říká, je seriozní.“ Z dopisu uloženého u Evy Effenbergerové (pozn. 292), nebo v jiném dopise: „Anebo když ten  
více-méně samozvaný agent to na konferenci kongresů CIAM pokazí, vzpomenou si, že bych se měl pokusit to 
trochu spravit.“   



být jako v Barceloně, kam CIRPAC pozvala vláda a nabídla mu veškeré zázemí“.320  Ovšem 

takové projevy, jako jmenování úředníka Ministerstva informací novým sekretářem, který 

s největší pravděpodobností s CIAM nikdy neudržoval žádné styky, pro něj muselo být 

přílišným zásahem  

do „soukromí“ organizace, navíc když pro sesazení Františka Kalivody nebyl z jeho úhlu 

pohledu žádný důvod.321  

 

Ovšem s existencí Ministerstva informací se jako  

s centralizujícím prvkem naší kultury muselo počítat. Někdy během prvních tří měsíců roku 

1949 tak Josef Havlíček, Karel Teige a Josef Kittrich, člen Rady a noví delegáti,322 posílali  

na Ministerstvo informací žádost o podporu ohledně aktivit československé skupiny.323 

Dožadovali se jednak subvencí v oblasti výstavnictví a vydávání publikací. Vedle toho bylo 

ambicí československé skupiny zřídit ve spolupráci se Stavoprojektem a Ministerstvem 

informací mezinárodní dokumentační centrum pro architekturu. Hlavní důraz byl však 

položen na „podporu ve snaze o soustavné informování lidu  

ve věcech architektury a urbanismu jakožto jedné z klíčových složek kulturní tvorby“. 

Architektům tehdy zřejmě začalo vadit, že architektura začíná  být považována za ryze 

technický obor, jako by nikdo nechtěl vidět, že „architektura formuje životní prostředí lidu a 

kvalita architektonické a urbanistické tvorby má význačný a bezprostřední vliv na zvyšování 

životní úrovně“. Architekti skupiny CIAM tak ve strachu o povahu svého oboru žádali 

Ministerstvo informací mající na starosti osvětu veškerého obyvatelstva o zařazení informací 

o architektuře a urbanismu do kulturních rubrik nejrůznějších neodborných periodik. 

 

Československá skupina CIAM musela také upravit svůj vztah vzhledem ke vznikajícímu 

Stavoprojektu, jenž  se stal znakem centralizující se architektury a stavebnictví. Podle 
                                                 
320 Citováno z dopisu J. J. Serta Sigfriedu Giedionovi z 15. 7. 1948. Gta/archive, složka 42-SG-61-7. O setkání 
CIRPAC v Barceloně: Eric Mumford, (pozn. 1), s. 66 – 73. 
321 Není příliš jisté, zda František Kalivoda nezůstal alespoň sekretářem v Brně. Tato možnost je však málo 
pravděpodobná. 
322 Karel Teige a Josef Kittrich byli někdy v tomto období, tj. prvním čtvrtletí roku 1949, zvoleni namísto 
Jaromíra Krejcara novými delegáty československé skupiny. (V Brně zůstával delegátem Bohuslav Fuchs.) Oba 
jsou v žádosti také takto titulováni.  
323 Žádost nemá žádný název, je však nadepsaná následovně: Československá skupina CIAM podává 
Ministerstvu informací a osvěty  
A) Zprávu o CIAM, B) Zprávu o CIAM ve spojitosti s ustanovením Stavoprojektu, C) Žádost o podporu ve 
snaze o soustavné informování lidu o věcech architektury a urbanismu, jakožto jedné z klíčových složek kulturní 
tvorby. MMB, Pozůstalost Bohuslava Fuchse. Koncept této žádosti, psaný zřejmě rukou Václava Rajniše, je 
uložen v Památníku národního písemnictví v pozůstalosti Karla Teigeho. Na dokumentu v MMB je podepsán 
Josef Havlíček (zřejmě se nejedná o vlastnoruční podpis), v závorce je nečitelně uvedeno: na podkladě změn K. 
Teigeho s poznámkami J. Kittricha.  



tendenčního prohlášení samotné skupiny z počátku roku 1949 „je zřejmo, že čs. skupina 

CIAM musí úzce spolupracovat ze Stavoprojektem, resp. s krajskými architektonickými 

ateliéry“.324 Josef Havlíček, nejvyšší představitel československé skupiny CIAM, se poměrně 

brzy stal vedoucím krajského architektonického ateliéru Stavoprojektu v Praze325 a ostatní 

členové ho následovali.  

 

Ve zmíněném prohlášení z roku 1949 již tak mohlo být uvedeno, že důvody pro převedení 

skupiny pod Stavoprojekt jsou dva: jednak „že skoro všichni členové čs. skupiny CIAM jsou 

též pracovníky Stavoprojektu nebo jeho experty,“ a pak také to, že všechny projekty, které 

mají být předvedeny  

na kongresech, v publikacích a na výstavách, „budou napříště prováděny převážnou většinou 

ve Stavoprojektu anebo  

ve spolupráci s ním“.326 Podle ideální představy československé sekce mělo také vedení 

Stavoprojektu spolu se členy CIAM tvořit jakýsi „poradní sbor, který by byl k dispozici pro 

spolupráci s vládními orgány v otázkách architektury a urbanismu a mohl v těchto věcech 

uplatnit odborný názor správně politicky orientovaný“.327 

 

Jedny z posledních institucionalizačních změn týkajících se československé skupiny probíhaly 

v rozmezí dvou až tří měsíců před kongresem v Bergamu. Počátkem dubna se stal namísto 

Václava Rajniše sekretářem skupiny Vladimír Rousek, který tou dobou již také byl 

sekretářem Svazu československých umělců. Bohuslavu Fuchsovi to oznámil následovně:  

„Z pověření pana Havlíčka a pana Rajniše a v dohodě se všemi členy čs. skupiny CIAM 

přejímám vyřizování veškeré administrativy čs. skup. CIAMu a z jejich příkazu Vám tuto 

okolnost tímto sděluji“.328 Vliv této organizace na záležitosti CIAM byl dovršen jmenováním 

architekta Karla Stráníka jediným delegátem pro kongres v Bergamu.329  

                                                 
324 Ibidem – druhá část: Zpráva o CIAM ve spojitosti s ustanovením Stavoprojektu. 
325 Ibidem. - Havlíček tuto funkci vykonával v letech 1948 – 1949. Od roku 1950 byl vedoucím ateliéru pro 
zvláštní úkoly ve Stavoprojektu a od roku 1954 působil v Státním ústavu pro rekonstrukci památkových měst a 
objektů. Radomíra Sedláková – Zdeněk Vávra, Výstava ke 100. výročí narození českého architekta Josefa 
Havlíčka, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 1999. 
326 Žádost nadepsaná: Československá skupina CIAM podává Ministerstvu informací a osvěty A) Zprávu o 
CIAM, B) Zprávu o CIAM ve spojitosti s ustanovením Stavoprojektu, C) Žádost o podporu ve snaze o soustavné 
informování lidu o věcech architektury a urbanismu, jakožto jedné z klíčových složek kulturní tvorby. 
327 Ibidem. 
328 Dopis Vladimíra Rouska Bohuslavu Fuchsovi z 4. 4. 1949. MMB, pozůstalost Bohuslava Fuchse. Sigfriedu 
Giedionovi tuto okolnost oznámil 11. 7. 1949. Gta/archive, složka 42-SG-32-86. 
329 Jmenovací dekret, ve kterém byl Karel Stráník uveden jako jediný zástupce naší země na kongres v Bergamu, 
podepsal Josef Havlíček a poslal jej dne 20. 7. 1949 Sigfriedu Giedionovi do Curychu. Gta/archive, složka 42-
SG-26-37. 



 

 

V době mezi kongresem v Bridgwateru a Bergamu se také poměrně nápadně obměnilo 

členstvo československé sekce. Pokud porovnáme dva seznamy členů, jeden sestavený  

na kongresu v Bridgwateru330 a druhý několik málo měsíců před kongresem v Bergamu,331 

zjistíme, že se obměnila nadpoloviční většina členů. (obr.19, 20)V jednom nedatovaném 

dopise Emanuel Hruška instruuje Bohuslava Fuchse, jako jediného delegáta československé 

skupiny, následovně: „abys laskavě sám svolal schůzku členů a dal do proudu základní 

rekonstrukci skupiny, nového sekretáře …atd. – aby se pak ta celá věc projednala 

stranicky“.332 I když přesně neznáme dataci tohoto dopisu, je jisté, že politicky motivovaný 

výběr členů v rámci československé skupiny určitě probíhal. 

 

Snad nejtíživěji celá situace dopadla na Františka Kalivodu, vždy velmi angažovaného ve 

věcech CIAM. Místo sekretáře musel přenechat úředníku z Ministerstva informací Václavu 

Rajnišovi a dřívější styky se zahraničím a přátelství s hraběnkou Hélène de Mandrot pro něj 

jistě nevěštily nic dobrého. V listopadu 1948 dostal výpověď ze Zemského studijního a 

plánovacího ústavu v Brně: „Podle usnesení vysokoškolského výboru KSČ Vám sdělujeme, že 

Vám Ústav nemůže více zadávati provádění grafických prací“.333 Ještě téhož měsíce mu 

Ústav začal dělat nepříjemnosti, na něž  Kalivoda reagoval následovně: „Posílám k vám svého 

pana účetního, aby Vás poprosil o nějaké peníze, které nutně potřebuji, protože již nemám ani 

na večeři. Nepochopím nikdy, proč se mi v této věci dělají v ústavě potíže, když jsem svou 

práci udělal dobře a když jsem tolik pracoval, jak je všem známo.“334  Tíživost situace se 

zřejmě stupňovala až tak, že Kalivoda psal do Ústavu: „Nemohu se ubrániti dojmu, že mne 

někdo ve Vašem ústavě chce „šikanovat“, neuvědomuje si však, že tím…Vždy se mi až dosud 

podařilo tato mylná tvrzení vyvrátiti řádnými stvrzenkami“.335  Na druhém zmiňovaném 

seznamu členů vyhotoveném před kongresem v Bergamu se již Kalivodovo jméno 

neobjevuje. I když Kalivoda se jistě členem cítil být stále. 

 

                                                 
330 Seznam datovaný dnem 16. 1. 1948 je uložen v gta/archive, složka  
42-SG-32-15. Kalivodou byl označen za seznam členů podepsaný delegáty Fuchsem a Krejcarem v Bridgwateru. 
331 Seznam sestavený pravděpodobně na přání Vladimíra Rouska někdy koncem dubna 1949. MMB, pozůstalost 
Bohuslava Fuchse. Chybí zde již například František Kalivoda nebo Karel Teige. 
332 MMB, pozůstalost Bohuslava Fuchse. 
333Výpověď byla odeslána 6. 11. 1948.  MMB, pozůstalost Bohuslava Fuchse. 
334 Kalivoda řediteli Ústavu Puklovi, datováno 26. 11. 1948. MZA, fond  
B-97.  
335 Dopis Františka Kalivody Ústavu z 10. 2. 1950. MZA, fond B-97. 



Kalivoda ještě v červenci 1948 pomáhal doporučujícím dopisem Endré Steinerovi,336 členu 

československé skupiny, který se rozhodl emigrovat, a to nejdříve na Kubu a později  

do Spojených států. Emigroval také jiný brněnský člen - Alfred Neumann, pro svůj židovský 

původ si zvolil Izrael.337 Oba tito členové se ve svých nových zemích pokusili založit nové 

skupiny CIAM. Alfred Neumann jistě s úspěchem - izraelská skupina existovala až do zániku 

organizace.338 Jestli se vydařil i pokus Endré Steinera vytvořit novou skupinu v americké 

Atlantě, kde se nakonec usadil, již není příliš jisté.339  

 

Největší ztrátou byla jistě emigrace Jaromíra Krejcara, který podle vlastních slov opustil 

Československo v květnu roku 1948.340 Sigfriedu Giedionovi do Curychu mimo jiné napsal: 

„Po únorovém komunistickém převratu jsem se nemohl čestně podílet na vytváření  změněné 

kulturní politiky … Poté, co jsem odmítl vstoupit do komunistické strany, cítil jsem, že jedinou 

cestou, kterou mohu jít, je cesta pryč z mé vlasti … Jen stěží si dovedete představit, co se dnes 

v Československu děje. Každý, kdo měl přátelské vztahy se západními zeměmi, je považován 

za špiona nebo přinejmenším za špatného vlastence.“341 

KONGRES V BERGAMU 

 

Podle usnesení z Bridgwateru měl následující kongres  pokračovat v projednávání obou 

započatých témat: syntézy umění a urbanismu,  respektive jeho dvou variant: regionálního 

plánování a městských jednotek. Le Corbusier se však snažil  

za hlavní téma kongresu v Bergamu prosadit Praktické uplatnění Athénské charty.342 Pod 

tímto výrazem se neskrývalo nic jiného než tzv. grille de CIAM, tabulkové zařízení 

vypracované k přehlednému porovnávání jednotlivých urbanistických či regionalistických 

projektů. První grafické řešení představil Le Corbusier již na kongresu Bridgwateru a velkou 

měrou se na něm tehdy podílel československý zástupce Alfred Neumann.343 

  

                                                 
336 Doporučující dopis byl určen kubánskému architektovi Eugenio Batistovi a je datován 15. 7. 1948. Kalivoda 
v něm ještě vystupuje v roli sekretáře skupiny. Gta/archiv, složka 42-JLS-27. 
337 Viz pozn. 166 a 225. 
338 Eric Mumford, (pozn.1), s. 204 - 205, 245, 249, 251, 257. 
339 O záměru založit v Atlantě novou skupinu CIAM informoval Steiner  
J. L. Serta dopisem z 29. 5. 1951. Gta/archive, složka 42-JLS-27.  
340 Dle dopisu Jaromíra Krejcara Sigfriedu Giedionovi psaného již z Londýna dne 14. 10. 1948. Gta/archive, 
složka 42-SG-23-484. 
341 Ibidem. 
342 Eric Mumford, (v pozn. 1), s. 180. 
343 Viz pozn. 235.  



Podle oficiálního záznamu měla toto grafické řešení dále propracovávat Le Corbusierova 

francouzská skupina ASCORAL344 a v dostatečném předstihu je měla rozeslat ostatním 

skupinám CIAM tak, aby byly schopné podle něj uspořádat své prezentace pro kongres 

v Bergamu. Konečná verze grille de CIAM byla oficiálně představena prostřednictvím 

francouzského časopisu L´Architecture d´aujourd´hui na podzim roku 1948.345 Grille de 

CIAM měla víceméně podobu zvětšené tabulky. (obr. 21) V systému řádků byly legendy 

nadepsány: bydlení, práce, kultivace ducha a těla/rekreace, doprava; v systému sloupků: 

prostředí, plán užití ploch, prostorová výstavba, vybavení, etika a estetika, hospodářské a 

sociální vlivy, zákonodárství, financování, etapy výstavby. Jednotlivé funkce města byly 

navíc odlišeny barevně: zelená pro bydlení, červená pro práci, modrá pro kultivaci ducha a 

těla a žlutá pro dopravu.  

 

Jestliže víme, že československá skupina se podílela  

na sestavování první verze grille de CIAM, zbývá zodpovědět otázku, jestli tato spolupráce 

nepokračovala i po prvním poválečném kongresu v Bridgwateru. Odpověď ovšem není nijak 

jednoduchá, chybí především přímé důkazy346 z období, kdy se na podobě tohoto zařízení 

pracovalo nejvíce, tzn. především ze zimy 1948 a z jara a z léta roku 1949.  

 

Na počátku nového roku 1948 psal Emanuel Hruška Sigfriedu Giedionovi: „posílám návrh na 

CIAM rastr a prosím  

o posouzení, jestli by to vyhovovalo Le Corbusierovým představám, podle toho bych zkusil 

podle tohoto rastru zpracovat jeden až dva příklady z ČSR – Zlín, Brno nebo jiné“.347 Před 

zasedáním Rady v březnu 1948 poslal Josef Havlíček Sigfriedu Giedionovi do Paříže 

telegram, že „česká skupina souhlasí s grille de CIAM“ a jen „některé detaily by možná 

pozměnila“.348 Václav Rajniš pak „jeden provizorní“  grille,  představený na zasedání Rady 

Le Corbusierem, „přivezl“ do Prahy.349 Od srpna následujícího roku již československá 

skupina pouze čekala na zveřejnění a rozeslání grilles, které se však neustále odkládalo.350 

                                                 
344 Práce na tomto zařízení prý začala 29. prosince 1947:  Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 32 
345 Tom Avermaete, Another Modern. The Post-War Architecture and Urbanism of Candilis-Josic-Woods, NAi 
Publishers, Rotterdam 2005, s. 59. 
346 Tedy především korespondence nebo návrhy grille de CIAM, které by si vyměňovala československá a 
francouzská skupina, respektive Emanuel Hruška a Le Corbusier. V tomto hledu by bylo třeba především 
důkladně prohledat Le Corbusierův archiv ve Fondation Le Corbusier v Paříži. 
347 Dopis Emanuela Hrušky Sigfriedu Giedionovi z 5. 1. 1948. Gta/archive, složka 42-SG-8-244. 
348 Telegram je zřejmě z 23. 3. 1948. Gta/archive, složka 42-SG-28-2. 
349 Václav Rajniš, (pozn. 259)  
350 Sigfried Giedion od československé skupiny obdržel několik urgencí týkajících se rozeslání grille např. 
gta/archive, složky: 42-SG-23-482,  



Konečně teprve začátkem února psal Havlíček Le Corbusierovi, že „obdržel pozvání“ na 

zasedání Rady svolané na začátek března 1949 a že „skupina je z grille de CIAM 

nadšena“.351  Na jednání Rady do Paříže sice Havlíček opět nedorazil, ale Giedion na něm

dopředu žádal, aby přivezl „kopii ?českého návrhu na grilles des CIAM“.

 již 

e by 
3  

                                                                                                                                                        

352 V případě, ž

se nemohl dostavit osobně,  prosil, aby ho Havlíček poslal letadlem.35

 

Bohužel tedy nemáme žádné přímé důkazy o tom, že by se československá skupina přímo 

podílela na vyvíjení grille  

de CIAM. Především chybí přímé zprávy o kontaktu mezi naší skupinou, kde je třeba myslet 

hlavně na Emanuela Hrušku, a  

Le Corbusierem, případně jeho skupinou ASCORAL.354 Z korespondence se Sigfriedem 

Giedionem můžeme nanejvýš usoudit, že československá skupina plnila roli konzultanta a že 

se s výslednou podobou grille de CIAM plně ztotožňovala a nakonec podle ní vypracovala i 

dva projekty určené  

pro kongres do Bergama.355  

 

Obě grilles de CIAM byly někdy na jaře 1949 nahlášeny architektu Peressuttimu do Itálie. 

