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Úvod 
 
 

 
Způsob a úroveň bydlení je obrazem kultury, životního stylu a vzájemných vztahů 
mezi lidmi, ale také pokroku technologie, organizace výroby, ekonomické 
dostupnosti a forem vlastnictví bytů. Z kulturologického hlediska vznik lidských 
sídel souvisí se základní potřebou úkrytu i s přijetím určitého prostředí a zabydlení se 
v něm. 
 
V této práci využíváme kulturologického přístupu a sledujeme příběh moderního 
bydlení, tedy proměny forem bytových staveb ve vztahu k proměnám společnosti a 
způsobu jejich užívání. Architektura se zabývá domem, ale nikoliv bydlením. Stejně 
tak činí další obory. My hledáme vztah mezi duchovní a hmotnou kulturou. 
Architektura a urbanismus jsou hmotným vyjádřením sociální zkušenosti, domov je 
základem architektury. Sledované období je počátkem éry bytu, jehož podoba je 
tématem vědecký konferencí. Architekti diskutují s lékaři a hygieniky, politiky a 
ekonomy, vynalézají půdorysy bytů, které jsou funkční, zdravé a vycházejí z dobové 
kultury. Příčky oddělující jednotlivé místnosti určují, jakým způsobem se v bytě 
bude žít. Na základě půdorysů proto můžeme číst vzrušující příběhy o proměnách 
rodinného života, postavení žen, mužů a dětí, sociální segregaci, potřeby intimity atd.  
 

Sledovaným obdobím je zde dlouhé devatenácté století vymezené francouzskou 
revolucí v roce 1789 a vypuknutím první světové války v roce 1914. Tato doba byvá 
charakterizována různě. Jako století měšťanstva, přírodních věd, liberalismu, 
sekularizace či revoluce1. Tehdy byl rovněž započat proces vedoucí k moderní 
kultuře bydlení. Začala vznikat statisícová a brzy milionová města s vysokými 
nároky na nové způsoby hromadné výroby, suroviny a zdroje, nové stavební 
konstrukce, výkonnou dopravu a složité inženýrské sítě. Společenské změny 
postupovaly symbioticky se změnami technického pokroku. Nové technologie 
postupně přinášely reprofilaci profesí, změnily se úlohy pohlaví v užší i širší 
společnosti. Toto období charakterizuje prudký nárůst obyvatelstva, migrace z 
venkova do měst, vznik periferií, dělnických čtvrtí, masová výroba, masová spotřeba, 
masové vzdělání a výchova i nové uspořádání společnosti. 2. polovina 19. století je 
také obdobím stejnorodé kvality stavební kultury podmíněné rozvojem stavebního 
školství a zákazem projektové činnosti neškolených stavitelů. Na úrovni rodiny pak 
postupně dochází k transformaci z velké zemědělské domácnosti (o několika 

                                                 
1 HOBSBAWM, E. Věk extrémů. Krátké 20. století 1914 - 1991. Praha : Argo, 1998.  
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generacích) na minimální rodinu (pouze rodiče a děti). Rozvoj technologií i 
společenské změny zapříčinily vznik nových forem bydlení. Z měst mizí rodinné 
domy a rozvíjí se typ činžovního domu. Vodovod, kanalizace, zavedení plynu a 
elektřiny do domů a bytů zcela mění bytové dispozice. 
Můžeme také říci, že měšťanský byt se v 19. století stává nástrojem reprezentace. Na 
jedné straně stojí výstavní haussmannovské činžáky vybavené luxusním nábytkem  
a uměleckými díly, na straně druhé pak měšťácké byty plné bibelotů, neboli 
„ozdobných drobnůstek“, které ve svém Abecedním průvodci po bytě trefně popisuje 
J. E. Koula. Drobné umělecké předměty, ale i standardně vyráběný brak a veteš 
sloužili k zařizování stylových bytů, které na konci století tolik kritizoval Adolf 
Loos.  
Podle Gillese Lipovetského představuje 19. století jakési kulturní nóvum, kdy 
dochází k demokratizaci luxusu (případně pololuxu). Ve snaze napodobit drahé 
originální luxusní výrobky se počínají vyrábět předměty z levnějších materiálů. Jak 
však upozorňuje Martin Nodl, bylo by v tomto případě vhodnější použít spíše pojmu 
devalvace, neboť Lipovetsky takto dochází vlastně jen k imitaci luxusních předmětů. 
Tyto imitace pak spíše přispívají ke zdůraznění výjimečnosti a nedostupnosti 
luxusních výrobků v očích většiny.2 Měšťanský byt se tak plní množstvím „lapačů 
prachu“, které se stanou trnem v oku modernistů.  
 
Na pozadí statisícových měst se však rozvíjí také sociální problematika bytů pro 
chudé, která v architektuře znamená spojení s osvícenstvím, sociální utopií a později 
především s programem moderny a modernismu, jenž bude chtít skrze sociální 
aspekt architektury změnit společnost. Ideální město Owena, Fouriera či Williama 
Morrise je nejen nových pohledem na urbanizaci krajiny, ale také sociálním 
pohledem na rozvíjející se formy měšťanského bytu nebo snahou o novou definici 
obydlí. Na následujících stránkách proto sledujeme myšlenky či sny těchto utopistů i 
výjimečné realizace, v nichž došlo k jejich částečnému naplnění. Existují vazby mezi 
fourierovou představou o přiblížení obydlí chudiny a aristokracie, kterého chtěl 
dosáhnout formálním přepisem zámku do kolektivní falangy pro 1620 obyvatel a 
pozdějšími kolektivními domy funkcionalistů. Utopické realizace, z nichž se 
podrobněji zabýváme Familistérou a La Cité Rochechouart, nařizovaly svým 
obyvatelům přesný způsob užívání. Na minimální ploše jim dokázaly nabídnout 
privátní funkční obydlí poměrně vysoké estetické úrovně a nadstandardní komunální 
vybavení. Tyto realizace částečně přispěly k systémovým proměnám půdorysů. 
Přínosem byla především separace jednotlivých částí bytu, respektive oddělení části 
privátní a kolektivní, vedoucí ke stavební i sociální úspoře. Oba uvedenemé příklady 
studoval Le Corbusier, jenž později navrhl důmyslnou sestavu obytných buněk 
nazvaných Unité d’Habitation. Narozdíl od Otto Wagnera, který považoval za 
základní komponent města obytný dům, Le Corbusier posunul hranici základní 
jednotky až k obytné buňce, tedy k jednotlivému bytu, což výrazně ovlivnilo 
                                                 
2 NODL, M. Kultura přepychu a luxusu. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno : Matice 
moravská, AV ČR, 2006. s. 203 – 211.  
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architekturu obytného domu ve 20. století. Následné zneužití těchto myšlenek vedlo 
k odstrašujícím standardům sídlišť v jejich zvulgarizované podobě totální úspornosti 
prostorové, funkční i estetické.3 
Tato práce se tedy zabývá jakousi „prehistorií moderny“ a zkoumá podhoubí, z 
něhož později vyrostl „dům stroj“. Naším cílem bylo ukázat, že mnohé formy a 
funkce, které dnes považujeme za zcela přirozené, se zrodily teprve nedávno a jiné, 
které považujeme za výdobytky poslední doby, se utvářely už daleko dříve než 
bychom čekali. Do první skupiny můžeme zařadit například rozšíření sanitárního 
vybavení, do skupiny druhé patří především pokroková půdorysná řešení nejstarších 
realizací sociálního bydlení, která do jisté míry anticipovala pozdější práce 
funkcionalistů a potažmo i současných architektů.  
 
Paříž nazval sociolog kultury Walter Benjamin hlavním městem devatenáctého 
století; v průběhu prvního studijního pobytu na katedře dějin umění univerzity Paris I 
zároveň došlo k rozpracování této práce. Studium česko-francouzských kulturních 
vztahů na INALCO a obraz Paříže v Praze přelomu 19. a 20. století pak definitivně 
rozhodlo o tom, že hlavní část této práce bude věnována metropoli na Seinou. 
 
Základem této rigorózní práce je práce diplomová obhájená v květnu roku 2006. 
V průběhu tří uplynulých let se práce dostala do rukou několika čtenářů a jejich 
komentáře společně s posudky vedoucího práce i oponentky posloužily jako návod 
k úpravám vedoucím k podobě, kterou právě držíte v rukou. Prvotní fascinace 
tématem bytové kultury, ohromným třeskem vedoucím k modernímu bytovému 
standardu, nepolevila. Byla naopak posílena pozitivní reakcí čtenářů i faktem, že 
v poslední době vznikla řada projektů zabývajících se šířeji problematikou bydlení a 
zájem veřejnosti potvrdil, že se nejedná o okrajové téma.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 URLICH, P. Bydlení – jeden z fenoménů 20. století. Fórum architektury a stavitelství. 1997, roč. 5, 
č. 5, s. 3 – 11.  
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I. Město 
 
 
 
Byt v činžovním domě jako standard moderního bydlení se objevuje v důsledku 
bouřlivého růstu měst provázeného změnami sociálně-prostorových forem 
organizace společnosti. Na následujích stranách naznačíme hlavní okamžiky tohoto 
růstu ve vztahu k rozvoji moderních bytových domů a jejich vybavení. Představíme 
také rozdílné postoje jednotlivých měst k problematice sociálního bydlení. Stavby 
levného bydlení totiž provázely vzrušené debaty a řada výsledných realizací 
ovlivnila další vývoj architektury i celkový přístup k řešení bytové otázky. 
Představíme odlišné přístupy k regulaci rostoucích velkoměst vedoucích k rozdílným 
formám bytových domů. Uvádíme rovněž dva příklady mimoevropské. V kontextu 
plynulého vývoje evropského domu vyvíjejícího se z městských paláců reprezentuje 
Chicago a New York rychle rostoucí města zakládaná na „zelené“ louce, jejichž 
parcelace přímo vychází z racionálních požadavků na zástavbu a prodej pozemků.  
 
Činžovní dům je výsledkem urbanizace, procesu, pro který zde použijeme ideální 
definici španělské inženýra Ildefonsa Cerda: „akt, kterým se mění volné území na 
město, je tvořen souborem principů, zásad a pravidel, které je nutno aplikovat na 
stavby a jejich soubory tak, aby se nenarušily schopnosti společenského člověka, aby 
se podporoval jeho rozvoj a zlepšovalo se jeho bytí i společenská hodnota.“  
 
Proces urbanizace je tradičně periodizován pomocí dvou městských revolucí, z nichž 
první se odehrála na Blízkém a Středním Východě kolem roku 5 000 př. n. l.. Tato 
práce se zabývá obdobím po vypuknutí druhé městské revoluce (splývající rovněž 
s revolucí průmyslovou), ke které došlo ve 2. pol. 18. století v Anglii, odkud se 
postupně šířila do celého kontinetu. Tento proces provázený velkou řadou inovací, 
které historická města proměnila ve velkoměsta, byl zpravidla dokončen do 1. 
světové války. Od té doby už také evropské metropole začínají ztrácet svá světová 
prvenství. Rokem 1914 proto končí i období sledované v této práci. 
 
Od začátku 19. století docházelo k růstu průmyslových komplexů, v jejichž okolí se 
usazovala pracovní síla přicházející z rurálního prostředí. Vzrůst koncentrace 
městského obyvatelstva byl vyvolán rovněž poklesem mortality dosaženým pokroky 
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v medicíně a vyšší úrovní výživy. Zavedení parního pohonu v dopravě navíc 
urychlilo proces vykořenění z domácího prostředí. Výsledkem bylo obvykle 
radiokoncentrické město – aglomerace ve tvaru hvězdy, jejíž ramena se protahují ve 
tvaru komunikací.  
Roku 1804 Richard Trevithick poprvé předvedl lokomotivu na litinových kolejích, 
roku 1825 byl zahájen provoz první veřejné železniční trati mezi Stocktonem a 
Darlingtonem a roku 1860 už Anglii křižovalo téměř 20 000 km tratí. Byl tak 
odstartován rozvoj zcela nové infrastruktury. Užití parního stroje v dálkové lodní 
dopravě, které se rozšířilo po roce 1865 přispělo ke zvýšení migrace do Ameriky, 
Afriky a Austrálie.  
Demografické mapy se začaly rychle měnit v závislosti na vodních tocích 
pohánějících stroje, nalezištích nerostných surovin, velkých přístavech či železnici. 
V těchto výhodných polohách stejně jako na konečných a křižovatkách železničních 
tratí docházelo k nevídaným hustotám domů i obyvatelstva. Kvůli neexistující 
městské dopravě se obytná zástavba rozvíjela v bezprostřední blízkosti továrních 
center. Zahuštěná zástavba měla samozřejmě nevyhovující standardy osvětlení, 
větrání a volného prostoru i ubohé sanitární zařízení, jako společné venkovní 
záchody, umývárny, skládky odpadků. Spolu s primitivní kanalizací a nedostatečnou 
údržbou pak docházelo k zahlcení kanálů nahromaděnými odpadky a výkaly. Takové 
podmínky pochopitelně vyvolávaly vysoký výskyt nemocí – nejprve tuberkulózy a 
pak i případů cholery jak v Anglii, tak v kontinentální Evropě. Právě na tato negativa 
překotně se rozvíjejících měst reagovaly četné hlasy přemýšlející o jiných lepších 
formách bydlení. 
 
Následující tabulka ukazuje růst počtu obyvatel největších měst v průběhu 19. století. 

 
Tab. 1 Růst počtu obyvatel vybraných měst světa v průběhu 19. století

4 
 
Nástup skutečného průmyslového města i urbanismu v moderním smyslu byl však  

                                                 
4 PLUNZ, R. Habiter New York. Bruxelles : Mardaga, 1981. 
 (pozn. údaje o počtu obyvatel New Yorku se liší v závisloti na tom, zda je počítáno s městem dnešní 
podoby (roku 1898 byly připojeny vnější okrsky) či pouze vnitřním městem existujícím do roku 1898. 
Počet obyvatel pouze vnitřního města by tak roku 1800 činil 60 515). 

 1801 1901 
Manchester 75 000 600 000 
Berlín 150 000 2 000 000 
Londýn 1 000 000 6 500 000 
Paříž 500 000 3 000 000 
New York City 87 685 3 437 202 
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umožněn až v roce 1835, když volební reforma v Anglii dala místní správě pravomoc 
zasahovat do státní bytové výstavby, výstavby silnic, budování stok a kanalizace. 
Londýn se stal největším městem světa.  
 
Když roku 1811 dosáhl Londýn počtu jednoho milionu obyvatel, začala se 
definitivně hroutit představa města svázaného hradbami, které obklopují zelené sady. 
Města, které lze pěšky obejít a přehlédnout z jedné věže. Slovní spojení „novodobý 
babylon“ se stalo výrazovým klišé pro označení Londýna, brzy i Paříže a dalších 
měst5. Londýn reprezentoval „černý babylon“ – město doků a továren, Paříž 
představovala „světlý babylon“ – město domnělého přepychu a pohodlí. 
 
Anglická aristokracie a boháči proto prchali z měst za idilou svých venkovských 
sídel a před divadly upřednostňovali parfózní hon. Francouzi však už od 16. století 
inklinovali k životu v rušném městě. Paříž se tak přirozeně stala Mekkou, ke které 
vzhlíželi umělci i módní tvůrci. Výstavní činžáky a luxusní salóny buržoazie se staly 
vzorem pro měšťany na celém světě.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
5 Paříž tak poprvé nazval v roce 1831Victor Hugo, následoval Balzac a mnoho dalších. 
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1. Paříž 
 
 
Logika míst a jejich vzájemných vazeb nebo „image“ jednotlivých čtvrtí je v Paříži 
doslova hmatatelná. Podobně jako domorodý kmen čte ve své krajině mýty a příběhy 
předků, poutá stabilní fyzická scenérie Paříže její obyvatele dohromady. „Krajina 
hraje i sociální roli, pojmenované a všem známé prostředí zásobuje smými podněty a 
symboly kolektivní pamět. Právě kolektivní pamět napomáhá pocitu sounáležitosti 
uvnitř skupiny, usnadňuje vzájemnou komunikaci, …protože rozlišování a 
uspořádání prostředí může představovat jistý základ pro pořádání našich 
vědomostí.“6  
Diversifikace levého a pravého břehu i ostrova Cité má svůj základ už ve středověku, 
rozhodli jsme se proto přiblížit celkový urbanistický vývoj vedoucí k Hassmannově 
přestavbě. 
 
Počátky města 
Historie Paříže sahá ke keltské rybářské osadě jménem Lutécia. Přesné umístění 
opevněného hradiště městského typu zůstává záhadou. Po dohadech, že leželo na 
ostrově Cité a na hoře svaté Jenovéfy, vedly nedávné vykopávky v Nanterre na 
severozápadním okraji Paříže k domněnce, že to bylo právě tam. Původní opidum 
totiž známe pouze z Césarových Zápisků o válce galské, kde je popis onoho místa 
velmi nepřesný. Jisté je, že v roce 52 př. n.l. byla Lutécie dobyta Římany, opevněna a 
rozšířena z ostrova na levý břeh Seiny. Byla rovněž vybudována hlavní severo-jižní 
osa cardo maximus, jejíž základy snad leží někde pod úrovní bulváru St. Michel. 
Římané obvykle umístily obě osy cardo – decumanus na jeden břeh řeky a 
redukovali tak význam místního prostředí.7 
V  roce 2007 francouzští archeologové objevili zbytek ulice vybudované v 1. až 3. 
století našeho letopočtu až na hoře svaté Jenovéfy poblíž Panteonu. Ulice z doby 
císaře Augusta je šest metrů široká, roubená příkopy a chodníky, obytné domy podél 
ní byly postaveny z mazaniny a později z kamene. Jeden z nich byl vybaven 
ústředním topením zabudovaným v podlaze a zachovaly se i zbytky barevného nátěru 
stěn. Archeologové vysvětlují zachovalost zbytků dlouhou opuštěností místa. Jeho 

                                                 
6 LYNCH, K. Obraz města. Praha : Bova Polygon, 2004. 
7 NORBERG-SCHULZ, Ch. Genius loci. K fenomenologiii architektury. Praha : Odeon, 1994. 
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obyvatelé odešli ve 3. století a pak se zde stavělo až v 17. století, kdy zde vznikl 
klášter. Skutečný rozsah římského města dnes tedy rovněž neznáme. Ve starší 
literatuře se uvádí, že jeho velikost byla mnohánosobně menší než římská města 
předcházející dnešnímu Lyonu či Remeši.  
 
 

 

Paříž ve středověku 
Římský půdorys města byl v centru zachován i v průběhu dalších období.  
Na rozdíl od římského castra ležícího převážně na vyšším levém břehu se však 
středověké město rozrůstalo především na pravý břeh.  
Své urbanistické renesance se Paříž dočkala v 11. a 12. století. Za vlády Filipa 
Augusta (1180 – 1223) město expandovalo na pravý břeh, byly vybudovány kašny, 
vydlážděny důležité ulice, založen trh Les Halles. V letech 1180 – 1213 nechal Filip 
August vybudovat hradby a pevnost Louvre (1204). Hradby vymezovaly růst města 
až do roku 1919. Důsledkem toho byl kruhový půdorys Paříže, vysoká densita a 
nedostatek volných prostranství a zelených ploch ve středu města. (Brány opevnění 
později nahradily sjezdy z vnějšího okruhu – Périphérique, který byl vybudovaného 
za Charlese De Gaulla a dnes je některými sociology považován za viníka tvrdého 
oddělení Paříže od předměstí, kde díky tomu vzniká sociální napětí.) 
Ve středověku se zrodila dodnes fungující diferenciace obou břehů: pravý břeh 
středověké Paříže patřil obchodu (s centrem na místě Les Halles), sídlila zde politika 
i církev (Palais de Justice a nemocnice Hotel-Dieu), levý břeh patřil universitám a 
inteligenci (v roce 1250 zde byla založena Sorbonna). Na ostrově Cité byla roku 
1136 započata stavba katedrály Notre-Dame a roku 1246 Sainte-Chapelle. Za vlády 
Filipa Sličného (1285 – 1314) byl také rozšířen zdejší palác, který se stal sídlem 
krále. 
 
14. století městu přineslo katastrofy v podobě hladomoru (1315 – 17), epidemie 
moru (1348 – 50) a války s Anglií. Král Karel V. nechal vybudovat nové hradby na 
pravém břehu, ve snaze ochránit nová předměstí před Angličany. Součástí opevnění 
byly pevnosti Bastilla a Louvre. Relativní klid a prosperita se do města vrátili až ke 
konci 15. století. Tehdy vznikly poslední gotické stavby hotel de Sens a Cluny. 16. 
století znamenalo obnovení stavební činnosti a nový elán zosobněný postavou 
Františka I.. Ten po roce 1530 přesídlil z Fontaineblau do Paříže a starý Louvre 
přestavěl na renesanční palác.  
 
Po náboženských válkách usedá na trůn vítězný Jindřich IV. (1589 – 1610), jenž 
bývá nazýván králem-urbanistou. S ním začíná absolutistická vláda bourbonů, ale 
také nová etapa velkolepých úprav města. Na začátku 17. století pokračoval v 
budování Louvru i zámku Tuileries, započatém jeho tchýní Kateřinou Medicejskou. 
Znamenalo to expanzi luxusních čtvrtí směrem na západ města. Jindřich IV. nechal 
vybudovat rovněž pařížskou radnici i slavný Pont-Neuf. Paříži dal však především 
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zcela nové architektonické a urbanistické formy. Jsou jimi geometrická náměstí 
v jednotném stylu s královskou sochou uprostřed a kulisovitými fasádami domů z 
kamene a pálených cihel se strmými střechami.  
Prvním urbanistickým celkem v tomto stylu bylo dnešní Place des Vosges z roku 
1612. (Původně stál na tomto místě královský palác, ale když zde na následky 
těžkého zranění v boji zemřel Jindřich II. (1559), jeho žena Kateřina Medicejská 
nechala sídlo zbourat a usadila se v Tuileries.) Králův architekt (pravděpodobně 
Louis Métezeau) nejprve navrhl fasády a vydal nařízení, která museli budoucí 
stavebníci a vlastníci parcel respektovat.Vznikl tak neobyčejně homogenní prostor. 
Kromě 35 domů zde byl vystavěn rovněž palác královny a na proti palác krále, 
v nichž však královský pár nikdy nebydlel. 
Druhým náměstím vybudovaným Jindřichem IV. je Place Dauphine na ostrově Cité. 
Trojúhelníkové náměstí bylo založeno v podobném duchu jako place des Vosges, ale 
jednotliví stavebníci tolik nerespektovali nařízení o fasádách. Dnes se v původní 
podobě dochoval jen zlomek z 32 domů. Náměstí bylo rovněž ohraničeno ze všech 
stran a podobně jako v případě des Vosges se na něj vstupovalo dvěmi pasážemi. 
(V roce 1874 nechal architekt Violette-le-duc zbourat jižní frontu domů, aby se tak 
otevřel pohled na nový Justiční palác, jehož byl autorem.) Po smrti Jindřicha IV. si 
jeho žena Marie Medicejská nechala vystavět Lucemburský palác obklopený 
rozsáhlým parkem.  
 
Ludvíkovská Paříž 
Ludvík XIII. založil Akademii, Botanickou zahradu (první veřejnou zahradu)  
a nechal rovněž vybudovat nové hradby na pravém břehu Seiny. Nové opevnění 
umožnilo růst města, neboť již zahrnovalo i dřívější venkovskou krajinu: Saint-
Honoré, ostrov Saint-Louis, Marais, Saint-Germain. Král sídlil v Louvru a kardinál 
Richelieu si v jeho blízkosti nechal vybudovat Palais-Cardinal (1624 – 39). Palác i 
s velkým parkem Richelieu po smrti odkázal králi. V roce 1643 se tak stal 
z kardinálského paláce Palais Royal.  
Ludvík XIV. nechal hradby na pravém břehu zbourat a na jejich místě založit 
zelenou promenádu, na jejíchž koncích byly vítězné oblouky (brány Saint-Martin a 
Saint-Denis). Tato promenáda se stala základem pozdějších Grands boulevards, 
místa procházek, „flanerství“, divadel, kaváren, slavných pasáží a ještě později také 
prvních kin (Grand Rex). Ludvík XIV. Paříž nesnášel. Město bylo špinavé, tmavé, 
zapáchající. V roce 1680 proto přesídlil do Versailles. Pod direktivou Colberta se 
zatím Paříž měnila k nepoznání. Na základě návrhů Mansarta a Perraulta vznikal 
nový Louvre, Invalidovna, Observatoř, náměstí Vendome a Victoire.  
Architekt Le Notre dokončil rekonstrukci královských zahrad Tuileries a založil 
náměstí Concorde (place Louis XV.). Z tohoto náměstí pak vymezil základní osu 
pařížského diametru ke kruhovému náměstí Etoile. Tím byla započata rozsáhlá 
přestavba města, která se stala nejvýznamnější ukázkou francouzského klasicismu.8 

                                                 
8 WIEL, M. Transition urbaine. Bruxelles : Mardaga, 1999. 
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V roce 1785 byly vybudovány nové hradby, které však nesloužily k vojenské obraně, 
nýbrž k ochraně trhu v rámci Colbertova protekcionismu. Colbert zavedl vysoká cla 
na dovážené zboží, která byla vybírána v neoklasicistních celnicích architekta 
Nicolase Ledouxe. Tyto hranice vymezovaly prostor o 3370 ha. V letech 1841 – 
1844 nechal král Ludvík Filip vybudovat poslední hradby Paříže chránící území o 
rozloze 7802 ha.  
Po definitivním zbourání hradeb v letech 1919 – 1929 zůstal volný pás nazývaný 
„Zóna“, kde byla především ve 30. letech 20. století vystavěna řada komplexů 
sociálního bydlení. Zóna představovala zhruba 250 metrů široký pruh kolem hradeb, 
který nesměl být za existence opevnění zastavován. 
 
Paříž za Napoleona 
Napoleon I. měl rovněž mnoho plánů na přestavbu Paříže. Realizoval však jen malou 
část. Kromě Arc de Triomphe, Burzy, kanálů Ourcq, Saint-Martin a Saint-Denis, 
nechal vybudovat jednu z nejkrásnějších promenádních os, arkádovou rue de Rivoli. 
Na jejím místě – kousek za hradbami poblíž Seiny a hned vedle Tuilerií – bývala 
promenáda Marie Medicejské a jejího dvora zvaná Cours de la Reine. Časem se z 
této tříosé, čtyřmi dlouhými řadami stromů vymezené promenády stalo místo setkání 
stále širší společnosti. Na střední třídě bylo místo až pro šest kočárů a v průměru se 
zde procházelo 600 až 700 lidí.9 
Po roce 1806 dal Napoleon I. podél tohoto korza vystavět řadu domů – jakousi 
polovinu ulice tak, aby z nich bylo dobře vidět na promenádní třídy a královské 
zahrady. Toto několikapatrové bydlení s obchody v přízemí bylo zamýšleno pro 
bohatou buržoazní třídu. Na Napoleonovu žádost architekti Percier a Fontain 
vytvořili průběžnou, unifikovanou fasádu domů zdůrazněnou jednotnými pilíři 
přízemí, balkony prvního a třetího patra, atikami.  
 