První z těchto mříží či mřížek,356 jak se jim mezi československými architekty někdy říkalo, 

vznikala pravděpodobně v pražském Stavoprojektu. Emanuel Hruška na pražskou skupinu 

Bohuslavu Fuchsovi prozradil, že „Pražáci berou to Bergamo velmi vážně a je tu plno 

patentů na ?…i prý na práci; tak to ještě s tou prací uvidíme.“357  Bohužel nic konkrétnějšího 

o plánech pražské skupiny nevíme, jejich grille de CIAM se s největší pravděpodobností 

nedochovala.  

 

 
42-SG-23-483, 42-SG-23-485 aj.  
351 Dopis z 7. 2. 1949. Gta/archive, složka: 42-SG-32-64. 
352 V originále dopisu je uvedeno: „d´apporter à Paris une copie de la proposition ?czech pour les grilles des 
CIAM“.  Problematické je anglické slovo„?czech“, v jinak francouzském textu, správná francouzská verze by 
byla: „tchèque“.  Je možné, že se proto jedná o jiné slovo. To však nic nemění na tom, že Giedion chtěl na 
Havlíčkovi, aby přivezl: „kopii … návrhu na grilles des CIAM“ . Není pak také jisté, co vlastně chtěl Giedion 
nechat přivést. Návrh na tabulku, nebo již do tabulky vměstnaný projekt. Grilles de CIAM již byly dávno 
zveřejněné a rozeslané. Gta/archive, složka 42-SG-24-37. 
353 Ibidem. 
354 Viz pozn. 346. 
355 Viz pozn. 304 a 352 a s. 104 -105. 
356 Slovo „mříž/mřížka“ používal především Václav Rajniš. Jinak se běžně používalo francouzské „grille“ 
v německé korespondenci „Rastr“. 
357 Dopis Emanuela Hrušky Bohuslavu Fuchsovi  datovaný 15. 4. 1949 je uložený v MMB v pozůstalosti 
Bohuslava Fuchse. 



Opak je naštěstí pravdou o panelové mřížce, která vznikala v Brně a která je dnes uložená 

v archivu v Curychu.358 (obr. 22)  Největší autorský podíl na ní zřejmě mají Emanuel Hruška 

a Bohuslav Fuchs,359 dále je však pod ní také podepsán i Jiří Voženílek a jako 

spolupracovníci Josef Mrkos, ing. Stach a na čtyřicet studentů z Benešovy techniky v Brně.3

Jejich mřížka jednoznačně odpovídá grille de CIAM zveřejněné francouzskou skupinou 

ASCORAL, ovšem s tím rozdílem, že do systému není zakomponován jen jeden urbanistický 

projekt, ale hned tři, což zároveň umožňuje rychlé srovnání. Porovnávanými projekty jsou t

různě velké 

60 

ři 

sídla, kde každé  

IAM. 

                                                

z nich obsahuje výrobní jednotku - továrnu. Grille tak rozlišuje: velkoměsto,361 malé město362 

a místo,363 kde je továrna začleněna do volné krajiny. Za autora této srovnávací myšlenky lze 

téměř s jistotou  považovat Emanuela Hrušku, který opět z Prahy, kam často služebně jezdil, 

informoval Bohuslava Fuchse: „Vezu s sebou GRILLES CIAM i představu, co bychom v té 

věci pro bergámský kongres mohli udělat – pokud s tím budeš souhlasit“.364 Nakonec se 

v Bergamu sešlo na třicet projektů vměstnaných do tabulek grilles de CIAM,365 ovšem 

nakonec mezi nimi nebyl ani jeden z Československa.  

 

Výborný rozbor grille de CIAM jako racionalisticko- funkcionalistického způsobu myšlení o 

městech ve své knize Another Modern nabídl Tom Avermaete.366  Vychází  z přesvědčení, že 

realita města je velmi složitá a že každá doba si vytváří svůj vlastní způsob, jak městu 

rozumět, jak o něm přemýšlet, a jak ho navrhovat.367 Existují tak různé konstrukce reality 

měst368 a svou vlastní si vytvořili i funkcionalisté, zhmotněnou nám ji zanechali právě v 

oněch mřížkách, v grilles de C

 

 
358 Gta/archive, složka: 42-X-6. La grille „CIAM“ pour le 7e Congrès CIAM à Bergamo (VarDok). 
359 Podle dopisu Emanuela Hrušky Sigfriedu Giedionovi z 2. 7. 1949: „Sice jsem s prof. Fuchsem vypracoval 
poměrně zajímavou studii podle CIAM rastru (srovnání tří různých v prostoru umístěných průmyslových sídel 
s fabrikou: ve velkoměstě, malém městě a ve volné krajině se zvláštním zohledněním dopadů hospodářských, 
společenských, dále psychologických a estetických), ovšem …“. Gta/archive, složka: 42-SG-26-1. 
360 Viz. pozn. 358. 
361 Zřejmě se mělo jednat o Brno. Na grille v Curychu je uvedené jen první písmeno B. 
362 Snad Třebíč. První písmeno je T. 
363 První písmeno je R. 
364 Podle dopisu Emanuela Hrušky Bohuslavu Fuchsovi. Dopis bohužel není datovaný. MMB, pozůstalost 
Bohuslava Fuchse. 
365 Eric Mumford, (pozn.1), s. 187. 
366 Viz pozn. 345. 
367 Tom Avermaete mluví konkrétně o epistemologii města. Rozumí jí soubor vědění, který (v našem případě o 
městě) přijímáme, s kterým nějak pracujeme a který konečně také nějak aplikujeme. O grille de CIAM 
především: Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 58 – 94. 
368 Velmi dobrým poučením o tom, jak takové konstrukce realit vznikají, je kniha Petera I. Bergera a Thomase 
Luckmanna, Sociální konstrukce reality. Pojednání o sociologii vědění. Praha, 1999. 



Tato zařízení nejenže nám umožňuje vcítit se do reality světa funkcionalistického urbanisty, 

do toho, co o městě „věděl“, ale dokonale nám také dokumentuje funkcionalistický způsob 

myšlení, který lze nejlépe popsat jako ryze analytický a „vědecký“. Na základě rozboru 

nejrůznějších, většinou statistických dat se totiž dospívalo k přesvědčení, že realita města se 

skládá ze čtyř funkcí: bydlení, práce, rekreace a dopravy. Tato dedukce pak našla odezvu v 

pojmenovávání jednotlivých řádků grille de CIAM. (viz obr. 21) Mřížka neměla jen řádky, ale 

také sloupky. Jejich pojmenování, jako například geografie, hospodářské a sociální vlivy, 

zákonodárství, financování, etika a estetika, však nasvědčuje tomu, že funkcionalistické 

myšlení přece jenom nemuselo být až tak úzkoprsé, jak se na první pohled mohlo zdát, a že 

vytvářelo daleko širší spektrum reality města, než ryze technokratické chápání. 

  

O určité rozšíření vnímání reality města jistě šlo, ovšem jak dokazuje Tom Avermaete, údaje, 

které se v těchto posledně jmenovaných kategoriích uváděly, měly opět povahu statistických 

dat a faktů.369 Nešlo tak přímo o studium faktické geografie, ale o její abstraktní variantu 

v množinách nejrůznějších číselných údajů. Tedy opět ryzí racionalistický přístup. A dokonce 

se zdá, že velmi podobný metodám Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně. I zde 

se totiž studovaly  kategorie jako přírodní podmínky, sociologie, kultura, zákonodárství 

apod.,370 a to „metodami statistickými, přehledem daného stavu tak, aby výsledky výzkumů 

hned na první pohled dávaly výrazný obraz situace“, a navíc také „metodami dynamickými“, 

tedy dnešní mluvou v historické perspektivě.371 

 

Nevýhodou grille de CIAM však nebylo pouze vytváření reality města v kategoriích, které 

vygeneroval systém řádků a sloupků. Mřížka v sobě také nesla imanentní návod, jak města a 

regiony navrhovat.372 První šlo ruku v ruce s druhým. Funkcionalistickému urbanistovi tak 

vznikl hermetický a uspořádaný svět o tom, jak město vnímat, jak o něm přemýšlet a jak jej 

navrhovat. Zdá se, že československá skupina CIAM se s tímto způsobem uvažování zcela 

ztotožňovala. Svědčí  

o tom nejenom metodika práce Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně, kde 

pracovali někteří přední členové československé sekce, ale i prezentace připravené  

pro kongres v Bridgwateru i v Bergamu.   
                                                 
369 Tom Avermaete, (pozn. 345) s. 66 – 67. 
370 Srovnej např. s: Josef Mrkos, K přehledu studijních prací Zemského studijního a plánovacího ústavu se 
zvláštním zřetelem k úkolům výzkumovým, Zprávy Zemského studijního a plánovacího ústavu v Brně. Brno, 
nedatováno, č. 1., s. 12 – 15. 
371 Ibidem, s. 9. 
372 Tom Avermaete mluví o reciprocitě těchto vztahů. Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 63 – 66. 



 

Kongres v Bergamu je velmi často popisován jako kongres grilles de CIAM. Jedna z komisí 

se tak dokonce jmenovala: Uvedení Athénské charty do praxe, tedy něco jako Převedení 

Athénské charty do grille de CIAM, a měla tři menší komise. První se zabývala urbanismem, 

druhá, publikací CIAM a konečně třetí metodami prezentace.373 Posledně jmenovaná neměla 

na starosti nic jiného než revizi způsobu zpracovávání projektů do mřížek. Závěr komise, jíž 

předsedali Van Eesteren a Rudolf Steiger, však pro grille de CIAM nevyzněl nijak pozitivně. 

Panely se prý daly porovnávat jen těžko.374  Vzhledem k tomu, že zařízení mělo sloužit k 

rychlému srovnání  projektů,375 musel tento výrok vyznít poněkud překvapivě. Vadilo také, že 

dělení města do čtyř funkcí vede k poměrně velkým docházkovým vzdálenostem mezi 

jednotlivými zónami.376 V neposlední řadě padl dotaz, jestli by „rozsáhlá schematizace“ 

nezískala na pružnosti, kdyby se skloubily oblasti bydlení a práce. Všechny tři příklady jsou 

tak jasným důkazem, že ne úplně všem vyhovovalo racionalistické myšlení a že se začínaly 

objevovat i kritické hlasy. Zklamání muselo přinést i plenární zasedání.  Diskuse k aplikaci 

Athénské charty byla totiž natolik roztříštěná, že z ní nebylo možné vyvodit žádný obecnější 

závěr.377 

 

Podobnou rozrůzněností názorů trpěla i druhá hromadná diskuse, která se tentokráte měla 

zabývat syntézou umění. Přesto se ovšem zdá, že z hlediska polarizujícího se světa a 

polarizujících se názorů na architekturu i syntézu mění měla velký význam. Sigfried Giedion 

ji za dalších devět let ve své knize Architecture You and Me nazval: Architekti a politika: 

Debata Východu se Západem.378 Vyzvedl v ní především svou diskusi s Helenou Syrkus, 

která na něm již dopředu žádala, aby jí rezervoval alespoň hodinu k přednesení příspěvku na 

téma  „náš boj za socialistický realismus“.379  Syrkus se nakonec musela spokojit pouze 

s vlastními příspěvky do diskuse.  

(obr. 23) 

 

                                                 
373 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 191 – 192. 
374 Ibidem, s. 191. 
375 Sigfried Giedion, (pozn. 114), s. 28 a 31. 
376 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 191. 
377 Ibidem, s. 192. 
378 Sigfried Giedion, Architects and Politics: An East-West Discussion, Architecture You and Me, Cambrigde 
1958, s. 79 – 81. Protože Sigfried Giedion nakonec přeci jenom s myšlenkami socialistického realismu 
sympatizoval, tuto „reportáž“ upravil. Objektivnější záznam diskuse:  
Les Actes officiels du VIIe CIAM. Metron 33 – 34, r. 1949. s. 49 – 72. 
379 Eric Mumford, (v pozn. 1), s. 193. 



Debatující se měli pokusit o zodpovězení dvou otázek. Jednak jakou podobu by měla mít 

syntéza umění odvozená  

ze spolupráce mezi umělci a architekty. Z toho pak byla vyvozena  další otázka, totiž jestli by 

„člověk z ulice“ takovouto syntézu vůbec dokázal ocenit.380 Helena Syrkus  

na druhou otázku odpověděla následovně: CIAM postrádá „poctivý přístup k člověku. Umění 

patří lidem a lidé mu musí rozumět. Není pravda, že umění nemá co do činění s politikou. 

Každé prohlášení Athénské charty je politické“. Lidé „zatím  

Le Corbusierově práci nerozumí“  a to je také důvod, proč „si v SSSR myslí, že jsme propadli 

formalismu. Formalismus se zrodil z propasti, kterou  vytvořil kapitalismus mezi uměním a 

realitou, mezi „Dichtung und Wahrheit.“ Umělci se vzdálili životu a začali vytvářet umění 

pro umění. Opravdové revoluce v umění byly vždy neseny revolucemi sociálními … Úkolem 

socialistického realismu je povznést postavení člověka“.381 

 

Helena Syrkus dále uvedla, že „východoevropské země nabyly přesvědčení, že bychom 

měli[CIAM] mít větší úctu k dědictví minulosti“.382 Jako příklad uvedla Varšavu, kde 

„zatímco jsme hájili národní dědictví, hájili jsme zároveň světové dědictví. CIAM musí 

přehodnotit svůj postoj; Bauhaus je za námi tak daleko jako Scamozzi. Je na čase přejít od 

Athénské charty k realitě.“383 

 

Ernesto Rogers Heleně Syrkus nejdříve odvětil, že si váží válečného úsilí lidí z východní 

Evropy, dodal ovšem, že „lidem se musí nabídnout  prostředky, jimiž by se jim umění 

přiblížilo“.384 Na následujícím kongresu v Hoddesdonu pak již na úkor Varšavy ostřeji 

prohlásil, že se jedná o „pasivní stylistickou rekonstrukci“.385 Proti socialistickému realismu 

se vyjádřil také Max Bill, který pochválil Le Corbusierovu Unité a postavil ji proti nástěnné 

malbě Hanse Schmidta v Bazileji provedené ve stylu socialistického realismu.386 Schmidt 

zase v diskusi jednoznačně podpořil Helenu Syrkus387 a nemalé sympatie vůči ní tehdy 

projevil i Sigfried Giedion, když jí odvětil: „My historii máme rádi a zrovna o mně se dobře 

                                                 
380 Ibidem, s. 192 – 193. 
381 Citováno podle: Eric Mumford, (pozn. 1), s. 193 – 194, který vychází  
z Les Actes officiels du VIIe CIAM. Metron 33 – 34, r. 1949. s. 49 – 72. 
382 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 194. 
383 Ibidem. 
384 Ibidem. 
385 Ernesto N. Rogers, The Heart: Human Problem of Cities, in: Jacqueline Tyrwhitt - Ernesto N. Rogers - J. L. 
Sert (ed.), CIAM 8:The Heart of  
the City. Towards the Humanisation of Urban Life. New York 1952, s. 70. 
386 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 194 
387 Ibidem. 



ví, že jsem měl v této organizaci velké potíže, když jsem se za ni stavěl. Ovšem moderní 

historici umění, stejně jako moderní malíři, na historii nehledí. Jak jsem se poučil, toto není 

případ Ruska…“ 388 

 

O několik let později pak tuto svoji odpověď poněkud upravil, když ji „znovu citoval“ve své 

knize Architecture You and Me: „My historii máme rádi, ale ani moderní historici umění, ani 

moderní malíři ji již nemohou zrekonstruovat … Na celou  historii se teď díváme jako na 

jeden celek …Dnes čím dál tím víc vidíme spojitost s minulostí, a zvláště vidíme, že moderní 

malířství (které se dnes v Rusku vydává za projev buržoazní  dekadence) je v minulosti silně 

zakořeněno. Hluboce věříme v moderní tradici…“.389  

 

Určitě by bylo zajímavé vědět, na kterou stranu by se v diskusích o socialistickém realismu 

postavila československá skupina. O aktivitách a názorech Karla Stráníka, který se jediný 

kongresu v Bergamu zúčastnil, nic zvláštního nevíme. Je však velmi zajímavé pročítat se 

agitační Žádostí československé skupiny, podanou někdy v prvním čtvrtletí roku 1949  

na Ministerstvo informací. Dozvídáme se zde mimo jiné také to, „že kongresy CIAM jsou nad 

jiné vhodnou mezinárodní tribunou pro propagaci socialistického názoru  

na architekturu“ a vedle toho také „pro řešení mnohých problémů soudobé architektury 

z hlediska dialektického a historického materialismu“.390 Vše tedy nasvědčuje tomu, že se 

československá skupina snažila přesvědčit Ministerstvo informací, že by snad i mohla na 

kongresu v Bergamu zastávat stanoviska socialistického realismu. A navíc se ještě pokoušela 

dodat, že by o nich mohla přesvědčovat i ostatní: „Právě  

při mezinárodním kontaktu je možno urychlit proces pronikání socialistického názoru do řad 

těch, kdož jako odborníci jsou disponováni tyto názory pochopit, i když ve vlastní práci k nim 

až dosud nedospěli“.391 

 

To si však již tak jednoznačně nemyslel Jiří Kroha ve svém  

o rok a půl starším článku nazvaném O socialistický realismus v naší architektuře.392 Zde sice 

připustil, že „část západních pokrokových architektů má zájem [sledovat naši] novou činnost, 
                                                 
388 Citováno podle: Eric Mumford, (pozn. 1) s. 194, který vychází z Les Actes officiels du VIIe CIAM. Metron 
33 – 34, r. 1949. s. 49 – 72. 
389 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 195. – idem, Sigfried Giedion, Architects and Politics: An East-West Discussion, 
Architecture You and Me, Cambrige, 1958, s. 79 – 91.  
390 Žádost československé skupiny nazvaná: Československá skupina CIAM podává Ministerstvu informací a 
osvěty… (pozn. 323). Důležitý je v tomto ohledu bod:  A) Zpráva o CIAM 
391 Ibidem. Československých architektům pravděpodobně šlo především  
o to, za každou cenu se do Bergama dostat. 



naše nové zkušenosti, výsledky naší práce pro poučení“.393 Avšak jinak se ke kontaktu našich 

architektů se západními zeměmi stavěl velmi skepticky, zvláště pokud mělo jít o opačné 

vlivy: „lidově demokratičtí architekti si musí býti vědomi, že strůjnými silami nové 

architektury nemohou býti žádné odborné zevní vlivy ani popudy jakýchkoliv 

kosmopolitických organizací,394 které prý našim architektům matou hlavy. 

 

Podle názoru tohoto nejprominentnějšího architekta nového režimu byly kongresy CIAM 

především spjaty s kapitalistickým světem a jako takové neměly vůbec žádnou naději na 

vyřešení potřeb lidí tak, jak toho byly schopny země se socialistickým zřízením: „Minulý 

sjezd CIAMu v Bergamu byl dokladem, jak nutně architektonická tvorba v kapitalistických 

státech se utápí v theoretických úvahách  

o abstraktních úkolech řešících… potřeby lidu, jež politicky, hospodářsky a sociálně 

v kapitalismu jsou neřešitelné“.395 Proto se například podle Krohy také „nebudeme klamati 

některými zjevy, jako je formalistické a kosmopolitické předstírání o architektuře jakožto 

synthese všech výtvarných umění, jako jsou fráze kosmopolitické architektury o kulturní a 

duchovní péči svobodného člověka atd.“.396 

 

Tyto důvody pak postačily k tomu, aby byl československým architektům na několik let 

znemožněn kontakt s mezinárodními architektonickými organizacemi, CIAM nevyjímaje. 

Československá architektura podle Jiřího Krohy však naopak velmi mnoho získá „nejužší 

spoluprací našich architektů se sovětskými a lidově demokratickými státy“.397  

 

 

KONGRES V HODDESDONU 

 

Druhá světová válka za sebou zanechala spoustu zničených měst, a to včetně jejich 

historických jader. Ve špatném stavu byla města ve Velké Británii,  Holandsku, Francii, 

Německu, ale i dále na východ, jako například v Polsku. Nutným úkolem každé poválečné 

vlády se tak stalo vypracování rozsáhlého rekonstrukčního programu, do kterého se často 

vsazovaly i části týkající se obnovy historických částí měst. Organizace CIAM v takovéto 
                                                                                                                                                         
392 Jiří Kroha, O socialistický realismus v naší architektuře, Architektura ČSR. IX, č. 1, 1950. 
393 Ibidem, s. 7. 
394 Ibidem, s. 6. 
395 Ibidem, s. 7. 
396 Ibidem. 
397 Ibidem, s. 6. 



situaci zprvu pohotově nabízela právě dokončené články Athénské charty, které za války do 

knižní podoby dovedl Le Corbusier.398  

 

Tato kniha nejenže seznamovala s dělením města podle čtyř základních funkcí: bydlení, 

práce, rekreace a dopravy, ale byla překvapivě také jistým návodem, jak pečovat o historická 

centra a jak je chránit. Této problematice se věnoval celý oddíl knihy nazvaný Historické 

dědictví měst.399 Hned první bod 400 překvapivě konstatuje, že „architektonické hodnoty se 

musí uchovávat, a to ať již jsou pouze jednotlivými budovami, nebo celými městskými 

soubory“.401 Toto uvedení k problematice ochrany historického dědictví překvapuje 

především proto, že  

o funkcionalistech panuje přesvědčení, že k historickému dědictví měli velmi negativní vztah. 

Následující body téhož oddílu však vše uvádí na pravou míru, původní myšlenka  

o ochraně historických částí má totiž hned několik podmínek. 

 

Historické části tak mají být zachovány tehdy, „pokud vyjadřují  původní kulturu a jejich 

zachování  je v obecném zájmu“,402 dále také tehdy,  „pokud by jejich zachování 

neznamenalo, že lidé budou žít v nezdravých podmínkách,“403 a tehdy, „pokud by bylo možné 

vyléčit jejich nežádoucí přítomnost takovými radikálními opatřeními jako přesměrováním 

životně důležitého dopravního systému, nebo dokonce přeložením center měst, která se až 

doposud pokládala za neměnná“.404 Další bod  má s ochranou historického prostředí také 

pramálo společného. Konstatuje totiž, že „zbourání slamů v okolí historických památek otevře 

možnosti pro vytvoření volných zelených ploch“.405 Poslední bod pak nabádá k tomu, aby se 

při stavbě nových budov v historickém prostředí nepoužívalo historických slohů. V žádném 

případě se tak nemá tolerovat ani pokračování v tomto postupu, ani jeho zpětné uvádění do 

života.406 

 

                                                 
398 Viz s. 46 -47. 
399 Le Corbusier, The Athens Charter, New York 1973, s. 86 – 89. 
400 Ibidem s. 86, bod 65. 
401 Funkcionalistický plán Barcelony (plán Macia) z roku 1932 počítal se zachováním stávajícího města a staré 
uličky a budovy měly tvořit zvláštní oblast popsanou jako „promenáda archeologickou zónou“. In: Eric 
Mumford, (pozn. 1), s. 68. 
402 Le Corbusier, (pozn. 399), s. 86, bod. 66. 
403 Ibidem, s. 87, bod 67. 
404 Ibidem, s. 87 – 88, bod 68. 
405 Ibidem, s. 88, bod 69. 
406 Ibidem, s. 88 – 89, bod 70. 



Většina programů na rekonstrukci, které vyhotovovaly poválečné vlády, však pasáže Athénské 

charty nebrala příliš vážně a spíše upřednostňovala buďto úplné, nebo alespoň velmi blízké 

rekonstrukce původního stavu. Těmto přístupům se navíc hned  po válce přiblížily dvě 

skupiny CIAM, polská a italská, pro které historické části měst nabyly zvláštního významu.407 

 

Italská skupina CIAM, vedená Ernestem N. Rogersem, vypracovala již roku 1945 nový plán 

pro město Milán.408  

I když se zakládal na podrobném plánu z roku 1934 a stále dělil město podle čtyř základních 

funkcí, přece jen počítal také s obnovou starého historického centra,409 z čehož se nakonec 

vyklubal tzv. kontextuální přístup.410 Plán sice přijat nebyl, ovšem v řadě dalších italských 

měst podnítil zájem o metodu, která při rekonstrukci historických měst  kladla důraz na co 

možná největší zachování dosavadních architektonických historických vztahů.411 Jedním 

z nejranějších příkladů je návrh na římskou Stazione Termini (1947) od Alda Carelliho, 

Arrigora Careho, Giulia Ceradiniho, Maria Fiorentiniho, Ludovica Quaroniho a Maria 

Ridolfiho.412 Autoři se zde snažili novostavbu vztáhnout k nedalekým ruinám starořímských 

Diokleciánových lázní, a dokonce i k velkému dlážděnému prostoru náměstí. (obr. 24)  

 

Důraz na vztah nové architektury k městu a k historii místní městské  kultury byl pro Itálii 

typický po celou druhou polovinu 20. století. Ne nadarmo již roku 1947 Bruno Zevi  

při příležitosti konání kongresu v Bergamu kritizoval CIAM pro jeho dosavadní přístup. 

Mimo jiné tehdy na adresu organizace poznamenal: „CIAM… musí mluvit o těchto 

historických tématech. Ta se sice odbornému setkání profesionálů mohou zdát zbytečná, ale 

ve skutečnosti jsou až doposud velmi živá. Pomáhají nám totiž porozumět našemu původu, 

našim předkům a naší úloze v historii“.413 

 

                                                 
407 Eric Mumford, From CIAM to Collage City: Postwar European Urban Design and American Urban Design 
Education. Tento příspěvek byl přednesen na konferenci: Urban Design: Practices, Pedagogies, Premises, 
kterou hostila Columbia University v New Yorku ve dnech 5. – 6. dubna 2002. Přístupné na: http:/ / 
www.arch.columbia.edu/file/13099, vyhledáno 11. 6. 2007. 
408 Tzv. AR plán byl vypracován skupinou BBPR, jejíž členové Rogers, Albini, Bottoni, Gardella, Mucchi a 
Palanti tvořili italskou skupinu CIAM. 
409 K AR plánu blíže Eric Mumford, (pozn. 1), s. 183. 
410 O kontextuálním přístupu při obnově italských měst blíže: Eric Mumford (pozn. 407), především kapitola The 
Heart of the City, s. 5 – 7. 
411 Ibidem. 
412 Manfredo Tafuri, Storia dell´architettura italiana, 1944 – 1985, Torino 1986, s. 16 – 18. 
413 Citováno podle: Eric Mumford (pozn. 1), s. 199. Bruno Zevi tehdy nevystoupil přímo na kongresu, ale se 
svým kritickým názorem vystoupil v článku Della cultura architettonica: Messagio al Congres International 
d´Architecture Moderne, který přetiskl roku 1949 v časopise Metron.  

http://www.arch.columbia.edu/file/13099


Velmi kladný vztah k historickým městům začala při jejich rekonstrukci projevovat i polská 

skupina, která již před válkou byla pod velkým vlivem manželů Syrkusových.414 Ač oba Židé, 

odmítli nabídku Waltera Gropia, aby odešli z Polska a začali působit na Harvardské univerzitě 

ve Spojených státech.  

Za války raději vedli tajnou architektonickou kancelář a pracovali na plánech obnovy 

„socialistické Varšavy“.415 Tehdy ještě nemohli tušit, že téměř celé město bude zničené 

ustupujícími Němci, a to včetně historického jádra. Po válce se pak stali zapřísáhlými zastánci 

rozhodnutí komunistické vlády obnovit historické centrum v té podobě a v tom rozsahu, jaký 

předcházel předválečnému stavu.416 V dějinách stavby měst se tak jednalo o téměř 

bezprecedentní čin, a to především z hlediska rozsahu zamýšlené rekonstrukce.   

 

Zdá se, že obdobné rekonstrukční programy, které však již nedosahovaly takového měřítka, se 

postupně stávaly charakteristickým rysem socialistických zemí východního bloku. 

Legitimizačními nástroji se většinou stávali vkus lidových vrstev a ochrana a obnova 

kulturního národního dědictví.417 Je možné, že při výběru památek určených  

k rekonstrukci byl  kladen důraz i na to, aby se jednalo o stavby nebo městské celky, které by 

odkazovaly k „pokrokovým národním tradicím“.418 Určité náznaky k tomuto chování bychom 

mohli najít i v Čechách. Z obnovených staveb se tak často měly stát národní monumenty.   

 

Přibližně rok před konáním kongresu v Hoddesdonu (1951) vyhlásilo svůj poválečný 

rekonstrukční program východní Německo.419 Důraz se vedle realismu, klíčového pojmu 

                                                 
414 Szymon Syrkus (1983 – 1964) studoval architekturu ve Vídni, Grazu, Rize, Moskvě a ve Varšavě. Na 
krakovské Akademii výtvarných umění se také věnoval sochařství a malířství. Léta 1922 až 1924 strávil 
v Berlíně, Výmaru a v Paříži a setkával se přitom se členy Bauhausu a De Stijl. V roce 1927 se zúčastnil soutěže 
na Palác národů v Ženevě a hned od roku 1928 se stal delegátem CIAM za Polsko. 
Helena Syrkus (1900 – 1982) studovala na varšavské technice a ve stejné době se také zabývala filosofií. Od 
založení CIAM byla jeho členkou. Roku 1947 byla zvolena za viceprezidentku Rady CIAM a přitom začala učit 
na Technické univerzitě ve Varšavě stejně jako i její manžel. Od roku 1949 v praxi i při výuce prosazovala 
názory socialistického realismu, po roce 1956 se ho opět zřekla. Po odchodu do důchodu se hodně věnovala 
sepisování svých pamětí.  
415 Činnost nelegální kanceláře ve své knize Ku idei osiedla spolecznego, 1925 – 1975, Warszawa 1976, popsala 
Helena Syrkus, s. 229 – 281. 
416 Ibidem, před. s. 256 – 261. 
417 Jak to vyplývá jednak z programového prohlášení architektů bývalé NDR, které ve své antologii Architecture 
Culture 1943 – 1968.  
A Documentary Anthology. New York 1993,  přetiskla a okomentovala Joan Ockman, s. 125 – 128; a dále 
například také z projevu Heleny Syrkus  
na kongresu v Bergamu viz s. 101 -102 nebo z příspěvku Ivo Hlobila k problematice městských památkových 
rezervací v padesátých letech  (pozn. 285). 
418 Ivo Hlobil, (v pozn. 285), s. 332; ve východním Německu se běžně kladl důraz na tradici, z které vyšel 
Schinkel a Gilly, a na revoluční kulturu francouzského osvícenství: Joan Ockman (ed.), (pozn. 417), s. 125. 



architektury východních zemí, kladl také na politický a kulturně historický význam měst. 

Zvláštní pozornost se věnovala prvku národnímu. „Město je svou architektonickou formou a 

strukturou výrazem jak politického života, tak i národního povědomí lidu“.420 „Základy a 

postupy městského plánování spočívají“, mimo jiné,  „na využití nejrozvinutějších složek 

kulturního dědictví“.421 Jeden z posledních bodů pak říká, že: „Architektura musí být svým 

obsahem demokratická a svou formou národní. Z tohoto hlediska pak také architektura musí 

využívat zkušeností lidu, a to tak, jak jsou ztělesněny v rozvinutých tradicích minulosti.“422  

Nová německá města tak měla vyjadřovat nejen nastupující socialistické zřízení, ale také jeho 

důraz na vybrané okamžiky národní historie a kultury.  

 

Zvláštní pozornost se vedle toho věnovala i přeměně městských center, která měla nabýt 

monumentálních podob a významů. V programu byla tato městská jádra  představena jako 

místa, v nichž jsou uloženy „nejvýznamnější prostory politické, administrativní a 

kulturní“,423 a z tohoto důvodu se do nich také plánovalo umístit „nejdůležitější a 

nejmonumentálnější budovy“.424  Záměrem dále bylo, aby se na takovýchto prostranstvích 

odehrávaly politické demonstrace, průvody a lidové oslavy. Střed města měl „diktovat 

architektonickou skladbu městského plánu a architektonické siluety“.425 Aby centrum města

mohlo splňovat všechny tyto požadavky, měla být doprava z těchto oblastí od

 

vedena na jejich 

kraj .  

 

láda 

a 

ledně vybrala asi třicet historických 

ěst, která měla podstoupit „nejnutnější údržbu“.427  

                                                                                                                                                        

o

 

Přestože Československo ani zdaleka nepatřilo k zemím tak silně poškozeným válkou jako 

Polsko nebo Německo, přece jenom se u nás objevily podobné názory na obnovu historických

měst a konečně podobná byla i ospravedlnění. Již v září roku 1949 se nová poúnorová v

vyptávala jednotlivých ministerstev, jaká nařízení byla z jejich strany doposud učiněna 

z hlediska ochrany kulturních a historických památek.426 Na základě podaných zjištění vlád

konstatovala neutěšený stavební stav našich měst a nás

m

 
419 Joan Ockman, (pozn. 417), ve své knize přetiskla šestnáct bodů tohoto programu (Sixteen Principles for the 
Restructuring of Cities), který vznikl po studijní cestě německých architektu do Sovětského svazu. 
420 Joan Ockman, (pozn. 417), s. 127, bod 1. 
421 Ibidem, bod 2. 
422 Ibidem, bod 14. 
423 Ibidem, bod 6. 
424 Ibidem. 
425 Ibidem. 
426 Ivo Hlobil, (pozn. 285), s. 329. 
427 Ibidem. 



 

U nejnutnější údržby však příliš dlouho nezůstalo a některé z těchto celků se začaly

pokud možno do své „autentické“ historické podoby.

 navracet 

ěstí 

i 

i byla například velmi nákladná replika  

etlémské kaple či rekonstrukce Karolina.430 

ě se 

zeum V. I. Lenina, ze 

trahovského kláštera Památník národního písemnictví.432  

M sice prostřednictvím několika bodů Athénské charty nabídla určité řešení, 

ě vůbec. První byl kontextuální přístup italské skupiny, který 

rické 

byla 

 Hoddesdonu, jehož tématem 

e města, ovšem skupiny z východní Evropy  

                                                

428 K jedné z nejrozsáhlejších 

rekonstrukcí se přistoupilo v Novém Městě nad Metují,429 kde byla celá jedna strana nám

dovedena do své raně renesanční podoby.(obr. 25) Podobně se postupovalo i v Českém 

Krumlově, Telči či Slavonicích. A neobnovovaly se pouze větší historické soubory, ale 

jednotlivé významné historické budovy, jakým

B

 

Je možné, že památky zvolené k rekonstrukci byly, alespoň zprvu, vybírány tak, aby plnily 

kulturní, ideologické a osvětové poslání. Důraz se přitom měl klást například na revoluční 

husitské období nebo jiné „pokrokové“ národní dějiny.431 Z některých zrekonstruovaných 

památek se stávaly monumentální výstavní galerie. Z kláštera sv. Jiří na Pražském hrad

stalo Muzeum československého lidu, z Lidového domu Mu

S

 

 

Organizace CIA

jak postupovat  

při rekonstrukci zničených měst a jejich historických častí, ovšem hned od konce druhé 

světové války se vyvinuly dva paralelní přístupy, které měly odlišný postoj k historii a 

k původní historické zástavb

vycházel z přesvědčení, že  

do původní zástavby lze vnášet moderní architekturu. Ta však musí být ve vztahu k histo

architektuře svého okolí. Jinak se k problému rekonstrukcí stavěla polská skupina, která 

zdůrazňovala téměř doslovné rekonstrukce původního stavu, moderní architektura zde 

téměř úplné tabu. Tento přístup postupně přebíraly i ostatní země východního bloku a 

ospravedlňovaly ho vkusem lidu a důrazem na národní kulturní dědictví. Obě pojetí se střetla 

již na kongresu v Bergamu a jistě by se tak stalo i na kongresu v

se stalo právě srdc

 
428 Ibidem, s. 330. 
429 Ibidem, s. 330 – 331. 
430 Ibidem, s. 331- 332. 
431 Ibidem. 
432 Ibidem. 



na něj nepřijely.  

ké nedává 

 Kongresu v Hoddesdonu pak bezprostředně předcházelo další zasedání užšího 

líčkovi 

yly zaslány dopisy ujišťující je o tom,  že jsou i nadále považováni za členy Rady.435  

matem osmého kongresu v anglickém Hoddesdonu, byla návštěva Ernesta N. 