V roce 1800 měla Paříž 600 000 obyvatel a v roce 1846 jejich počet přesáhl milion. 
Paříž byla nucena absorbovat největší část přírůstku obyvatelstva země v 19. století. 
Ulice města se však od středověku příliš nezměnily. Byly úzké a tmavé, nemohlo do 
nich slunce ani vzduch a prostředkem většiny z nich stále vedly strouhy odvádějící 
splašky. Chyběla kanalizace i vodovod. Movitější Pařížané dávno utekli na okraj 
města a centrum zůstalo doménou chudiny, tuláků a nemocí. 
 
Restaurace a prefekt Rambuteau 
Za vlády Ludvíka Filipa Orleánského (1830 – 1988) byla započata rozsáhlá 
přestavba Paříže, na kterou navázal Napoleon III.. Na místo prefekta si král vybral 
Claudea-Philiberta de Rambuteau, který měl naplnit jeho přání „dát Pařížanům vodu, 
vzduch 
a stín“. 

                                                 
9  srov. LAPIERRE, E.: Identification d’une ville. Architectures de Paris. Picard, Paris, 2003. 
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Prvním prefektovým úkolem bylo vybudování reprezentativní promenády na 
Elysejských polích. Zde byla v Paříži poprvé využita novinka pocházející z Anglie – 
makadamové cesty. Dalším úkolem bylo vybudování veřejného osvětlení. Návrhem 
pouličních plynových luceren byl pověřen architekt Jakub Ignác Hittroff (1792 – 
1867), který byl rovněž autorem úpravy náměstí Concorde včetně návrhu osvětlení, 
kašen a vztyčení obelisku. V roce 1830 byl Hittroff pověřen také úpravou prvních 
bulvárů, které vybavil chodníky „à l’anglaise“ tzn. po vzoru Londýna vyvýšenými 
nad vozovkou, a tak oddělujícími vozidla a chodce.10 Rambuteau byl rovněž 
prvním, kdo se kromě výstavních čtvrtí zabýval také městskou chudinou. Bojoval za 
zbourání nuzných domů s neúnosnou koncentrací obyvatel a děsivými hygienickými 
podmínkami a roku 1838 se mu podařilo prosadit první asanační zásah v samém 
centru města. Domy byly vyvlastněny, zbourány a na jejich místě byla vybudována 
rovná třída vedoucí ze čtvrti Le Marais k Les Halles o tehdy nebývalé šíři 13 metrů. 
Tato ulice nese dodnes prefektovo jméno. Z obavy z vážných sociálních důsledků 
však zůstalo u rozšíření jen některých ulic a od velkorysejších zásahů bylo upuštěno. 
Do roku 1848 nechal Rambuteau vysázet tisíce nových stromů, vystavět 2000 fontán, 
instalovat na 10 000 plynových lamp a rovněž stál u zrodu pouličních pisoirů 
(nazývaných „Vespassiennes“ podle římského císaře Vespasiana, který podobná 
zařízení vymyslel). 
 
Napoleon III. a baron Haussmann 
Velkolepá přestavba Paříže vypukla roku 1853, když na místo prefekta Seiny usedl 
baron Haussmann. Díky naprosté podpoře vládnoucího Napoleona III. měl odvahu a 
téměř despotické pravomoci, což mu umožnilo stát v čele tak ambiciózního projektu. 
Téměř dva miliony Pařížanů žijících ve špíně, v bahně, mezi odpadky a výkaly se tak 
ze dne na den ocitly na ohromném staveništi, ve které Haussmann na několik 
desetiletí město proměnil. 
  
Velkolepé přestavbě města vedené Haussmannem však předcházelo několik návrhů, 
které směřovaly k podobným cílům: velkoplošné demolice a vytvoření přímých zcela 
nových ulic navrhoval již plán Pierra Patta z roku 1765 i Umělecký plán Paříže 
vypracovaný v letech 1797-1889 výborem revolučních umělců pod vedením malíře 
Jacquese-Louise Davida (Plan de la Commission des Artistes). Oba plány do jisté 
míry anticipovaly osovou a ohniskovou strukturu Haussmannovy Paříže, ale 
uvažovaly ještě o městě organizovaném na základě tradičních quartiers. Teprve 
Haussmannovy konkrétně situované osy vytvořily sjednocenou metropoli. Umělecký 
plán však představil použitelnou strategii „allée“, která se pak stala hlavním 
nástrojem haussmannovy přestavby.  
 
Haussmann skrze existující městskou tkáň prorazil ulice, jejichž účelem bylo propojit 
protilehlé klíčové body a čtvrtě přes tradiční hranici Seiny. „Haussmann si 

                                                 
10 WIEL, M. Transition urbaine. Bruxelles : Mardaga, 1999. 
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uvědomoval nároky kladené průmyslovou epochou. Jeho urbanistická koncepce byla 
především orientovaná na budování dopravního systému velkého měřítka, z čehož se 
zrodila nekonečná přímá ulice, překračující daleko meze viditelnosti“11 
Nejvyšší prioritu přisoudil vytvoření severo-jižní a východo-západní osy, 
vybudování boulevardu Sevastopol a rue de Rivoli. Osa východ-západ vznikla 
spojením ulic Rivoli a Saint-Antoine. Osa sever-jih následným otevřením boulevardu 
Sevastopol, na nějž navazuje boulevard Strasbourg. 
Tento základní kříž, který sloužil hlavním koncovým vlakovým nádražím na severu a 
na jihu, byl obemknut okružním bulvárem, jenž byl zároveň napojen na 
Haussmannův hlavní dopravní uzel, na complex Étoile vystavěný kolem Chalgrinova 
Arc de Trioumphe. 
 
Důvody vedoucí k přestavbě Paříže byly nejen hygienické, ale i politicko strategické. 
„Haussmannův urbanistický ideál chce zušlechťovat technickou nutnost uměleckými 
cíli. Instituty světského a duchovního panství buržoazie měly svým vsazením do 
rámu uličních přímek vyniknout jako v apoteóze.“12 Demolicí starých čtvrtí došlo k 
likvidaci hlavních ohnisek vzpour a povstání. Nové bulváry umožnily nejen proudění 
vzduchu, snadnou dopravu, zavedení inženýrských sítí, ale také rychlé přesuny 
armády. Napoleonův režim vyžadoval absolutní kontrolu nad celým městem a 
revoluční události roku 1848 dost názorně ukázaly, že úzké ulice jsou velmi těžko 
kontrolovatelné. Tento rozměr haussmannisace však sugerují především marxisticky 
orientovaní autoři. Françoise Choay vyzdvihuje především důraz kladený na snadnou 
cirkulaci a dostupnost dopravy, která se v tomto období stává nepostradatelnou.13 
Výhoda nových bulvárů vzhledem k potlačování nepokojů se však rozhodně 
osvědčila při boji proti pařížské Komuně v roce 1871, kdy vládní vojska pronikla co 
nejblíže k barikádám, obsadila Operu a z její střechy děly ostřelovala okolní městské 
čtvrtě…  
 
V historickém jádru byla zbořena téměř polovina všech budov, celkový systém byl 
tam, kde to bylo možné, „provzdušněn“ rozsáhlými oblastmi volných veřejných 
prostorů. Kromě 24 nových parkových náměstí byly pro veřejnost otevřeny dřívější 
královské zahrady v Boulogne a ve Vincennes. V rámci rozšířených hranic města 
byly také založeny nebo upraveny nové hřbitovy i četné malé parky, které vznikaly 
na místech starých šlechtických zahrad (Parc Monceau), zrušených lomů (Buttes 
Chaumont) apod.14 (Hřbitovy v centru města začal rušit již Napoleon I. Ostatky byly 
přenášeny do ohromných katakomb v místě bývalých vápencových lomů.) Daň ze 

                                                 
11 GIEDION, S. Space, Time and Architecture. Cambridge : Harvard University Press, 1967. 
 str. 496 
12 BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Ed. Grebeníčková, R. Praha : Odeon, 1979. Paříž, hlavní město 
19. století, s. 67. 
13 CHOAY, F. L’urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965. 
 str. 11 
14 LAPIERRE, E. Identification d’une ville. Architectures de Paris. Paris : Picard, 2003. 
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zahrad a parků byla natolik zvýšena, že se jich většina nižší šlechty musela vzdát. 
Z některých vznikly veřejné parky, jiné se staly předmětem pozemkových spekulací 
(např. Renelagh).  
 
Pod vedením barona Haussmanna vznikly také standardizované typy půdorysů 
obytných domů a regulovaných průčelí a stejně tak standardizovaný systém vybavení 
ulic pisoáry, lavičkami, přístřešky, kiosky, hodinami, lampami atd., které navrhli 
Haussmannovi inženýři Belgrand a Alphand. 
 
Haussmannovo dílo bývá tradičně děleno do tří fází, což vychází především ze 
způsobu jeho financování. Zpočátku stát přispíval na polovinu až dvě třetiny 
veškerých výdajů. Legislativa však brzy zamítla vynakládat největší část peněz 
pouze na Paříž, a tak stát druhou fázi podporoval podstatně méně než na počátku. 
Třetí fáze již byla závislá pouze na finančních možnostech samotného města. První 
fáze zahrnovala především dopravní tepny města. Haussmann nechal rovněž 
vybudovat centrální Haly, boulevard Saint Germain a upravit Bouloňský lesík. 
5. dubna 1858 byl uspořádán slavný banket u příležitosti inaugurace boulevardu 
Sevastopol. Císař tehdy dostal příležitost vyjádřit své uspokojení: „Věříme, že každý 
rok budou takto otevírány nové dopravní tepny, bourány další chudinské čtvrti, a že 
se nájmy budou stále snižovat díky vysokému počtu nových domů. Dělnická třída 
zbohatne díky dostatku práce a chudoba se v důsledku lepší organizace dobročinnosti 
velmi sníží. A Paříž tak bude stále více odpovídat svému vysokému poslání.“15 
Na další práce však chyběly peníze, a proto bylo na Haussmannově projektu 
pokračováno v podstatě ještě na počátku XX. století. Narozdíl od Haussmanna, 
kterého lidové čtvrtě nezajímaly, Napoleon III. po celou dobu své vlády v 
paternalistickém duchu podporoval sociální bytovou výstavbu, včetně stavby 
vzorových dělnických sídlišť a zařazení padesáti vzorových obytných domů s heslem 
„Finanční dostupnost, obytnost a zdraví“ na světovou výstavu v Paříži v roce 1867. 
Jedním z velmi výrazných výsledků Haussmannovy přestavby města byla silná  
územní segregace jednotlivých vrstev obyvatelstva. Již v posledních desetiletích 19. 
století se tento fakt jasně projevil výrazným zklidněním. Nové formy odporu 
(manifestace, stávky, první 1. máj roku 1890) měly méně násilnou a daleko více 
třídní povahu, a zdůraznily následující rozdělení města: manifestační průvody se 
odehrávaly už jen v jedné části metropole, a sice ve čtvrti Bastille, Nation, Père-
Lachaise. Západ patřil naopak nejvyšší společenské třídě. Byly zde ohromné 
šlechtické pozemky, přepychová sídla a kláštery. Ten, kdo si to mohl dovolit, nalezl 
zde podstatně velkorysejší životní prostor než nabízela stará Paříž konce 18. a 
poloviny 19. století. Ještě před Haussmannovými zásahy si šlechta zabrala čtvrť 
Saint-Germaine a obsadila prostor mezi Tuilerijským a Bourbonským palácem. Za 
červencové monarchie se finanční aristokracie nejraději usidlovala mezi Tuilerijemi 
a Burzou a dále k Chaussé d’Antin. S příchodem nové buržoazie za druhého císařství 

                                                 
15 DES CARS, J., PINON, P. Paris-Haussmann. Paris : Picard, 2005. str. 189 
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se tento pohyb ještě zrychlil: nově příchozí začali skupovat volné pozemky dále 
západním směrem (Plaine Monceau, čtvrti Roule a Champs-Élysées, pak i 
Chaillot).16  
V projektu vypracovaném prefektem Haussmannem bylo pokračováno až do roku 
1920. V roce 1870 na místo nového prefekta nastoupil Adolph Alphand. Od počátku 
století do roku 1913 řídil výstavbu města Eugéne Hénard. V letech 1903 – 1909 
napsal „Studie o proměnách Paříže“. Předpokládal v nich prudký rozvoj 
automobilismu, kritizoval dopravně přetížené koridorové ulice a navrhoval ve městě 
rotační křižovatky a podchody pro pěší. V roce 1913 se stal předsedou nově založené 
Francouzské společnosti architektů – urbanistů. Později byl rovněž vedoucím komise 
pro městská sídla v rámci tzv. Sociologické akademie pracující na novém zákonu o 
urbanismu. Tento zákon byl schválen až v roce 1919 a stal se mimo jiné podnětem 
pro vypsání soutěže na územní plán Paříže a jejího regionu.17  
Aplikace Haussmannových regulací proměnila Paříž v „hlavní město devatenáctého 
století“ jak ji nazývá frankfurtsky orientovaný Walter Benjamin.18 Obchod a 
průmysl byl soupeřem umění, neboť konzum se stal požitkem a byl hromadně 
uspokojován v nových obchodních domech. Ambiciózní světové výstavy nabízely 
nekonečné množství inspirace, které pak po celém světě rozváželi tisíce 
návštěvníků.19 
 
V Čechách zájem o Francii a zejména Paříž kulminoval v 80. letech 19. století. 
Tehdy se Paříž stala vzorem pro Prahu. A to na úrovni kulturní, architektonické a 
urbanistické i společenské. Obraz Francouzů v Čechách se tehdy zásadně mění. Mizí 
dřívější představy vystavěné na znalosti válečných zajatců pobývajících v Českých 
pevnostech v době Napoleonských válek – „spiklí Francouzové, královrahové, 
ukrutní buřiči“ – jednoduše nižší důstojníci s válkou zanedbaným zevnějškem 
neschopní komunikovat německy, natož česky. Nová generace objevuje Francouze, 
jako představitele jemného vkusu, kosmopolitu, elegána, jehož mateřština umožňuje 
přístup k nejlepší evropské kultuře. 20 
Podle dobového tisku (Hlas, Národní listy) byla Francie nejvíce sledovanou 
západoevropskou zemí. Tato periodika přinášela pravidelné zprávy z Francie, ukázky 
francouzské literatury a byly zde rovněž fejetony českých novinářů o fenoménu 
zvaném Paříž. Nerudovy Pařížské obrázky vycházely nejprve od června do října 
1863 a o rok později je J.R. Vilímek vydal knižně. Nejvíce pozornosti český tisk 
věnoval peripetiím druhého císařství, francouzsko-pruské válce. Na přelomu století 
pak byly sledovány zejména tyto jevy: projevy integrálního nacionalismu a 

                                                 
16 PIERRE, P. Atlas du Paris haussmannien. Paris : Parigramme, 2002. 
17 CHADYCH, D, LEBORGNE, D. Atlas de Paris. Paris : Parigramme, 2002. 
18 BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Ed. Grebeníčková, R. Praha : Odeon, 1979. Paříž, hlavní město 
19. století, s. 67 - 78.  
19 PERROT, M. Le Mode de vie des familles bourgeoises. Paris : A. Colin, 1961. 
20 LENDEROVÁ, M. Malé zamyšlení nad česko-francouzskými vztahy. In FERRO, M. Dějiny 
Francie. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2006. s. 583 – 602. 
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antisemitismu, zahraniční politika vzhledem k francouzskému kolonialismu, 
především ale Paříž a její metro, móda, architektura, ale také šantány a kabarety.  

 
 
 
 
 
 
 

 
2. Londýn 
 
 
Hlavní město Britského impéria expandovalo za své původní hranice už v 18. století. 
Přes řeku Temži vedl po mnoho staletí pouze jediný most (London Bridge), což mělo 
za následek rozvoj převážně severního břehu. V 18. století však byly vystavěny další 
mosty a město mohlo expandovat do všech směrů. Několik malých londýnských 
vrchů nepředstavovalo pro rozvoj města žádnou překážku. Londýn má díky tomu 
téměř kruhový půdorys. 
Už v počátcích průmyslové revoluce docházelo k výraznému populačnímu růstu a 
pro majetné byly vybudovány nové městské části (např. Mayfair ve West Endu). 
Město bohatlo v závislosti na britské expanzi, ale existovaly také oblasti extrémní 
chudoby a milióny lidí byly nuceny přežívat ve slumech. 
Železnice podpořila rychlé rozpínání města, ale i rozdělení společenských tříd. 
Zatímco bohatí se usidlovali na předměstích a pomocí železnice cestovali do centra, 
obyvatelé chudší vrstvy zůstávali v centru města. První londýnská železniční trasa, 
otevřená v roce 1836, vedla ze zastávky London Bridge do Greenwich. V roce 1863 
byla zprovozněna téměř šestikilometrová linie metra, které tehdy představovalo 
světovou novinku. Postupně se chudší obyvatelstvo stěhovalo do viktoriánských 
bytových městeček kolem železničních tratí, kde vznikala zástavba 
standardizovaných levných řadových domků postavených z hnědožlutých cihel.  
 
V roce 1851 byla v Londýně uspořádána první ze série Světových výstav (Velká 
výstava průmyslových výrobků všech národů – Great Exhibition of the Works of 
Industry of All Nations), která představovalo významnou událost posilující pozici 
Británie na čele technologicky a průmyslově nejvyvinutějších velmocí 19.století. 
Původcem této ideje byl Princ Albert, manžel královny Viktorie, která výstavu 
osobně zahájila otevřením Křišťálového paláce postaveného pro tuto příležitost v 
londýnském Hyde Parku. Na výstavě předvedlo nejnovější výrobky téměř 14 tisíc 
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firem z pětadvaceti zemí a počet návštěvníků překonal veškerá očekávání. Karel 
Marx sice výstavu považoval za obraz kapitalistického fetišismu směřovanému 
k průmyslovému tovaru, nadšení ostatních návštěvníků však nemělo obdoby. 
Z výnosu výstavy bylo o rok později založeno Victoria and Albert Museum. Kromě 
velkolepých průmyslových a technických novinek výstava představovala také 
vynálezy pro každodenní život (na londýnské výstavě byl například představen první 
splachovací záchod či vzorový dělnický dům). Součástí původní myšlenky prince 
Alberta byl rovněž sociální aspekt výstavy. Žádal též prezentaci možností 
zlepšujících životní podmínky slabým sociálním vrstvám (např. nové materiály a 
technologie s použitím ve stavebnictví, textilním či potravinářském průmyslu). Princ 
Albert výstavou rozpoutal světovou soutěž a soupeřivá Francie odpověděla už o čtyři 
roky později exhibicí podobného rozsahu. Jak ukážeme v dalších částech této práce, 
Světové výstavy měly podstatný vliv na vývoj bydlení. V měřítku měst 
představovaly důležitou motivaci pro dokončení jednotlivých fází infrastruktury či 
zkrášlovacích procesů.  
Obydlená oblast Londýna se dále rozrůstala, vznikly nové čtvrti a původní správa 
města, založená na místních orgánech, nebyla schopna efektivně řešit narůstající 
problémy. V roce 1855 byl proto ustaven nový městský správní orgán (Metropolitan 
Board of Works), který měl zajistit vytvoření infrastruktury odpovídající 
rozšiřujícímu se městu  a stoupajícímu počtu obyvatel. Jedním z prvních problému, 
které tato instituce řešila, byl problém s kanalizací a zásobováním vodou.  
Město několikrát zachvátila epidemie cholery, ale stále se věřilo, že nemoc je 
přenášena vzduchem. V roce 1855 však přišlo nezvykle horké léto a bujení bakterií 
ve znečištěné Temži vyvolalo nesnesitelný zápach (Great Stink). Ukázalo se, že 
odpadní vody již nelze vypouštět do řeky a správa města přijala návrh inženýra 
Josefa Bazalgetta na vytvoření soustavy kanálů a potrubí odvádějící splašky a 
přivádějící pitnou vodu. Z Londýna se tak stala moderní metropole – vzor, který 
kopírovala města na celém světě. 
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3. New York 
 
 
Příznivé geografické a hospodářské podmínky učinily na prahu 19. století z New 
Yorku největší město Spojených států. Již roku 1730 se s několika stovkami obyvatel 
stalo hlavním přístavem pro spojení s Evropou. Neustálý růst počtu obyvatel, kteří se 
tísnili v původně holandském Novém Amsterodamu na jižním konci Manhattanu, 
vyvolala potřebu dalšího růstu města. Roku 1811 byla proto zřízena tříčlenná Komise 
pro plány New Yorku, která po různých úvahách přijala projekt, připisovaný 
holandskému zeměměřiči Goerckovi. Tento plán rozdělil celý 3,5 km široký a 17 km 
dlouhý poloostrov na stavební bloky, uspořádané do velmi jednoduché šachovnice. 
Napříč poloostrova od západu na východ navrhl 155 ulic – 18 metrů širokých a jen  
60 m vzájemně vzdálených. Považoval totiž za nejdůležitější spojit přístavy na řece 
Hudson při zátoce (East River). V severojižním směru, po délce ostrova byla 
ponechána historická cesta Broadway a kromě toho bylo navrženo 12 alejí o šířce 30 
metrů (avenue). 
Tento plán komise shledala jako nejracionálnější, protože umožňoval snadné 
vyměření a dělení stavebních parcel – tedy i přehledný obchod s pozemky. V 
původním plánu nebyl obsažen velký Centrální park, protože parky komise 
považovala za zbytečné. Vysvětlovala to mimořádnou polohou města: „Kdyby město 
New York stálo  
u malého vodního toku jako je Seina nebo Temže, byl by asi nezbytný velký rozsah 
volných ploch. Manhattanský ostrov je však obklopen rozsáhlými mořskými zálivy, 
což zvláště příznivě mění situaci jak z hlediska zdraví a rekreace, tak i výhodnosti 
pro obchod.  
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Z těchto důvodů je však také půda velmi drahá, a proto bylo třeba přihlédnout k 
ekonomii více, než by to za jiných podmínek dovolila opatrnost a odpovědnost“.21 
Ne všichni byli s tímto ekonomicky výhodným projektem spokojeni a proto za 
nedlouho vznikla Parková komise, která měla na starost vybudování Centrálního 
parku. Původně zamýšlené pozemky na nábřeží byly postupně shledány jako příliš 
cenné a park vznikl roku 1857 na volných a dosud nekultivovaných pozemcích 
uvnitř ostrova. Autory projektu byli Frederick Law Olmsted (1822 – 1903)  
a Calvert Vaux (1824 – 1895).22 
 

 
 
 
4. Chicago 
 
 
Město, na jehož místě stála roku 1770 jen základna obchodníka s kožešinami, se za 
sto let proměnilo v expandující metropolitní oblast, v níž jsou rozptýlená obydlí a 
koncentrované městské jádro propojeny souvislou dopravou. Chicago 
rekonstruované po ničivém požáru v roce 1871 se stalo architektonickou a 
urbanistickou laboratoří. Přelidněné centrum Středozápadu dalo vzniknout také 
jednomu z nejvýznamnějších komplexů sociálního bydlení iniciovaných držitelkou 
Nobelovy ceny Jane Addamsovou. 
Roku 1803 postavila americká armáda na území dnešního města pevnost Dearborn, 
která byla v roce 1832 dobyta Indiány loajálními k britům a na jejím místě vznikla 
nevelká osada. Za několik let počet obyvatel přesáhl čtyři tisíce a Chicago, 
pojemnované podle indiánského místního názvu, získalo statut města. Brzy sem byla 
zavedena železnice a vybudovány kanály umožňující spojení s New Yorkem i 
Mexickým zálivem. V říjnu roku 1871 zachvátil Chicago požár, který způsobil 
naprostou zkázu. Tehdy již třistatisícové město bylo zastavěno nízkými dřevěnými 
domy, takže se oheň rozšířil závratnou rychlostí. Bylo zničeno téměř 18 000 budov, 
mnoho lidí uhořelo a téměř 90 000 jich zůstalo bez přístřeší. Hospodářská síla města 
však umožnila velice rychlou obnovu, která přilákala stavitele, architekty a 
samozřejmě také pozemkové spekulanty. Přestalo se stavět ze dřeva a ve městě 
vyrůstaly racionálně řešené domy, které měly stále více pater. Výstavba tří set budov 
začala už šest týdnů po požáru! Architektonický styl raných chicagských mrakodrapů 
z období přelomu století je označován pojmem chicagská škola. Jejím hlavním 
představitelem byl Louise H. Sullivan (1856-1924), který v Chicagu působil od roku 

                                                 
21 citováno podle HRŮZA, J., ZAJÍC, J. Vývoj urbanismu II. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1996. 
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22 PLUNZ, R. Habiter New York. Bruxelles : Mardaga, 1981. 
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1873. Sullivanovy stavby se vyznačují promyšlenou kompozicí a účelností na jedné 
straně a složitou ornamentální výzdobou na straně druhé. Dalšími významnými 
představiteli chicagské školy byli například architekti Adler, Burnham, Root nebo 
Holabird. Volně k ní lze řadit také nejvýznamnějšího amerického architekta Franka 
Lloyda Wrighta (1867-1959). Zatímco chicagská škola je spojována hlavně s 
architekturou komerčních a administrativních budov, Wright se v Chicagu, kde žil a 
pracoval do roku 1909, specializoval hlavně na obytné budovy, zejména předměstské 
rodinné domy. K osobnosti tohoto architekta se proto ještě podrobněji vrátíme. 
 