                                                

 

Východoevropští členové Rady chyběli již na jejím pařížském zasedání v dubnu roku 1950. 

Ostatním členům organizace tak muselo být prostřednictvím zápisu z jednání vysvětleno, že  

o Josefu Fischerovi již nejsou žádné zprávy několik let, Helena Syrkus prý o sobě ta

vědět a zástupce Československa Josef Havlíček zaslal oficiální dopis oznamující  

rezignaci.433

vedení, kde 

 na místa členů Rady ze střední Evropy byly „prozatím“ dosazeni členové noví, vesměs 

zástupci nastupující generace CIAM.434 Heleně Syrkus, Josefu Fischerovi a Josefu Hav

b

 

 

Zdá se, že jedním z prvních impulsů k tomu, aby se ze zájem o centra měst nakonec stal 

hlavním té

Rogerse  

na schůzce členů anglické skupiny MARS v listopadu roku 1949.436  Tuto skupinu téma 

zajímalo hned z několika důvodů. Jednak se ve Velké Británii stavěla tzv. New Towns (např. 

Stevenage), často s pěšími centry, a pak zřejmě také z podnětu velkých lidových zábav typu 
 

433 Podle zápisu z porady, který byl rozeslán všem skupinám. Zpráva Rapport communique a tous les groupes 
CIAM pour information je uložena v gta/archive v Curychu, složka 42-JT-7-1/140. Originál dopisu Havlíčkovy 
rezignace zaslaný prezidentovi CIAM J. L. Sertovi vlastní archive Francis Loeb Collection v Cambridge v USA, 
inv. č. C007. Není příliš jisté, jestli 
na zasedání rady náhodou namísto Josefa Havlíčka nepřijel Karel Stráník. Když jej Jacqueline Tyrwhitt žádala o 
zaslání rastru, který by se týkal městského jádra, apelovala na vzájemné setkání na zasedání Rady v Paříži: „as 
we had met both at the CIAM Council in Paris and at Bergamo“. Dopis Jacqueline Tyrwhitt Karlu Stráníkovi 
z 13. 12. 1950 je uložen v gta/archive v Curychu. 
434 Byli mezi nimi Lauritzen z Dánska a z nově nastupující generace William Howell a Georges Candilis, oba 
pozdější členové Team X. Eric Mumford, (pozn. 1), s. 206. 
435 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 205. Prozatím je velmi těžké říci, zda se kongresu v Hoddesdonu nezúčastnil 
alespoň nějaký československý zástupce,  jak tomu bylo například na kongresu v Bergamu, kam nakonec přijel 
Karel Stráník. Na výzvu Jacqueline Tyrwhitt zaslanou Karlu Stráníkovi, aby československo na kongres poslalo 
„GRILLE of the CORE“ viz pozn. 422, Svaz československých architektů odpověděl: „L´union  
des Architectes ČSR a l´honneur de Vous faire connaitre, que son délégué prendra part du VIIIeme Congres 
Internationale de l´Architecture Moderne, a l´occasion duquel voudrait-il participer a la discussion par son 
éxposé. Quant a notre participation a l´exposition a la meme occasion, a l´instant, nous ne pouvons pas faire 
notre décision./Svaz architektů ČSR by Vás rád informoval o tom, že se jeho zástupce zúčastní osmého 
Mezinárodního kongresu moderní architektury a při té příležitosti by se chtěl  prostřednictvím své prezentace 
zúčastnit diskuse. Co se týče výstavy prací v rámci stejné události, prozatím nejsme rozhodnuti. Z dopisu tedy 
vyplývá, že se kongresu měl zúčastnit československý zástupce, ale že s sebou neměl přivést grille of the Core. 
Dopis pravděpodobně Karla Stráníka Sigfriedu Giedionovi z 8. 1. 1951 je uložen v gta/archive, složka 42-SG-
33-211/448. Na seznamu účastníku uchovaném v gta/archive chybí jakékoliv české jméno, ovšem jiný seznam 
publikovaný v knize Sigfrieda Giediona  
A Decade of Contemporary Architecture uvádí jméno Karla Stráníka.  
436 Eric Mumford, (pozn. 407), s. 6. 



Festival of Britain, který probíhal paralelně s kongresem. Vedle toho se v Anglii stejně jako 

jinde v Evropě řešila otázka obnovy historických jader měst zničených bombardováním (v

Velké Británii např. Coventry).

i 

e 

 To byl případ  Le Corbusierových nerealizovaných projektů na nová města jako St. 

 jádra 

ně dala velice dobře vztáhnout i stále aktuální témata monumentality a syntézy 

mění. 

J. 

 a 

 

u odvážit 

omyslet na to, že se stanou centrem nějakého společenství – srdcem města“.442  

h uvést, 

ěsta se již také mělo 

mu bylo  

                                                

437 Navíc spousta států byla připravena stavět znovu i celá 

města.

Dié,  

La Rochelle – La Palice a konečně i Čandígarh. V podobné situaci se nacházel i prezident 

CIAM J. L. Sert, který projektoval nová města především do Jižní Ameriky.438 K tématu

se koneč

u

 

Důvodů, proč si CIAM zvolil za hlavní téma svého kongresu střed města, by se jistě našlo 

ještě několik, podstatné však je, že návrh skupiny MARS přijali za svůj i Sigfried Giedion a 

L. Sert.439 Jen označení „jádro“ se jim ještě nezdálo příliš přiléhavé, a tak se nakonec přece 

jen rozhodli pro více empatický a symbolický termín „srdce města“.440 Rozdíl v asociacích

významech viděl i Ernesto N. Rogers. „Jádro“ je „ta část plodu, která obsahuje semínka, 

tedy potencionální zárodky organismu“, zatímco „srdce více tepe“ a je také „symbolickým 

centrem lásky“ .441 Pro Ernesta N. Rogerse pak „jen taková architektonická seskupení, která

sama takovéto životní  pocity lidského sdílení obsahují a také je vyzařují, se moho

p

 

Vyjadřovat se o centrech měst prostřednictvím asociací, které vzbuzuje označení „srdce 

města“ , bylo pro CIAM natolik nové, že se anglická skupina rozhodla na pozvánkác

že téma srdce nebo jádra je novou - pátou -  funkcí města,443 tedy další součástí čtyř 

dosavadních funkcí, totiž bydlení, práce, rekreace a dopravy. O srdci m

přemýšlet jinak než v množině statistických dat a čísel, jak to

u grille de CIAM představeného v Bergamu. Eric Mumford  

 
437 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 203. 
438 Mimo již zmiňované Motor City, Sert se svým společníkem  
P. L. Wienerem projektovali a již na kongresu v Bergamu představili dvě nová města v Peru (Lima, Chimbote) a 
jedno v Kolumbii (Tumaco). Všechna kladla důraz na živé městské centrum. Eric Mumford, (pozn. 1),  
s. 188 – 191. 
439 Jacqueline Tyrwhitt se jako zástupkyně anglické skupiny MARS setkala s J. L. Sertem a Sigfriedem 
Giedionem v New Yorku v červnu 1950. Eric Mumford (pozn. 1), s. 202. 
440 Ibidem. 
441 Ernesto N. Rogers, (pozn. 385), s. 69. 
442 Ibidem. 
443 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 203.  



o setkání v Hoddesdonu napsal: „Na tomto kongresu se upustilo od veškerého předstírání 

systematizace a sbírání číselných dat. Namísto toho se jádro začalo vnímat jako obr

hmotného prostoru a jako místo, kt

az 

eré mělo fyzicky vyjádřit „smysl společenství“.444 Myšlení 

 městech začalo nabírat jinou dimenzi, tentokráte směřující k pojímání města jako 

 

lická 

ento 

u prostředí 

ko kulturně podmíněné skutečnosti“ , která se jako taková zakládá na „velmi spletitém 

                                                

o

společenského a kulturního faktu. 

 

Anglická skupina MARS přišla také s návrhem, aby se téma jádra studovalo ve vztahu 

k velikosti sídla. Každá skupina si tak mohla vybrat, v jakém kontextu z nabídnuté škály: 

vesnice nebo primární sídelní jednotka, čtvrť, malé město nebo úsek města, velké město a

nakonec metropole, svůj projekt srdce města představí.445 Je docela dobře možné, že snaha 

porozumět dané sídelní jednotce na základě jejího charakteru a umístění v prostoru byla 

inspirovaná tzv. Valley Section od Patricka Geddese,446 ke kterému měla anglická skupina 

jistě velmi blízký vztah. Za účelem prezentace jednotlivých projektů městských jader ang

skupina vymyslela také vlastní grille. (obr.26) Svým tabulkovým systémem se sice podobal 

bergamskému grille de CIAM, ovšem princip byl daleko jednodušší. Mřížka měla pouze 

systém sloupků, jejichž záhlaví bylo nadepsáno: region, místo, jádro: rozvržení, jádro: výraz, 

jádro: společenský život a konečně jádro: realizace. Podle výkladu Toma Avermaeta tak t

grille nabídl jiný způsob přemýšlení o městech. Vycházel z „porozumění hmotném

ja

vztahu subjektu a objektu“,447 tedy jedince a hmotného prostředí, ve kterém žije.  

 

 
444 Ibidem, s. 202 – 203. 
445 Ibidem s. 203; toto členění přijal za své i J. L. Sert ve svém příspěvku, Centres of Community Life, in: 
Jacqueline Tyrwhitt - Ernesto N. Rogers –  
J. L. Sert (ed.), CIAM 8:The Heart of the City. Towards the Humanisation of Urban Life. New York 1952, s. 3 - 
16. 
446 O Geddesově  Valley Section a vztahu města a regionu , ve kterém je umístěno viz s. 39. Vlivu Patricka 
Geddese na poválečnou CIAM a Team X. se soustavněji věnuje Volker M. Welter, který je také editorem knihy  
The City after Patrick Geddes. Volker M. Welter se již snažil doložit vztah Patricka Geddese a grille de CIAM: 
Talking Squares – Grids and Grilles as Architectural and Communicative tools.(přístupné na:  
http:/ /www.team10online.org, vyhledáno 17. 8. 2007) nebo také vliv Geddese na Team X. a především jeho 
britské členy: Volker M. Welter,  
In-between space and society. On some British roots of Team 10´s urban thought in the 1950s, in: Dirk van den 
Heuvel –Max Risselada (ed.),Team 10 1953 – 1981. In Search of a Utopia of the Present, Rotterdam, 2005. 
Ovšem tento vztah byl zřejmý již daleko dříve. Naposledy se např. pokoušel doložit vztah představy Patricka 
Geddese o roli městského centra a pojímání srdce města na osmém kongresu v Hoddesdonu. Článek: Post-war 
CIAM, Team X, and the Influence of Patrick Geddes je přístupný  
na http:/ /www.team10online.org, vyhledáno 17. 8. 2007. Jeho dedukce se však zatím nezdají být příliš dobře 
doložené. Internetové stránky o Team X. vznikly při příležitosti velké výstavy a při vydaní nové publikace o této 
skupině: Team 10 1953 – 1981. In Search of Utopia of the Present.   
447 Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 71. 

http://www.team10online.org/
http://www.team10online.org/


Nejpřesvědčivěji tuto myšlenku vyjádřil Jacob Bakema, mladý holandský architekt a budou

člen Team X. Ve svém kongresovém příspěvku Vztah člověka a věcí tehdy nap

cí 

sal:  Teprve 

y můžeme vyjádřit a můžeme také předvídat,  jak se budou vyvíjet.“448 

ědčením většiny, byl spíše jedním 

 prvních kroků na cestě  

o Sigfried Giedion, J. L. Sert 

ce, jež si vytvořili  

ý 

ci, 

á) 

hto 

 

tože jsou nezbytná jednak pro město jako celek, a také  

rozdíl mezi uzavřeným prostorem veřejného prostranství, tedy čistě lidským a občanským 

                                                

„ve chvíli kdy se vytrácí  izolace mezi člověkem a věcmi, začínají nás udivovat vztahy mezi 

nimi. To je okamžik pro JÁDRO: okamžik, kdy si uvědomíme plnost života …  

Pro CIAM mají vztahy mezi věcmi a ve věcech větší důležitost než věci samy o sobě. Takto 

pochopené vztah

Ovšem příspěvek Jacoba Bakemy nebyl sdíleným přesv

z

ke změněnému pohledu na architekturu a urbanismus. 

 

Autoritami osmého kongresu byly stále takové osobnosti jak

nebo Le Corbusier, kteří  

na centrum města pohlíželi skrze koncep

za války, a jen postupně je upravovali. Základem jejich myšlení byl důraz na novu 

monumentalitu. Eric Mumford v textu  

J. L. Serta Centres of Community Life vypozoroval vliv již starší eseje The Need for a New 

Monumentality.449 Prezident CIAM si přál taková městská centra, která by usnadňovala přím

osobní kontakt lidí a jejich vzájemnou diskusi. Jádra měst, která by plnila takovouto funk

by se pak stala zárukou demokracie: „občanská centra by měla  podporovat (demokratick

vládní zřízení. Nedostatek takovýchto center a závislost lidí na kontrolovaných zdrojích 

informací z nich dělá subjekty snadno ovladatelné malou skupinou lidí. Vytváření těc

center má zajišťovat daná správa (federální, státní nebo městská). Městská jádra  nemohou

být založena na komerci, pro

 pro národ, a měla by tak být financována z veřejných prostředků”.450  J. L. Sert v závěru 

tohoto textu dlouze citoval  

ze Vzpoury davů, knihy svého krajana filosofa José Ortegy y Gasseta, a zdůraznil spolu s ním 

 
448 Jacob Bakema, Relationship between Men and Things, in: Jacqueline Tyrwhitt - Ernesto N. Rogers - J. L. 
Sert, CIAM 8:The Heart of the City. Towards the Humanisation of Urban Life. New York 1952, s. 67. 
449 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 206 – 207; Mumford ovšem zároveň dodává, že se liší text ve sborníku 
z konference nazvaný The Centres of Community Life od příspěvku, který J. L. Sert ve skutečnosti 
v Hoddesdonu přednesl: The Theme of the Congress: The Core. Sborníková verze v dané části klade důraz právě 
na novou monumentalitu, kdežto Sertův úvodní projev spíše zdůrazňuje význam městských center v rozvojových 
zemích, kam by měly být umístěny poslední výdobytky techniky, jako např. televize, aby byl těmto lidem 
umožněn kontakt ze zbytkem světa.  
450 J. L. Sert, Centres of Community Life, in: Jacquelin Tyrwhitt - Ernesto N. Rogers - J. L. Sert, CIAM 8:The 
Heart of the City. Towards  
the Humanisation of Urban Life. New York 1952, s. 11.  



prostorem,  který si vytvořila  klasická řecká polis, a geo-botanickým kosmem okolní přírod

odkud člově

y, 

k odešel, aby založil demokratickou společnost reprezentovanou právě řeckým 

rem.451   

yčil 

Spojoval 

 objevil i u dětských 

řišť, která v té době v Amsterodamu realizoval Aldo van Eyck.455  

t změnili názor na 

ěnou vidí reakci  

kých volně 

ké prvky moderní architektury a proti nim kámen, který se prý 

používá odedávna.458  

                                                

fó

 

Sigfried Giedion ve svém příspěvku Historical Background to the Core vyjádřil 

přesvědčení,452 že architektura prochází humanizačním procesem, který si také CIAM vyt

ve svém novém cíli.453 Byl přesvědčen, že tento prvek se projevuje návratem k lidskému 

měřítku a nárokem člověka zvítězit nad tyranií mechanických výrobních prostředků. 

si ho také s hledáním věčných archetypů v architektuře. Za jeden z těchto archetypů 

považoval také střed města, kde se člověk může podílet na veřejném životě.454 Nejčistší 

podobu tohoto archetypu viděl v řecké agoře a kupodivu jeho vitalitu

h

 

 

Joan Ockman si všimla, že vedoucí členové CIAM  během několika málo le

to, jakou má mít nová monumentalita formu. Za touto zm

na architekturu socialistického realismu,456 proti níž se  

na kongresu v Hoddesdonu začaly objevovat ostřejší reakce.457 Ještě v Devíti bodech 

k monumentalitě  tak prý Fernand Léger, J. L. Sert a Sigfried Giedion mluvili o vel

stojících architektonických sestavách, které by dominovaly rozsáhlým otevřeným 

prostranstvím. Při tomto postupu by se vedle sebe měly pokládat na jedné straně lehké 

materiály či naturalistic

 
451 Ibidem, s. 3. 
452 Sigfried Giedion, Historical Background to the Core, in: Jacquelin Tyrwhitt - Ernesto N. Rogers - J. L. Sert, 
CIAM 8:The Heart of the City. Towards the Humanisation of Urban Life. New York 1952, s. 17 – 25. 
453 Viz s. 65. 
454 Sigfried Giedion, (pozn. 452), s. 19 – 20. 
455 Ibidem, s. 18. 
456 Joan Ockman, (pozn. 417). Úvodní komentář k přetištěnému textu: Summary of Needs of the Core. CIAM 8, 
Hoddesdon, s. 135. 
457 Viz níže. Oba názory se střetly již na kongresu v Bergamu. 
458 Joan Ockman, (pozn. 417), s. 135. 
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V roce 1951 se již tato představa o monumentalitě musela jevit jako příliš nebezpečná a blízká 

praktikám socialistického realismu. Právě vůči němu asi Sigfried Giedion  směřoval svá   

slova o tom, že problém „nespočívá v navrhování studených ohromujících veřejných 

prostranství“  a že nelze „omlouvat výstavbu monumentálních masivních budov“.459 Výpady 

proti praktikám socialistického realismu jsou patrné i v projevu Ernesta N. Rogerse, který si 

stěžoval například na „pasivní stylistickou rekonstrukci Varšavy“ 460nebo na to, že je třeba se 

„vyhýbat samolibému demagogickému folklóru a kosmopolitní aroganci“.461  A tak se raději 

v Hoddesdonu zdůrazňovalo lidské měřítko, syntéza umění, spontaneita a důraz se položil 

na to, že město je místo, kde se lidé setkávají.462 

 
 

KONGRES V AIX-EN-
PROVENCE 
 

                                                 
459 Ibidem. 
460 Ernesto N. Rogers, (pozn. 385), s. 70. 
461 Ibidem. 
462 Joan Ockman, (pozn. 417), s. 135. 



Devátý kongres CIAM se konal na jihu Francie v Aix-en-Provence a jeho tématem byla 

Charte de l´habitat. Cílem tohoto dokumentu se pravděpodobně hned od počátku stalo doplnit 

nebo úplně nahradit stávající Charte d´Athène (Athénskou chartu), o jejímž uplatnění 

v poválečném světě začaly vznikat nejrůznější pochyby, a to i na půdě samotné organizace. 

Iniciátorem této inovace nebyl nikdo jiný než  Le Corbusier, autor Charty athénské. 

Projednávání Charte de l´habitat se však CIAM stalo osudným. I přes velké úsilí, které se 

jejímu sestavení věnovalo - byly jí zasvěceny hned dva kongresy, jeden v Aix-en-Provence a 

druhý v Dubrovníku, se totiž dokument vypracovat nepodařilo a téma zavdalo příčinu 

k rozpadu organizace. Problémy  činilo především definování samotného pojmu habitat, který 

nabízel velké množství interpretací a významů, a zdá se, že v tomto ohledu se největším 

úskalím stal generační rozkol.  

 

Téma Charte d´habitat pro CIAM „objevil“ Le Corbusier  

na kongresu v Bergamu. Když ve své úvodní řeči přítomným představil „hlavní téma“ 

kongresu, totiž grille de CIAM, a následně zdůraznil jeho nesčetné výhody, obeznámil je také 

s tím, že „cílem CIAM 7 je načrtnout Charte de l´habitat“.463 Je však poměrně dobře známo, 

že žádný podobný dokument, byť i v hrubých rysech, z Bergama nevzešel. Záhadou také 

zůstává, co měl Le Corbusier termínem Charte de l´habitat  

na mysli a jestli se skutečně mělo jednat o nějakou formu úpravy jeho fenomenálního díla 

Charte d´Athène.  

 

I když žádná nová charta představena nebyla, téma  

Le Corbusiera nepřestávalo zajímat a snažil se je prosadit  

za předmět hlavního jednání v Hoddesdonu, a to i na úkor právě se objevivšího tématu 

městského jádra. V jednom dopise J. L. Sert psal Sigfriedu Giedionovi, že neví, jak nové téma 

skupiny MARS, totiž občanské centrum, zapadne do hlavního Le Corbusierova tématu Charte 

de l´habitat.464 V jiném dopise však Sert Giedionovi píše, že nakonec prý přece jenom  

Le Corbusiera přesvědčil o tom, že by se „předmětem dalšího kongresu mělo stát „občanské 

centrum“ a ne Charte de l´habitat“.465  

 

                                                 
463 Eric Mumford, (pozn. 1), s 187. – Idem,  CIAM 7 Documents. Bergamo 1949, Nendeln 1979, nečíslováno 
(Comte-rendu de la séance pléniere de la Iere commision, 27 Juillet). 
464 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 201. 
465 Ibidem. 



Le Corbusierova Charte de l´habitat tak musela počkat ještě téměř dva roky, než se z ní stalo 

skutečné hlavní téma kongresu v Aix-en-Provence (1953). Poprvé se o této skutečnosti jasněji 

mluvilo až na setkání Rady v Paříži v květnu roku 1952466 a z dopisu Jacqueline Tyrwhitt 

nepřítomnému J. L. Sertovi se dozvídáme, jakou zhruba měl Le Corbusier představu o pojmu 

habitat a o soudobém urbanismu vůbec: „Corbu na zasedání Rady řekl, že si nemyslí, že 

bychom si měli být tak jisti tím, jak má člověk v dnešním světě dobře žít. A také si už ani 

nemyslí, že sám ví, jakou má mít město podobu. „Habitat“ je prý určitě prvkem životního 

prostoru – Corbu si nemyslí, že urbanismus je správné slovo – ale jak by se měl uspořádat 

vůči ostatním prvkům, to je, zdá se, už čím dál tím méně jisté.“ 467  

Le Corbusier už tak zřejmě začínal opouštět své původní předválečné koncepce a začal měnit 

svou představu o tom, jak by mělo město vypadat.  

 

I když se Rada nakonec pro téma habitat rozhodla, v oběžníku členy upozornila, že existuje 

určitý rozdíl mezi anglickým a francouzským významem tohoto slova a že výklad bude 

zřejmě činit problémy.468 Ve francouzštině slovo habitat podle výkladu Rady znamenalo 

buďto životní prostředí jakéhokoliv živého organismu, nebo obydlí (dwelling) či sídlo 

(settlement).469 V angličtině naproti tomu slovo značilo něco většího než bydlení (housing) a 

menšího než čtvrť (neighbourhood), jinými slovy tedy scénu každodenního života.470 Škála 

možných interpretací byla tedy dosti široká a bližší vymezení termínu měl určit až následující 

zvláštní kongres ve švédském městě Sigtuna,471 který byl naplánovaný na 25. – 30. června 

1952.  

 

Tohoto kongresu se zúčastnilo na šedesát členů a byla mezi nimi spousta zástupců nejmladší 

generace.472 Na jednáních se postupně vykrystalizovaly dva pohledy na výklad slova habitat. 

První vesměs zůstával v mezích hmotné podstaty architektury a druhý ji přesahoval. V tomto 

                                                 
466 Ibidem, s. 217 – 218. 
467 Ibidem, s. 218. 
468 Ibidem, s. 218. 
469 Ibidem. 
470 Ibidem. Oběžník dále vybízel k tomu, aby návrh na program jednání zasílali Le Corbusierovu 
spolupracovníku Andrému Wogenskému a aby připojili i názor, jaký si myslí, že má habitat význam ve složitosti 
lidského života. 
471 Nešlo o další kongres v řadě, mělo se spíše jednat o zasedání Rady, ale protože bylo přítomno velké množství 
členů CIAM a jednání byla dosti obsažná a závažná, setkání v Sigtuně se označuje jako zvláštní kongres, 
podobně jako tomu bylo i se zvláštním kongresem berlínským v roce 1931. 
472 Organizace postupně dospívala k názoru, že by se měla zvyšovat angažovanost mladších členů ve věcech 
CIAM tak, aby se někdy kolem desátého kongresu vyměnily generace ve vedení kongresů. Kongres v Sigtuně 
viz Eric Mumford, (pozn. 1), s. 215 – 225. 



případě se architektura střetávala se sférami zájmů jiných disciplín (sociologie, ekologie 

města) a začala spolu s nimi tvořit vyšší realitu města, kterou bychom mohli nazvat kulturní.  

 

Autorem prvního, méně komplexního výkladu slova habitat byl Le Corbusier, jehož v Sigtuně 

zastupoval jeho spolupracovník André Wogensky.473 Ten před přítomnými vyslovil názor, že 

by se CIAM měl zaměřit na prostor, který rodina každodenně používá. To podle něj 

neznamenalo zabývat se pouze samotným bydlením, ale také jeho dalším prodloužením  

v prostoru, kde měli lidé nacházet takové nezbytné zázemí jako obchody, školy, zdravotní 

střediska, restaurace a ostatní služby.474 Wogensky proto obratem navrhl, aby se upustilo  

od zavádějícího pojmu habitat a zavedl se pojem habitation, který by lépe vyhovoval zmíněné 

charakteristice475. Ta  

v Le Corbusierově poválečné terminologii odpovídala francouzskému označení longement 

prolongé.476   

 

Na stranu André Wogenského se postavila i anglická skupina MARS, podle níž by měl být 

důraz položen na aktivity lidí vně obydlí a na jejich prostorové ztvárnění.477 Dodala přitom, 

že by bylo lepší diskusi omezit na otázku, na niž může podat odpověď výhradně architekt.478 

Ve prospěch habitation se vyjádřil i Ernesto N. Rogers, který měl pocit, že výraz habitat je 

příliš vágní, a zároveň navrhl, aby italská varianta Charte de l´habitation byla Ch

dell´Abitare.

arte 

                                                

479  

 

Širší význam slova habitat naproti tomu do diskuse uvedl již  

na kongresu v Hoddesdonu Švéd Gregor Paulsson.480 Představil ho tehdy jako pojem 

z ekologie, který se zabývá vztahem mezi rostlinami nebo živočichy a jejich životním 

prostředím, tedy habitatem.481 Následně Paulsson  přítomné také seznámil s tím, že zkoumání 

 
473 Ibidem, s. 220 – 221. – Idem, Francis Strauven, Aldo van Eyck.  
The Shape of Relativity, Amsterdam 1998, kapitola 6. Changes and conflicts within the International CIAM 
Movement – the Emergence and Development of Team 10, s. 241 - 242. 
474 Ibidem. 
475 Ibidem. 
476 Longement prolongé mohlo být také umístění služeb do prostoru jednoho obytného bloku, jak tomu bylo 
např. u Le Corbusierově Unité d´habitation. 
477 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 222. 
478 Ibidem. 
479 Ibidem. 
480 Gregor Paulsson, The Past and The Present, in: Jacqueline Tyrwhitt –  
J. L. Sert – Ernesto N. Rogers (ed.), CIAM 8: The Heart of the City, New York 1952, s.  27. 
481 Viz s. 132 - 133. Tomuto porozumění odpovídá význam slova habitat  
ve francouzštině. 



podobného vztahu mezi člověkem a jeho životním prostředím se již delší dobu věnuje nový 

speciální obor, tzv. humánní ekologie,482 jíž by měli soudobí architekti věnovat obzvláštní 

pozornost, chtějí-li pochopit život dnešního města a chtějí-li mu dát správný výraz.483 

Paulsson, ovlivněn školou humánní ekologie, tehdy navrhl zkoumat takové otázky jako 

demografickou strukturu obyvatelstva, struktury a vzorce rodin, jejich povolání, volný čas, 

společenské styky, ekonomickou strukturu apod.484  

 

Ve švédské Sigtuně se vehementně za širší chápání slova habitat zasazoval především 

Georges Candilis, jeden z představitelů mladší generace členů CIAM. Tento  

Le Corbusierův odchovanec, který byl právě silně zaangažován  

do projektu výstavby nové Casablanky, a tím také silně konfrontován s odlišnou kulturou 

bydlení, zdůraznil, že habitat je důležitý nový pojem, který rozhodně není totožný s pojmem 

habitation.485 Uštěpačně přitom dodal, že má dojem, že bydlením (habitation) ve smyslu 

jednoduché obytné jednotky se již zabývaly kongresy předválečné a že je třeba se zabývat 

termínem novým, a tím je habitat.486  

 

Zdá se, že Georgese Cadilise podpořil také Piere Emery, který na závěr diskuse prohlásil, že 

otázka již byla rozhodnuta  

ve prospěch výrazu habitat,487 s čímž prý energicky souhlasil i Alfred Roth. André Wogensky 

prý spor zakončil ambivalentním prohlášením, ve kterém sice souhlasil s tím, že se pro 

následující kongres zachová označení Charte de l´habitat, ovšem termínu habitat se bude 

rozumět ve smyslu rozšířeného obytného prostoru (tedy habitation, dwelling, bydlení) tak, jak 

se o tom právě mluvilo.488  

                                                 
482 Paulsson zřejmě narážel na Chicagskou sociologickou školu, která vznikla v bouřlivých třicátých letech  
v Chicagu. K Chicagské sociologické škole blíže např. Jiří Musil, Sociologie soudobého města, Praha 1967, 
před. s. 3, 132-180. J. L. Sert v jednom dopise Sigfriedu Giedionovi dokonce radil, aby na osmý kongres do 
Hoddesdonu pozval i jednoho z představitelů této školy, Louise Wirtha, a upozorňoval na jeho vlivnou esej 
Urbanism as a Way of Life z roku 1937. 
483 Paulsson podobně jako mnoho jiných architektů zastával názor, že každá doba má dávat soudobé architektuře 
její vlastní výraz a že je tedy nepřípustné, aby přejímala architektonický výraz nějaké historické doby. Odsud i 
název jeho příspěvku The Past and The Present, který lze také chápat jako narážku na praxi socialistického 
realismu. 
484 Gregor Paulsson, (pozn. 480), in: Jacqueline Tyrwhitt - J. L. Sert – Ernesto N. Rogers (ed.), CIAM 8: The 
Heart of the City, New York 1952,  
s.  27.  
485  Eric Mumford, (pozn. 1), s. 221. – Idem, Francis Strauven, Aldo van Eyck. The Shape of Relativity. 
Amsterdam, 1998, kapitola 6. Changes and conflicts within the International CIAM Movement – the Emergence 
and Development of Team 10, s. 241 – 242. 
486 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 221. 
487 Ibidem, s. 222. 
488 Ibidem. 



 

 

Samotný kongres v Aix-en-Provence byl co do počtu účastníků největším kongresem 

v historii CIAM vůbec. Podle Piera Emeryho byl také kongresem nejdůležitějším a podle jeho 

vlastního přirovnání se podobal „intelektuálnímu nákupnímu středisku, kde každý našel, co 

zrovna hledal“.489 Ovšem André Wogensky a Sigfried Giedion se dohodli, že CIAM nevydá 

žádný podrobnější oficiální záznam o proběhlých jednáních. Eric Mumford tuto skutečnost 

vyložil jako důsledek matoucích výsledků kongresu – podobně nejasných, jako již při 

diskusích ohledně výrazu habitat na kongresu v Sigtuně.490 Přesto víme, že kongres 

standardně  pracoval v několika komisích a že jednotlivé skupiny připravily na padesát grilles 

de CIAM, které se pokoušely zpracovat zadané téma habitat.  

 

Pozdější reflexe kongresu přikládaly význam především dvěma z těchto rastrů. První nesl 

označení Urban Reidentification Grille (UR Grille) a vypracovali ho manželé Peter a Alison 

Smithsonovi.491 Oba teprve nedávno vstoupili do organizace jako její noví členové. Druhý, 

nazvaný Habitat du plus grand nombre,  sestavila marocká skupina GAMMA, ve které 

působili Victor Bodiansky, Georges Candilis, Michel Ecochard, Henri Piot, Shadrach Woods. 

Tedy vesměs samí budoucí členové Team X.  

 

Urban Re-identification Grille již ve svém názvu naznačoval,492 že by chtěl být pokusem o 

nový přístup k navrhování měst, respektive že by se chtěl pokusit o zpětnou identifikaci 

člověka s prostředím, ve kterém žije. Tento grille je úzce spjatý s myšlenkami a názory, které 

Smithsonovi uplatňovali při řešení svého soutěžního návrhu na východolondýnskou čtvrť 

Golden Lane,493 která byla za války postižená bombardováním. Grille je rozdělen na tři části. 

 

První zahrnuje tři sloupky vlevo nadepsané dům, ulice a vztahy. (obr. 27.1) V jednotlivých 

polích jsou rozmístěny fotografie Nigela Hendersona představující hrající si děti  

                                                 
489 Ibidem, s. 228. 
490 Ibidem, s. 226. 
491 Ibidem s. 225, 231 – 238. 
492 O Urban Re-identification grille je dnes již poměrně rozsáhlá literatura, např. Dirk van der Heuvel, Urban Re-
Identification Grid, 1953. Alison and Peter Smithson, in: Max Risselada - Dirk van den Heuvel (ed), Team 10 
1953 – 1981. Search of a Utopia of the Present, Rotterdam, 2005, s. 30. – Idem, Tom Avermaete, (pozn. 345) s. 
74 - 75, 82 – 83, 94 – 95. – idem, Dirk van der Heuvel, Goldon Lane Housing, in: Dirk van der Heuvel - Max 
Risselada (ed.),  Alison and Peter Smithson. From the House of the Future to a House of Today, Rotterdam 
2004, s. 62 – 67. 
493 Dirk van der Heuvel, Goldon Lane Housing, in: Dirk van der Heuvel - Max Risselada (ed.),  Alison and Peter 
Smithson. From the House of the Future to a House of Today, Rotterdam 2004, s. 62 



na jedné z ulic dělnické čtvrti Bethnal Green. Tom Avermaete tuto část interpretuje jako 

zájem Smithsonových o každodenní život místních lidí, navíc posílený sociologickými 

výzkumy, které v této východolondýnské čtvrti probíhaly.494 Smithsonovi totiž  v době 

projektování Golden Lane navštěvovali své přátele Judith a Nigela Hendersonovi, kteří se do 

Bethnal Green přestěhovali hned po skončení války, aby se Judith, vystudovaná antropoložka, 

mohla podílet na sociologickém projektu J. L. Petersona nazvaném Discover Your 

Neighbourhood.495 Jejím úkolem bylo pozorovat a zaznamenávat každodenní život místních 

rodin. Tato její činnost podnítila k zájmu o „všednodennost“  městského života nejen jejího 

manžela, který ji začal zachycovat ve svých fotografiích, ale zcela určitě také Smithsonovy. 

 

Prostřední sloupec, nadepsaný CIAM 9, Tom Avermaete vyložil jako nástin nového 

metodologického postupu, který Smithsonovi používali při navrhování měst. Sloupec má tři 

části, každé je věnováno jedno pole. Shora dolů můžeme číst: předpoklady (assumptions), 

asociační složky (associational components), fyzické složky (physical components).496  

(obr. 21.A) Proces navrhování má tak podle Smithsonových začít předpoklady, nebo jinak 

řečeno vybavováním si scén, které tvoří každodenní život nějakého městského prostoru. 