Růst města si už před požárem vynutil založení velkého předměstí Riverside, což 
přispělo k rozvoji „přirozené“ jednotky budoucího urbanistického rozvoje, 
zahradního předměstí. Riverside byla vybudována na základě pitoreskního návrhu 
architekta  
Olmsted z roku 1869. S centrem Chicaga byla tato čtvrť spojena železnicí a cestou 
pro koňské povozy. 
V roce 1893 se v Chicagu konala Kolumbijská výstava pořádaná u příležitosti 400. 
výročí objevení Ameriky. Výstavní areál o rozloze 275 ha, z nichž bylo 80 ha 
zastavěno, vznikl v bažinatém Jackson Parku. Ředitelem výstavy i hlavním 
projektantem se stal Daniel Hudson Burnham. Na svém projektu spolupracoval s 
Frederickem Lawem Olmstedem (autorem urbanistické koncepce), Louisem 
Sullivanem, Charlesem McKimem a s řadou malířů i sochařů. Burnham v projektu 
výstavního areálu a jeho jednotlivých objektů překvapivě opustil dosavadní 
racionalismus chicagské školy  
a řešil celý soubor jako velkou barokní kompozici s osami symetrie, vodními kanály, 
jezery, pravidelnými parky a zahradami. Celá výstava byla koncipována v duchu 
klasické architektury. Komplex palácových objektů, kašírovaných sloupů, galerií a 
kopulí, zrcadlících se ve vodních hladinách kanálů a umělých jezer s vodotrysky, byl 
pojmenován „Great White City“. Jeho ohlas byl ohromující a nadšení Ameriky 
z historismu nebralo konce. Americký historismus neznamenal jen opakování, ale 
především zjednodušení a transformaci navazující na předcházející vývoj 
architektury 18. a 19. století, někdy i mnohem starší.  
V monumentálních palácích byly k vidění dokonalé expozice – dobové stylizované 
pohlednice připomínají estetiku Disneylandu dnešních dnů. Do jisté míry šlo o 
realizovanou utopii. V době, kdy do Ameriky přicházeli stále další imigranti, tisíce 
lidí byly bez práce a ve městech vlivem nevyhovující hygieny řádila tuberkulóza, 
vcházeli návštěvníci Jackson Parku do zcela jiného světa – dokonalé vybavení 
sanitárního zařízení, fungující doprava včetně visuté dráhy vedoucí po obvodu 
výstaviště, oproti jednoduchým domům v zaprášených městech paláce a ohromné 
vodní plochy. K tomu všemu ohromné atrakce jako například Ferriho obří kolo. Není 
divu, že výstavní areál vyvolal mimořádné nadšení. Z obdivu k celému 
historizujícímu prostředí vzniklo celé hnutí za „krásné město“, které na tři desetiletí 
ovládlo americkou architekturu a urbanismus. A tak když Evropa vstupovala do éry 
moderního umění, Spojené státy toužily po historizujících slozích a archaických 
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urbanistických kompozicích. Všichni američtí architekti a urbanisté chtěli studovat 
na konzervativní pařížské École des Beaux-Arts. (Zašlou slávu chicagské školy přijel 
až v roce 1938 vzkřísit berlínský architekt, bývalý ředitel Bauhausu a autor brněnské 
vily Tugendhat Ludwig Mies van der Rohe, a to nejprve jako pedagog Illinois 
Institute of Technology.)23 
Burnhamovi přinesl úspěch chicagské výstavy ohromnou slávu. Jeho projekční 
kancelář byla zahrnována významnými nabídkami vrcholícími plánem přestavby 
Chicaga v roce 1909, který Burnham se svými spolupracovníky začal v zásadě už při 
řešení světové výstavy. Projekt s typickými rysy barokního urbanismu byl sice 
realizován pouze v nepatrném zlomku, ale přesto obohatil centrum města o parkovou 
kompozici s budovou umělecké galerie a vodotrysky na ploše, vzniklé zasypáním 
pobřežního jezerního pásu. 
Projektu Kolumbijské výstavy vládl Burnham velmi autoritativně. Když architekt 
Sullivan navrhoval palác dopravy, jeho vlastní tvorba se mohla projevit pouze na 
pozoruhodně řešeném vstupu, zbytek budovy podléhal přísným Burnhemovým 
koncepcím s prvky gotiky, rokoka, pod vlivem Beaux-Arts. Tehdy v Sullivenově 
kanceláři pracoval také zmíněný Frank Lloyd Wright, který dostal za úkol vyřešit 
zahradní kavárnu v mezaninu paláce dopravy. Inspirací mu tehdy bylo ideální město 
Pullman (viz dále) vystavěné v roce 1880 nedaleko Chicaga. Strávil proto na výstavě 
mnoho času a stále silněji si uvědomoval, že tento styl je zcela proti zásadám jeho 
učitele Sullivana a především se příčí jeho vlastnímu vkusu. Bylo mu 26 let a tehdy 
sedmačtyřicetiletý Burnham se jej snažil získat do své kanceláře. Wright však 
odmítal jeho vizi vycházející z kořenů „mrtvých kultur“, která nemá nic společného s 
moderní progresivní Amerikou. Tehdy ho velmi ovlivnila četba Chrámu Matky boží 
v Paříži od Victora Huga; později toto dílo nazval nejlepší architektonickou esejí, 
která kdy byla vydána. (Hugo zde nazývá renesanci smrtí architektury a říká, že je 
třeba západu slunce, aby přišel další úsvit. Wrigt za tento nový úsvit považoval 
organickou architekturu.) Žil v Evropě i Japonsku a ve svých projektech využíval 
architektonických konceptů původních Američanů, ale také Japonců, Jávanů i Mayů. 
Wright chápal architekturu jako něco, co vyrůstá z půdy, co stojí ve světle nad zemí 
v protikladu proti Burnhamovu pojetí architektury jako nebes sestoupivších na zemi. 
Na Sullivanovo „forma sleduje funkci“ Wright navázal neoddělitelností jednoho od 
druhého. Oproti Burnhamovi spatřujícímu kořeny Ameriky v klasické Evropě, 
vztahoval se Wright k přírodě, s níž jsou moderní technologie v souladu. 
První knižní vydání Wrightových projektů a nákresů nevyšlo ve Spojených státech, 
ale v Berlíně v roce 1910. Z německého prostředí se Wrightovy myšlenky rychle 
šířily a významně zasáhly evropskou architektonickou debatu. Postupně se stal 
velkým inspiračním zdrojem pro novou architekturu, která jinak vycházela spíše z 
evropských kořenů.  
 

 
                                                 
23 FRAMPTON, K. Moderní architektura: Kritické dějiny. Praha : Academia, 2004. 
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5. Madrid 
 

 
Pro vysvětlení urbanistické linie, která našla široký ohlas v avantgardních či 
fantastických projektech 20. století a do určité míry poznamenala také vznik 
zahradních měst, o kterých se zmiňujeme v následující části, uvádíme na tomto místě 
koncepci lineárních měst reprezentovaných Madridem.  
Se vzrůstající vzdáleností, kterou bylo třeba překonávat mezi bydlištěm a 
pracovištěm rostl význam dopravních tras. Dopravní inženýři a stavitelé měst si brzy 
uvědomili, že doprava tvoří základní osnovu městských půdorysů a navíc podstatně 
ovlivňuje cenu pozemků. Vzhledem k tomu, že nejrozšířenější byla tehdy kolejová 
doprava, je přirozené, že se zrodila myšlenka lineárního města. Prvním projektem,  
v němž se zřetelně projevilo vědomí významu dopravy, byla londýnská tzv. „Velká 
Viktoriina cesta“, kterou v roce 1855 navrhl Joseph Paxton. Jde o velmi odvážný a i 
z dnešního hlediska těžko realizovatelný, byť velmi inspirativní projekt. Jednalo se o 
návrh 16 km dlouhé komunikační trasy kolem londýnského centra, spojujícící 
všechna londýnská nádraží. Jejím základem měla být visutá železnice v galerii ze 
skla a oceli, široké 22 a vysoké 33 metrů. Podél ní měly být umístěny exkluzivní 
obchody, nejlepší hotely a restaurace i honosné obytné domy. Součástí celého řešení 
byla i široká a v celé ploše vytápěná městská třída, jako propojení radiálních ulic. Je 
pochopitelné, že takový projekt nebyl realizován. Jeho hlavní idea však nebyla úplně 
zapomenuta a lze ji v podstatě považovat za předzvěst londýnského metra, které se 
ještě s parním pohonem začalo stavět na stejném principu o osm let později. 
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Pojem „lineární město“ však poprvé použil až španělský inženýr Arturo Soria y 
Mata. Nazval tak jednu ze svých úvah o Madridu publikovanou v roce 1882. Kromě 
dopravních hledisek se odvolával také na jiného španělského inženýra Ildefonsa 
Cerda a jeho plán na rozšíření Barcelony. Soria lineární město popisoval jako město 
formované jednou ulicí, nekonečný pás, v jehož prostředku povede železnice, 
tramvaj, vodovod, plyn a elektřina. Roku 1894 byla založena Madridská společnost 
pro urbanizaci s cílem postavit 50 km dlouhé lineární město. Tento velkorysý projekt 
byl však nakonec realizován v podstatně menším měřítku. 
 
Cerdův plán z roku 1859 madridské ministrestvo prezentovalo jako vzorový pro jiná 
španělská města. Jeho základem je jednoduchá šachovnice pravidelných bloků, které 
mají skosená nároží, neuzavřené obvodové obestavění a velký podíl vnitřní zeleně. 
Cerda dále pracoval na rozvoji barcelonského regionu a zabýval se myšlenkou 
protolineárního města, kde byly jednotlivé zóny bydlení a dopravy sestaveny do 
pásů. Ve svém životním díle, pětisvazkovém spisu „Generální teorie urbanizace“ 
snad poprvé použil termíny urbanizace a urbanismus v dnešním smyslu. Dílo je 
uvedeno nadčasovým motem „ruralizovat město a urbanizovat venkov“. 
 

 
6. Berlín 
 
 
Hlavní město Pruska v diskuzích o urbanistickém rozvoji velmoměst obvykle 
sloužilo jako odstrašující příklad. Hobrechtův plán z roku 1862, který on sám 
pregnantě vyjádřil jako „kresebně vyjádřený policejní předpise“, umožnil maximální 
zastavění pozemků a dal vzniknout typickým berlínským blokům.  
Ze dvou měst či dvojměstí – Berlína a Cöllnu, z nichž každé leželo na jedné straně 
důležitého přechodu přes řeku Sprévu, se počátkem 18. století stalo hlavní město 
Pruska, rezidence jeho kurfiřtů a později i krále. Ti si na západním břehu Sprévy 
postavili palác, od něhož vedla přímá alej (dnes Unter den Linden) do královské 
obory (dnes Tiergarten).  
Podél této reprezentační aleje založili v 18. století pruští králové předměstí na 
pravidelných klasicistních půdorysech. Po ostatním obvodu města vyrůstala dělnická 
a průmyslová předměstí, která však dvůr příliš nezajímala. Pruští králové měli velký 
zájem nejen na mocenském posilování své říše, ale také na růstu do té doby nepříliš 
významného hlavního města. V roce 1807 byl proto vydán „Edikt, týkající se 
usnadnění získávání a volného používání pozemkového majetku“, který měl do 
Berlína přilákat další obyvatelstvo. Tento krok pochopitelně odstartoval nebývalou 
pozemkovou spekulaci a ukázalo se, že výstavbu města je třeba určitým způsobem 
usměrňovat. (V roce 1800 bydlela jen třetina obyvatel Berlína ve vlastním bytě, což 
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se kolem roku 1860 výrazně změnilo. Vlastníky bytů však byla pochopitelně 
především buržoazie.)  
V roce 1817 proto Karl Friedrich Schinkel vypracoval zastavovací plán vnitřního 
města, na jehož základě však bylo vystavěno jen několik málo veřejných budov. Z 
dalších podobných pokusů je zajímavý celkový plán města zahradního architekta 
Josepha Linného, který ve městě a po jeho obvodu navrhoval parkové aleje a zelené 
pásy, do jisté míry předjímající Haussmannův plán přestavby Paříže. Takové řešení 
však bylo příliš idylické a neodpovídalo potřebám prudkého růstu města. 
Důležitější byl nový stavební řád stanovující, že „regulační čáry budov, ulic a 
náměstí jsou určovány policejním presidiem“.  
Tento stavební řád platící až téměř do konce století umožnil charakteristické 
berlínské zastavění 19. století tzv. činžovními kasárnami s minimálními dvory a 
maximálním zastavěním pozemku. Stavební řád totiž obsahoval především požární 
předpisy a naopak pravidla pro zastavění byla velice volná. Na ulicích širších než 15 
m bylo možné stavět libovolně vysoké domy, přičemž výška vnější i vnitřní fasády 
mohla být stejná. Minimální rozměr dvorů (5,3 x 5,3 m) byl odvozen od velikosti 
hasičských stříkaček.  
V roce 1859 byl vypracováním zastavovacího plánu historického jádra i předměstí 
podél Unter den Linden  (schváleného roku 1862) pověřen inženýr James Friedrich 
Ludolf Hobrecht, zaměstnanec policejního presidia. Musel dodržet velikost bloků 
klasicistních předměstí t.j. zhruba 50 x 150 m, on však vymezil bloky o rozloze až 
300 x 500 m. Mělo být věcí stavebních podnikatelů, aby stavební parcely dále dělili 
na své náklady místními ulicemi. K tomu však ve skutečnosti obvykle nedošlo, a 
velké bloky byly děleny na úzké a mimořádně hluboké parcely, umožňující stavbu 
několika domů za sebou, oddělených minimálními odstupy tzv. zadních dvorů. 
Zároveň tyto obrovské bloky umožňovaly umísťovat uvnitř obytného zastavění velké 
průmyslové závody nebo skladové areály, čímž se dále zhoršovaly hygienické 
podmínky. 
Již ve své době byl Hobrechtův plán vystaven ostré kritice. Vytýkaly se mu nejen 
velké bloky, umožňující husté zastavění, ale také úplná absence zeleně, téměř stejná 
šířka všech ulic, opomíjení funkčního zónování i chybějící diferenciace způsobů a 
výšky zastavění. Plán byl kritizován i liberálními kruhy, protože podle nich svými 
striktními regulačními opatřeními příliš zasahoval do pozemkového vlastnictví 
soukromníků. Hobrecht sám svůj plán nazýval „kresebně vyjádřeným policejním 
předpisem“ a rozhodně si nekladl žádné vyšší cíle. Přesto byl však jeho plán 
dodržován a dodnes stojí v Berlíně celé městské čtvrtě s hustým a převýšeným  
zastavěním, bez zeleně a bez jakýchkoliv koncepčních představ. Právě pro tyto 
vlastnosti se stal Hobrechtův projekt jedním z nejvýznamnějších podnětů diskusí o 
teorii stavby měst a zvláště ke vzniku urbanistických teorií rodících se velkoměst 
přispěl významněji než mnohé jiné, daleko kvalitnější urbanistické projekty.24 

                                                 
24 BRENDGENS, G, KÖNIG, N. Berlin Architektur. Berlin : Jovis Verlag, 2004. 
Bready, J. W.: Lord Shaftesbury and Social-Industrial Progress, George Allen and Unwin, London 
1926. 
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7. Vídeň 
 
 
V polovině 19. století byla sice Vídeň z hlediska počtu obyvatel třetím největším 
městem Evropy, neměla však předpoklady proto, aby mohla konkurovat světovým 
metropolím. Její nevelké historické jádro bylo totiž stále sevřeno hradbami a na 
velkých živelně rostoucích předměstích bylo možné najít jen několik pozoruhodných 
stavebních souborů. O rozšíření hradeb Vídně se ale uvažovalo již od 18. století – 
roce 1716 připravoval Karel VI. odstranění hradeb a spojení historického jádra s 
předměstími. V roce 1809 Vídeň kapitulovala před Napoleonem a Francouzi vyhodili 
do povětří celý úsek opevnění na jihovýchodním okraji města, což se využilo k 
úpravě jeho obvodu. Postupně bylo představeno několik návrhů na rozšíření a úpravu 
města.  
Definitivně o přestavbě vídeňského centra rozhodl krátce po svém nástupu na trůn 
František Josef I.. Císař osobním dopisem žádal ministra vnitra A. Bacha, aby se co 
nejdříve přistoupilo k rozšíření vnitřního města s ohledem na jeho spojení s 
předměstím. Ddopis obsahoval i myšlenku vytvoření okružní třídy kolem 
historického jádra a rozmístění významných veřejných budov na území, které se 
uvolní zbořením hradeb. Vídeňská armáda však se zbořením hradeb rozhodně 
nesouhlasila a policie naopak navrhovala obehnat zdmi i předměstské dělnické 
čtvrtě, aby tak ochránila město před rebeliemi. Koncem ledna 1858 byla ale přece 
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vypsána soutěž na rozšíření města a na základě 85 předložených návrhů, z nichž 
porota vybrala 8 nejlepších (projekt Ludvíka Förstela, projekt dvou tehdy 
nejvýznačnějších profesorů architektury Eduarda van der Nülla a Augusta Siccarda 
von Siccrdsburg, třetím byl projekt knížecího architekta rodu Kinských Friedricha 
Augusta von Stache. Po soutěži byl sestaven výbor, složený ze tří členů poroty a 
autorů tří nejlepších návrhů, který byl pověřen vypracováním definitivního plánu. K 
„Definitivnímu pozemkovému plánu“ z roku 1859 byla připojena také zdůvodňující 
zpráva, v níž byly dle důležitosti seřazeny hlavní požadavky na nové město. Na 
prvním místě stály vojenské požadavky a regulace Dunajského kanálu včetně 
založení nábřeží. Dále měla být vybudována okružní třída a regulováno vnitřní 
město. Byl vydán nový stavební řád, pracovalo se na katastrálních mapách a do roku 
1866 byly hotovy regulační plány všech vídeňských předměstí. Roku 1865 byla 
otevřena celá okružní třída Ringstrasse. Výstavba ve Vídni se sice nemohla rozsahem 
rovnat Paříži, ale přesto zde bylo jen za 30 let v pásmu Ringstrasse postaveno přes 
500 soukromých a veřejných budov a stavebních souborů, bylo založeno 90 nových 
ulic a náměstí. Při asanaci historického jádra bylo postaveno přes 1500 nových domů 
a téměř 3000 jich bylo přestavěno. Asanační zásahy zde však velmi poškodily 
historický ráz města. Ještě na konci století bylo 1200 domů v historickém jádru 
označeno jako dopravní překážky a dvě třetiny z nich byly skutečně zbořeny. V roce 
1890 bylo k Vídni připojeno 34 předměstí, takže území města se třikrát zvětšilo a 
počet obyvatel vzrostl z 0,5 na 1,4 milionu. 
V roce 1892 byla vypsána soutěž na „Získání návrhů generálního regulačního plánu 
pro celé území vídeňské obce“ a dvě hlavní ceny v ní získali Otto Wagner a Josef 
Stübben. Záhy byla vytvořena Kancelář pro regulační plán, která se zabývala 
dlouhodobým rozvojem Vídně s výhledem až do 30. let XX. století. 
Narozdíl od Haussmanna, jehož přestavba Paříže byla výsledkem racionáních úvah, 
motivovaných strategickými ohledy a především ohledy na rostoucí význam městské 
dopravy, Otto Wagner se problémy města zabýval také z hlediska architektonicko-
uměleckého. Ačkoliv ve svých racionalistických a funkcionalistých zásadách 
zdůrazňoval především účel, neopomíjel též umělecký výraz odvozený z klasické 
architektury. Vyžadoval, aby účel byl vždy posvěcen uměním. Požadavkům 
moderního města i z jeho pohledu nejlépe vyhovovala dlouhá a rozměrná arterie, 
narozdíl od Haussmanna však požadoval, aby výsledkem bylo město, jako umělecké 
dílo působící na své obyvatele. Ve své studii Die Grosstadt z roku 1911 vysvětluje, 
že v současném městě, kde převažuje počet obytných budov nad počtem budov 
veřejných, dochází ke vzniku uniformní uliční plochy. Žádá, aby tato uniformita byla 
pozdvihnuta k monumentalitě tím, že je ve vhodných místech „umělecky“ přerušena. 
V duchu barokních urbanismu mají být pak v těchto přerušeních vytvářena náměstí s 
munumentálními veřejnými budovami a pomníky. Wagner zdůrazňoval též 
didaktickou funkci velkoměsta, které má v lidech rozvíjet smysl pro urbanistické 
prostředí. 
V roce 1912 vypracoval teoretický návrh velkoměstské čtvrti, který byl sice 
aplikován na Vídeň, ale měl být obecným vyjádřením ideální podoby průmyslové 
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metropole. Vycházel z představy neomezeného růstu města v radiokoncentrické síti 
tvořené modulovými jednotkami. Těmito jednotkami byly městské čtvrti pro 100 a 
až 150 tisíc obyvatel.  
Jako významný předchůdce moderní racionální architektury byl Wagner inspirativní 
rovněž z hlediska architektonického – opustil dekor zatížený renesanční a barokní 
tradicí a využíval klasické tvarosloví redukované na elementární geometrické formy. 
Začaly se tak uplatňovat ploché stěny s plošnou dekorací nabízející architektovi 
prostor pro vlastní stylistickou interpretaci.  
 
Podél Ringstrasse byly vystavěny honosné domy napodobující aristokratické paláce s 
velkorysými apartmá. Ve druhé polovině 19. století chrlily vídeňské stavební firmy 
celé čtvrti takových domů, po kterých lačnili úspěšní obyvatelé prosperující 
metropole. Jedním z prvních „činžovních paláců“ byl Heinrich Hof, který byl roku 
1861 postaven na prostoru šesti parcel naproti Opěře. Monumentální stavbu se třemi 
vnitřními dvory a čtyřmi nárožními věžemi navrhl pro majitele úspěšné cihelny 
Heinricha Drasche architekt Theophill von Hansen. Dalším příkladem je 
apartmánový dům architekta Otto Wagnera vystavěný roku 1888 na 
Universitatsstrasse či méně velkorysý dům na Linke Wienzeile z roku 1898. Tyto 
domy však neřešily celkový nedostatek bydlení a naopak zvyšovaly napětí na 
předměstích.  
 „V našich vídeňských bytech nelze žít levně a obvykle ani komfortně. Nebyly totiž 
vystavěny za účelem nabídnout dostupné bydlení, ale jako objekty spekulace, které 
měly domácím pánům umožnit cestu k buržoázní kariéře. Nikdo z nich dům nestavěl 
proto, aby v něm bydlel, ale proto aby mohl jednotlivé byty výhodně pronajmout.  
Z venku proto domy vypadají honosně, uvnitř jsou to jednoduché baráky.“,  
napsal v roce 1860 Rudolf Eitelberger svému příteli.25 
 
Fasády dělnických činžáků byly od apartmánových paláců buržoazie téměř k 
nerozeznání. Vnitřní uspořádání domů rozdělených na miniaturní bytové jednotky 
však bylo jako z jiného světa. Na každém patře bývala dlouhá, úzká, málo osvětlená 
a špatně odvětraná chodba, z níž se vstupovalo do bytů. Jednotlivé byty se pak 
nejčastěji skládaly jen z kuchyně a pokoje řazených za sebou. Vodovodní kohoutek a 
několik společných záchodů bývalo umístěno na chodbě. V těchto ubohých 
hygienických podmínkách žilo běžně až deset osob v jednom pokoji. Vzhledem k 
vysokému nájemnému totiž řada rodin svů jediný pokoj dále pronajímala. Jeden z 
největších činžovních domů byl postaven v roce 1859 na Schimmelgasse. Tento 
čtyřpatrový dům nabízel 209 bytů. V roce 1873 zde bydlelo 1600 osob, z nichž 
mnozí bydleli ve sklepě nebo na půdě. Dům byl poprávu nazýván Úlem.  
 

 

                                                 
25 KAISER, G., PLATZER, M. Architecture in Austria. Basel : Birkhäuser, 2006. 
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8. Praha 
 
 
V roce 1893, kdy své brány otevřela Chicagská světová výstava, podepsal ve Vídni 
císař František Josef I. zákon, umožňující vyvlastnění domovního fondu, což 
umožnilo asanaci velké části pražského Starého Města.  
V pokonstitučním období, kdy bylo v celé rakousko-uherské monarchii třeba řešit 
množství nahromaděných problémů všeho druhu, začala vzbuzovat pozornost i stále 
ještě provinční Praha. Bylo třeba vyřešit otázky související s vývojem představy o 
kapitalistickém velkoměstu. V tomto procesu stála vždy na prvním místě úvaha 
městské správy o fungování města na moderní úrovni, především však otázka 
finanční, hygiena, posléze i doprava. Ze záznamů z jednání rady kr.hl. města Prahy 
vyplývá zvýšení zájmu o problematiku ozdravění města od roku 1876. 
Na základě porovnání statistických údajů ze sčítání lidu v letech 1869 a 1879 se 
ukázalo, že v Praze (Starém a Novém Městě, Menším Městě, Hradčanech a Josefově) 
bylo za uplynulých deset let postaveno jen jedenáct nových domů, zatímco na 
předměstích osmdesát sedm. V Praze nastal úbytek obyvatel o 1,2 %, tedy o 1869 
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lidí a na předměstích jejich počet naopak stoupl. Praha při tom měla v té době 531 
volných parcel k zastavění. 
Jako nejvýznamnější zábrany, bránící rozvoji stavebního podnikání ve vnitřní Praze, 
byla uváděna na prvním místě vysoká činžovní daň, nevýhodná oproti předměstí a na 
místě druhém pak úzké křivolaké uličky. Řešena byla rovněž otázka inundace, 
protože celé území Josefova a části Starého Města trpělo záplavami. Stále zvyšující 
se požadavky na bytový standard vedly v posledních třech desetiletích 19. století k 
poklesu počtu obyvatel historických pražských měst. Úměrně tomu vzrostl od roku 
1850 do roku 1900 počet domů na území Vinohrad a Žižkova ze sedmi desítek na 
více než 2000, počet obyvatel z 274 na více než sto tisíc. Za tutéž dobu vyrostl 
Karlín ze 174 domů s 2500 obyvateli na více než 400 domů s téměř dvaceti tisíci 
obyvateli a Smíchov z 200 domů s 2500 obyvateli na více než tisíc domů s téměř 
padesáti tisíci obyvateli. 
 
Domácí odborníci se vydávali do světa a vraceli se s podnětnými návrhy na zlepšení 
pražské situace vzhledem k modernizaci hygienických zařízení. V roce 1884 se stal 
městským fyzikem Jindřich Záhoř, lékař a neúnavný organizátor zdravotnictví, autor 
spisů Cholera asiatica a Zprávy o pohybu jednotlivých infekčních nemocí v Praze.  
Ve své funkci podnikl delší cestu po Evropě, aby poznal „zdravotní podniky“ ve 
velkých městech. V cestovní zprávě popsal asanaci v Neapoli, kde roku 1884 řádila 
cholera a kde byly v závadném území zbořeny všechny domy a založena nová čtvrť. 
Na základě zprávy městského lékaře Vladimíra Preiningera o sociálních a 
zdravotních poměrech Josefova byl následně schválen vyvlastňovací asanační zákon, 
který vstoupil v platnost počátkem roku 1893. Skutečná asanace začala v roce 1895, 
ve srovnání s dalšími evropskými městy tedy se značným zpožděním. 
V kolektivní paměti sice přetrvává obraz asanačního řádění v podobě Mrštíkovy 
emotivní Bestia triumphans, bezohledného bourání pražského ghetta s tajemnou 
atmosférou křivolakých uliček, rozhodnutí městské rady však zjevně nevycházelo z 
libovůle, ale z faktů. Úvahy o přestavbě Josefova a části Starého Města, podložené 
statistikami všeho druhu, nabraly rychlého spádu zejména na základě zjištění, že toto 
území postrádá historickou strukturu obyvatelstva, a že zde žije naprostá převaha 
chudiny bez rozdílu vyznání. Roku 1904 píše časopis Zlatá Praha o asanaci takto: 
„Dnes jdeme-li procházkou do končin starého ghetta, nalezneme již jen jeho zbytky. 
Děsíme se skoro nad labyrintem pelechů, v nichž po staletí bydleli lidé a skoro se 
otřeseme, přijdeme-li do částí dosud obydlených při pomyšlení, že tam ještě jsou. Na 
rozvalinách ghetta roste nové moderní město. Povinná daň minulosti bude odevzdána 
zachováním význačných budov a míst…“ . Nutno zde však podotknout, že tento 
skutečně ozdravný proces, který byl patrně jediným možným řešením, se týkal 
výhradně Josefova a části Starého Města. Po schválení asanačního zákona až do 
přelomu století se však bohužel začaly množit případy „asanací“ i mimo tuto oblast. 
Týkaly se například odstranění Krocínovy kašny na Staroměstském náměstí, zboření 
Melantrichova domu, ačkoliv stál již mimo asanační zónu. Kolem roku 1895, kdy 
„asanačnímu řádění“ padly za oběť barokní domy na severní straně Staroměstského 
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náměstí a prelatura sv. Mikuláše, vystoupila veřejnost s bojem za Starou Prahu. Šlo o 
boj ostrý a úporný, který však přinesl ovoce – radnice ustoupila například od bourání 
novoměstských kostelů či domu U Vejvodů. 
F. Kafka píše: „Stále v nás žijí ty tajuplné uličky, temná nároží, slepá okna, špinavé 
dvory, hlučné hospody i tiché hospůdky. Procházíme se po širokých ulicích nového 
města, ale naše kroky i pohledy jsou nejisté. Uvnitř se chvějeme tak jako dřív ve 
starých uličkách bídy. Naše srdce se dosud ničeho nezbavila. Nezdravé staré ghetto 
je pro nás mnohem skutečnější než hygienické okolí. Procházíme ve snu a i my sami 
jsme přízraky minulých časů.“  
 
V zásobování domů užitkovou vodou měla Praha za evropskými velkoměsty značné 
zpoždění. Ve druhé polovině 19. století se pražská městská aglomerace začala 
rozšiřovat o nové průmyslové části – samostatné obce Smíchov, Karlín, Libeň, 
Vysočany, Holešovice a další. Počet obyvatel prudce narůstal a hygienické 
podmínky v domech obývaných chudinou se stávaly neudržitelnými. Splašky 
odváděné do Vltavy při častých povodních pronikaly do spodních vod a přečerpány 
do studní a kašen způsobovaly epidemie břišního tyfu, cholery a úplavice. 
Teprve v osmdesátých letech 19. století byly v Praze vybudovány vodojemy, pomocí 
nichž byla říční voda pod tlakem čerpána do domů. Zásadní změnu pro obyvatele 
vnitřní Prahy pak znamenalo dobudování Pražské vodárny v Podolí v roce 1885. Až 
do té doby zásobovaly město užitkovou vodou staré renesanční vodárny a pitná voda 
se získávala z místních studní. Nová vodárna na parní pohon čerpala spodní vodu 
smíšenou s filtrovanou vodou vltavskou a rozváděla ji k jednotlivým bytům. Brzy se 
však ukázalo, že celkový zdravotní stav obyvatel Prahy ovlivnila filtrace říční vody 
jen málo, pouze se statisticky snížila úmrtnost na tyfus. Městská rada proto hledala 
pro Prahu dostatečný zdroj pitné vody a roku 1899 bylo zemským zákonem určeno 
čerpání z pramenné oblasti kolem Káraného (zdejší zdroje slouží Praze dodnes). 
 
Ani fungující kanalizace se Praha nedočkala dříve než na konci 19. století. Do té 
doby se splašky nadále vylévaly na dvorky a zahrádky. Fekálie se hromadily v 
žumpách, jejichž obsah byl v lepším případě odvážen kamsi v bečkách, mnohem 
častěji ale přetékal a proudil po ulicích až do vodotečí. Čistěním ulic a žump se pak 
zabývali 
lidé společensky stojící téměř na úrovni katova pacholka (V 15. století bydleli tito 
čističi u hradeb Starého Města v oblasti dnešní Řásnovky, zvané „mezi králi stok“.). 
V ulicích byly budovány rigoly a strouhy, nejprve vyplněné dřevem a později 
dlážděné (po roce 1329). Spoléhat se dalo jen na vydatný déšť. 
V polovině osmdesátých let 18. století si pražští radní uvědomili, že hlavní 
překážkou úspěšného čistění pražských ulic je absence podzemních stok. Nařídili 
proto vybudování „hlavních kanálů“ v ulicích, do kterých by ústily odpadní roury z 
jednotlivých domů. Podobně jako dnes měly být náklady na stavbu hrazeny z 
obecních financí a přípojky si měli zaplatit majitelé domů sami. Magistrát stanovil i 
roční poplatky za užívání kanalizace. Politické události, zvláště válka proti revoluční 



 34

Francii, však budování kanalizace zastavily. Původní návrhy prošly množstvím změn 
a do roku 1830 vzniklo celkem 44 km podzemních stok s 35 výpustmi do Vltavy. 
Skvrnkami na kráse tohoto díla však byly mnohé technické nedokonalosti (špatné 
vyspádování, propustnost dna apod.).  Odpadní voda se navíc vracela zpátky do 
Vltavy bez jakéhokoli čištění. 
Roku 1884 byla pražským zastupitelstvem vyhlášena soutěž na řešení pražské 
kanalizace. Rozhodnutí o vítězném návrhu však komplikovaly nejrůznější politické 
zájmy, a proto byl nakonec povolán „nezávislý“ zahraniční odborník Sir William 
Heerlein Lindley, stavební rada z Frankfurtu nad Mohanem. Ten dva předvybrané 
projekty zamítl a navrhl, že vytvoří projekt vlastní, který předložil roku 1893. 
Kanalizační soustavu v něm rozdělil do dvou výškových pásem, větší profily stok 
umožňovaly postupné rozšiřování kanalizované oblasti a veškerá odpadní voda 
končila v mechanické čističce odpadních vod v Bubenči. Určeným materiálem pro 
výstavbu byly cihly. Velkorysosti projektu odpovídaly stavební náklady, které 
projektant určil na 6, 5 milionu zlatých, i pozornost významných osobností, které se 
mu zvláště během stavby dostávalo. Čistírna, dokončená roku 1909 dokázala denně 
vyčistit 60 000 m3 splašků od 550 000 obyvatel, tedy 21 900 000 m3 splašků za rok.  
Zvýšenou potřebu budování nových odpadních stok vyvolalo až vytvoření Velké 
Prahy v roce 1920. 
Fungujícím vodovodem a kanalizací byla tedy Praha vybavena až po roce 1880. 
Teprve tehdy se koupelny a splachovací záchody mohli stát součástí jednotlivých 
bytů, což přineslo zásadní dispoziční proměny.  
 

 
 
 

II. Dům 
 
 
 
 
V předcházející kapitole jsme si ukázali, že pomyslná funkční, sociální i symbolická 
mapa řady měst se během několika let 19. století změnila k nepoznání. Tehdy 
vzniklo moderní velkoměsto takové, jaké známe dnes, se všemi svými klady a 
zápory. V této kapitole nás bude zajímat, jak na veškeré změny reagoval obytný 
dům. 
Počet obyvatel vzrůstal a průmyslem zbohatlá buržoazie toužila po reprezentaci 
svého postavení. Pro rodinné paláce už ale ve vnitřních městech nebylo místo a tak 
se hlavním nositelem stavební reformy stal více či méně luxusní činžovní dům. 
„Způsoby života jednotlivců, jež se sobě denně více podobají, zatlačily značně dům 
rodinný, předpisy stavební způsobily ostatní a tak musela povstati konečně naše 
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dnešní uniformita domů nájemných.“26, píše Otto Wagner. Ačkoliv typologický 
původ těchto domů lze hledat v kopii palácové formy (včetně zdobného průčelí), 
základem je zde umění stavitelské, které podle prognóz vídeňského architekta 
postupně dospěje až k „hladké ploše“. Od buržoázních domů, „jež mají v hlavním 
poschodí větší, i na venek vyznačený byt majitelův,“27, jde vývoj směrem k množství 
menších, snadno pronajímatelných bytů. 
Jednou z hlavních starostí městských správních orgánů se stalo ubytování masy 
obyvatel, kteří přicházeli za prací a jejichž majetkové poměry bývaly žalostné. Vyšší 
vrstvy měšťanstva životní podmínky těchto lidí dlouho přehlížely. Na základě objevů 
medicíny se však ukázalo, jaké nebezpečí chudinské příbytky pro zbytek města 
představují.  
V předcházejícím období už se těchto míst vysoké koncentrace chudiny obávali 
strážci pořádku a veřejných mravů. Ve druhé polovině 19. století však do hry 
vstupují nadace a dobročinné spolky, jejihž původ je možné najít v Anglii. 
Z iniciativy těchto organizací pak vznikají první projekty sociálního bydlení. Od 
sociálních kasáren, jejichž hlavním úkolem bylo chudinu izolovat, se postupně 
objevují stále propracovanější projekty hledající optimální řešení, jak s minimálními 
náklady nabídnout pěkné bydlení. Obyvatelstvo těchto bytů bylo třeba naučit 
zvyklostem městského života. V některých případech „sociální aspekt“ architektury 
selhal, ale řada staveb s úspěchem nabídla hmotný půdorys fungujícího městkého 
života. Když se podařilo nalézt vhodné způsoby dispozičních řešení, pozornost se 
mohla soustředit na hledání odpovídajícího architektonického výrazu těchto budov. 
 
 
 
Důležitou roli ve vývoji bydlení hrály světové výstavy, na nichž jednotlivé velmoci 
poměřovali své síly. V roce 1851 v londýnském Crystal Palace představili Angličané 
civilizační výkřik: splachovací záchod. Londýn v té době ovšem nebyl vybaven 
kanalizací, takže epochální vynález způsobil zahlcení Temže páchnoucími splašky. 
Až když lékaři zjistili, že právě voda přenáší choleru, bylo rozhodnuto o vybudování 
kanalizační a vodovodní sítě.  
V Hyde Parku byl v rámci výstavy postaven vzorový dvoupatrový dělnický dům 
architekta Henry Robertse. V obou podlažích byly byty s vlastní předsíní, kuchyní, 
záchodem, jídelnou, ložnicí rodičů a dvěma dětskými pokoji. Kuchyň měla 
vodovodní kohoutek a výlevku, šachtu na odpadky a odvětranou spíž. Revoluční 
bylo i užití izolačních a ohnivzdorných materiálů a konstrukcí.  
Největší stopu však Světové výstavy zanechaly v Paříži, kde jich do roku 1900 
proběhlo celkem pět. Kromě Eiffelovy věže a Grand Palaise bylo u příležitosti výstav 
vystavěno také Orsayské nádraží (dnes Mussée d’Orsay) či první trasa metra. 
Myšlenku britské přehlídky průmyslu Francie obohatila o beaux-arts, přehlídky krásy 

                                                 
26 WAGNER, O. Moderní architektura. Praha : Jan Laichter, 1903. 
 str. 13. 
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a řemeslné dokonalosti. V roce 1867 však francouzští organizátoři vnesli do 
výstavního areálu také sociální otázku skrze expozici dějin práce. Na místo 
předvádění jednotlivých výrobků začaly být od té doby preferovány důkladněji 
propracované tematické celky, obsahující současně i historickou dimenzi. V roce 
1878 byla v Paříži představena expozice zaměřená na hygienu a zdravotnictví. Na 
celých 7600 m2 pak byly roku 1889 vystaveny dějiny bydlení. 28 Autorem expozice 
byl architekt Charles Garnier, který touto formou prezentoval výsledky svých 
antropologických a etnografických studií. Podle Garnierových návrhů byly na 
Martových polích vystavěny čtyři desítky starodávných příbytků od pravěké jeskyně 
po renesanční dům. Z nedostatku času i financí si následující období museli 
navštěvníci nastudovat sami. Nakladatelství Hachette při té příležitosti vydalo 
Garnierův průvodce po expozici „Guide historique à travers l’exposition 
[universelle] des habitations humaines“. 
 
Na pařížské výstavě v roce 1867 byl představen vynález, který společně s ocelovými 
rámovými konstrukcemi umožnil plné využití městských center. Řeč je samozřejmě 
o výtahu. První moderní výtah zkonstruoval Američan Elisha Graves Otis v roce 
1853. Primitivnější formy výtahů se výjimečně objevovaly již dříve, ale Otis poprvé 
použil princip podobný dnešním konstrukcím výtahů: byl po stranách vedený 
vodítky a měl bezpečnostní zařízení (tzv. zachycovače, které v případě přetržení lana 
zabrzdily kabinu výtahu u vodítka). Otis na svůj vynález získal patent v roce 1854 a 
o tři roky později byl komerčně využit v newyorkském obchodním domě E. V. 
Haughwout Co. Obsluhoval pět podlaží a jezdil na tehdejší dobu neuvěřitelnou 
rychlostí 0,2 m/s (dnes je běžná rychlost do 2,5 m/s). 
Výtahy té doby měly parní pohon, případně pohon hydraulický – do válce pod píst se 
čerpala voda (dnes hydraulický olej), která píst zvedala. Výtah s elektrickým 
pohonem sestrojil známý německý elektrotechnik a podnikatel Werner von Siemens. 
Roku 1880 Siemens svůj vynález představil na průmyslové výstavě v Mannheimu. U 
Siemensova výtahu byl elektromotor umístěn přímo pod podlahou kabiny. U 
pozdějších výtahů byl motor umístěn nad nejvyšší podlaží, kde poháněl lanový 
buben. Nakonec převládl způsob, kdy je lano přehozeno přes lanovnici – na jedné 
straně je lano kabiny a na druhé lano závaží (tzv. trakční nebo lanové výtahy).  
Tak se vyřešily hned dva problémy: umožňovalo to staronové použití závaží a úsporu 
energie a zároveň konstrukci výtahů pro mrakodrapy (kde byly výtahy s bubny 
nepoužitelné, neboť vzhledem k délce lana by tyto bubny dosahovaly neúnosných 
rozměrů). 
Krátce po představení novinky na světové výstavě, nechal Napoleon III. vybavit 
hydraulickým výtahem své sídlo v Saint-Cloud. V 70. letech se v luxusních 
pařížských domech objevuje výtah lanový. Jeho rozšíření však nastalo až po roce 
1900. 

                                                 
28 AGULHON, M., DUBY, G. (dir.). Histoire de la France urbaine, tome 4, La Ville de l’âge 
industriel, Paris : Le Seuil, 1983. 
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V Čechách se výrobou výtahů zabývala firma Breitfeld – Daňek (pozdější ČKD). 
První výtah vyrobila již roku 1876 a instalovala jej v pivovaru v Litoměřicích. Pohon 
obstarával parní stroj. První elektrický výtah s tlačítkovým zařízením, tak jak jej 
známe dnes, jezdil v pražském hotelu Modrá hvězda. 
 
Pro naznačení vazeb mezi vývojem bydlení různého stupně komfortu, uvádíme v této 
části jednotlivé příklady v rámci dělení na bydlení pro sociálně slabší (neboť v 
tomuto období ještě zcela neodpovídá pojem sociální bydlení), bydlení střední třídy a 
bydlení luxusní. Vzhledem k tomu, že hlavní důraz je kladen na vývoj v Paříži, 
uvádíme jako příklad bydlení středních a vyšších tříd typické činžovní domy vzniklé 
z nařízení a regulací vydaných baronem Haussmannem. Luxusní bydlení do 
celkového vývoje v tomto období příliš nezasahuje, proto je zde zastoupeno pouze 
několika výjimečnými příklady. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Bydlení sociálně slabších 
 
 
Masívní migrace venkovského obyvatelstva do měst znamenala prudký vzrůst 
sociálně slabších vrstev, pro které se dramaticky nedostávalo bytů. Jak jsme naznačili 
v předchozí kapitole, výsledkem byli přelidněné byty, nuzné hygienické podmínky 
 a epidemie smrtelných nemocí. V takových podmínkách nebylo možné védst 
plnohodnotný život. Útěchu proto přinášel alkohol a další smilstva proměňující 
chudinské čtvrti v peklo.  
Snaha o zajištění odpovídajícího sociálního bydlení proto byla v 19. století novinkou 
a zároveň nutností, neboť dramatický stav chudinských čtvrtí ohrožoval zbytek 
obyvatel města. Propukaly zde rychle se šířící epidemie stejně jako pouliční vzpoury 
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a lidová hnutí. K tomu, aby si bohaté měšťanstvo uvědomilo, že ozdravení města a 
zlepšení životních podmínek chudiny je také v jejich zájmu, bylo však zapotřebí řady 
náročných výzkumů, které ukázaly přímou souvislost mezi nemocemi a bakteriemi 
žijícími všude kolem.  
Myšlenka bydlení pro chudé je spojena s osvícentsvím, sociální utopií a především 
s programem moderny. Podobně jako později modernismus, už osvícenci a utopisté  
věřili, že skrze sociální aspekt architektury lze změnit společnost. Už Ledoux, Owen,  
Fourier či William Morris se zabývali hladáním harmonie a kooperace ve smyslu 
družstevnictví v nově urbanizované krajině, ale také sociálním pohledem na definici 
obydlí.29 
 
Paternalistické kolonie 
V průběhu 19. století se o zlepšení životních podmínek obyvatel zajímala celá řada 
průmyslníků. Uvědomili si totiž, že péče, kterou budou věnovat svým 
zaměstnancům, se jim vyplatí i z ekonomického hlediska. Někteří z nich se rozhodli 
pro stavbu samostatných sídlišť, umisťovaných obvykle v těsném sousedství jejich 
továren. Vzniklo tak několik pozoruhodných návrhů od vzorových textilních, 
železničních a továrních měst po návrhy utopických komun. Zde je třeba zmínit dva 
významné myslitele, kteří své dílo přímo založili na přesvědčení, že má-li se změnit 
člověk, musí se změnit jeho prostředí. Prvním je Charles Fourier, který své myšlenky 
vedl pouze v teoretické rovině, druhým pak Robert Owen, autor první vzorové 
kolonie New Lanark. 
V těchto koloniích se kromě bytů stavěly také dětská zařízení, školy, shromažďovací 
sály, obchody a pod. Pamatováno bylo vždy také na veřejně přístupné parky, jejichž 
prototypem byl v roce 1844 Birkenhead Park, založený ve stejnojmenném 
liverpoolském dělnickém předměstí podle projektu Josepha Paxtona (autora 
pozdějšího Cristal Palace v Londýně). 
Hlavní význam nevelkých vzorových kolonií XIX. století tkví v tom, že znatelně 
ovlivnily a obohatily myšlenky moderního urbanismu. Na svou dobu měly vysoký 
standard vlastních bytů i celkového vybavení, výrazně zlepšovaly životní podmínky 
chudších vrstev obyvatel a staly se jedním z inspiračních zdrojů myšlenky 
zahradních měst. 
 
Charles Fourier (1772–1837) 
Fourier patří bezesporu k nejinspirativnějším myslitelům utopického socialismu. Po 
klasických studiích nastoupil jako asistent v rodinném obchodu v Lyonu. V 
obchodních kruzích zůstal po celý život, dosahoval v celku průměrných výdělků, 
pouze za francouzské revoluce byl zcela zruinován. Od roku 1830 se věnoval 
převážně literatuře. Původní profese účetního zřejmě poznamenala jeho touhu po 
pořádku a jasném vymezení a klasifikování objektů, jevů i celých systémů. Vycházel 
z přesvědčení, že ve světě je soulad – vše co je, trvá z vůle Stvořitelovy, a řád 
                                                 
29 srov. URLICH, P. Návrat k úspornosti. Úsporné a ekonomické formy bydlení na pozadí 
společenských proměn 19. a 20. století. Fórum architektury a stavitelství. 1998, roč. 6,  č. 5, s. 6 – 9. 
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přírody je řádem lidského štěstí, totiž mohl by být řádem lidského štěstí, kdyby 
zákonodárci, vedení špatnou mravoukou nekazili souhru lidských náklonností. 
Společenský život stejně jako přírodní dění je ovládáno jediným a týmž zákonem – 
přitažlivostí. Člověk má podle Fouriera vrozenou zálibu ve střídání (práce, jídla, šatu, 
hudby, podívané atd.), má vrozený zájem pro tajemné věci, intrikování a soupeření 
(závodění, rivalitu), touží po současném uspokojování tělesných i duševních zálib a 
má smysl pro složitost  
a kombinaci. Fourier věřil, že na základě správného rozpoznáni těchto vášní jde lidi 
zorganizovat v dobrovolná sdružení (falanstéry). 
Falanstéra měla být jakýmsi rozsáhlým družstvem 1500-1600 osob různého věku, 
sklonů a vzdělání, výrobní i spotřební jednotkou. Jednotlivé falanstéry měly bydlet v 
rozsáhlých budovách se vším pohodlím, se společnou kuchyní, zábavními 
místnostmi atd. Neplatila zde rovnost, ale tři platební třídy, z nichž poslední byla 
zdarma – poskytovala totiž jen minimum požitků, a to třeba i bez práce (Fourier však 
věřil, že nikdo bez práce nevydrží). V souladu s lidskými zálibami měla být práce 
rozdělena, střídat se, nevysilovat, ale naopak bavit. Mělo tak dojít ke sblížení sféry 
práce a volného času. Protože projekt falanstéry počítal s volnou krajinou, její 
ekonomika měla být převážně zemědělská s doplňujícím lehkým průmyslem.  
Ve svých prvních spisech Fourier naznačil i fyzické rysy tohoto projektu: vzorem pro 
jeho půdorys byly Versailles, centrální křídlo bylo vyhrazeno veřejným funkcím 
(jídelna, knihovna, zimní zahrada apod.), zatímco v bočních křídlech byly dílny a 
karavanseráje (hostinské přístřešky). V díle „Traité de l’association domestique 
agricole“ z roku 1822 popisoval Fourier falanstéru jako miniaturní město, jehož ulice 
by měly tu výhodu, že by díky zastřešení nepodléhaly počasí. Velkorysost této 
stavby by zároveň nahradila maloburžoazní ubohost malých, volně stojících domků, 
které už tehdy zaplňovaly vnější okrsky měst. 
Fourierovi stoupenci se pokoušeli několik „falanstér“ uvést v život. První pokus byl 
proveden ve Francii roku 1832, tedy ještě za Fourierova života, ale selhal. Podobně 
zklamaly pokusy v Alžíru i v Americe. Nejdůslednější aplikací Fourierových 
myšlenek je projekt průmyslníka Godina ve francouzském městě Guise, který bude 
podrobněji popsán dále. 
 
 

Pasáž 
Myšlenka fouriérových krytých ulic vycházela z obchodních pasáží, které začaly být 
v Paříži budovány kolem roku 1820 jako vyhledávané úkryty před burácejícím 
městem. Jejich rozvoj umožnily důležité změny ve stavebnictví i společensko-
ekonomické situaci.  
Bohatnutí vyšších středních vrstev přijímajících kulturu přepychu vedlo k růstu 
výroby luxusních předmětů a došlo tak k demokratizaci a zároveň feminizaci luxusu 
(popř. pololuxusu) jak upozorňuje Gilles Lipovetsky.V architektuře se začaly 
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používat „nepravé“ stavební hmoty, železo a sklo, které nakonec daly výraz celé 
epoše.30  
Na společenském žebříčku počali po hlavách těch, kteří „jsou“ modré krve, stoupat 
ti, co něco „vlastní“.31 Henri de Saint-Simon už před Marxem odhalil, že jeho 
generace nebyla jen svědkem národní politické revoluce, ale celosvětové 
ekonomické a průmyslové revoluce, která vyžaduje novou moc, nové kádry, vědce a 
průmyslníky, kterými rozuměl jak inženýry tak dělníky. Říkal: „Ukáže se, kdo je pro 
společnost užitečný nebo neužitečný.“ Tito nový lidé předznamenali společnost 
druhého císařství a stali se inspirací pro balzakovské hrdiny – bohatý a lakotný 
obchodník Grandet, hamižný podnikatel a spekulant Gobseck, ctižádostivý 
Rastignak, student snažící se začlenit do pařížské vyšší společnosti. Po roce 1805 
reprezentuje takového pana chamtivce majitel měšťanského domu, který žene ceny 
nájemného vzhůru. Jemu a jeho blízkým tak zbývá dostatek volného času i peněz na 
toulání (fr. flâner) novým městem a objevování jeho tajemství.  
Žena dychtící po luxusnímu zboží, flaneur, jak Walter Benjamin nazval nového 
zahaleče zevlujícího a potulujícího se po městě, ti umožnili rozvoj pasáže jako nové 
tepny města. Podle Baudelaira je flaneur mužem davu, člověk těšící se luxusu 
volného času a hmotného zajištění mající prostředky k nekonečnému obdivování 
krásy moderního města a jeho žen, kontrolujících svůj šarm v noblesních zrcadlech. 
Město dosud není vybaveno kanalizací, vozovkami ani chodníky, a tak každý déšť 
promění ulice v bažiny. Elegantní měšťan oblečený podle poslední módy se proto 
velmi rád ukryje v pasáži, kudy kromě obchodů může vstoupit rovněž do kaváren, 
bálů či divadel. Průmysl se stal soupeřem umění a nové produkty jsou obdivovány 
uvnitř zasklených pasáží – stejně jako plynové lampy či zrcadla, kterými jsou 
vybaveny všechny pasáže, ale doma je má zatím jen málokdo.32 
Z architektonického hlediska je předobrazem pasáže galerie, která se od 15. století 
objevuje v zámcích a palácích Francie a Itálie. (V Paříži byla do jisté míry 
předobrazem také dlážděná ulička pro pěší, na které probíhal trh.)  
Vznik pařížských nákupních pasáží bývá datován rokem 1786. Tehdy vévoda 
orleánský Louis Philippe Joseph nechal okolo zahrady Palais-Royal vystavět nájemní 
domy s arkádami a obchody v přízemí. Podle návrhu architekta Victora Louise měl 
být komplex na jižní straně uzavřen kolonádou se střešní terasou. Její realizaci však 
bránily omezené finanční možnosti vévody, který proto nechal vystavět jen 
provizorní dřevěnou galerii. Tato dřevěná konstruce měla plnou střechu, která byla 
jen místy prosvětlena otvory. Uvnitř se návštěvníci mohli oddávat požitku z 
luxusního zboží, módy, lahůdek, divadel, voskových figurín, loutek či zpěváků. 
(Nejvíce zde však vynášelo „nejstarší řemeslo“.) Sláva těchto „galeries de bois“ 

                                                 
30 GIDEION, S. Construire en France, en Fer. Paris : Éditions de la Villette, 2000. 
31 GUERRAND, R. Une Europe en construction : deux siècles d‘habitat social en Europe. Paris : la 
Découverte, 1992. 
32 BENJAMIN, W. Dílo a jeho zdroj. Ed. Grebeníčková, R. Praha : Odeon, 1979. Paříž, hlavní město 
19. století, s. 67-78. 
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trvala do roku 1828, kdy se z nich stal shluk chátrajících chatrčí a nakonec byly 
strženy.   
Roku 1799 byla vystavěna pasáž du Cair a o rok později pasáž des Panoramas 
obdobné konstrukce. Tyto pasáže uvnitř domovních bloků kryla sedlová dřevěná 
střecha s dvěma světlíky umožňujícími vrchní osvětlení. Teprve roku 1808 byla 
vystavěna pasáž Delorme (dnes již neexistuje) s plně prosklenou střechou. Okolo 
roku 1820 se pro stavbu pasáží ustálil neoklasicistní kánon vyjadřující atmosféru 
obchodu, úctihodnost i určitou monumentalitu. Jednotlivé pasáže se pak lišily 
v kvalitě i kvantitě vnitřní výzdoby (štuk, mozaika, nástěnná malba), základní 
schéma však zůstává stejné – v přízemí a zvýšeném přízemí jsou obchody, v prvním 
patře byty nebo divadelní šatny.  
Ačkoliv je atmosféra 19. století v pařížských pasážích zakonzervována dodnes, jejich 
éra netrvala dlouho. Haussmann pařížany z přítmí těchto magických tunelů vyhnal na 
bulvár a luxusuchtivým zákazníkům nabídl nové obchodní domy. 
 