Architekti to na příkladu ulice popsali následovně:  

„Na okrajích měst a ve slumech přežívá živý vztah mezi domem a ulicí, děti tu běhají okolo, 

lidé se zastavují a mluví spolu, jsou zde zaparkovaná vozidla … a na rohu jsou obchody: 

znáte se  

s mlékařem, jste za prahem vašeho domu, ve vaší ulici.“497 

 

Předpoklady se v dalším poli spojily s asociačními složkami, jež Smithsonovi  podle Toma 

Avermaeta trošku nezřetelně definovali jako fyzické entity (dům, ulice, čtvrť, město), které 

zahrnují také nejrůznější aktivity, pohyb a rituály (trvalé, pomíjející, opakující se), stejně jako 

fyzické stopy, jež po nich zůstávají. Tyto stopy jsou úmyslné nebo neúmyslné, plánované 

nebo neplánované. Zahrnují výstavbu, ničení a proměnu hmotného prostředí.498  

 

Teprve po těchto dvou etapách následovalo architektonické rozpracování daných myšlenek, 

jak to určovalo třetí pole prostředního sloupce. Jak však Smithsonovi zdůraznili:  
                                                 
494 Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 74 – 75. 
495 Ibidem. 
496 Ibidem, s. 94 – 95. 
497 Ibidem, s. 94. V originále je poslední věta zdůrazněna následovně:  
„… and the shops around the corner: you know the milkman, you are outside your house in your street“. 
498 Ibidem, s. 94 –95. 



„Je důležité si uvědomit, že výrazy ulice, čtvrť [dům, město] atd. nejsou realitou, ale pouze 

myšlenkou a že naším úkolem je pro dnešní  nedemonstrativní společnost vytvořit  nové 

ekvivalenty těchto forem. Problém nové identifikace člověka 

 s prostředím (contenu et conenant) nelze vyřešit historickými formami skupin domů, ulic, 

náměstí, zeleně atd. …jelikož  sociální realita, kterou představovaly, již dávno neexistuje“.499  

 

Výsledek pak Smithsonovi předvedli v pravé části grille de CIAM, kde pro demonstrování 

výsledků svého metodologického postupu aplikovali části  projektu na Golden Lane,500 který 

rozšířili tak, aby pokrýval všechny „nové“ kategorie lidského sídla: dům, ulici, čtvrť a město, 

jak je to také nadepsáno v jednotlivých sloupcích. (obr. 27.2) Ekvivalentem ulice se tak 

například stala ulice ve vzduchu,501 kterou v patře zevnitř přimkli k fasádě domu. Takováto 

„ulice“ podle nich vhodně spojovala prostor domu, respektive bytu, a čtvrti, a byla živým 

kulturně sociálním prostorem. 

 

Nebýt jejich snahy vytvářet nové formy ulic, čtvrtí a měst, které by daly odpovídající výraz 

naší době, zájmy Smithsonových o poznatky ze sociologie každodenního života a jejich nové 

uvažování při navrhování městských prostor by jistě byly významným obohacením reality 

města, která již nepředstavovala jen čtyři základní funkce: bydlení, práci, rekreaci a dopravu. 

Alison a Peter Smithsonovi sami našli styčné body s marockou skupinou GAMMA ve 

způsobu navrhování měst a poukázali především na její grille de CIAM.502 

 

 

Do Maroka, které bylo tou dobou ještě francouzskou kolonií, přicházeli velice často pracovat 

francouzští nebo francouzskou zkušeností ovlivnění architekti. Ke členům marocké skupiny 

GAMMA patřili Victor Bodiansky, Georges Candilis, Michel Ecochard, Henri Piot, Shadrach 

Woods. V této zemi se museli vyrovnávat nejen s odlišnou kulturou, ale také 

s celospolečenskými změnami, které vyvolala velmi prudká poválečná urbanizace.503 Jedním 

z jejích nejhmatatelnějších projevů byly tzv. bidonville,504 příměstské slumy stěhujícího se 

                                                 
499 Citováno podle ibidem s. 95. – Idem, Eric Mumford, (pozn. 1,) s. 234 – 235. 
500 Dirk van der Heuvel, (pozn. 493), s. 62 –67. 
501 Ibidem, s. 62. 
502 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 236; vedle grille de CIAM skupiny GAMMA Smithsonovy ještě zaujal grille 
z jiné francouzské kolonie - z Alžíru, tamější skupiny tehdy vedl Piere Emery a její grille byl tehdy svou náplní 
velmi podobný rastru z Maroka. Grille z Alžíru se doposud nejvíce věnoval Zeynep Celik Viz např. jeho článek 
Zeynep Celik, Learning from the Bidonville, Harvard Design Magazine, spring/summer 2003.  
503 Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 31 – 38. 
504 V doslovném překladu město z plechovek. 



venkovského obyvatelstva, které byly postavené z provizorních materiálů a často jim chyběla 

základní infrastruktura.  

 

Grille de CIAM marocké skupiny nazvaný Habitat du plus grand nombre se snažil potýkat 

právě z problémy bidonvilles.505 Mimo jiné se soustředil na původ jejich hmotné struktury a 

zvláštní sociologické vzorce chování, které se v nich odehrávaly, a snažil se mezi těmito 

dvěma faktory hledat přímé vztahy. Ty pak tvořily základ nové moderní architektury, která 

měla sloužit jako prototyp budov, do nichž mělo být umístěno obyvatelstvo z bidonville. 

 

Podobně jako se odrazovým můstkem UR grille staly sociologické studie, staly se základem 

Habitat du plus grand nombre grille studie antropologicko-etnografické, jejichž iniciátorem 

byl Service de l´Urbanisme se sídlem v Casablance.506 Nejdříve se zájem těchto výzkumů 

zaměřil  

na venkov a teprve později také na bidonvilles. Metoda spočívala jednak v načrtávání 

jednotlivých typů staveb a  

v určování jejich funkcí a pak také v porovnávání nejrůznějších druhů fotografií - zvláštností 

byly fotografie letecké.507 Cílem bylo zhodnotit celkové podmínky bydlení. 

 

První část rastu Habitat du plus grand nombre nejdříve popisuje příčiny vzniku bidonville, 

tedy rychlou urbanizaci a velké demografické změny.508 Následně se věnuje hmotnému 

prostředí těchto zvláštních příměstských částí a sleduje přitom také typické sociální chování, 

které se zdá být závislé  

na jednotlivých architektonických formách. Jednotlivé vzorce sociálního chování pak 

označuje za velmi cenné a vysoce hodnotí také utváření veřejných prostranství, která se zdají 

                                                 
505 Zatím nejnověji se skupině GAMMA a jejímu grille de CIAM věnoval v rámci své  knihy Another Modern. 
The Post-war Architecture  and Urbanism of Candilis-Josic-Woods Tom Avermaete. Rastru Habitat du plus 
grand nombre se pak nejvíce věnuje na stranách 74 – 76, 82 – 83, 86 – 91, 155-170. – Idem, Tom Avermaete, 
Habitat du plus grand nombre Grid, 1953, GAMMA, in: Max Risselada - Dirk van den Heuvel (ed.), Team 10 
1953 – 1981. The Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005, s. 36. Ze starší literatury např.: Jean-Louis 
Cohen, The Maroccan Group and 
the Theme of Habitat, Rassegna, spec. č. 52 (4): The Last CIAMs, , 1992,  
s. 58 – 68. 
506 Pravou rukou tohoto úřadu byly „kočovné“ výzkumné stanice, tzv. atelier ambulant, složené vždy z inženýra, 
urbanisty, topografa a člověka, jenž zaznamenával jednotlivé typy bydlení. 
507 Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 75 – 76. 
508 Ibidem s. 74. – Idem, Tom Avermaete, Habitat du plus grand nombre Grid, 1953, GAMMA, in: Dirk van den 
Heuvel – Max Risselada (ed.), Team 10 1953 – 1981. The Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005, s. 
26 –30. 



mít pro obyvatelstvo zvláštní hodnotu a význam.509 Druhá část grille porovnává hmotnou 

strukturu bidonville s tradičním bydlením na vesnicích a snaží se dokázat, že existuje určitá 

setrvačnost původních typů, které se znovu objevily také v bidonville.510 V poslední části je 

pak vyjádřen apel na to, aby nová výstavba  respektovala tradiční způsoby bydlení, ale 

neuplatňovala přitom doslovné vernakulární kopie. Za vzor nové výstavby pak uvádí vlastní 

moderní domy v Carrières Centrales v Casablance,511 kde například blok Nid d´abeilles má do 

prostoru na způsob balkónů zavěšená tradiční patia512 (obr. 28) a parter je členěný zvláštním 

systémem zídek,  

(obr. 29) které mají být analogické  prvkům tradiční kultury, jež jsou určené k setkávání a 

obchodování. Tato artikulace parteru, uzavřeného třemi bloky nových domů, měla vytvořit 

tradiční muslimský veřejný prostor.  

 

Je těžké odhadovat, jaký ohlas mohly tyto dva513 grille de CIAM na kongresu v Aix-en-

Provence vyvolat a jestli se pouze neztrácely v moři dalších osmatřiceti panelů, kterými byla 

výstavní místnost ve městě zaplavena. Podobně bychom se také mohli ptát, jaký výklad 

výrazu habitat tyto rastry zprostředkovávaly. Nevíme, jestli u někoho jiného vzbuzovalo 

chápání architektury jako výsledku kulturního či společenského dění podobné nadšení nebo či 

se jen neztrácelo v jiných výkladech tohoto slova. Otevřená také zůstává otázka, jak dalece by 

tento názor přijala či alespoň akceptovala Charte de l´habitat. Jedno je však jisté, CIAM 

nakonec potvrdil svůj zájem věnovat se tématu habitat i nadále a neměnná zůstala i dřívější 

ambice, aby se nejmladší generace CIAM ve věcech organizace čím dál víc angažovala a aby 

se jí postupně předalo celé vedení.514 

 

Zájem předat postupně organizaci do rukou mladší generace se zřejmě poprvé objevil  na 

zasedání Rady těsně před kongresem v Hoddesdonu (1951). Do tohoto řídícího orgánu byli 

                                                 
509 Ibidem. 
510 Ibidem. 
511 Tom Avermaete, (pozn. 345), s. 155 – 162. 
512 Blok Semiramis se zase snažil o napodobení tradičních alejí, a to dokonce i v jednotlivých patrech,  podle 
označení Toma Avermaeta, který vedl analogii se Smithsonovými, to byly „alley in the air“. Zdá se však, že 
marocké skupině se „akrobatické prvky“ dařily přeci jenom lépe. Ibidem,  
s. 166. 
513 Respektive tři grille de CIAM, počítáme-li také prezentaci alžírské skupiny, na kterou Smithsonovi vedle 
prezentace marocké skupiny také poukazovali.  
514 Vyvrátil se tím tak mylný názor, že existence skupiny Team X byla nějaký plánovaný druh rebelie, jehož 
smyslem bylo napadnout samotnou organizaci CIAM. K tomu např. Jos Bosman, Team 10 out of CIAM,  
in: Max Risselada – Dirk van den Heuvel (ed.), Team 10 1953 – 1981.  
The Search of a Utopia of the Present, , Rotterdam 2005, s. 492 -251. 
O iniciativě postupně předat vedení organizace mladší generaci viz níže. 



namísto chybějících stálých členů Josefa Fischera, Josefa Havlíčka a Heleny Syrkus 

jmenováni dva členové noví, tentokráte  

z mladší generace. Byli jimi William Howell a Georges Candilis.515 Na stejném zasedání bylo 

připomenuto, že na rok konání příštího kongresu (1953) připadá pětadvacáté výročí CIAM a 

že by bylo při této příležitosti vhodné předat vedení organizace mladší generaci.516 Tato 

myšlenka nezapadla, naopak se posilovala a v oběžníku rozeslaném bezprostředně po dalším 

zasedání Rady, tentokráte v Paříži (květen 1952), bylo zdůrazněno, že na blížícím se kongresu 

v Aix-en-Provence by se měla věnovat zvláštní pozornost právě práci mladších skupin a že 

téma a organizace kongresu následujícího by již měly být zcela v jejich rukou.517 

 

Není lehké hledat opodstatnění těchto snah. Ovšem některé z výrazných osobností zakládající 

generace, jako například  

van Eesteren, se již ve věcech CIAM přestaly výrazněji angažovat. Střední generaci, 

představované J. L. Sertem nebo Ernestem N. Rogersem, jako by chybělo nadšení. K tomu se 

ještě přidával nepříliš výrazný úspěch prvních dvou kongresů, který se zdál odrážet 

nenaplněnou snahu organizace obnovit své výlučné předválečné postavení v rámci avantgardy 

i  

po druhé světové válce.518 Tyto důvody podněcovaly v některých členech z mladší generace 

skepsi a kritického ducha.  

 

Koncem téhož roku, kdy se konal kongres v Aix-en-Provence (1953), se sešli mladí členové 

anglické skupiny MARS, aby zhodnotili jeho výsledky a způsob práce.519 Johnu Voelckerovi 

a manželům Smithsonovým a Howellovým se nelíbilo, že kongres nevypracoval slibovanou 

Charte de l´habitat a vinili z tohoto neúspěchu špatnou organizační strukturu CIAM (např. 

náplň práce jednotlivých komisí) a jeho administrativu.520 Zároveň se také pustili do kritiky 

charty staré. Na Charte d´Athène viděli málo dobrého -  nebyla podnětem k „tvořivému 

rozvíjení“ a především vadila její „analytická“ nebo lépe řečeno z „analýz“ vzniklá povaha. 

Tito architekti požadovali „syntetický“ přistup k architektuře a urbanismu,  jak jim vyplynul 

ze schématu tzv. Valley Section/Řezu údolím, které již počátkem století načrtnul Patrick 

                                                 
515 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 206. 
516 Ibidem. 
517 Ibidem, s. 217 – 218.  
518 Ibidem, s. 201, 215 – 218. 
519 Ibidem, s. 213. 
520 Ibidem. 



Geddes.521 Původní podoba tohoto schématu vyplývala z teorie, že člověk obývající určitý 

kraj se přizpůsobuje jeho podmínkám tak, že si v závislosti na něm „vybírá“ své povolání,  

„volí“ typ obydlí a dokonce i celého lidského sídla. Jinak řečeno, od specifických 

topografických charakteristik daného území se odvíjí celá jeho kultura, včetně architektury a 

typu sídla.522 

 

Tuto představu vtěsnanou do nového geddesovského schématu  si s sebou do malého 

holandského městečka Doorn přivezl Peter Smithson a představil ji někdy ve dnech 29. – 31. 

ledna 1954 některým budoucím členům Team X . (obr. 30)523 Lidská sídla v ní byla rozdělena 

na velkoměsta, malá města, vesnice a samoty. Přitom tento anglický architekt dodal, že není 

dobré stavět stejné typy domů ve všech těchto sídlech, jak se tomu prý dnes běžně děje, a že 

je naopak třeba podobu domu odvozovat od prostředí, ve kterém se má nacházet. Odtud již 

nebylo daleko k myšlence, aby se i témata a činnost jednotlivých kongresových komisí 

odvíjela právě od tohoto schématu, jak ostatně Peter Smithson také navrhoval.524 

Modifikovanou podobu Valley Section se mu nakonec podařilo protlačit i do závěrečného 

manifestu známého dnes jako Doorn Manifesto nebo Ustanovení o habitatu, kde se mimo jiné 

také pravilo: „Urbanismus, jak si ho představuje a prostřednictvím svých pojmů rozvíjí 

Athénská charta, směřuje k vytváření „měst“, ve kterých nejsou odpovídajícím způsobem 

vyjádřeny životně důležité lidské asociace. Abychom těmto lidským asociacím porozuměli, 

musíme o každé komunitě přemýšlet jako o jednotlivém totálním celku. A proto abychom 

takovéto myšlení vůbec otevřeli, navrhujeme, aby se k urbanismu přistupovalo jako ke studiu 

společenství různých stupňů komplexity.“525 

 

Asi tři měsíce po sestavení tohoto manifestu  se poprvé  

od kongresu v Aix-en-Provence sešla dne 30. června 1954 také Rada CIAM. Po delším váhání 

se konečně rozhodla učinit dlouho připravovaný krok a Jacoba Bakemu, Georgese Candilise, 

Petera Smithsona a Rolfa Gutmanna oficiálně jmenovala členy tzv. „CIAM 10 Committee“, 

                                                 
521 Ibidem, s. 238 – 239. 
522 Viz s. 48 a 125 -126; pozn. 132 – 134.  
523 Setkání se zúčastnili především angličtí a holandští architekti. Jmenovitě: Peter Smithson, John Voelcker, 
Jakob Bakema, Aldo van Eyck, H. Daniel van Ginkel a sociální ekolog Hans Hovens Greve. Peter Smithson na 
setkání původně pozvaný nebyl a jednání se nezúčastnila francouzské sekce budoucího Team X jako Georges 
Candilis či Schadrach Woods. 
524 Eric Mumford, (pozn. 1) s. 239. - Koncept o osmi bodech s názvem Habitat si sebou do Doorn přivezl Peter 
Smithson. Je přetištěna v knize Team 10 1953 – 1981. The Search of a Utopia of the Present, Max Risselada - 
Dirk van den Heuvel (ed.), Rotterdam 2005. 
525 Citováno z Eric Mumford, (pozn. 1), s. 239 – 240. 



jež měla mít na starosti přípravu následujícího kongresu.526 Postupně se k nim - symbolicky 

do počtu deseti - ještě připojili ostatní účastníci setkání v Doorn: William Howell, Shadrach 

Woods, Aldo van Eyck, John Voelcker a pravděpodobně také André Studer.527 Celá věc však 

měla jeden významný háček. Zmíněná komise totiž měla svůj „poradní orgán“, který měl 

víceméně fungovat jako dozorčí rada. Její složení bylo J. L. Sert, Sigfried Giedion, Le 

Corbusier, Walter Gropius a Jacqueline Tyrwhitt.528  

 

Právě zformovaný Team X však bohužel vždy nejednal jako celek. Iniciativy ohledně 

programu pro desátý kongres se nejprve ujali Smithsonovi a předložili ostatním členům 

k prodiskutování takzvanou Draft Framework 3, která předpokládala, že jednotlivé projekty 

budou prezentovány  

na základě teorie Valley Section a výběru jednoho ze čtveřice témat: velké město, malé 

město, vesnice a samota. Na základě tohoto dělení se dále počítalo s odpovídajícími čtyřmi 

komisemi.529 Holandští členové Team X však tento dokument shledali příliš strohým a vágně 

definovaným a poslali zpět své komentáře. Jacob Bakema vypracoval dvacet bodů, které chtěl 

vysvětlit,530 a Aldo van Eyck propracovaný komentář s návrhem na zásadní změny, které 

zahrnovaly hlubší a historicky propracovaný komentář toho, proč je Team X nespokojený 

s některými záležitostmi v rámci organizace, důkladnější vysvětlení pracovní metody a dále 

konfrontování CIAM například s těmito „základními problémy“: vyšší reality vstupních dveří, 