Robert Owen (1771–1858) 
Francouz Charles Fourier a Angličan Robert Owen byli vrstevníky. Jak bylo řečeno, 
Fourier byl skromný rentier, který se omezil na psaní knih a očekávání milionáře-
lidumila, jenž by mu umožnil proměnit sen ve skutečnost. Owen byl naopak bohatý 
textilní továrník.V deseti letech začal pracovat v textilní výrobě a v roce 1794 se stal 
majitelem velmi úspěšné manufaktury v Manchesteru. Po sňatku v roce 1789 
přesídlil do města New Lanark ve Skotsku a koupil zde řadu pozemků včetně 
velkého mlýnu. Do roku 1851 zde společně se svým partnerem Davidem Daelem 
vybudoval průmyslové město fungující komunity s velmi dobrým ubytováním i 
hygienickým vybavením, neziskovým obchodem, školou a výbornými pracovními 
podmínkami. O městě Lanark se díky jeho prvotřídním tkaninám i reformám ve 
prospěch dělnictva brzy mluvilo i v zahraničí. 
Owen zkrátil pracovní dobu, odstranil děti z tovární práce, zřídil školy, zlepšil 
standardy ubytování a vyvíjel propagandu pro zákonnou ochranu dělnictva. Vycházel 
z přesvědčení, že lidský charakter je výslednicí vlivů, které vycházejí ze sociálního 
prostředí. Chyba je proto v sociálních zařízeních a ne v přírodě. Škola je „továrnou 
charakterů“. Owen sám poznal, jak zhoubné je pro duševní vývoj pracujícího člověka 
špinavé, jednotvárné a zdraví podkopávající tovární prostředí s pracovní dobou až 17 
hodin denně, a proto podporoval zemědělskou práci (podobně jako všichni velcí 
reformátoři). Věřil, že nadejde nový mravní řád světa, z něhož zmizí nevědomost 
stejně jako chudoba, v němž nebude majetkové pýchy, kde se nebude pracovat pro 
chválu nebo ze strachu před trestem, kde nebude válek a “kde ani náboženství, ani 
láska, ani peníze nebudou rozdělovat člověka od člověka“.33 
Owen chtěl zlepšit výrobu a oběh statků skrze zemědělskou výrobu a došel tak k 
plánům, podobným Fourierově falanstéře. Asi 1200 osob mělo žít společně na 
velkém kusu půdy, kde by byla práce rozdělena a zorganizována tak, aby pro ně byla 

                                                 
33 CHOAY, F. L’urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965. 
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spíš zotavením než námahou. Sobectví by pak podle Owena zmizelo současně s 
příčinami,  které je zavinily, výroba by měla převýšit spotřebu do té míry, že každý 
by byl dostatečně zásoben. 
Owen chtěl původně takovou vzornou obec zřídit poblíž svého města New Lanark. 
Nakonec se ale rozhodl pro koupi velkostatku v Indianě (USA), spravovaného 
německou sektou rappistů. Snažil se pro svou obec získat sympatie vůdčich 
osobností. Po přednášce ve Washingtonu vydal manifest vyzývající ke vstupu do 
obce. Úspěch této výzvy byl však pro kolonii osudný: dřív než mohl Owen provést 
nějaký výběr, nastěhovalo se mu do „Nové Harmonie“ přes 800 lidí všeho možného 
druh a po necelých třech letech obec ztroskotala. Příčinou pádu byla dezorganizace 
práce, neúměrné zastoupení různých řemeslníků, mnoho debat a málo smyslu pro 
potřeby společného života. Obec se brzy rozdělila na tři osady. Nová Harmonie byla 
ustavena 1. května 1825, ale už v dubnu 1826 prý vévoda sasko-výmarský při své 
návštěvě konstatoval, že v obci není organizováno nic kromě zábavy. 
Owen tu ztratil asi 200.000 dolarů, ale i tak se dále zabýval plány zřízení podobných 
obcí v Americe. Owenovi společníci dostávali značné podíly ze zisku, ale když viděli 
jeho „rozhazování“ ve prospěch dělníků, připadali si okrádáni. Dělníci si zase 
libovali ve svých špatnostech – pijáctví, lenosti, nedbalosti o rodinu, byt a stravu – a 
nechtěli snášet, když se jejich zaměstnavatel míchal do jejich věcí. Zavedením 
bytové inspekce se proti Owenovi začaly bouřit i ženy dělníků a zesměšňovaly tuto 
sociální péči názvem „hledání blech“. Srdce dělnictva si Owen získal teprve v roce 
1806, když za velké nezaměstnanosti v textilním průmyslu (zaviněné nedostatečným 
dovozem bavlny z Ameriky) nepropustil žádného dělníka, ale platil plné mzdy 
zaměstnávaje dělníky například stavbami, zatím co jiní textilní fabrikanti je 
bezohledně propouštěli. 
 
New Lanark 
Kolonie New Lanark je tvořena čtyřmi velkými budovami přádelen, mlýnem, 
budovou školy, strojovny, kaple, hospodářskými budovami, domy s byty dělníků a 
dvěma rodinnými domky, v nichž bydlela rodina Roberta Owena a Davida Dalea. 
Přádelny byly poháněny nejdříve mlýnským kolem, pak parním strojem a nakonec 
elektřinou, která se vyráběla v nedaleké malé vodní elektrárně (funguje dodnes). 
Po zrušení přádelny začaly budovy chátrat. Dnes je z kolonie vytvořen skanzen, 
pouze jedna budova je stále obývána. Každý dům obsahoval čtyři byty tzn. pokoj s 
krbem, v němž se vařilo, dvě dvoulůžkové postele a pod nimi další dvě zasunovací 
lůžka. Později měla rodina k dispozici již dvě místnosti a do domů byl zaveden 
vodovod a elektřina. Prádelny a bělírny včetně hospodářských zařízení jako jsou 
jatka, pivovar či mlýn, byly umístěny mimo obytné soubory a byly od nich oděleny 
zelení. 
 
Familistéra 
Nejdůslednější realizací Fourierovy falanstéry byla „familistéra“ průmyslníka J.-P. 
Godina postavená vedle jeho továrny v Guise v letech 1859 – 1870. Godin, původně 
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zámečník, se svědomitě věnoval studiu filozofi e a ekonomie, zejména pak dílu 
Fouriera. Ve svých teoretických pracích ztlumil radikálnější aspekty díla oblíbeného 
mistra a na své familistéře ukázal, že Fourierův systém může být přizpůsoben pro 
družstevní rodinné bydlení, aniž by se uchyloval k excentrickým teoriím o „citové 
přitažlivosti“. 
V roce 1860 se stala Godinovou sekretářkou a roku 1886 manželkou Marie 
Moretová. Byla to vzdělaná a emancipovaná žena, nosila na krátko střižené vlasy a 
hovořila plynně několika jazyky. Napsala řadu děl informujících o fungování 
Familistéry i řadu pedagogických příruček. Vše také překládala do angličtiny. 
Vypracovala svébytný vzdělávací systém inspirovaný Fröbelovou metodou a řídila 
tamní školy včetně jeslí a mateřské školky34. Snažila se o zrovnoprávnění žen v 
Guise, a to už od školy. Dívky navštěvovaly smíšené třídy a učily se technickým 
předmětům stejně jako chlapci. Také proto byla Familistéra trnem v oku tradičním 
kruhům, které ji považovali za sektu a místo pokleslých mravů, neboť zde společně 
bydlely i nesezdané páry! 
Sídliště v Guise obsahuje tři obytné bloky, jesle a školku, divadlo, školu, veřejné 
lázně, prádelnu a tzv. ekonomat (jakýsi směnný obchod). Tato část je oddělena 
parkem od továrny. Godinova továrna je dodnes renomovaným výrobcem litinových 
kamen, tedy „špinavým“ provozem. Aby dělníci nezanášeli špínu z továrny do svých 
domovů, museli projít poměrně rozlehlým parkem, kde si očistili nohy a Godin věřil, 
že také plíce.  
O víkendech a svátcích se zde pak mohli plně rekreovat při vycházkách po 
štěrkových cestičkách či práci ve skleníku a zahrádkách. 
Obytné soubory vycházejí z ideje šlechtických paláců vystavěných na čtvercových 
půdorysech. Ideu paláce přejal Godin částečně od Fouriera, který se obdivoval 
dokonalému fungování Versailles a zároveň mu bylo jasné, že jde o podstatně 
únosnější variantu řešení bytové otázky než kdyby měl každé rodině vystavět vlastní 
domek. „Nemůžeme každé dělnické rodině vystavět zvláštní palác. Familistéra ale ve 
skutečnosti není ničím jiným, je to společný palác“, vysvětlil Godin. Obyvatelům 
Familistéry se totiž skutečně dostávalo vymožeností určených v té době výhradně 
bohatým – dostatek prostoru i světla, vzduchu, ale také čisté vody a celkového 
vysokého hygienického standardu. V každém ze tří obytných bloků je centrální, 
shora osvětlený dvůr, nahrazující vyvýšené koridorové ulice falanstéry. Rozloha 
dvora centrálního paláce dosahuje téměř 1000 m2.  
V každém rohu paláců jsou schodiště, po kterých se vystupuje na pavlače obíhající 
okolo dvorů, z nichž se pak vstupuje do jednotlivých bytů. Dvory jsou zastřešeny 
litinovými nosníky se skleněnými tabulemi. Střecha nepřiléhá přímo k obvodovým 

                                                 
34 Friedrich Fröbel (1782-1852), něm. pedagog, zakladatel mat. škol, vytvořil systém didaktických her 
s tzv. dárky podporujícími přirozenou dětskou aktivitu. Dárky tvořila geometrická tělesa jako koule a 
krychle. Koule má představovat v sobě uzavřenou jednotu, a krychle mnohotvárnost, která se dále 
vyvíjí. „První, čím jsme se snažili rozvíjet veškerou činnost dítěte, čím ji zevně chceme sjednotit, byl 
míč a proti němu jako pomůcky z něho vzniklé – koule a krychle.“ Touto metodou předškolní 
výchovy prošel například F. L. Wright a Le Corbusier. 
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zdem, ale je zde mezera umožňující proudění vzduchu. Zastřešený dvůr tak tvoří 
jakýsi poloveřejný prostor určený k rekreaci, zejména pak ke hře dětí, které jsou sice 
venku, ale zároveň v bezpečí a pod dohledem. 
Byty mají obvykle dvě místnosti umístěné kolmo k pavlači. Kuchyně je tedy 
osvětlována ze dvora a pokoj z venku. Mezi kuchyní a pokojem je spíž a komora s 
umyvadlem. To však sloužilo pouze k mytí rukou a obličeje, neboť v bytech bylo 
přísně zakázáno prát a mýt se, a to z důvodu, aby zde nestoupala vlhkost. Pro oba 
účely byly obyvatelům k dispozici zvláštní samostatně stojící budovy – lázně a 
prádelna se sušárnou. Zdi bytu byly z hygienických důvodů asi do výše 1,5 m 
natřeny asfaltem (což ve skutečnosti nepůsobí tak děsivě, jak by se mohlo zdát). 
Mezi jednotlivými kuchyněmi byly dveře, které bylo možné v případě potřeby otevřít 
a změnit velikost bytu – vznikl tak jeden třípokojový a jeden samostatný pokoj. Ve 
Familistéře totiž lidé mohli bydlet po celý život i když už nepracovali v továrně. 
Převážnou část obyvatel Familistéry tvořili venkované, které bylo třeba nejprve 
naučit řádným způsobům života. Pro udržení hygienických podmínek bylo 
nepřípustné chovat v bytech jakákoliv zvířata, pro klid spoluobčanů bylo třeba 
usměrnit své děti, hrající si ve dvoře, v němž se veškerý hluk výborně rozléhá. Pro 
udržení pořádku bylo nezbytné vysvětlit obyvatelům přízemí, že do bytu mají 
vstupovat výhradně dveřmi a nikoliv oknem atd. Trestem za porušení řádu byla 
poměrně vysoká pokuta, o kterou byla hříšníkům snížena výplata. Logicky pak ve 
Familistéře vládl systém neustálé kontroly a udavačství. Ačkoliv ve svých bytech 
nacházeli dostatek klidu a soukromí, byli tamní obyvatelé nuceni trávit množství 
času ve společnosti (a na očích) ostatních. Právě společné lázně a prádelny měly 
velký význam také z tohoto důvodu.35  
Každý obyvatel měl možnost vyrobit si v Godinově továrně během pracovní doby 
potřebné vybavení do svého bytu (kamna, uhláky, hrnce, pánve atd.).  
Některé Godinovy výmysly byly poněkud extrémní, pro příklad uveďme dětské 
kočárky s dvojitým dnem, které byly (podobně jako klece na křečky) vystlány 
pilinami. 
Familistéra včetně továrny fungovala na principu akciové společnosti, a to až do roku 
1968. Tehdy byla továrna od Familistéry oddělena a byty prodány soukromým 
vlastníkům. Dnes je zde téměř 200 bytů, z nichž 130 je stále obydlených. Od roku 
1991 je celý objekt památkově chráněn a v současné době zde probíhá rekonstrukce 
v rámci projektu Utopia. Některé části Familistéry včetně ukázkových bytů jsou 
přístupné veřejnosti. 
 
Saltaire 
Z dalších realizovaných vzorových sídlišť patří mezi nejvýznamnější město Saltaire 
u anglického Bratfordu, které v roce 1851 vybudoval sir Tit Salt. Toto paternalistické 
textilní město nabízelo jeho zaměstnancům 850 řadových rodinných domů se 

                                                 
35 CHOAY, F. L’urbanisme, utopies et réalités. Paris : Éditions du Seuil, 1965. 
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zahrádkami vystavěných na pravidelné uliční síti včetně rekreačních ploch a 
tradičních městských institucí (kostel, nemocnice, školy, veřejné lázně, chudobinec). 
 
Vésinet 
Dalším příkladem vzorové kolonie je francouzské sídliště Vésinet vybudované v 
letech 1856 – 1865 na západně od Paříže. Na dřívějších královských lovištích si zde 
v roce 1854 koupil podnikatel Alphonse Pallu rozlehlý pozemek, kde postavil svou 
továrnu. Na zbývajících 80 ha se rozhodl vystavět nové město. Spojil se proto 
s bratrem Napoleona III. Augustem de Morny, který se zasloužil rovněž o založení 
přímořských středisek Biarritz a Deauville. Plánem zahradního města po anglickém 
vzoru byl pověřen Paul de Choulot. Parcely určené k výstavbě rodinných domů 
obklopovaly plochy zeleně s množství jezírek, říček a palouků. Roku 1862 bylo ve 
Vésinet otevřeno nádraží na trati vedoucí z pařížského Sainte-Lazare do královského 
zámku Saint-Germaineen-Laye. Roku 1863 bylo vydáno nařízení, které směřovalo k 
zachování rezidenčního charakteru čtvrti. Upravovalo podobu staveb (maximální 
výšku zdí, či charakter plotů), zakazovalo veškeré výrobní aktivity a nařizovalo 
založení okrasných zahrad. Bylo to jedno z prvních regulačních nařízení takové 
rozsahu ve Francii. 
V roce 1875 bylo Vésinet prohlášeno za samostatnou obec. Do konce 19. století zde 
vznikla řada velmi cenných architektonických děl např. kostel Sainte-Margueritte, 
který zde jako jednu z prvních neprůmyslových staveb z betonu ve Francii postavil v 
roce 1865 architekt Louis Auguste Boileau či vila Bertha od Hectora Guimarda z 
roku 1896. Příkladem domu typického pro první fázi výstavby ve Vésinet je dobře 
zachovaný rustikální tzv. Wood Cottage architekta Tricotela z roku 1864. Vésinet je 
dnes předměstím Paříže, kam jezdí příměstské vlaky RER. 
 
Bedford Park 
Již se záměrem vybudovat zahradní předměstí bylo roku 1875 založeno sídliště 
Bedford Park. Navrhli je architekti E. W. Godwin a R. N. Shaw pro obchodníka s 
uměním J. T. Carra na západním obvodu Londýna. Carra byl ovlivněn myšlenkami 
Williama Morrise, a proto nechal vybudovat zahradní „vesnici“ z červených cihel 
a prejzů, určenou pro vyšší střední vrstvu. Tato čtvrť rodinných dvojdomů, řešených 
v historizujícím slohu byla ve své době velmi populární. Architekt Shaw v roce 1878 
publikoval knihu návrhů rodinných domků, a to včetně různých velikostí domů 
dělnických. Zároveň zde byla typologie hlavních veřejných budov pro autonomní 
ideální venkovskou obec. 
Podle vzoru Bedfor Parku bylo roku 1887 založeno město Port Sunlight nedaleko 
Liverpoolu. Jeho iniciátorem byl výrobce mýdla William Lever velký obdivovatel 
Johna Ruskina. 
Bourville 
Roku 1879 založil výrobce čokolády G. Cadbury nedaleko Birminghamu továrnu a 
k ní přiléhající městečko Bourville, které je považováno za první paternalistické 
zahradní město. Návrhem byl pověřen architekt Ralph Heaton. Narozdíl od 
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předcházejících příkladů tvořili zaměstnanci Cadburyho továrny pouze polovinu 
obyvatel, což bylo vzhledem k budoucnosti města a zabezpečení normální sociální 
struktury předvídavé. Na rozdíl od geometricky pravidelného Saltaire zde bylo 
uplatněno nepravidelné půdorysné řešení.  
 
Port Sunlight 
Výrobce mýdla William Lever byl velkým obdivovatel Johna Ruskina a pod vlivem 
jeho díla založil roku 1887 město Port Sunlight nedaleko Liverpoolu. Jako přímý 
vzor mu sloužilo sídliště Bedford Park. V německém prostředí začala na konci 60. let 
v rámci své firemní politiky zřizovat podobná sídliště firma Krupp v Essenu. Svým 
standardem i architektonickým řešením z nich nejvíce vyniká sídliště 
Margaretenhöhe, nazývané také „německý Bournville“, postavené těsně před rokem 
1900, které bylo určeno jak pro dělníky, tak i pro úředníky. 
 
Pullman City 
Ve Spojených státech je nejznámější „vzorovou kolonií“ Pullman City, která byla 
postavená po roce 1884 v předměstí Chicaga v bezprostředním sousedství továrního 
komplexu známého výrobce železničních (zvláště spacích) vagónů G. H. Pullmana. 
Jeho cílem bylo postavit tovární město, uspořádané a krásné, neboť vycházel z 
názoru, že čím je člověk lepší, tím více si váží sám sebe a tím je také lepší a cennější 
pro svého zaměstnavatele. 
Nechal zde proto vybudovat umělé jezero, vodotrysky, parky a hřiště, ale také školy, 
obchodní dům, knihovny a divadlo. Tento dobře uspořádaný komplex nabízel 
mnohem více služeb než starší Godinovo sídlo v Guise. 
Jeho plán také svým rozsahem i jasností předčil pitoreskní Bournville či Port 
Sunlight. Pullmanova paternalistická autoritářská preciznost více připomíná Saltaire 
nebo dělnická sídliště v Essenu. Přes veškerou snahu, jak si chtěl své dělníky 
předcházet, právě v Pullmanově městě se odehrála první organizovaná stávka dělníků 
v USA. 
 
Pražské dělnické kolonie 
V Praze byla vystavěna nejprve kolonie Mrázovka na Smíchově a později také 
dělnické domy v Holešovicích a Bubnech. Kolonii Mrázovka tvořily dvou až 
třípatrové domy. Intenzitu využití si lze představit z následujících údajů: v roce 1909 
bydlelo ve 42 domech se 194 byty celkem 962 obyvatel! Ve víru vášní, které 
doprovázely pražskou asanaci, se totiž jaksi pozapomnělo na výstavbu náhradních 
bytů pro obyvatele zbořených domů. Na tuto skutečnost městskou radu upozornil 
stavitel Otakar Materna a ve své stati „O stavění domků, čtvrtí neb osad dělnických a 
úřednických“ se zabýval způsobem jejich financování, jejich typologickým vývojem 
a půdorysným řešením, přičemž podmínkou byly samostatné záchody.36 Dělnické 
domy v Holešovicích jsou zajímavé z typologického hlediska. Jedná se o konstrukční 

                                                 
36 HORSKÁ, P. , MAUR, E., MUSIL, J. Zrod velkoměsta. Praha, Litomyšl : Paseka, 2002. 
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dvoutrakt symetrický podle dvou na sebe kolmých os. Schodiště je umístěno v rozích 
domu a jeden byt, zabírající čtvrtinu půdorysu celého domu, tvoří jedna místnost o 
rozměrech 4600 x 4900 a malá kuchyně. Dům má dvě patra a v jednom domě je tedy 
osm bytů. Záchod je umístěn v přízemí pod schody a je vždy společný pro dva nad 
sebou nacházející se byty. 
 
Počátky hygienického bydlení v metropoli 19. století 
Nejúčinnějším modelem bydlení v překotně se rozvíjejících městěch se stal nájemní 
dům. Pro Otto Wagnera je nájemní dům základním komponentem města – Le 
Corbusier později posune měřítko až k jednotlivé obytné buňce. 
Ve světovém i evropském měřítku se setkáváme s různými přístupy k řešení 
půdorysné plochy, která se rovněž odvíjí od použitých konstrukčních stavebním 
systému. V našich podmínkách se používal systém podélný zděný, který kvůli 
stropním konstrukcím dvoj-trojtraktových domů neumožňoval přílišnou prostorou 
velkorysost. Ve Francii se však využíval systém příčný a stavitelé proto inklinovali 
k výrazně hloubkovým dispozicím. Pozemky byly podstatně více zastavěny a 
namísto dvorů vznikaly spíše světlíky.   
 