čas jako pozitivní faktor plastického výrazu apod.531 Smithsonovi však tyto připomínky 

nebrali v potaz a dohnali tak Aldo van Eycka k tomu, aby vypracoval vlastní program 

kongresu i s předmětem jednání jednotlivých komisí.532 Smithsonovi se spolu s Johnem 

Voelckerem na oplátku nechali slyšet, že jsou holandskou kritikou „úplně zdrcení“.533  

 

Svou nespokojenost vyjádřil také poradní orgán, když mu Smithsonovi předložili novou verzi 

Draft Framework z prosince roku 1954 a na adresu Team X poznamenali: „Jsme toho názoru, 

že kritika Athénské charty by měla být zasazena do nějaké perspektivy…Každý si uvědomuje, 

že obecná ustanovení Athénské charty mají být  rozpracována  do větších podrobností. Chartu 

                                                 
526 Ibidem, s. 242. 
527 Ibidem. 
528 Ibidem. 
529 Draft Framework 3 je přetištěná v knize Team 10 1953 – 1981.  
The Search of a Utopia of the Present, Max Risselada - Dirk van den Heuvel (ed.), Rotterdam 2005. 
530 Ibidem. 
531 Francis Strauven, (pozn. 472), s. 259 – 262. 
532 Eric Mumford,  (pozn. 1), 243 –244. 
533 Ibidem, s. 244. 



je teď třeba rozvést a dokončit tak, aby zahrnovala problematiku lidských asociací,  jak jsme 

ji představili ve studiích ohledně městského jádra“.534  Kvůli vnitřním rozbrojům v Teamu X 

a nespokojenosti poradního orgánu s jeho dosavadní prací bylo rozhodnuto, že o organizaci a 

náplni blížícího se kongresu se bude jednat na nejbližším setkání Rady CIAM na zámečku 

v La Sarraz ve dnech 8. až 10. září 1955.535 

 

Nešlo však pouze o setkání nejvyššího vedení organizace, ale spíše o „pracovní poradu“, které 

se měli zúčastnit nejen členové poradní komise a Team X, ale také řada dalších osobností 

CIAM až do počtu třiceti členů. Ze setkání  

z La Sarraz vzešel dokument nazvaný The Dwelling: Statement of Principles. Šlo o dosavadní 

pracovní podobu Charte de l´habitat o dvanácti bodech, na kterých se prý účastníci zasedání 

shodli.536 Podle zjištění Francise Strauvena do ní dokonce byly zaneseny některé myšlenky 

Team X, i když byl text uveden slovy, že se jedná o dědictví dosavadní organizace CIAM , 

které předává nové generaci.537  Pro československou skupinu CIAM bylo důležité, že se 

zmíněných jednání zúčastnil jeden její nikde konkrétně nejmenovaný zástupce, jehož 

přítomnost naznačovala, že by se naše země mohla 

po delší době opět začít podílet na práci organizace.538 

 

 

 

 

KONGRES V DUBROVNÍKU  

 

Konečný program desátého kongresu, který se měl tentokrát konat v jugoslávském 

Dubrovníku, byl však stanoven až o něco později, a to v italské Padově počátkem srpna roku 

1956. CIAM si pro blížící se kongres stanovil tři hlavní témata. První - připravit Charte de 

l´habitat, druhé - na základě rozborů grilles de CIAM získat nové důležité poznatky, a třetí -

rozhodnout o budoucnosti CIAM.539 Na základě prvních dvou cílů vznikly také komise. První 

(A) byla zasvěcená  Charte de l´habitat a měla následující dílčí komise: A.1 Formulace 

                                                 
534 Ibidem, s. 244.  
535 Ibidem, s. 245. 
536 Ibidem, s. 245 – 246. 
537 Francis Strauven, (pozn. 472), s. 263 – 265. 
538 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 245. Pravděpodobně šlo o Karla Stráníka, který se počínaje kongresem 
v Bergamu účastnil všech setkání CIAM a byl veden jako oficiální delegát za československou skupinu. 
539 Ibidem, s. 247. 



Charty, A.2. Současná situace habitatu: kritika, poslední komise, A.3 měla za úkol z dřívější 

činnosti CIAM vyzískat materiál vztahující se ke kongresovému tématu habitatu. Druhá 

komise (B) měla na starosti studium grilles de CIAM, a to na základě následujících témat: B.4 

Klastr či shluk (v angličtině cluster), B.5 Mobilita, B.6 Růst a změna, B.7 Urbanismus jako 

část habitatu.540 Toto rozdělení rokujícího kongresu na dvě části odpovídalo generačnímu 

rozkolu CIAM. V komisi A se soustředila starší generace, jako například Sigfried Giedion,  

J. L. Sert, Ernesto N. Rogers nebo Jacqueline Tyrwhitt, a její jednání byla založena na 

dokumentu nazvaném Prolegomena k Charte de l´habitat, který vypracoval Sigfried 

Giedion.541 V komisi B se sdružili především zástupci mladší generace reprezentované 

skupinou Team X. Témata, která se měla v této komisi projednávat, tedy klastr, mobilita, růst 

a změna, byla tématy, která do diskusí o urbanismu vnesli právě členové Team X.542 

 

Bohužel žádné obecnější závěry ohledně jednání komisí učiněny nebyly. Ze zápisů jednání 

dílčích komisí však například víme, že problematika klastru podle komise B.4 spočívala ve 

„vytvoření odlišující celkové struktury pro každé společenství a ne v dělení společenství na 

části“. Tato komise také volala po „nové disciplině, která by při rozšiřování a obnovování 

existujících vzorců vztahovala části společenství k jednotě klastru“.543 Komise zabývající se 

změnou a růstem zase kladla architektům a urbanistům na srdce, aby pečovali  

o vztah mezi délkou lidského života a proměnlivostí hmotné podoby města. Vedle toho chtěla 

zřídit nový obor, který by kontroloval velikost a růst habitatu, a který by zároveň dbal  

o přítomnost stavebních prvků dvojího druhu. Prvé byly ty, k nimž by se člověk, jenž je 

neustále v pohybu, mohl vždy vztahovat a mohl by díky nim zažívat vlastní zakotvenost 

v okolním světě. Tyto prvky byly zřejmě zamýšleny jako trvalé a vedle toho měl mít 

optimální habitat také prvky efemérnější povahy, které by mohli měnit jednotlivci nebo 

skupiny tak, aby se mohli s prostředím sami identifikovat.544  

 

Komise B měla své závěry vyvozovat ze studia několika desítek grilles de CIAM, které se 

nějak měly vztahovat k habitatu. Opět ani zde neexistují žádné obecnější závěry vypovídající 

o tom, jak se tématu habitat rozumělo nebo zda nenastaly nějaké celkové posuny ve významu 

tohoto slova. Členové Team X však i nadále rozvíjeli svá předešlá témata. Smithsonovi 

                                                 
540 Ibidem. 
541 Ibidem, s. 252. 
542 Ibidem, s. 252 – 257. 
543 Ibidem, s. 252 – 254. 
544 Ibidem, s. 255. 



neústupně hájili geddesiánský grille de CIAM založený na schématu Valley Section, který 

počítal se vztahem navrženého typu domu a charakteru sídla, do kterého měl být umístěn.545 

Aldo van Eyck představil rastr nazvaný  

The Child in the City: the Problem of Lost Identity.546 Vztahem identity a dětí ve městě se van 

Eyck zabýval od konce druhé světové války a na jeho zvláštní cit pro tuto otázku upozornil již 

na šestém kongresu v Bridgwateru Sigfried Giedion.547 Jacob Bakema se i nadále věnoval 

svým dvěma projektům sídlišť Pendrecht a Alexanderpolder v Rotterdamu a předvedl hned 

dva grilles de CIAM.548 Jeden z nich se snažil představit otázku vývoje projektu sídliště 

Alexanderpolder v letech 1949 – 1956 a na tento rastr se také odvolávala komise B.6, 

zabývající se změnou a růstem měst, respektive habitatu.549  

 

Kongresu v Dubrovníku se zúčastnilo také Československo.550 Od prvního poválečného 

kongresu v Bridgwateru to byla teprve druhá plnohodnotná účast naší skupiny na kongresech 

CIAM, která zahrnovala přítomnost několika členů, práci v jednotlivých komisích a 

prezentaci grilles de CIAM. Příčinou této téměř deset let trvající absence byly poúnorové 

změny spojené s tvrdou stalinistickou represí a studenou válkou mezi Východem a Západem. 

Po Stalinově a Gottwaldově smrti bylo Chruščovovo vedení v otázce mezinárodních styků 

otevřenější, což také umožnilo zástupcům z východní Evropy přijet do Jugoslávie. Kongresu 

v Dubrovníku se tak také zúčastnili zástupci Polska a Maďarska a naši zemi reprezentovali 

Karel Stráník, Josef Havlíček, Vladimír Karfík a Stanislav Sůva.551 Mimo posledně 

jmenovaného jsou všichni také doloženi jako účastníci jednání jednotlivých komisí.552 Josef 

Havlíček spolu se starší generací členů zasedal v komisi A.2 Současná situace habitatu: 

kritika, Vladimír Karfík je doložen jako pozorovatel komise B.4 Cluster a Karel Stráník 

zasedal v komisi  
                                                 
545 Dirk van den Heuvel, Dubrovnik Scroll and Valley Section Grid, Max Risselada – Dirk van den Heuvel (ed.), 
Team 10 1953 – 1981. The Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005, s. 50 –53. 
546 Max Risselada, Pedrecht/Alexanderpolder Grid, Max Risselada – Dirk van den Heuvel (ed.), Team 10 1953 – 
1981. The Search of a Utopia of  
the Present, Rotterdam 2005, s. 54 – 55. 
547 Viz s. 129. 
548 Dirk van den Heuvel, Lost Identity Grid, Max Risselada – Dirk van den Heuvel (ed.), Team 10 1953 – 1981. 
The Search of a Utopia of the Present, Rotterdam 2005, 56 – 58. 
549 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 255. 
550 Architekta Alfreda Rotha o tom prostřednictvím telegramu informoval sekretář Svazu československých 
architektů Girsa a naznačil, že naše skupina přiveze dva až tři grilles de CIAM. Gta/archive, složka  
42-AR-14-1/304 
551 Že byli přítomni právě tito čtyři českoslovenství architekti, nejlépe vyplývá s hotelového seznamu hostů, 
který je uložen v gta/archive, složka 42-AR-14-1/195 nebo z telegramu zaslaného 31. 7. sekretářem Svazu 
architektů Girsou. Gta/archive, složka 42-AR-14-1/304 
552 Srovnej CIAM 10 Dubrovník 1956. – idem, Eric Mumford, (pozn. 1),  
s. 336. 



B.7 Urbanismus jako část habitatu. Jak aktivně se po deseti letech odloučení zapojili do 

jednání o zcela novém tématu, habitatu bohužel nevíme. 

 

Zástupci Československa s sebou také přivezli dva grille de CIAM.553 První se svými 

spolupracovníky sestavil Josef Havlíček a týkal se jeho sídliště v Kladně-Rozdělově, druhý se 

zabýval metodikou výzkumu bydlení. Dlouholetý člen CIAM Josef Havlíček pro kongres 

v Dubrovníku připravil grille, který je nejčastěji označován jako Bydlení pro horníky v Kladně 

– Rozdělově. (obr. 31) Bohužel v hlavních archivu CIAM v Curychu se tento rastr nedochoval 

a nedochoval se ani žádný jeho detailnější popis. Známé jsou pouze jeho dvě anotační, asi 

jednostránkové prezentace,554 ve kterých je na prvním místě ospravedlněn vznik tohoto 

nového dělnického sídliště mezi Kladnem a Rozdělovem. Podle anotací souvisel s 

plánovaným navýšením výroby oceli a těžby uhlí v poválečném období a se z toho plynoucí 

potřebou poskytnout bydlení nově příchozím zaměstnancům.555 Místo mezi Kladnem a 

Rozdělovem bylo  

prý vybráno záměrně, protože se jednalo o jednu z mála ještě nepoddolovaných oblastí 

v kladenské lokalitě. V krátkém popisu je také naznačeno, že grille de CIAM se také zabýval 

vývojem výstavby sídliště od prvních studií z roku 1946 až  

do stavu v době konání kongresu v Dubrovníku, přičemž ještě počítal alespoň s dalšími 

dvěma roky na dokončení.556  

 

V jednom ze seznamů všech vystavených grille de CIAM se uvádí, že v případě Havlíčkova 

rastru se mělo jednat o studii výškových a nízkých budov.557 Neexistují žádné další důkazy, 

že tomu tak skutečně bylo, ovšem hlavní dominantu sídliště tvoří šest vysokých bodových 

domů rozmístěných v rozestupech podél hlavní silniční tepny a ty jsou podle pozdějšího 

Havlíčkova popisu „výrazným a živým kontrastním prvkem ve skladbě jinak výškově 

nevýrazné“.558  Havlíček sice také napsal, že „nejde vlastně vůbec o dominantu, neboť 

opakování věžových domů tvoří v krajinném pohledu hřebenový motiv povahy horizontální“, 

                                                 
553 Viz např. rukou psaný seznam grilles de CIAM v gta/archive, složka  
42-JT-15-1/263, čísla československou rastrů jsou 34 a 35. 
554 Gta/archive, složka 42-JT-15-264/570 – obálka nadepsaná 1956 CIAM 10 Material for Report, grille č. 34 – 
idem, gta/archive, složka 42-JT-18-1/144 – složka nadepsaná CIAM X 1956 Dubrovnik Habitat, Josef Havlicek 
and Team Czechoslovakia, The New Living Quarter for Miners and Steel Workers at Kladno – Rozdělov near 
Prague. 
555 Ibidem. 
556 Ibidem. 
557 Gta/archive, složka 42-JT-15-1/263, grille číslo 34. 
558 Josef Havlíček, (pozn. 141), s. 72. 



z jeho studií však vyplývá, že věžové domy měly tvořit novou siluetu města. (obr. 32). 

Posledních dvou výškových domů směrem k Rozdělovu navíc zároveň použil jako pomyslné 

vstupní brány na nově vznikající náměstí s kašnou.559 Prostor mezi jednotlivými domy pak 

měl být vyplněn nízkými objekty, kterým Havlíček začal říkat „vložky“.560 Podle něj tyto 

prvky „obohacují siluetu průčelí hlavní třídy“ a jejich prostor měl být použit pro obchodní 

účely, které se prý nevešly do přízemí jednotlivých domů.  

 

Na základě Havlíčkova popisu tak vznikla podél hlavní komunikace „promenádní cesta“, 

která se „pro celé sídliště stává střediskem běžných nákupů“.561 (obr. 33) Přízemí věžových 

domů navíc nabízela ještě společenské vyžití formou vstupních společenských hal, kluboven a 

zasedacích místností. Další služby měly být rozděleny do objektů rozmístěných  

po stranách náměstí.562 S určitostí nelze zjistit, jestli se Havlíček nějakým způsobem snažil 

pomocí své grille de CIAM zpracovat hlavní kongresové témata habitatu. Pokud bychom se 

ale měli rozhodnout, kterému pojetí habitat by odpovídalo jeho sídliště v Rozdělově, asi 

bychom se spíše než pro kulturní pojetí Teamu X museli rozhodnout pro vnímání  

Le Corbusierovo, jak ho na zvláštním kongresu v Sigtuně představil André Wogensky.563  

 

Sídliště v Kladně-Rozdělově je jistě jednou z nejkvalitnějších architektonických realizací 

padesátých let. Pro tuto dataci se však na jeho zevnějšku také podepsal sloh socialistického 

realismu. Podle popisů z kongresových anotací i z  Havlíčkovy vlastní knihy také víme, že na 

jeho celkovém ztvárnění pracovalo na padesát malířů a sochařů,564 mezi nimiž byli i Bedřich 

Stefan či Hana Wichterlová.565  

 

Druhý grille de CIAM se týkal metody výzkumu a výstavby bydlení v Československu a 

především se soustředil na vztah mezi většími obytnými (îlot d´habitation) a službami, 

kterými se tyto celky vybavovaly.566 S jistotou víme, že vznikl  

                                                 
559 Ibidem, s. 70. 
560 Ibidem, s. 72, 74. 
561 Ibidem. 
562 Ibidem, s. 72. Havlíček dokonce toto náměstí v anotacích – viz pozn. 554 – označoval ciamským výrazem 
„core“.  
563 Viz s 133 -134. 
564 Viz krátké anotace k tomuto grille pozn. 554. 
565 Josef Havlíček, (pozn. 141) s. 74. 
566 Anotační rukou psaný popis např. gta/archive, složka 42-JT-15-264/570, obálka nadepsaná 1956 CIAM 10 
Material for Report, grille 35. 



na základě podkladů, které dodaly dvě organizace. Jednak  bývalý Výzkumný ústav výstavby 

a architektury (VÚVA), a pak Státní typizační ústav.567 Jak vyplývá z podrobného popisu 

tohoto grille, na jeho výzkumech se podílelo hned několik zaměstnanců z obou ústavů,568 

jediným, který se kongresu osobně zúčastnil, byl Stanislav Sůva.569 Snad bylo jeho úkolem 

„doprovodit“ právě tento grille de CIAM na kongres v Dubrovníku. 

 

Je možné, že tento grille de CIAM, podobně jako i poměrně podrobný popis, který se k němu 

zachoval, byl uveden předmluvou o roli architekta v současné společnosti. Ve složce 

s dochovaným popisem se praví, že se po válce vytvořila nová společnost, která se vyznačuje 

novými společenskými vztahy, novými možnostmi techniky a novým způsobem myšlení. 