Zdravý dům 
Na počátku „moderního komfortu“ v Paříži stál Louis-Nicolas Dubois (1758 – 1847), 
původně advokát, Napoleonem jmenovaný v roce 1800 policejním prefektem. Ve 
snaze o udržení pořádku ve městě považoval Dubois za nezbytné začít hygienou. 
Obklopil se proto specialisty včetně chemiků a roku 1802 založil Radu pro zdraví 
správního obvodu Seiny (Conseil de salubrité du département de la Seine), instituci 
na celém světě zcela unikátní. Tato instituce dohlížela na zdraví dobytka, hygienické 
poměry v potravinářském průmyslu, kvalitu nápojů atd. Na konci roku 1832, na 
počátku Červencové monarchie, byla tato Rada obohacena o lékaře a v dalším roce 
také o architekty a inženýry. Byla vydána zpráva, která referovala o nevhodném 
stavebním materiálu, který způsobuje borcení mnoha domů, o příliš nízkých 
stropech, zcela nevyhovujících domovnických bytech atd.37  
Na základě této zprávy Rada žádala vydání nařízení pro stavitele, kteří měli ve svých 
projektech myslet především na obyvatele města rostoucího každým dnem, jejichž 
životní podmínky jsou zcela nevyhovující, což bylo původem mnoha nemocí, 
předčasných porodů a kojenecké úmrtnosti. Nejexplicitněji to vyjádřila zpráva z roku 
1829, na základě které si Paříž uvědomila, že špatné bydlení a celkové zdraví 
obyvatel města opravdu souvisí. Do té doby totiž vyšší vrstvy uvažovaly tak, že 
chudina na světlo ani vzduch zkrátka nemá nárok, bez toho, aby si uvědomovaly 
zpětnou vazbu, kterou takto chudina působí na veřejné zdraví jejich města. 
Na základě zprávy z roku 1829 byl vyhlášen stav pohotovosti a každá ze 48 
městských čtvrtí získala samostatnou „hygienickou“ stanici. Tyto instituce celkem 
zaměstnávaly 450 lidí – lékařů, lékárníků a architektů. V roce 1831 měly tyto orgány 
                                                 
37 MAULÉON de, V. Rapports généraux sur les travaux du Conseil de salubrité de la Ville de Paris 
et du département de la Seine. Paris : Boucquin, 1843. 
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vykonat návštěvy všech domů svých čtvrtí. Vznikla tak obsáhlá zpráva, která však 
zmizela při velkém požáru pařížské radnice v roce 1871. Její části se zachovaly 
pouze jako přetisky či citace v dalších studiích především o průběhu epidemie 
cholery v jednotlivých čtvrtích. 
Epidemie cholery propukla v dubnu roku 1832, řádila po dobu šesti měsíců a 
vyžádala si 18 602 obětí. Na základě této zkušenosti vypracovali přední lékaři, v 
jejichž čele stál Parent-Duchatelet a Villermé, srovnávací studii o průběhu cholery 
mezi 50 ulicemi označenými jako nejužší, nejšpinavější, s nedostatkem světla i 
vzduchu a stejným počtem ulic předností zcela opačných. V první skupině byla 
úmrtnost 33,87 z 1000, ve druhé 19,25 z 100038. Už to však nebyli jen lékaři, kdo 
volal po nutných změnách. Takto se jevila situace nemilosrdnému pohledu Balzaca, 
citlivého pozorovatele tohoto moderního Babylonu: „polovina Paříže spí v pachu 
hnilobných výparů stoupajících z ulic, dvorků a nejrůznějších kůlen“39 
Sčítání lidu z roku 1844 ukázalo, že z 912 0000 Pařížanů jich 600 000 žije v 
zoufalých podmínkách „zahnívajících brlohů“. V roce 1848 publikoval časopis L‘Ere 
Nouvelle sociologickou studii Paříže, ve které se říká: „Celá hora Sainte-Genevieve a 
okolí Gobelins se skládá z ubohých křivolakých uliček, kam slunce nikdy neproniká. 
Po obou stranách struh plných infekce, které protékají těmito ulicemi, se tyčí 
pětipatrové domy obývané často až padesáti rodinami. Odporné vlhké pokoje s 
nízkými stropy jsou pronajímány za 1,50 franku týdně (pokud jsou vybaveny kamny, 
v opačném připadě za 1,25 franku). Žádný papír a často ani nábytek nezakrývá ubohé 
zdi těchto nuzných příbytků.“.40 
V roce 1850 byl přijat první zákon o veřejném zdraví. Mohlo by se zdát, že jeho 
přijetí souviselo s revolučními událostmi předešlých let, ve skutečnosti šlo však spíše 
o završení doby nutné k jeho přípravě – pětadvacet let poctivé práce týmu Dr. 
Lachaise. 
Roku 1849 byl přijat zákon o asanaci nezdravých obydlí. Takové byty a domy měli 
jejich majité bez prodlení zrekonstruovat či přímo zbourat, pod hrozbou pokuty v 
případě neuposlechnutí. Ve skutečnosti však městská rada neměla žádné páky na to, 
aby „chamtivé“ majitelé domu, tyto pilíře nového sociálního řádu města, přiměla 
k jakémukoliv činu. Mnohdy totiž takovými majiteli byli samotní radní, a tak se 
začalo stávat stále častěji, že původní odhodlané strážce zdraví jednotlivých čtvrtí 
nahradili noví funkcionáři, kteří už nesledovali pouze zájem veřejný. Když byli 
jednotliví francouzští prefekti obesláni ministerstvem zemědělství a obchodu 
dotazníkem, který měl zjistit jejich názor na připravovaný zákon o veřejném zdraví, 
vrátilo se 49 souhlasných odpovědí, ale také 29, které tvrdily, že v jejich správním 
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obvodu se žádné nezdravé bydlení nevyskytuje. Netřeba zdůrazňovat, že zdravotní 
topografie v té době došla ke zcela jiným výsledkům. 
V poslední třetině 19. století se hygiena dostává do popředí zájmu stále širší skupiny 
lidí, a to i mimo Paříž. V roce 1877 byly založeny Francouzská hygienická 
společnost a Pařížská lékařská a hygienická společnost. Do roku 1881 vznikly 
podobné organizace také v Bordeaux a v Havru. Tyto organizace vyrazily do boje za 
zdraví, a to především skrze boj proti hygienicky nevyhovujícímu bydlení. Vydávaly 
řadu periodik a organizovaly mezinárodní kongresy. První z nich se konal roku 1876 
v Bruselu, druhý o dva roky později v Paříži. Pokaždé vystoupila řada pařížských 
odborníků, kteří své město prezentovali jako chrám zdraví, v nějž se díky 
„zdravotním inženýrům“ a architektům přetváří. Míra zainteresovanosti do této 
problematiky však nebyla pro všechny společná.  
Kromě pařížské radnice měly na město vliv ještě dvě další postavy – policejní 
prefekt a prefekt Seiny. Není sporu o tom, že Napoléon I. tyto dva posty vytvořil 
proto, aby se vzájemně neutralizovaly. Tehdy náležely dvěma bývalým advokátům 
stejné generace, Frochotovi a Duboisovi, kteří byli jmenováni v roce 1800. Oba 
prefekty zajímal pořádek především z hlediska bezpečnosti. Více než samotné 
špinavé brlohy je zneklidňovali prostitutky a zloději v nich žijící. Napoleonem III. 
založená Komise pro nevyhovující bydlení (Comission des logements insalubres) v 
roce 1876 konstatovala, že dohled nad hygienickou úrovní jednotlivých bytů vlastně 
neexistuje. 
Krátce před Světovou výstavou v roce 1878, ve strachu z konfrontace s lidmi z 
venkova i ciziny, byla přijata vyhláška, která určovala minimální rozměr pokoje, 
zakazovala pronájem místností bez přímého větrání atd. 
Městská rada rychle pochopila, že je třeba policii pomoci a v roce 1883 zřídila 
speciální oddělení zdravotnické inspekce. V komisi bylo 9 inspektorů (lékařů a 
architektů). V roce 1889 – před další světovou výstavou – měla 19 členů. 
 
 
Sociální kasárna 
Od 2. poloviny XIX. století se zdravé sociální bydlení se stává ústředním tématem 
také pro architekty. Inženýr Victor Considérant a architekt César Daly, vydávající od 
roku 1840 první velký architektonický časopis ve Francii s názvem Revue Générale 
de L´Architecture et des Travaux Publics, představovali na jeho stánkách projekty, v 
nichž se architekti zpravidla pokoušeli transformovat sny sociálních utopistů o 
samostatných obcích na využití v městské krajině. Požadavky na nové hygienické 
normy i zaujetí novými stavebními technologiemi daly vzniknout racionalistickému 
modelu bydlení kasárenského typu. Pod rouškou velkorysosti městských úřadů tak 
byli dělníci zavíráni do těchto „utečeneckých táborů“, ghett či sociálních paláců, 
které však bylo především možné jako každý správný palác dobře uzavřít mříží. 
Postupně vznikla nejméně jedna podobná stavba v každém pařížském obvodu. Jejich 
kvalita se však velmi různila a většina z nich představovala na počátku nového století 
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jeden z nejhorších typů bydlení. Iniciátorem první takové stavby se stal v roce 1850 
Napoleon III. 
 
Anglická inspirace 
Napoleon III. byl ve svém městské politice inspirován příkladem Londýna, kde 
pobýval ve vyhnanství. Angličané byli v modernizaci své metropole napřed. 
Roku 1842 vydal tajemník Komise chudinských čtvrtí Edwin Chatwick „Studii 
zdravotních podmínek pracujícího obyvatelstva ve Velké Británii“, kde byla poprvé 
formálně vyjádřena vazba mezi sociálními problémy a fyzickými podmínkami 
prostředí. Na základě neuspokojivých zjištění, které Chatwickova zpráva přinesla, 
byla roku 1844 zřízena Královské komise pro velká města a přelidněné čtvrti. 
Chadwick navíc vymyslel funkci úředního lékaře, nového typu pracovníka, který byl 
zběhlý současně v lékařských, inženýrských i stavebních a administrativních 
postupech. O čtyři roky později byl přijat zákon o veřejném zdraví, který spolu s 
dalšími stanovil odpovědnost místních úřadů za zásobování vodou, kanalizaci, sběr 
odpadu, údržbu komunikací, inspekci jatek a za odpovídající pohřbívání zemřelých. 
Roku 1844 byly rovněž z iniciativy Společnosti pro zlepšení podmínek pracující 
třídy v Londýně vybudovány první dělnické byty podle projektu architekta Henryho 
Robertse. Stejný architekt byl pověřen vypracováním projektu vzorového domu pro 
Velkou výstavu v roce 1851. Jeho vzorový způsob uspořádání bytů ve dvojicích 
kolem společného schodiště pak ovlivňoval plánování dělnického bydlení po zbytek 
století. 
V letech 1868 – 75 byl přijat zákon o asanaci slumů, podle něhož se stalo úkolem 
místních úřadů zajišťovat vyhovující veřejnou bytovou výstavbu. 
 
Vzorový dům Henryho Robertse 
Projekt vzorových domů (Model Houses) iniciovala Společnost pro zlepšení 
podmínek pracující třídy v čele s Princem Albertem, manželem královny Viktorie, 
který se velmi zodpovědně zabýval otázkou ubytování pracovních sil (Labouring 
classes), jež bez ustání proudily do velkých měst. Princ Albert pověřil projektem 
vzorového domu společně s architektem Henry Robertsem i Lorda Shaftesburyho. 
Také on se velmi angažoval v boji o zlepšení životních podmínek pracujících. V 
letech 1847 – 1859 se zasadil o přijetí řady zákonů zlepšujících postavení továrních 
dělníků (např. „Coal Mines Act“ zakazující, aby ženy a děti do 13 let pracovaly v 
podzemních dolech).41 Vzorové domy měly být představeny na Světové výstavě v 
roce 1851 v Křišťálovém paláci. Nejdůležitější však byla stavba jejich skvělého 
prototypu, který byl dokončen již v roce 1849 v Dyott Street londýnské čtvrti 
Bloomsbury. 
Stojí tam dodnes a stále inspiruje projekty sociálního bydlení řadou geniálních řešení 
včetně bytů přistupných z galerií obíhajících vnitřní dvůr. Je zde 54 jednotně 
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řešených bytů se dvěma ložnicemi, obývacím pokojem a komorou (scullery), kde byl 
nově umístěn také záchod. 
Na základě Robertsova vzoru se stal podobný – narychlo stavěný dům s malými byty 
a vyhovujícím sociálním zařízením (tenement block) – nejrozřířenějším typem 
výstavby financované prvními viktoriánskými nadacemi a dobročinnými spolky 
(Victorian charitable housing associations). 
Mezi nejvýznamnější viktoriánské stavební společnosti patřila „Improved Dweling 
Company“, „Peabody Trust“ (existující dodnes), „Metropolitan Association“ a “The 
Four Per Cent Industrial Dwellings Company“, která pod názvem „Industrial 
Dwellings Society“ rovněž stále existuje. Původní název „Four Per Cent“ odkazoval 
k velmi výhodným půjčkám, které si tato společnost po roce 1880 vyjednala u bank 
profi nancování svých staveb  (především ve východní části Londýna). V té době 
totiž většina bankéřů vyžadovala úročení „ten per cent“ neboli deset, nikoliv pět, za 
jeden půjčený cent. Tyto výhodné nabídky veřejnost velmi oceňovala jako projev 
dobročinnosti bank.42 
Americký bankéř žijící v Londýně George Peabody založil roku 1862 nadaci 
Peabody Trust, která jako první v Evropě dokázala nabídnout bydlení tisícům 
dělníků. První komplex Spitalfields nechala vystavět už v roce 1864 a do roku 1895 
vybudovala 5000 bytů. Každý byt měl tři pokoje a kuchyň vybavenou sporákem na 
uhlí a kredencí. Do každého bytu byla zavedena tekoucí voda a na každém patře byla 
šachta na odpadky a WC pro dva byty. Umývárna byla společná pro celý dům stejně 
jako prádelna a sušárna. 
 
Z hlediska architektonického řešení je zajímavé sídliště Millbank vystavěné roku 
1897 na místě bývalého londýnského vězení, v blízkosti Parlamentu a řeky Temže, 
původně určeno pro 4430 dělnických rodin (dnes je zde 550 poměrně luxusních 
bytů). Jeho stavebník, Rada Londýnského hrabství, požádala své architekty o projekt 
ve stylu hnutí Arts and Craft. Chtěli tak změnit ustálenou představu o dělnických 
domech jako stavbách nejchudších z hlediska komfortu i estetiky. Sídliště sestává 
z patnácti činžovních domů z červených cihel. Na rozdíl od podobných staveb té 
doby zde byly velkorysé dvory a každý byt měl samostatnou koupelnu a komoru s 
toaletou a kotlem na praní prádla.43  
Do velkých britských měst však přicházeli stále další lidé a životní podmínky většiny 
z nich byly neudržitelné. Roku 1875 byl proto přijat zákon o ubytování dělníků a 
řemeslníků, kterým dal Parlament moc místním orgánům přelidněných měst 
pronajímat, kupovat či bouráním staré zástavby uvolnit, nové pozemky, na nichž 
měly být vystavěny nové byty pro sociálně slabé. Jednotlivá města měla k tomuto 
účelu zřídit své vlastní stavební společnosti. Na základě toho vznikla výstavba v 
Liverpoolu, Nottinghamu a Devenportu, ale nikoli v Londýně, kde se již ceny 
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pozemků vyšplhaly příliš vysoko a jejich vlastníci neměli mnoho vůle ke 
kompromisům. 
V důsledku epidemí, které postihovaly centrum města, opuštěla buržoazie své 
domovy a stěhovala se do okrajových čtvrtí. Jejich opuštěné domy pak byly 
provizorně upravovány a žilo v nich pohromadě několik rodin. 
Následující vývoj vedl podobně jako v dalších městech ke spekulacím s uvolněnými 
pozemky, nedostatku bydlení a růstu jeho cen. Královská komise v 80. letech proto 
zpřísnila opatření, která měla přimět místní orgány, aby dohlížely na správný průběh 
procesu renovace. Ani řada dalších zákonů a nařízení však bytovou situaci příliš 
nezlepšila. 
V důsledku stavebního boomu 70. let vzrostly ceny pozemků, daně a logicky také 
nájmy, tehdy se bytová krize defavorizovaných vrstev ještě prohloubila a nastala 
největší éra vzorových kolonií a zahradních měst. 
 
Robertsův dům i viktoriánské nadace brzy našly své pokračovatelé v USA. V New 
Yorku byl první dům, jehož stavba byla financována z prostředků dobročinného 
spolku, postaven v roce 1855. Jmenoval se Workingmen’s Home a byl určen 
černošským dělníkům. Jeho architektem byl John W. Ritch. 
Největší počet domů, jejichž stavbu hradily filantropické spolky, byl pak v New 
Yorku vystavěn v letech 1880 – 1920. K projektům těchto domů bylo přistupováno 
vědecky na základě řady sociálních programů a mnohdy se na jejich vzniku podílel 
také „sociální architekt“, který se fungováním domu zabýval podstatně svědomitěji 
než bylo v té době obvyklé.  
Společné schodiště bylo nejčastěji venkovní a do jednotlivých bytů se vstupovalo z 
pavlače. To odstranilo tmavá a nedostatečně větraná schodiště uvnitř většiny 
tehdejších domů. Venkovní schodiště ani pavlač na fasádě domu neomezovaly 
osvětlení a větrání ani místností v zadní části domu. Podobně jako u Robertsova 
domu bývala u každého bytu buď jakási jednoduchá koupelna (komora s 
umývadlem, výlevkou a vodovodním kohoutkem) nebo záchod umístěný při zadní 
fasádě, s přímým osvětlením a větráním oknem. V roce 1865 byl plán takového 
domu publikován v New Yorku v „Report of Council Hygiene“ a měl sloužit jako 
prototyp nově stavěných sociálních domů. Vycházel z domu postaveného Sirem 
Sydneyem Waterlowemv Londýně v roce 1863.  
V roce 1865 takto architekt Louis E. Duenkel upravil existující dům, jehož byl 
majitelem i obyvatelem. Při zadní fasádě vystavěl věž se schodištěm, toaletami a 
výlevkami. V roce 1877 byl v New Yorku postaven dělnický, neobvykle „luxusní“, 
dům architekta Williama Fielda, který Waterlowův princip dále rozpracoval. Jedná 
se o dvojdům na rohu ulic Hicks a Baltic. Každý z nich má šest pater a v každém 
bydlelo 40 rodin. Dům v ulici Hicks se blíží Waterlowu řešení. Ačkoliv byl v 
každém bytě jeden pokoj bez přímého osvětlení, standard těchto bytů vysoce 
převyšoval dobový průměr. Každý z bytů měl jídelnu, jednu nebo dvě ložnice a 
oddělenou komoru s dřezem, výlevkou a záchodem. 
Cité Napoléon 
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Budoucí vladař Napoleon III. se vrátil z londýnského exilu pln inspirace a odhodlání 
k velkolepému projektu ve jménu modernity a hygieny. Není jasné, zda v Londýně 
četl díla francouzských autorů z posledního desetiletí, po návratu do Paříže však 
hovořil stejně jako oni. Obdobně jako H. Meynadier, Perreymond, V. Concidérant či 
L. Lazare apeloval na hygienu a závadnost převážné části bytového fondu. Navíc 
poukazoval na nutnost oživení pařížské tradice zkrášlování města. Zároveň si 
uvědomoval, že s dělnictvem je třeba počítat a jeho problémy, kterými byla 
především vysoká nezaměstnanost a bytová krize již nelze přehlížet. Opíral se o 
zkušenosti z Londýna a nechal přeložit základní díla o ozdravění měst a dělnickém 
bydlení (viz Henry Roberts: The Dwellings of the Laboring Classes).  
Ludvík Napoleon byl zvolen prezidentem na základě revolučních událostí roku 1848, 
kdy se otázka proletariátu stala velice palčivou. Jako šlechetný člověk a šikovný 
politik proto nechal okamžitě vypracovat fourierovský projekt dělnického sídliště, 
jehož fragment byl realizován pod názvem Cité Napoleon. V roce 1852, ještě jako 
prezident, založil „Conseil d’hygiène publique et de salubrité du département de la 
Seine“. Tato rada složená z odborníků z řad architektů i lékařů stanovila první 
hygienické normy. V roce 1867 nechal již císař Napoleon III. na Světové výstavě v 
Paříži představit padesát vzorových obytných domů s heslem „Finanční dostupnost, 
obytnost a zdraví“. 
Ačkoliv císař po celou dobu své vlády v paternalistickém duchu podporoval sociální 
bytovou výstavbu, u svého prefekta se nesetkal s pochopením. Haussmanna lidové 
čtvrti nezajímaly. Respektive zajímaly ho pouze jako ohniska nebezpečných vzpour, 
které bylo třeba vymýtit.  
 
Cité Napoleon je pozoruhodný kolektivní dům v ulici Rochechouart 18. pařížského 
obvodu. Ačkoliv zde bylo 200 bytů, každá z rodin měla své soukromí ve vlastním 
bytě vybaveném vodovodem, výlevkou, teplovodem i záchodem. Součástí projektu 
byla také řada společných zařízení jako jsou prádelny, lázně i školka pro děti. 
Architekt Veugny zde v podstatě zrealizoval jediný fourierovský falanstér zasazený 
do městské zástavby. Po vzoru vyvýšených koridorových ulic falanstéry zde Veugny 
použil velmi důmyslný systém komunikace uprostřed budovy. Po schodišti při levé 
straně se vystupovalo na pavlače uprostřed dvora, které byly neseny ocelovými 
nosníky tak, aby umožňovaly dostatečné osvětlení i bytů v přízemní. Po můstcích se 
z pavlačí vstupovalo k jednotlivým bytům, které měly vždy dvě za sebou řazené 
místnosti situované kolmo k fasádě. 
Společný uzavřený prostor zastřešeného vnitřního dvora silně připomíná vězeňské 
budovy, zároveň je však příkladem koncepce vnitřního shromaždiště, jednoho z 
nejdůležitějších příspěvků architektury k městké kultuře 19. století. 
Ze stejného principu vycházely rovněž zmíněné pasáže, budovy burz, skleníků, 
výstavních síní a pod. Účelem těchto prostor, které nebyly ani venku, ani opravdu 
uvnitř, bylo poskytnout lidem „tu největší volnost pod jednou střechou“– ve spojení 
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sociálně-ekonomické ideje bratrství volného trhu s inženýrskou virtuozitou, která 
dokázala takový úkryt realizovat.44 
Podobných pavilonů s malými byty bylo z vůle Napoleona III. vystavěno ještě 
několik. Žádné z nich už ale nemělo tuto složitou architektonickou formu s 
proskleným zastřešením dvora. Obvykle šlo o dva naproti sobě stojící 
pavilony, mezi nimiž vznikla ulice s uzamykatelnou mříží na obou koncích. Nejlépe 
dochovaným a nedávno velmi kvalitně opraveným příkladem je sídliště nazvané 
Passage d’Enfer (pekelná pasáž). Bylo tak pojmenováno po blízké městské bráně. 
Proč se této bráně říkalo Pekelná? Nedaleko odsud je vstup do slavných pařížských 
katakomb. Jejich rozloha je ohromná, a to také díky spojitosti s podzemními doly, 
kde se donedávna těžil veškerý stavební materiál. Když Napoleon z hygienických 
důvodů zrušil hřbitovy ve vnitřním městě, ostatky byly přeneseny právě do těchto 
katakomb. Tajemna a vzrušení chtivé měšťanstvo sem pak pořádalo hrůzyplné 
exkurze (což trvá dodnes). Je na snadě, že toto místo bylo označováno jako peklo. 
Pro ubytování chudiny uzavřené mohutnou mříží to však jistě nebyl název ideální. 
Paříž tento problém rychle vyřešila s elegancí sobě vlastní – a místě zbořené městské 
brány vzniklo velkolepé kruhové náměstí s majestátním pomníkem sochaře 
Bartholdiho (autora Sochy svobody), která oslavuje vítězství u Belfortu. Toto 
vítězství nad Němci v roce 1871 se ohromně hodilo – hlavní zásluhu za ně měl totiž 
plukovník Denfert-Rochereau. Z Port d’Enfer se stalo náměstí Denfert-Rochereau. 
Název zní sice francouzským uším velmi podobně, ale jeho původ je mnohem 
ušlechtilejší a pro Paříž typický. 
 
Hobrechtovy kasárny 
Za město s nejhoršími bytovými poměry v celé Evropě byl dlouho považován Berlín. 
Jak bylo řečeno, autor zastavovacího plánu tohoto města inženýr Hobrecht svůj plán 
sám nazýval „kresebně vyjádřeným policejním předpisem“. Jednalo se o předpis 
poměrně přísný, který neumožňoval narozdíl od Paříže či Londýna vznik městských 
chatrčí a slumů. Útočištěm nejméně majetných obyvatel se proto stávaly nejrůznější 
sklepní prostory a rozšířený zde byl také fenomén nocležníků. 
V rámci bytové politiky nechal Hobrecht roku 1875 vystavět „Meyer Hof “, dům 
označovaný jako „činžovní kasárna“ připomínající ghetto s tmavými byty za 
vysokou zdí. Tento typ nájemného domu se v berlínských dělnických čtvrtích rozšířil 
podobně jako pavlačové domy v Praze a Budapešti.  
V následujících letech vstoupily do hry podobně jako v jiných zemích nejrůznější 
filantropické spolky, které společně s osvícenými továrníky (především Krupp) a 
městskými orgány usilovaly o zlepšení bytové situace. Konkrétně v Berlíně se však 
situace ani na počátku XX. století výrazně nezměnila. V letech 1900 a 1913 pak toto 
město zažilo největší bytovou krizi.45 
 

                                                 
44 RAEBURN, M. (ed.) Dějiny architektury. Praha : Odeon, 1993. 
45 GUERRAND, R. Une Europe en construction : deux siècles d‘habitat social en Europe. Paris : la 
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V Praze pokračoval od počátku urbanizace 19. století nárůst venkovského 
obyvatelstva o stabilních ročních 0,5 % a populace města rostla ještě čtyřikrát až 
pětkrát rychleji. S přílivem venkovského obyvatelstva do měst, umožněným 
zrušením nevolnictví roku 1781, došlo v podstatě k minimalizaci požadavků na 
kvalitu bydlení. Nově příchozí venkované totiž až do svého příchodu do města 
neznali a snad ani nepožadovali individuální soukromí. Nebyli zvyklí svítit ani topit 
kvůli pohodlnějšímu bydlení, ale proto, aby se mohlo vařit a péci a aby bylo vidět na 
práci. Proto se na výdajích za byt snažili co nejvíce ušetřit. Položky za bydlení byly 
navíc tím jediným, na čem vůbec ve městě ušetřit šlo. 
V průběhu XIX. století se v Praze stavěly domy z hlediska sociálních tříd smíšené. 
Nehledě na orientaci ke světovým stranám se lepší a větší byty objevují v přední 
části směrem do ulice. Dvorní část pak obsahuje menší byty pro méně majetné 
nájemníky. V 80. letech, kdy už se stavějí domy bez dvorních křídel, se pak menší 
byty posouvají do suterénu. Teprve na konci století lze sledovat snahu o dům s byty 
příbuzných sociálních tříd. Zvýšením podlažnosti domů se levnější byty objevují v 
horních patrech. 
 
Nadace a dobročinné spolky 
„Majetní lidé by měli být vděčni za jedno nevyčíslitelné požehnání. Nabízí se jim 
totiž příležitost věnovat se dobročinnosti, která může přinést trvalý prospěch celé 
řadě jejich spoluobčanů a zároveň naplnit i jejich vlastní život.“, píše ve své knize 
Evangelium bohatství z roku 1889 Andrew Carnegie. 
 
Počátky sociální práce směřující k pomoci nižším vrstvám se obvykle řadí do druhé 
poloviny 19. století. V Anglii však první nadace zabývající se lidových bydlením 
vznikla již v roce 1797. Jedna z nejvýznamnějších organizací New York Association 
for Improving the Condition of the Poor byla založena roku 1843. Její členové 
dokonce docházeli pomáhat do chudých domácností a snažili se nezaměstanným a 
nemocným pomoci dosáhnout vyšší životní úrovně. Tyto spolky obvykle vycházely 
z evangelizační ideologie a snah o mravní převýchovu. Bída a chudoba byla 
pokládána za důsledek zhřešení proti křesťanské morálce. Ostatně v mnoha 
případech člověka do prekérní situace opravdu zavedly nectnosti jako zahálka, 
lenost, necudnost nebo neschopnost spořit. Dobrovolní pracovníci se však také 
nezřídka snažili pod rouškou výhružek a citového vydírání dohnat členy „padlých 
rodin“(např. nesezdaných párů) k přijetí určitých morálních standardů. 
Zejména ve druhé polovině 19. století realizovaly spolky svou pomoc na principu 
„zásluhovosti“. Pomoc už tak nebyla cílem, ale prostředkem k převýchově 
společnosti. Zasloužily si ji jen rodiny, které se vyhnuly alkoholismu, dokázaly 
spořit, byly čistotné a žily spořádaně.  
Zároveň se však v té době objevovaly nové instituce fungující na poněkud jiných 
principech. Vedle ústavů pro padlé dívky se díky filantropickým aktivitám budovaly 
instituty vzdělávací či vzdělávání finančně podporující, dobročinné ubytovny, 
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sirotčince atp.46 Tyto nadace vznikající za podpory aristokratů a bohatých rodin, 
hrály ve vývoji sociálního bydlení velmi významnou roli. 
Důležitým impulsem pro formování modernější komunitní práce byla činnost vikáře 
anglikánské církve ve východním Londýně Samuela Augusta Barnetta. Barnett 
společně se svou ženou organizoval vzájemnou pomoc farníků, v podobě ovšem 
velmi odlišné od aktivit svých předchůdců. V roce 1884 se spolu s několika 
univerzitními studenty usadili v nejbídnější čtvrti tehdejšího Londýna v domě, který 
nazvali Toynbee Hall. Odtud se snažili bojovat proti chudobě a sociální 
vykořeněnosti komunity sídlící v okolní části města. Vedle poradenství (které bylo 
jejich nejdůležitější aktivitou) zde nabízeli komunitní vzdělávání, poměrně brzy 
začali ovšem i spolupomáhat organizaci vzájemné pomoci mezi samotnými členy 
komunity.47 
Úspěch tohoto projektu přilákal řadu zahraničních návštěvníků a podnítil tzv. „hnutí 
usazování“ (settlement movement), snažící se napodobit úspěch Toynbee Hallu. 
Podobná centra brzy vznikla nejen ve Velké Británii, ale i ve Spojených státech 
amerických. 
 