Úkolem architekta je vyjít této společnosti vstříc a dát tomuto novému rámci hmotnou 

formu.570   

 

Další část tohoto grille se zřejmě snažila oproti městským zónám okrajovým (těžkým 

průmysl, doprava) a přidruženým (zemědělské zázemí) vymezit zónu obytnou. Její základní 

jednotkou byl tzv. větší obytný celek (îlot d´habitation), který měl dvě důležité složky: obytné 

jednotky a služby.571 Určení vztahu těchto dvou prvků měl sloužit  „orientační index“ , 

vyjádřený číselným údajem.  S určitostí víme, že jedna část grille předváděla, jak se tento 

index stanovuje a jak probíhá jeho kontrola. Tato kontrola probíhala prostřednictvím 

konkrétního experimentálního projektu, který byl prováděn v jedné z pražských čtvrtí.572  

 

Jiné části rastru pojednávaly o nejrůznějších typech výzkumů, které prý byly pro plánování 

bydlení v Československu nezbytné. Jako příklad můžeme uvést studie o věkovém složení 

obyvatelstva a jemu přizpůsobeném vybavení (např. jesle apod.) Zřejmě byl také představen 

aktuální výzkum organizace VÚVA, který zjišťoval přání obyvatel sídlišť nebo se zajímal  

o zkušenosti jejich uživatelů.573 Zvláštní část pak byla věnována typizaci, kde podle všeho 

byly představeny čtyři nové typy obydlí vyvinuté v předešlém roce.574 Zdá se, že i tento grille 

                                                 
567 Viz podrobný popis tohoto grille gta/archive, složka 42-JT-15-572, s. 1. 
568 Z organizace VÚVA mimo S. Sůvy také např. H. Stašková, L. Marek (všichni tři „projets expérimentaux“) 
nebo J. Šmejkal, J. Štván aj. Zavadil (indeces d´orientation), ze Státního typizačního úřadu: F. Matějíček,  
V. F. Růžička, Z. Mysliveček, L. Marek. 
569 Stanislav Sůva (1912 – 1987), vystudoval ČVUT, k jeho největším realizacím patří Justiční palác v Teheránu 
a budova Ministerstva financí taktéž v Teheránu. Zřejmě se také podílel na urbanistickém řešení některých měst. 
Pracoval také pro organizaci VÚVA. 
570 Viz podrobný popis tohoto rastru, (pozn. 567)  
571 Ibidem. 
572 Na takovýchto experimentálních projektech se pravděpodobně podílel i Stanislav Sůva, (pozn. 568) 
573 Viz. pozn. 567. 



de CIAM by se dal přiřadit k lecorbusierovskému chápání výrazu habitat, jeho hlavní 

nevýhodou však pravděpodobně byla jeho přílišná schematičnost v podobě číselných indexů, 

které měly určovat vztah mezi obytnou jednotkou a jednotlivými službami. 

 

Je těžké usuzovat, jestli tyto dva grilles vůbec mohly  

na kongresu v Dubrovníku vzbudit nějaký větší ohlas. Po téměř desetiletém odtržení od 

diskusí na půdě CIAM lze v tuto skutečnost doufat jen stěží. Josef Havlíček v jednom dopise 

Bohuslavu Fuchsovi podotkl, že „se nemůže zbavit dojmu, že uvnitř dosavadního CIAM 

zavládla studená válka“ 575nebo spíš že studená válka ještě přetrvává.576 Podobně negativně 

bychom asi museli odpovědět na opačnou otázku, totiž zda debaty ohledně habitatu 

v Dubrovníku našly nějaký ohlas u nás. V architektonických časopisech žádný zvláštní článek  

o kongresu v Dubrovníku nenacházíme. Jedinou výjimkou jsou okrajové poznámky v textech 

Stanislava Sůvy.577 Zdá se, že tento zaměstnanec organizace VÚVA byl poměrně dobře 

obeznámený s vývojem západní architektury a urbanismu, a kongresy, jako například CIAM, 

k tomu jistě přispívaly.  

 

Na závěr svého článku K otázce vzrůstu a proměny sídlišť podotkl: „V Anglii nad otázkou 

vzrůstu a změny novodobých sídlišť nedávno diskutovala skupina členů CIAM. … 

P. Smithson …usuzoval, že urbanistické koncepty přímočarých, navzájem kolmých ulic jsou 

schematem přežívajícím z doby historické. Soudí, že urbanistické soubory, sídliště, města je 

třeba nechat vzrůstat jaksi „od bodu k bodu“ podél význačných komunikací. Každý takový 

„bod“ by musel představovat esteticky i funkčně jednotnou a ucelenou jednotku.“ 578 

 

O kousek dál se hned popisoval „pozoruhodný návrh holandských členů CIAM“ , „kteří 

přinesli na loňský kongres …konaný v Dubrovníku-Lapadu …známý Alexander Polder, 

sídliště pro 35 tisíc obyvatel“. Podle Sůvy tento jejich grille, vykazoval spojitost „mezi 

návrhem a principem vzrůstu a změny“, a to proto, že „by prakticky umožňoval určitou 

                                                                                                                                                         
574 Ibidem. 
575 Dopis Josefa Havlíčka Bohuslavu Fuchsovi z 26. 8. 1957 je uložen v MMB v pozůstalosti Bohuslava Fuchse.  
576 Na jiném místě téhož dopisu se například praví: „Musí povolit narkóza studené války ve jménu hesla one 
world or none“. 
577 Mimo níže zmíněného také Stanislav Sůva, Odpověď na anketu, Architektura ČSR XVII, 1957, č. 3, s.149: 
„Myslím, že je také poučné, jak západní architektura hledí k potřebám budoucnosti. Loňský CIAM X 
na Lapadu se většinou zabýval otázkami výhledových požadavků 
 na urbanismus.“ 
578 Stanislav Sůva, K otázce vzůstu a proměny sídlišť, Architektura ČSR XVII, 1957, č. 9, s. 488. 



proměnlivost  původního záměru při dlouhotrvající zástavbě“.579  Alexanderpolder byl totiž 

rozdělen do okrsků  

po šesti stech obyvatelích, kdy každá jednotka byla od druhé oddělena zeleným pásem. Sůva 

se tak domníval, že „i když okrsky jsou dnes plánovány jako opakující se schemata, přece při 

případné změně konceptu, způsobené rychlým vývojem urbanistického či architektonického 

záměru, by nevznikal rušivý dojem urbanistické konglomerace“.580  Stanislav Sůva totiž ve 

svém článku především bědoval nad tím, že „jen  

u některých poválečných sídlišť se podařilo zachovat skutečně výtvarně jednotný charakter“  

a že tak většina z nich „podléhá“ právě „zákonu vzrůstu a změny“.581 

 

Otázka růstu a změny byla typickým tématem z repertoáru Teamu X.582 Ten velmi často řešil 

problematiku rychlého růstu měst a jejich rychlou proměnu. Toto téma dokonce na kongresu 

v Dubrovníku projednávala zvláštní komise B. 6 Růst a změna.583 Otázkou ovšem stále 

zůstává, jestli se Sůva zasedání této komise mohl účastnit a zda se jejími diskusemi nechával 

nějak výrazněji ovlivňovat.  

 

Na kongresu v Dubrovníku se mělo ještě nakonec rozhodnout  

o budoucnosti organizace. Reorganizační komise, která měla tuto otázku na starosti, prý 

rozhodla o tom, že Rada CIAM by měla k datu 31. prosince 1956 úplně rezignovat a že 

z organizace by se měl stát „kongres jednotlivců“.584 Zdá se, že závěr této komise byl 

pochopen dvojím způsobem. První reprezentoval Peter Smithson, který navrhoval, aby tato 

zreformovaná organizace opustila jméno CIAM,585 a později dokonce rozeslal oběžník, kde 

mluvil o jejím rozpuštění.586 Stará garda CIAM, kterou představovali J. L. Sert, Walter 

Gropius, Sigfried Giedion a Jacqueline Tyrwhitt, byla pro to, aby organizace CIAM 

pokračovala.587 Vše se mělo rozhodnout na zvláštním setkání svolaném do zámečku La 

Sarraz, kde se mělo jednat o jediné otázce - jestli by organizace CIAM měla pokračovat nebo 

ne. Na zasedání bylo pozváno i Československo.588  

                                                 
579 Ibidem. 
580 Ibidem. 
581 Ibidem, s. 487. 
582 Viz např. Tom Avermaete (pozn. 345), s. 123 – 127, tj. kapitola Changing Construction of Place and Identity. 
583 Viz. s. 150. 
584 Eric Mumford, (pozn. 1), s. 257. 
585 Ibidem, s. 258.  
586 Ibidem, s. 259. 
587 Ibidem, s. 258. 
588 Ibidem, s. 259. 



 

Josef Havlíček o celé záležitosti informoval Bohuslava Fuchse a ptal se ho na jeho názor. Sám 

správně rozpoznal, že v organizaci nyní existuje několik stran, a to „strana americká (Sert, 

Gropius, Giedion, Tyrwitová) a strana Bakema, strana Emery a strana Roth, který byl 

pověřen organizací schůzky  

v La Sarraz, i když, jak přiznává, celá situace mu není zcela jasná.589  Sám Havlíček je spíše 

pro zachování organizace a jak napsal, příliš se mu nelíbí „anarchické složky (…Smithsonovi, 

…Korsmo apod.) a dokonce ani nesouhlasil s tím, aby vznikl jenom jakýsi „mládežnický 

CIAM“  a ti „starší ca 35 let z toho celého nějak zmizí“.590 V rámci zachování organizace 

například navrhoval, aby došlo „k vytvoření jakýchsi architektonických spojených národů, 

které by byly složkou UNESCO“. Ovšem v závěru dlouhého dopisu píše, že kdyby „měl 

možnost dát vyklepat na stroji tyto připomínky …a poslat je např. ještě Vl. Karfíkovi, Em. 

Hruškovi a snad ještě někomu z dřívějších účastníků …CIAM“, tak by to „rád udělal, ale 

bohužel jsou tu termíny“ a dnes celý den píše „rozměry pro kladenské vložky“.591 Co 

odpověděl Bohuslav Fuchs, nevíme, ovšem Josef Havlíček se spolu s Karlem Stráníkem 

rozhodli do  

La Sarraz odjet.592 Prvně jmenovaného však jako účastníka doloženého nemáme, druhý na 

jednáních pronesl, že Československo je pro zachování národních skupin.593  

 

Účast Karla Stráníka na setkání v La Sarraz byla zřejmě poslední tečkou za účastí 

československých architektů  

na aktivitách organizace CIAM.  Následujícího kongresu v Otterlo, kde se podle rozhodnutí 

z La Sarraz přece jenom měli nakonec sejít architekti jako jednotlivci a přednést své vlastní 

příspěvky,594 se již nikdo z československých architektů  nezúčastnil. Na konec neformálního 

setkání v Otterlo bylo přijato rozhodnutí, že se už jméno CIAM nebude užívat, a tím byla 

organizace neformálně rozpuštěna.595 Žádný další kongres se pod jejím jménem  nekonal.  

 

A co se týče tématu habitat … na konci kongresu v Dubrovníku bylo odsouhlaseno, že Charte 

de l´habitat bude vypracována  
                                                 
589 Dopis Josefa Havlíčka Bohuslavu Fuchsovi (pozn. 575) 
590 Ibidem. 
591 Ibidem. 
592 Telegram je uložený gta/archive ve složce: 42-AR-11-1/98. 
593 Gta/archive, složka 42-JT-15-264/570. Minutes of meeting of Reorganization Comitte, Council and 
Delegates.  
594 Eric Mumford, (pozn. 1), s.259. 
595 Ibidem, s. 262. 



na Harvardské univerzitě.596 Poslední zprávy, které o tématu máme, jsou od Jacoba Bakemy, 

který prý ve svém ateliéru umístil zvláštní schránku určenou k výměně názorů ohledně 

dalšího rozpracovávání tohoto tématu …597 
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Závěr 
 
Tato diplomová práce se pokusila doplnit vědomosti o dějinách československé skupiny 

CIAM. Doposud totiž chyběly především podrobnější informace o činnosti našich architektů 

po druhé světové válce, které pokud vůbec byly k dispozici, měly velmi obecnou či 

zkreslenou podobu.   

 

Etapa po druhé světové válce zahrnuje úspěšnou prezentaci československé skupiny na 

kongresu v Bridgwateru, jež měla alespoň v rámci CIAM nemalý mezinárodní ohlas. Naši 

architekti zde předvedli několik desítek plánů představujících regionální tematiku. Všechny 

tyto mapy vznikly v Zemském studijním a plánovacím ústavu v Brně, jehož význam jako 

přední plánovací instituce v zemi se, jak doufám, podařilo přesvědčivě dokázat. Mezi důležité 

momenty také počítám podíl československých architektů na sestavení první verze tzv. grille 

de CIAM a jednání o možnosti uspořádat následující sedmý kongres v Praze.  

 

I když se stalinistické Československo již nemohlo aktivně účastnit dalších tří kongresů, díky 

vystoupení Heleny Syrkus na kongresu v Bergamu můžeme pozorovat střet názorů Východu 

se Západem tak, jak to odpovídalo střetu teorií socialistického realismu a západoevropského 

myšlení o moderní architektuře. K pochopení těchto názorových rozporů na půdě CIAM bude 

třeba ještě další badatelské práce.  

 

Architekti středoevropských zemí se na kongresy CIAM mohli vrátit až za Chruščovova 

období. Na kongresu v Dubrovníku (1956) však již byli konfrontováni s novým tématem 

habitat a s myšlenkově-generačním rozkolem v organizaci, který vyvolali mladí 

západoevropští architekti seskupení v tzv.  

Team X. Československá skupina již za těchto okolností nemohla mít takový úspěch jako na 

kongresu v Bridgwateru, přesto jsem se pokusila alespoň v hrubých obrysech načrtnout její 

prezentaci a nastínit, jakou asi mohlo mít odezvu setkání některých našich architektů s touto 

nastupující generací. 

 

Práce také přinesla nové informace o některých dosud málo známých osobnostech  poválečné 

architektury, Václavu Rajnišovi, Karlu Stráníkovi a Stanislavu Sůvovi, a doplnila také některá 

nová fakta o Josefu Havlíčkovi, Františku Kalivodovi, Karlu Teigem a Marii Pospíšilové. 

 



 

Pokud mám hodnotit vztah československé skupiny ke čtyřem kongresovým tématům, 

regionálnímu plánování, syntéze umění, respektive estetice v architektuře, veřejným 

prostranstvím a tématu habitat, pak naše skupina jednoznačně nejvíce uspěla v diskusi o 

regionálním plánování. Zabýval se jím šestý kongres v Bridgwateru a potvrdil tak svůj zájem 

o poválečnou obnovu válkou zničených zemí. Československá skupina CIAM v poválečném 

plánování nabídla rozložení města do regionu, a to podle čtyř funkcí: bydlení, práce, rekreace 

a dopravy. Dodnes přesně nevíme, čím naši architekti tak zaujali, jestli pečlivou a na 

„vědeckých“ poznatcích založenou prezentací nebo analogií k dosavadní urbanistické teorii 

CIAM založené na koncepci funkcionalistického města a Le Corbusierových teoriích města 

lineárního a zářícího. Jedno je ovšem jisté, CIAM se později od těchto racionalistických 

přístupů distancoval a snažil se je nahradit přístupy novými. Ve stejné době také v organizaci 

zaniklo samotné téma regionálního plánování. 

 

Je však třeba poznamenat, že regionální plánování nebylo pouze otázkou poválečných, ale 

také meziválečných kongresů a  zvláštní pozornost mu věnoval především pátý kongres 

v Paříži. Československé prezentaci, stejně jako činnosti CIAM-Ost, kde byla regionalistická 

tematika velmi živá, se v odborné literatuře zatím věnovalo jen málo pozornosti a téma 

zůstává nezpracované. 

 

Zajímavé bylo také sledovat druhé téma prvních dvou kongresů – estetiku v architektuře. 

Mělo dvě podoby - syntézu umění a „vnímání architektury obyčejným člověkem“. První dílčí 

téma odhalilo angažovanost Karla Teigeho v záležitostech CIAM i  

po druhé světové válce, i když jeho připravovaná esej  

o součinnosti architektury, sochařství a malířství nebyla dokončena a Teige v ní vystupoval 

proti syntéze umění a napadal tím oficiální stanovisko organizace. Zajímavé poznatky se 

týkají i druhého dílčího tématu - „vnímání architektury obyčejným člověkem“. Téma 

v Bergamu nahrávalo Heleně Syrkus, aby hájila zájmy socialistického realismu, a tedy i jeho 

„péči“ o lid a jeho vkus a ospravedlňovala tím i historizující podobu architektury 

východoevropských zemí.  

 

Podobně tomu bylo i ve vztahu socialistického realismu a veřejných prostranství. Helena 

Syrkus jako zastánkyně principů socialistického realismu na kongresu v Bergamu hájila 

úplnou rekonstrukci historického centra Varšavy a ospravedlňovala ji přítomností 



významných kulturních hodnot, které na sebe historická jádra vážou. Podobné legitimizační 

procesy a praxe vládly i v jiných socialistických zemích a velmi blízký přístup tak můžeme 

najít v tehdejším východním Německu a také v Československu. Vztah teorií socialistického 

realismu a rekonstrukce historických jader u nás zatím čeká na další podrobnější zpracování.  

 

V době, kdy se československá skupina na kongresy CIAM vrátila, se projednávalo nové téma 

habitat a organizace již byla pod určitým vlivem nových myšlenek vzešlých z mladší generace 

sdružené v Team X. Dnes je poměrně obtížné určit, jak československá skupina tématu 

habitat rozuměla a jak se je snažila zpracovat ve svých grilles. Otevřená také zůstává otázka, 

nakolik mohli být naši architekti vnímaví k myšlenkám, které s sebou na půdu CIAM přinesl 

právě Team X. Určitou reflexi nacházíme alespoň v článcích Stanislava Sůvy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CZECHOSLOVAK CIAM CHAPTER AFTER  

THE SECOND WAR  
 
Swiftly describing Czechoslovak participation in the thirties the stress of this dissertation on 

the history of  

the Czechoslovak CIAM chapter after the second war. 

 
It describes the success of the Czechoslovak presentation  

on the congress in Bridgwater (national and regional plannig), the cooperation on the 

development of the CIAM Grid with  

Le Corbusier, the missed opportunity to hold the congress  

in Prague, the impact of centralization on the Czechoslovak CIAM group, the influence of 

socialist realism on East European countries, the unabled activities on the following three 

congresses and finaly the renewed participation at the last congress in Dubrovnik. 

 

While doing so it concentrates itself on four themes: regional planning, synthesis of the arts, 

historical centres and habitat which were all discussed at post-war CIAM. 
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