Hull House 
Reformátorka a průkopnice sociální práce v USA Jane Addamsová (1860 – 1935) 
založila v Chicague po vzoru londýnské Toynbee Hall zařízení zvané Hull House. 
Chicago rostoucí závratnou rychlostí se tehdy stalo centrem Středozápadu. Množství 
lidí včetně početné skupiny imigrantů z Evropy sem přicházelo za prací a otázka 
bydlení představovala stále větší problém (v sedmdesátých letech začíná příchod 
první vlny přistěhovalců z českých zemí). Brzy po ničivém požáru došlo k prvním 
sociálním nepokojům, které se stále častěji opakovaly. 
V roce 1889, kdy architekt Frank Lloyd Wright začal budovat svou rezidenci v Oak 
Parku, založila Addamsová středisko Hull House sloužící pro potřeby imigrantů. 
Tato organizace pomáhala přistěhovalým v integraci a zároveň přispívala k udržení 
jejich tradic. 
Jane Addamsová pro svůj dobročinný spolek získala nejprve velkorysou vilu 
Hullovy rodiny, kam umístila středisko nabízející mateřskou školku pro děti 
pracujících matek, pracovní agenturu, uměleckou galerii, knihovny a kurzy umění a 
hudby. Okolo původního domu vznikl do roku 1907 komplex třinácti budov (bydlení 
pro pracující ženy, první Malé divadlo v Americe, Muzeum práce, centrum 
odborových skupin, chlapecký klub ad.). Autory architektonického řešení celého 
komplexu byly bratři Irving a Allen, tvořící pod jménem společné kanceláře Pond & 
Pond. Jejich stavby, z nichž většinu tvoří sociální bydlení a vzdělávací instituce, se 
vyznačují důrazem na kvalitu řemeslného zpracování a důmyslná konstrukční řešení. 
Celý komplex respektuje původní Hullův dům postavený v roce 1856 v italizujícím 
stylu, který je důmyslně rozveden v ornamentálních motivech příznačných pro 
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tvorbu architektů Chicagské školy. Irving K. Pond navrhl také nejznámější 
paternalistické město vybudované průmyslníkem Pullmannem na předměstí Chicaga, 
kde se nejvíce přiblížil hnutí Arts & Crafts.  
Obyvatelé střediska Hull House a jejich příznivci vytvořili silné reformní hnutí. Díky 
jejich snaze přijala illinoiská legislativa ochranné zákony pro ženy a děti a v roce 
1903 schválila zákon o dětské práci a doprovodný zákon o povinném vzdělávání. 
Snahy reformátorů z Hull House nabyly národní úrovně, když v roce 1912 vznikl 
Federální dětský úřad a v roce 1916 byl schválen federální zákon o dětské práci.  
Středisko Hull House navštívila také Alice Masaryková. Dle vlastních slov si 
odtamtud odnesla přesvědčení, že jsou tři věci, které jsou v sociální práci důležité: 
duchovní povědomí, dobré vzdělání a oddanost oboru. Alice se zajímala o sociální 
podmínky přistěhovalců, zejména Čechů. V eseji The Bohemians in Chicago se 
zabývala otázkami jejich asimilace a hledání nového životního stylu. (V roce 1915 
byla Alice Masaryková zatčena a Jane Addamsová spolu se členy českých spolků v 
USA, rozpoutaly úspěšnou kampaň za její osvobození.)48 
Jane Addams fungování střediska Hull House popisovala ve svých knihách a 
přednášela o něm na konferencích po celé zemi. Byla klíčovou postavou v mnoha 
místních a národních organizacích. Proslavila se také svým bojem proti TBC a 
prostituci, stejně tak se jí podařilo prosadit změny v pracovním a průmyslovém 
zákonodárství. Na počátku 20. století se začala angažovat v mírovém hnutí a v roce 
1931 za svou práci obdržela Nobelovu cenu míru.  
 
Pro příklad pařížských nadací uveďme společnost založenou bankéřem M. Heinem. 
Ta roku 1888 koupila pozemek ve 13. pařížském obvodu, který byl nechvalně znám 
jako zoufalý slum sousedící s kostelem Johanky z Arku. Podle návrhu architekta W. 
Chabrola zde Heinova společnost nechala vystavět šestipatrový dům s obchody v 
přízemí a 35 malými byty s obytnou kuchyní, malou předsíňkou a splachovacím 
záchodem. 
Ačkoliv rozloha bytu dosahovala sotva 29 m2, ke stavbě bylo použito velmi levných 
materiálů a z dalšího vybavení dům nenabízel nic kromě sušárny prádla na dvoře, pro 
množství zájemců bylo třeba učinit výběr „těch nejlepších“. Bydleli zde proto 
zejména účetní, zaměstnanci železnice, posluhovačky a drobní rentiéři (celkem 29 
mužů, 34 žen a 40 dětí). Nájem pro většinu z nich činil asi sedminu platu, což 
představovalo dobový průměr. Návratnost původní investice pro majitele byla 3, 97 
% v prvním roce a postupně mírně klesala. V následujících dvaceti letech vystavěla 
Heinova společnost osm domů typu HBM (viz dále), což znamenalo 400 bytů 
celkem, dále pak 250 pokojů ve zvláštních domech určených svobodným ženám atd. 
V 90. letech následovala příklad doktora Heina celá řada společností, které na 
stejném principu vystavěly několik desítek domů na východě Paříže. Šlo však stále o 
zanedbatelnou část bytů, kterých by bývalo bylo třeba. 
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Populační růst přinesl Paříži na prahu nového století problémy velmi podobné těm,  
s nimiž se potýkal baron Haussmann. Ohromná staveniště, v jejichž čele původně 
prefekt stál, pokračovala ještě dvacet let po jeho demisi a přesto otázku 
nevyhovujících hygienických podmínek a chybějícího bydlení zcela nevyřešila. 
Urbanistické i architektonické formy vzniklé za druhého císařství byly kritizovány 
jako příliš přísné a monotónní. Do nového století Paříž toužila vstoupit jako město 
hygienické a krásné.  
Ustavení urbanismu jako vědní disciplíny a pozorovatelná soupeřivost evropských 
zemí (především Německa a Anglie) způsobilo, že si Pařížané počali uvědomovat 
svou opožděnost, a to hned v několika oblastech. Především však v oblasti 
hygienického standardu. 
 
Sčítání lidu v roce 1911, které zaznamenalo zastavení vzrůstu pařížské populace na 
několik desetiletí (ke zvratu došlo až v roce 1946), bylo pro Městský statistický úřad 
příležitostí věnovat se zkvalitněním již existujícího bydlením. 
Paul Juillerat ve své studii publikované roku 1913 popsal úroveň komfortu 2,65 
milionů bytů, které Paříž nabízela v obyčejných domech, ubytovnách, pronajímaných 
pokojích, noclehárnách atd. Ze závěru této studie vyplývalo, že více než milion 
pařížských bytů je přelidněných (na jednoho člověka připadalo méně než polovina 
pokoje) nebo nedostatečných (na jednoho člověka připadalo méně než jedna 
místnost). 
Počet přelidněných bytů sice od posledního sčítání v roce 1901 poklesl, ale počet 
bytů nevyhovujících se příliš nezměnil. Jejich počet stále dosahoval čísla 924 757, 
tedy 35 % z celkového počtu pařížských bytů. Snížení počtu přelidněných bytů bylo 
navíc způsobeno hlavně tím, že se snížil počet velkých rodin. 46 286 rodin ale v té 
době stále čekalo na větší byt. 
 
Nový typ domu levného bydlení 
Opakované stížnosti z řad lékařů a hygieniků i zájmy socialistů v čele s továrníkem  
J. Sygfriedem, právníkem G. Picotem a inženýrem E. Cheyssonem vedly roku 1894  
k prosazení zákona dodnes nazývaného „Siegfried“, který umožnil vznik místních  
výborů zabývajících se výstavbou levného bydlení (Habitation à Bon Marché – 
HBM). 
Tyto domy nabízely byty s vyhovujícím hygienickým standardem a nízkým 
nájemným. Někdy měly experimentální, jindy velmi tradiční charakter. Řada z nich 
vstoupila do dějin architektury a je památkově chráněna (arch. A. Labussier, H. 
Sauvage,  
T. Garnier atd.). Název „levný“ se stal v padesátých letech synonymem špatné 
kvality a uniformity, což souviselo především s počátkem masové výstavby 
poválečných sídlišť. Levné bydlení proto v roce 1950 změnilo jméno na bydlení se 
sníženým nájemným (HLM – Habitations à Loyer Modéré) a v této podobě funguje 
dodnes. 
Podobně jako dnes už na počátku XX. století byl základ systému sociálního bydlení  
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v rukou státních nebo polostátních organizací, které „developerům“ poskytovaly 
značně zvýhodněné úvěry, daňové úlevy apod. na výstavbu a správu sociálních 
bytových jednotek, určených k pronájmu nebo na prodej. (Dnes se touto činností ve 
Francii zabývá asi 600 společností. Jejich právní podstata je různá: soukromé 
společnosti, družstevní společenství, územní nebo městské právní subjekty. Všechny 
jsou sdruženy do Národní unie HLM. Na první pohled na sobě nezávislé organizace 
jsou ve skutečnosti přímo nebo nepřímo řízeny jak státní správou a politickou 
orientací tak regulací trhu.) Zatímco HLM se stalo synonymem pro panelové domy 
na periferiích francouzských měst, domy typu HBM evokují novátorské postupy 
moderní architektury 1. poloviny 20. století. 
 
Auguste Labussière 
Mezi první projekty sociálního bydlení patří práce Augusta Labussièra, z nichž 
nejznámnější jsou dělnické domy v rue Ernest-Lefèvre a avenue Daumesnil. 
Labussière při jejich řešení vycházel z tradice činžovních domů buržoazie druhého 
císařství. Čelní fasáda se drží Haussmannovy regulace včetně horizontálního dělení 
na tři části, výrazné korunní římsy a podkroví. Rovněž je zachována určitá vertikální 
segregace. Model noblesního druhého a pátého patra v činžovních domech 
buržoazie, bylo však třeba upravit pro sociální výstavbu o sedmi poschodích – lepší 
byty, jak naznačuje dělení fasády, se posunuly do třetího a šestého patra. Dispozice 
jednotlivých bytů naopak vycházejí z návyků venkovského obyvatelstva. Velká 
kuchyně je vybavena jídelním stolem a má být místem setkání jednotlivých členů 
rodiny i jejich hostů. 
 
Rue de Prague 
Pro hledání architektonického výrazu sociálního bydlení v Paříži byl významným 
mezníkem rok 1904. Tři baroni z rodu Rothschildů se tehdy rozhodli věnovat částku 
10 milionů franků na vybudování několika velkých souborů levného bydlení. 
Narozdíl od dřívějších soukromých společností založili Rothschildovi perfektně 
organizovanou nadaci, do jejíhož vedení obsadili již zmíněnou trojici Sygfried, Picot, 
Cheysson, doplněnou o architekta H. Nénota. V následujícím roce vyhlásili 
architektonickou soutěž na velkou parcelu v srdci předměstí Saint-Antoine, které se 
účastnili tehdejší špičky, a to přesto, že neexistovalo přesné zadání a případní 
vítězové neměli záruku, že jejich projekt bude realizován. Výchozím požadavkem 
bylo pouze to, aby byty netvořila pouze obytná kuchyně a celková atmosféra domu 
nepřipomínala kasárny, tedy aby dům nevykazoval základní znaky příbuzných 
dobových realizací. Představené projekty dnes patří k významným bodům vývoje 
pařížské moderní architektury. Název projektu i výsledné realizace je vzhledem k 
této práci symbolický: Rue de Prague (Pražská ulice). 
Soutěže se zúčastnilo celkem 127 architektů, jejichž projekty byly vystaveny na 
pařížské radnici. Do druhého kola zvolená komise vybrala 25 nejlepších a z nich 
nakonec sedm vítězných projektů. Mezi nimi byl návrh Tonyho Garniera (autora 
vizionářského projektu Industriálního města), který zde o dvacet let dříve než Le 
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Corbusier použil podobný princip budov stojících na pilotech s volným parterem. 
Augustin Rey byl méně radikální, ačkoliv jeho návrh zachovával nejmodernější 
hygienické zásady. Jeho otevřené bloky se zelenými dvory a širokými průjezdy 
umožnovaly dokonalé větrání i dostatečné osvětlení všech bytů. Rey byl vybrán 
společně s Henry Provensalem, jehož soutěžní projekt se zase vyznačoval osobitým 
řešením bytových dispozic, a stali se společně s Nénotem dvorními architekty 
Rotschildovy nadace. Ostatní nadace (např. Singer-Polignac a Lebaudy) se 
„pražským“ příkladem velmi inspirovaly při stavbě prvních obytných souborů HBM. 
Mezi nejvýznamnější z nich patří domy v avenue Daumesnil a rue Saïda architekta 
Augusta Labussièra. Stejně jako domy v rue de Prague mají otevřené dvory a do nich 
orientované budovy hřebenovité dispozice. 
 
Mezi nejosobitěji řešené domy HBM patří také stavby architekta Henryho Sauvage. 
První z nich postavil v roce 1904. Pětipatrová stavba s betonovým skeletem a 
cihlovou výplní byla rovněž variací na fourierovské téma. Kromě komfortních bytů 
dům nabízel střešní terasu k rekreaci, stravu v dietní jídelně zvané Proletářka, či 
studium na lidové universitě. 
Nejvíce však Sauvage proslavil dům, který v roce 1912 postavil se svým 
společníkem Charlesem Sarazinem v ulici Vavin poblíž Montparnassu. Na počátku 
století za tímto účelem založili družstvo, které mělo stavbu financovat. Sauvage zde 
poprvé rozvinul ideu terasového domu, který umožňoval dostatek světla a vzduchu a 
navíc zeleň na terasách. Fasáda domu je obložena bílými keramickými kachlíky s 
modrým dekorem, stejnými jaké Hector Guimard použil pro interiéry pařížského 
metra. Sauvage chtěl tímto gestem ukázat staré generaci architektů tvořících ve stylu 
Art Nouveau, že krásné je to, co je hygienické a dekoru není třeba. Prostory 
uprostřed domu s pracovním názvem „sportovní“ Sauvage vybavil tělocvičnami. 
Tento princip později dále rozvíjel v ještě ambicióznějším projektu domu HBM v 
ulici Amiraux (stavěl se v letech 1913 – 1930). Způsobem ustupujících teras je zde 
řešen celý blok, v jehož jádru je umístěn veřejný bazén (dodnes funkční), který je 
osvětlen širokým světlíkem uprostřed budovy. 
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2. Bydlení střední třídy 
 
Nejrozšířenějším stavebním typem XIX. století je činžovní dům. Jeho vývoj je úzce 
spjat se společenskými změnami tohoto období. Od poloviny století prošel řadou 
vývojových fází, které se týkaly hmotového, ale především dispozičního řešení. 
Velikost a uspořádání bytů se vyvíjelo podle určitých standardizovaných pravidel, 
která mají svá místní specifika. Paříž jako metropole 19. století se svými výstavními 
činžáky byla pro ostatní města vzorem. Vývoj „haussmannovského“ nájemného 
domu proto přiblížíme podrobněji. 
 
Nájemní dům podle barona Haussmanna 
Většina nájemních domů postavených v Paříži v průběhu 19. století bývá tradičně 
nazývána haussmannovskými domy (immeuble haussmannien). Správněji by však 
„haussmannovský“ měl být nazýván až typ domu, který se zrodil po prvních zásazích 
do městského jádra vedených baronem Haussmannem, tedy po roce 1850. 
Haussmannova nucená abdikace v roce 1870 pak toto období uzavírá. Pařížské 
nájemní domy 19. století lze následně rozdělit na „pre-haussmannovské“ (srov. F. 
Loyer, který doporučuje užití spíše „rambutéovský“ ), „haussmannovské“ a „post-
haussmannovské“. V této práci se zaměříme pouze dům haussmannovský (1850 – 
1870) vycházející z prefektových nařízení. Domnívám se, že tento typ obytného 
domu, který dodnes tvoří podstatnou část bytového fondu vnitřního města, je 
výsledkem stavebního a společenského vývoje v předcházejících dvou stoletích. 
Uvádím proto do kontextu vývoj pařížského nájemního domu.  
 
Prefekt Seiny 
Funkci prefekta Seiny zavedl Napoleon I. Jako první ji vykonával v letech 1800 – 
1812 Nicolas Frochot, pod jehož vedením byly středověkým městem proraženy první 
„moderní“ komunikace.  
Jeho následovník Gilbert Chabrol de Volvic dohlížel na rozparcelování a zastavění 
nových čtvrtí. V případě čtvrti zvané Europe došlo k první velké pozemkové 
spekulaci. Vznikla na místě zábavného parku Tivoli, který roku 1766 založil bohatý 
obchodník Boutin. Drobná architektura a nejrůznější atrakce se proslavily jako La 
folie Boutin. Revoluce sice Boutina připravila o hlavu, ale jeho příbuzní park za pár 
let znovu otevřeli, tentokrát už pod názvem Tivoli. Na počátku 19. století zde byla 
dokonce horská dráha i ruské kolo. V období Restaurace však Boutinovy dědicové 
dostali nabídku, jež nebylo možné odmítnout a roku 1826 prodali pozemky dvojici 
obchodníků Hagermanovi a Mignonovi. Ti zde vybudovaly residenční čtvrť Quartier 
de l'Europe, jejíž ulice pojmenované podle evropských měst vycházejí paprskovitě z 
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náměstí Place de l’Europe. Na úsvitu nových dějin města tak (ještě před 
Haussmannem) vznikla první moderní obytná čtvrť v 8. a 9. pařížském obvodu.  
 
 

 

Haussmannův tým 
Konkrétní podobu hlavnímu městu 19. století vtiskli Haussmannovi spolupracovníci. 
Kromě Jeana-Charlese Alphanda, který měl na starosti úpravu parků, podobu města  
ovlivnili zejména architekti Baltar, Ballu a Hittorff. Hlavním architektem–
inpektorem se stal Gabriel Davioud (1823-1881). Tento talentovaných architekt byl 
doporučen svým učitelem Vaudoyerem s tím, že má krásné písmo, dokonale kreslí a 
rozumí i matematice.  Kromě zásadních monumentů, kterými je divadlo Châtelet, 
fontána Saint-Michel a palác Trocadéro, navrhl i několik obytných domů podél 
nových ulic. Právě on ve spolupráci s dalšími kolegy stanovil fixní podobu 
eklektických nájemních domů.  
 
Nová městská krajina 
Jak bylo řečeno, monarchistická Paříž 30. let patřila flanerům užívajícím luxusu 
uvnitř pasáží, jejichž odvážné konstrukce, převážně ze skla, železa a betonu, byly 
předobrazem ještě ambicióznějších projektů jako nádražní haly, výstaviště či zimní 
zahrady. Nástup Haussmanna do funkce prefekta však zlatý věk této architektonické 
formy i daného životního stylu rázem utne. Během následujících dvou dekád změní 
město k nepoznání. Na místě klikatých uliček a fourierovských ulic-galerií vyroste 
rozparcelované město imperiálního charakteru. 
Pasáže byly tajemnými mikrosvěty přitahujícími snílky, kteří sem chodili za nákupy, 
ale také za nejrůznějšími kuriozitami. Jedním z lákadel byla panoramata, která 
příznačně zahubil jejich přední tvůrce – Louis-Jacques-Mandé Daguerre svým dalším 
objevem (tzv. daguerrotipie) odstartoval vývoj fotografie a panoramata tak odsoudil 
k zapomnění. Císař Napoleon III. navíc snění nebyl příliš nakloněn. Vyžadoval 
moderní racionálně uspořádanou metropoli, kterou lze kontrolovat a předcházet tak 
pouličním nepokojům .  
Jestliže ve 30. letech Balzac slyší jak "Skvělý opus výkladních skříní pěje sloky 
barev od chrámu svaté Magdalény až po bránu Saint-Denis.", za pár let se mu čtvrť 
změní k nepoznání. V důsledku nové parcelace mizí spletité uličky i většina pasáží, 
výkladce se přesouvají na široké boulevardy a zákazníci i čumilové se rychle učí 
chodit do obchodních domů. Plynové lampy, které z pasáží činní výjimečně 
bezpečné místo večerních procházek, se stanou běžným uličním vybavením.  
 
Vývoj obytného domu v Paříži 
Na konci 17. století existovalo pět typů obytných domů. Na prvním místě této řady 
stál kupecký dům s obchody v přízemí s přiléhajícími byty obchodníků. Druhým byl 
šlechtický palác s hlavním křídlem situovaným mezi dvůr a zahradu. Čtvrtým byl 
rodinný dům neboli hôtel particulier. Tento typ domu, známý z Molièrových 
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komedií, měl přízemí vyhrazené pro servis a první patro pro aristokratický byt. 
Poslední typ, dům nájemní, se objevil za vlády Ludvíka XIV. (1643-1715), kdy na 
základě legislativních změn mohlo jednoduše dojít ke spojení více kupeckých domů 
dohromady. Za vlády Ludvíka XVI. (1774-1792) se objevil další typ, a to dům 
apartmánový .  
Spolu s novým typem budov nastoupil i nový způsob bydlení. Do té doby podobu 
domu určoval především majitel, který obýval jeho nejlepší část a pronajímal pouze 
několik místností situovaných obvykle do vyšších pater. Podoba nových nájemních 
domů musela naproti tomu reflektovat potřeby společnosti, potencionálních 
nájemníků a zároveň splňovat stále složitější královská nařízení. Tehdy byl položen 
základní kámen k politice zkrášlování města a logická vazba mezi uliční fasádou a 
podobou jednotlivých bytů se začala ztrácet. Stejný obal mnohdy ukrýval naprosto 
odlišné obsahy. Honosné dekorace na fasádách nic neříkají o výši komfortu bytů.  
Podoba nových bytů (bez ohledu na velikost domu) se snaží co nejvíce přiblížit 
modelu, který reprezentoval tzv. hôtel particulier. Již na počátku 17. století se 
objevují architektonické studie snažící se tento model adaptovat. Palácové dispozice 
jsou upravovány a deformovány pro potřeby různých parcel i odlišných nároků na 
bydlení, základní kánon však zůstává stále zřetelný . 
 
Dispozici hôtel particulier charkterizují následující prvky: 
1) Hlavní fasáda je orientována do zahrady. 
2) Jednotlivé místnosti jsou přístupny a také opticky vázány pomocí tzv. „enfilády“. 
3) Části určené pro servis jsou jasně oddělené od soukromých místností majitele a 
jeho rodiny, které se nacházejí v prvním patře. Na venkovní fasádě se toto „bel 
étage“ zpravidla projevuje většími okny a bohatším členěním fasády. 
 
Nejvíce podobností s hôtel particulier najdeme u domů pocházejících z období  „pre-
haussmannovského“ a „haussmannovského“. Došlo však pochopitelně k 
transformaci původního modelu: 
Privilegovaným místem se na místo zahrady či dvora stává ulice. Pokud je to možné, 
hlavní místnosti dostávají pravidelný půdorys a tvoří enfiládu. Plochy jednotlivých 
místností se zmenšují a celý byt je uspořádán horizontálně na jednom podlaží. Jeden 
dům tak začíná obývat více rodin či domácností. Namísto vertikálního oddělení 
servisu od reprezentativní části domu u hôtel particulier se u „haussmannovských“ 
domů reprezentativní část dostává k uliční fasádě a obslužná naopak k fasádě dvorní. 
Dvorní trakt patří služebnictvu a je proto obsluhován zvláštním schodištěm 
vedoucím od sklepa na půdu (viz. dále „Haussmannovský byt“). V případě větších 
domů jsou ve dvorním traktu rovněž umístěny menší byty (viz Příloha 1 – 2).  
 
S rozšířením architektonických formem noblesních bytů souviselo „zlidovění“ 
luxusního způsobu bydlení, který mohl být v nových bytech realizován. Vzrůstající 
počet Pařížanů se tak přiblížil životnímu způsobu, který byl dříve rezervován pro 
malou část buržoazie. Uspořádání bytů vytvořilo rámec každodenního života nové 
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vrstvy obyvatelstva, ačkoliv původně bylo vyvinuto aristokracií pro aristokracii. 
Můžeme tedy říci, že předobrazem bydlení v činžovním domě nebyl hôtel particulier, 
ale aristokratický způsob bydlení.  
 
 
Fasáda haussmannovských domů 
V roce 1852 bylo vydáno nařízení o údržbě fasád: „Domovní fasády musí být 
udržovány ve vzorné čistotě. Nejméně jednou za dva roky budou oškrábány a nově 
omítnuty nebo natřeny.“  Ti, kdo si koupili parcelu okolo hlavních boulevardů, s 
kupní smlouvou podepsali rovněž zadávací podmínky nové výstavby. Nové domy 
musely tvořit uzavřené bloky a výška jejich jednotlivých pater stejně jako hlavní 
linie fasády musely souhlasit se sousedními stavbami.  
V roce 1855, tedy dva roky po nástupu do funkce prefekta Seiny, Haussmann 
vyhlásil nařízení o horizontální jednotnosti zástavby. Fasáda měla být horizontálně 
rozdělena do tři částí. Dělícími prvky pak byly průběžné balkóny případně výrazné 
římsy akcentující první a čtvrté patro s nejnoblesnějšími byty. 
 
V roce 1859 bylo navíc doplněno původní nařízení z roku 1784 o maximální 
povolené výšce budov: 

 
Tab. 1 Z Haussmannovy éry pochází nařízení týkající se ulic širších než 20 metrů.  

K mírnému zvednutí všech uvedených výšek v řádech desítek centimetrů 
 došlo až v roce 1884 z popudu Charlese Alphanda.  

 
Díky nové výšce budov byl ještě více akcentován rozdíl mezi „starým“ a „novým 
městem“. 
 
Základní charakteristiku haussmannovského domu lze vyjádřit takto: 
Uliční fasáda je postavena z otesaného kamene. Nejde o obkladové desky, ale o 
kamenné kvádry, jejichž užití umožnil technický pokrok v oblasti opracovávání i 
dopravy. Většina kamenů totiž pocházela z lomů vzdálených stovky kilometrů od 
Paříže. (Solidní opracovaný kámen nahradil štuk charakteristický pro předcházející 
období vlády Ludvíka-Filipa.) Ke stavbě dvorní fasády a vnitřních nosných zdí bylo 
použito obyčejného stavebního kamene.  
 
Domy mají čtyři až pět pater nad mezaninem a podkroví svírající úhel 45 stupňů s 
osou fasády. Přízemí a mezanin mají horizontální členění v bosáži, na které navazuje 

Maximální výška budovy Minimální šíře ulice 
11,70 m 7,80 m 
14,62 m 7,80 – 9,75 m 
17,55 m 9,75 – 20 m 
20 m > 20 m 



 65

balkón v prvním patře. Tento balkón je průběžný vynesený na konzolách 
nejrůznějších forem od těch nejjednodušších až po složité objemy vytvářející 
zároveň orámování oken (tento typ se objevuje nejčastěji na budovách z konce 
Druhého císařství). Před rozšířením výtahu (kolem roku 1900) jsou honosnější 
balkóny v prvním patře – tzv. „bel étage“ mívá rovněž vyšší stropy a honosnější štuk. 
Balkón prvního patra v některých případech podpírají dokonce karyatidy a atlanti 
vytvářející zároveň orámování oken mezaninu. Podle počtu pater mívají budovy dva 
až tři pásy balkónů. V případě, že se mezi třemi po sobě jdoucími patry balkón 
neobjeví, v prvním patře je fasáda rytmizována výrazným ornamentem. Eklektické 
tvarosloví fasády koresponduje s bohatě zdobenými vstupními vraty, které obvykle 
přecházejí do mezaninu. 
 

Jednotvárnost 
Architekt se musel zcela podřídit regulacím vypracovaným haussmannovým týmem. 
Výška pater i korunní římsy musí odpovídat sousedním domům. Nejpřísněji je 
sledována zástavba podél hlavních komunikačních tepen, která má být naprosto 
unifikovaná: stejná výška říms i podkroví, stejná šíře balkónů a jednotná linie oken. 
Od jednotvárnosti zbývá jen krůček k nudě, na kterou si Haussmannovy současníci 
nejvíce stěžovali. „Domy v nové Paříži jsou nudné, nudnější a nejnudnější, což je 
vznešené a krásně zarovnané. Zarovnanost! Nehybnost!“ Haussmannova striktní 
nařízení byla svržena až roku 1902, kdy byly povoleny např. bow-windows . 
 
Odlišit se v rámci Haussmannovy jednotvárnosti nebylo jednoduché. Rozmáhající se 
malá a střední buržoazie toužila ukořistit aristokratické modely a skutečným 
boháčům nezbývalo mnoho prostředků jak demostrovat svůj blahobyt. Postupujeme-
li z centra na periferii, stavby se však přece jen mění: výška budov klesá, ornament 
se zjednodušuje stejně jako balkóny, které postupně mizejí úplně. Podle sochařské 
výzdoby lze domy rozdělit do tři kategorií: buržoázní, které se vyznačují 
polopostavami karyatid a atlantů, domy druhé třídy se mohou pochlubit bustami a 
domy třetí třídy pouze ornamenty. Podobně lze domy rozdělit na základě stavebních 
materiálů. Typy konstrukcí postupují od bezvýhradného použití otesaného kamene, 
přes armování z otesaného kamene a výplň z obyčejného kamene stavebního, výplň z 
cihel, armování z cihel a výplň ze stavebního kamene až k samotným cihlám s 
výstuhami ze železných profilů. Dalším ukazatelem byl také poměr mezi výškou 
domu a počtem podlaží.  
 
Toto triadické dělení domů vystavěných za Druhého císařství rozpracoval César 
Daly (1811 – 1894) ve svém díle z roku 1864 „L’Architecture privée au XIX. siecle 
sous Napoléon III.“.  
Domy první třídy mají čtyři patra. V 1. – 3. patře bývá pouze jeden byt. Ve 4. patře 
jsou byty dva a podkroví patří služebnictvu. V rozlehlých dvorech těchto domů jsou 
umístěny stáje a kůlny. Tyto domy mají i dvorní fasádu z kamenných kvádrů. 
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Kamenné je rovněž hlavní schodiště, a to až do 3. patra. Dále je jen dřevěné – stejně 
jako schodiště pro služebnictvo. 
Domy druhé třídy jsou o patro vyšší a mají vždy dva byty na patře. V přízemí a 
mezaninu těchto domů jsou obchody. Tyto domy mají dřevěné hlavní schodiště i 
schodiště pro služebnictvo. 
Domy třetí třídy mají pět pater malých bytů, které obsluhuje pouze jediné dřevěné 
schodiště. V přízemí je byt domovnice. Tyto domy mají také nejjednodušší fasády, 
často dokonce bez jediného balkónu a jednoduché dvoukřídlé nebo jednokřídlé 
vstupní dveře.   
 
Po roce 1830 se na fasádách objevuje rovnež signatura architekta. Nájemní dům se 
stejně jako obraz či socha stává uměleckým dílem. Obvykle se však takto objevují 
jména méně známých architektů (oproti 20. století, kdy jsou naopak signována díla 
hvězd, jakými byl například Roux-Spitz či Mallet-Stevens). Např. Viollet-le-Duc v 
roce 1862 svůj dům v ulici Condorcet označil rébusem. Balkón nad okny jeho 
ateliéru je podpírán gotizujícím sloupem, na kterém sedí sova jako symbol velkého 
„duca“ nebo-li knížete.  
 
Haussmannovou novinkou byla rovněž sociální segregace podle jednotlivých čtvrtí  
a nikoliv podle domovních podlaží (ve stejném domě je více rovnocených bytů 
oproti předcházejícímu období, kdy na luxusní apartmá v prvním patře připadalo 
několik skromných bytů.). V rámci čtvrtí pak rozdíly manifestovaly bohatě 
dekorované fasády. Byty v prvním patře však o svá privilegia úplně nepřišly – nadále 
se odlišovaly bohatším dekorem na fasádě, měly vyšší stropy i náročnější dekorace v 
interiéru. 
 
Celkově však Haussmann nastolil princip jednotvárnosti. Na léta město proměnil ve 
staveniště a nechal zbourat i řadu významných památek. Velkoplošné asanace 
umožnily výstavbu nových a podstatně vyšších budov. S gabaritem však vzrostlo 
také nájemné, které chudší vrstvy odsunulo na periferii a centrum věnovalo 
buržoazii.  
Jedním z velmi výrazných důsledků Haussmannovy přestavby města tak byla silná  
územní segregace jednotlivých vrstev obyvatelstva. Walter Benjamin například píše, 
že požár města rozpoutaný Komunou byl dokončením Haussmannovy destrukce.  
Haussmannovský nájemní dům je výsledkem stavebního a společenského vývoje 17. 
a 18. století. Domy příbuzné architektonické formy zajišťující obdobnou kvalitu 
bydlení se objevují od počátku 19. století. Haussmannův velkolepý plán však 
umožnil vyvlastnění pozemků, velkoplošné demolice a masovou výstavbu nových 
obytných domů. Podobně jako jej však nezajímaly chudinské čtvrti, příliš se 
nezabýval ani interiéry domů buržoazie. Ačkoliv tým jeho inženýrů vypracoval 
nařízení týkající se hygieny, z nichž vycházely doporučené bytové dispozice, každý 
dům musel především dotvářet požadovanou kulisu. J.-E. Horn proto 
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haussmannovské domy příznačně nazývá „na půl paláci a na půl kasárnami“.49 
Počátky skutečně moderního bydlení lze proto nalézt až v 80. letech 19. století.  
Bytová dispozice haussmannovských domů je však využívána ještě při stavbě 
některých dělnických domů na počátku 20. století. Jednotlivé místnosti dostávají až 
úsměvně miniaturní rozměry a neúměrnou část bytu zabírá komunikace. Realizace 
sociálního bydlení naplno rozpoutala diskuzi o potřebě nových dispozic s ohledem 
na moderní hygienu a nový způsob života. Teprve August Perrret svým slavným 
domem v ulici Franklin z roku 1903 narušil stereotyp „bel étage“, když nejlepší 
apartmá (díky výtahu) umístil naopak do vyšších pater. I tento dům však zachovává 
věrnost haussmannovskému modelu: hlavní salón a sousední pokoje tvoří enfiládu a 
8. patro patří služebnictvu a je obsluhováno zvláštním schodištěm.  
 
V letech 1880 – 1914, které francouzská historiografie nazývá dobou 
„posthaussmannovou“ nebo také „premoderní“, byly Haussmannovy domy stále více 
kritizovány pro svou monotónnost a nedostatek fantazie. Na základě těchto 
kritických hlasů se rozhořela debata vedoucí k novým stavebním zákonům a 
nařízením, které byly definitivně schváleny roku 1902. 
Architektonický výraz pařížských budov byl nadále poznamenán postupujícím 
vývojem stavebních technologií. Ačkoliv již císařský Řím využíval konstrukčních 
vlastností betonu, na následující jedno a půl tisíciletí byl tento materiál zapomenut. 
Teprve na počátku 19. století se objevují první zmínky o jeho novém využití. Roku 
1824 byl patentován Portlandský cement, který se využíval jako základ pro beton. 
Návrhy na stavby z tohoto materiálu se poprvé objevily v Anglii a Francii v průběhu 
30. let 19. století. Velká pevnost betonu v tlaku byla na základě mnoha pokusů 
konečně obohacena o pevnost v tahu, a to díky spojení s kovem. Roku 1868 si nechal 
Joseph Monier patentovat roury ze železobetonu a v následujících letech pak také 
sloupy, nosníky a mosty. V roce 1891 francouzský inženýr François Hennebique 
nahradil železo ocelí a pomocí obnažené betonové rámové konstrukce a skleněných 
desek vystavěl přádelnu v Tourcoingu. Dalšími možnostmi tohoto materiálu se 
zabýval zejména architekt Perret a jeho stavební firma.  
 
Hector Guimard, August Perret, Henri Sauvage  
Na většinu významných architektů přelomu století měl zásadní vliv francouzský 
teoretik architektury Viollet le-Duc, který odmítal architektonické tradice 
francouzského klasického racionalismu. Místo „abstraktního“ mezinárodního stylu 
hlásal návrat k regionálnímu stavění se zaujetím pro středověk. Na rozdíl od Ruskina 
však předkládal více než jen morální argumenty. Ve svém díle Entretiens 
rozpracoval vzory, ale nabízel také metodu, která by architekturu osvobodila od 
eklektických zbytečností historismů. Jeho dílo silně zasáhlo Anglii, Katalánsko a 
Holandsko. Z jeho myšlenek totiž vycházel Gaudí, Hortha i Berlage. Ve Francii pak 
na jeho dílo nejvýznamněji navázal Hector Guimard. Z hlediska vývoje obytných 
                                                 
49 DAVID, P. Haussmann and Haussmanisation. The Legacy for Paris. In French Historical Studies 
27 , no. 1, Duke University Press, 2004. 
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domů patří Guimard (1867 –1942) společně s Augustem Perretem (1874 – 1954) a 
Henry Sauvagem (1873 – 1932) mezi nejvýznamnější pařížské architekty. 
Mezi Guimardovy časné realizace patří návrhy venkovských vil v „národně 
romantickém slohu“. Pozdější pařížské realizace mají umírněný městský styl, 
užívající precizně kladených cihel a dramaticky skulpturálních kamenných částí. 
Příkladem jsou bytové domy šestnáctého pařížského obvodu, zejména pak 
Guimardům vlastní dům v avenue Mozart z let 1909 – 12. V této stavbě je již patrný 
jeho odklon od „Arts Décoratif “ směrem k moderně. Kromě stanic pařížského metra 
byl Guimardovou nejvýznamnější realizací činžovní dům zvaný Castel Béranger, 
který bývá označován jako první stavba ve stylu Art Nouveau. Guimard se tím 
zasloužil o rozkvět secesního slohu podobně jako Antonio Gaudí v Barceloně a 
Victor Horta v Bruselu. 
Jeho hlavní přínos spočívá v nekompromisní snaze považovat architekturu, interiéry 
a dekorativní předměty za složky vytvářející jednotné prostředí a aplikovat na tyto 
složky stejné motivy a formy. Secese se tak v jeho pojetí stala nejen slohem 
architektury a designu, ale celého způsobu života. Snažil se vzdálit od historických 
slohů a v okouzlení organickými tvary vytvořit vlastní vizuální řeč. Když byly dle 
jeho návrhu po roce 1903 postaveny stanice pařížského metra, jeho jazykem mluvila 
celá Paříž. 
Na světové výstavě Guimardova kancelář prodávala pohlednice s detaily jeho staveb 
i jejich vybavení pod názvem Guimardův styl. Vzhledem k tomu, že tento 
charismatický architekt – pro svůj úspěch u žen nazývaný také „krásný Hector“ – byl 
rovněž šikovným obchodníkem, jeho styl ovládl pařížskou společnost na několik let.  
Do dějin bydlení se tento architekt zapsal především návrhem domu zvaného Castel 
Béranger. Dům s bohatým dekorem ve stylu neogotiky má velmi moderně řešenou 
dispozici – jedná se o otevřený blok se zelení dodržující nejpřísnější hygienické 
požadavky doby. Guimard k němu přistoupil jako „ensemblier“ – navrhl celou 
stavbu včetně interiérů a bytového zařízení. 
 
Pod vlivem klasického konstrukčního racionalismu Viollet-le-Duca tvořil rovněž 
August Perret. Ve svém zaujetí pro železobeton vycházel z detailních konstrukčních 
návodů Viollet-le-Duca. Mezi jeho nejvýznamnější stavby, kterými ovlivnil vývoj 
bytových domů, je obytný blok v rue Franklin z roku 1903. Při jeho realizaci Perret 
vytvořil první železobetonový skelet.50 Užití tohoto skeletu mu umožnilo dosáhnout 
řady výhod v řešení dispozice domu (s krásným výhledem na Sienu a Eiffelovku). 
Perret zde použil půdorys vyhloubeného průčelí ve tvaru písmene „U“. Získal tím 
větší podlahovou plochu, protože „světlík“ umístil na přední fasádu. Aby nebylo 
narušeno soukromí sousedů (nehleděli si vzájemně do bytů), obložil průčelí stavby 
skleněnými čočkovými cihlami. V tomto domě zároveň poprvé využil osobní výtah, 

                                                 
50 Železobeton spojuje dva materiály, které se ideálně doplňují mechanickými i fyzikálními 
vlastnostmi. Zatímco beton je odolný v tlaku, ocelový prut může být namáhán v tahu (samotný beton 
vzhledem ke své struktuře být namáhán na tah prakticky nemůže). Oba materiály přitom mají stejnou 
tepelnou roztažnost. 
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což mu umožnilo umístit luxusní byt do posledního patra, které bylo do té doby 
vyhrazeno služebnictvu. V pozdějším činžovním domě v ulici Raynouard umístil 
výtahů více po vzoru dvojího schodiště. Dva hlavní výtahy jezdí ze vstupní haly 
podél prosklené boční fasády (a nabízejí úchvatný výhled na Eiffelovu věž) až ke 
střešnímu apartmá, skromější výtah jezdí podél zadního schodiště až do tří suterénů, 
kde je umístěna garáž, sklepy a byty služebnictva.  
Odhlédnuto od formálních inovací těchto architektů, jejich domy i byty v zásadě 
zachovávaly tradiční pojetí haussmannských činžáků. Stále zde byla schodiště pro 
služebnictvo doprovázená dvojí komunikací uvnitř bytu i další prvky, které mizely až 
v následujícím období.  
 
Prvním z nastupující generace pařížských architektů, jejichž díla vznikala pod vlivem 
Art Nouveau, ale jejichž inovace vedli ke zcela novému pojetí bytového domu, je 
Henry Sauvage. Podobně jako August Labussiére a další se věnoval hledání 
ideálního řešení prvních velkých projektů sociálního bydlení realizovaných na 
přelomu století. Jako jediný však dospěl ke zcela novému architektonickému výrazu 
svých budov. Jeho domy rue Vavin a Amiraux byly podrobněji zmíněny v kapitole o 
sociálním bydlení. Tyto projekty obohatily pařížský městský prostor o nové pojetí 
ustupujících fasád. V případě první stavby v rue Vavin se Sauvageovi podařilo 
dodržet původní nařízení o přípustné výšce i míře zastavění parcely. Pro 
ambicióznější projekt, kterým byl celý blok vystavěný na stejném principu v rue 
Amiraux, už musel vybojovat změnu dřívějších regulací. Vypracoval řadu studií o 
možném využití středních částí terasovitých staveb – v případě realizovaných domů 
je zde umístěn městský bazén nebo tělocvičny. Následující ohromné projekty (Giant 
Hotel, Immeuble Métropolis) sice zůstaly pouze v tužce, avšak zásadně ovlivnily 
budoucí tvůrce projektů hromadného bydlení. Myšlenky pyramidálních megastruktur 
dosahujících až třiceti pater, při jejichž stavbě mělo být hojně využíváno 
prefabrikovaných prvků, do jisté míry předznamenaly Unités d’Habitation Le 
Corbusiera i projekty zmiňovaných architektů Rotschildovy nadace Hénarda, Reye a 
Provensala, kteří je pak dále rozvíjeli. Ve svém prohlášení z roku 1928 Sauvage 
postuloval práva všech lidí na stejnou míru vzduchu a světla. Zasloužil se tak o nová 
nařízení týkající se osvětlení, větrání a koncentrace městského obyvatelstva. Traduje 
se, že fasáda domu v rue Vavin, pro kterou použil stejný glazovaný keramický 
obklad, jakým bylo vykachlíkováno pařížské metro, měla být protestem Sauvage 
proti Guimardovi. Chtěl mu tak prý ukázat, že krásné je to, co je zdravé, tedy, že jeho 
dům nepotřebuje složitý dekor Guimardova stylu, ale že jej může zdobit to, co jinde 
slouží pouze k udržení čistoty. 
 
Pražské činžovní domy 
Činžovní domy tvoří většinu zástavby také v Praze, kde rovněž byli určujícími 
činiteli reformy bydlení a nositeli stavební exploze 19. století. Nejvýraznějších změn 
se pak dočkaly v jeho poslední třetině. Technický pokrok pražského bydlení se mohl 
ve větším měřítku prosadit až díky bohatnutí středních vrstev. 
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Ve 2. polovině XIX. století se velké bytové domy staly předmětem nebývalého 
podnikání. Ve výstavbě proto převládala ekonomická hlediska, což vedlo k velkému 
počtu bytů a maximálnímu zastavění pozemku. Nejprve byly zastavovány rohové 
parcely, které jsou výnosnější, neboť umožňují zbudování více pokojů v uliční 
frontě. Až do konce 80. let se stavební pozemek obestavuje po celém obvodu. 
Vnitřní dvůr je nejprve velký a pravidelný. Zde ještě dožívá tradice paláců 17. a 18. 
století. Se vzrůstající mírou zastavěnosti pozemku se však dvůr postupně zmenšuje. 
Teprve na konci století se prosazuje princip stavění pouze při ulici bez dvorních 
křídel a se zachováním volného dvora. 
 
Narozdíl od Paříže, kde byl užíván konstrukční systém zděný příčný vedoucí 
k výrazně hloubkovým dispozicím v rámci celé parcely, podélný systém užíváný 
v Praze takovou prostorovou hýřivost neumožňoval. Používané stropní konstrukce 
zároveň neumožňovaly velkou hloubku traktu. 
Hloubka zastavění však rovněž prošla mnoha změnami. Z počátku byl dům do ulice 
mělký, jedno až dvojtrakt s pavlačí. Se stoupající hodnotou části směřující do ulice 
se dům postupně člení do větší a větší hloubky. Na konci XIX. století dospěl do 3 až 
5 traktů za sebou (tzn. 16 – 20 a v některých případech i více metrů hloubky). 
 
Výškový vývoj obytného pražského domu má úzkou souvislost s vývojem města. 
Počátek století charakterizují domy výhradně dvoupatrové (rovněž pokračování 
palácové tradice). Tato výšková úroveň byla prolomena v roce 1861 stavbou 
třípatrového paláce Lažanských. Po necelém desetiletí se již objevují i příklady domů 
čtyřpatrových. 
 
Architektura činžovních domů se formovala v době hledání nového výrazu, kdy na 
průčelích i stěnách vestibulů a schodišť dozníval historismus v podobě 
novorenesanční nebo novobarokní. V oblasti Starého Města se setkáváme také s 
neobyčejně bizarním pražským eklektismem. Na stavbě těchto domů se podíleli 
mnozí již tehdy významní architekti například Jan Koula nebo Jan Vejrych. 
Zpravidla se však výstavbou pražských činžovních domů zabývaly převážně 
stavitelské podniky. Architekti v dnešním slova smyslu – tehdy ještě nečetní – se 
specializovali na význačnější stavby. Stavbu s prostorovým rozvržením prováděl 
většinou stavitel, který si fasádu a interiérové plošné členění objednal u architekta, 
což architektovi vnucovalo poněkud nedůstojnou pozici pouhého dekoratéra. „V 
Praze dosud myslí se,“ – ironicky komentuje tuto situaci architekt Josef Fanta v 
časopisu Volné směry roku 1899 – „že architektovi náleží nanejvýše navrhovati 
průčelí, a jestliže stavitel, stavebník nebo podnikatel dožádá si spolupráce architekta, 
nejčastěji činí tak kvůli průčelí, nanejvýš ještě, že architekt práci svou končí v 
průjezdě“. Autorem prototypu plastické fi gurální výzdoby býval význačný sochař. 
Nejvýraznějším prvkem takových domovních interiérů bývá zábradlí, nejprve 
odlévané z litiny, později z kovaného železa, což umožnilo vytváření podstatně 
náročnějšího a individualizovanějšího zdobení. Pojetí samotného zábradlí 
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koresponduje s výběrem keramiky, a to jak obkladové, tak podlahové. Také ta bývala 
navrhována individuálně (mozaika nebo teraco). Mnoho interiérů pražských 
činžovních domů navíc zdobí prvotřídní práce se dřevem, z něhož byly provedeny 
bytové i domovní dveře. Rovněž kovaná a mosazná zdobení dveří dosahují v 
pražských domovních interiérech vysoké úrovně. Podivuhodnou výzdobu pak 
završují bohaté štuky a leptaná či malovaná skla schodišťových oken. Vnější podoba 
karlínského, smíchovského, vinohradského či žižkovského nájemného domu z 
přelomu 19. a 20. století totiž musela reprezentovat společenské postavení 
stavebníka. Fasády činžovních domů tak odrážejí stále se zlepšující postavení 
měšťana, který řemesly, průmyslem i obchodem nabývá finanční i právní moci a 
skrze množství architektonických prvků to sděluje okolnímu světu. 
Architektura činžovních domů tak zcela jasně promlouvá ke svému publiku. V 
prvním desetiletí 20. století v tom dosahuje vrcholu. Tehdy se ustálila určitá 
symbolika prvků, které každý rozuměl. Prosperitu a bohatství tak například značily 
prvky vrcholné italské renesance, vlastenectví pak prvky české renesance a lidové 
archi-tektury, starousedlictví, solidnost katolické víry prvky gotiky a kulturní 
vyspělost, evropský rozhled, modernitu a progresivitu prvky nastupující secese. 
 
Vývoj dispozice činžovních domů se odvíjely od nových požadavků na vybavení 
bytu a od uspořádání vnitřní komunikace. V první polovině 19. století převažoval 
pavlačový typ (který je pro Paříž zcela neznámý), po polovině století postupně 
nahrazovaný typem schodišťovým. Pavlač vychází z tradice otevřených sloupových 
ochozů předcházejících století. Dům pavlačového typu nabízel výhodné uspořádání 
úzkých a hlubokých bytů vesměs o jedné či dvou místnostech kolmo na uliční 
průčelí. Z pavlače se vcházelo nejprve do kuchyně a z ní do pokoje. Kuchyně byla 
osvětlována z pavlače, pokoj pak z ulice. Na pavlači býval umístěn suchý (později 
splachovací) záchod společný více bytům, ve dvoře pak nejrůznější úložné přístavky. 
Počet nájemníků na jeden záchod a úroveň i množství těchto přístavků pak určovalo 
celkovou úroveň bytů. Od 2. pol. XIX. století však pavlač začala být považována za 
znehodnocení domu i bytu. Přesto se ještě nějaký čas vyskytovala jako vedlejší 
komunikační prostor do dvorních částí domu. 
Chodbový typ domu (užívaný např. ve Vídni) se v Praze objevil pouze krátce a příliš 
se nevžil. S postupným odklonem od pavlače však rostla obliba domů 
schodišťových.  
V 70. letech se objevují první řešení, kdy se schodiště stává ústřední osou domu, a to 
nejprve u rohových domů. Okolo roku 1900 mizí průjezd, který schodiště nutně 
odsouval ke straně, a vzniká symetrický typ domu pouze se vchodem. 
Podobně jako v Paříži i v Praze existovala řada domů vybavených dvojím 
schodištěm. Jedná se především o domy s lepšímy byty postavené v 1. pol. XIX. 
století. Lepším bytům orientovaným do ulice odpovídalo velkorysejší schodiště, byty 
v zadní části domu pak obsluhovalo schodiště menší, bez odpočívadel, které bývalo 
také temnější a strmější (např. pavlačový typ bytového domu na Masarykově nábřeží 



 72

č.p. 334). Na počátku XX. století se v obytných domech ustálil jednotný typ 
dvouramenného schodiště. 
 
Ke konci století na místě asanovaných částí města vznikala výstavba komponovaná 
do bloků, a to v souladu s nejmodernějšími dobovými poznatky v oblasti budování 
měst. Vznikaly zde obytné domy od tří do pěti pater koncipované na tehdy 
nejmodernějším principu dispozičního i konstrukčního trojtraktu. Když v roce 1933 
Pavel Janák publikoval sérii článků s názevm 100 let obytného domu nájemního, 
prohlásil dispoziční trojtrakt za specificky pražský typ s nosnou a krovovou 
podélnou konstrukcí, sledující uliční čáru. Trojtrakt vyplývá ze společensko-
sociálních nároků doby. Bez ohledu na orientaci a oslunění byly hlavní obytné 
místnosti bytů, vždy po dvou převážně přístupných z patrové podesty, orientovány 
do ulice. Přední trakt obsahoval obytné místnosti, střední předsíň a příslušenství 
včetně komory a někdy i pokojík pro služebnou. V zadním traktu, jímž procházelo 
schodiště, byla kuchyň, spíž, popřípadě jeden menší pokoj. Toto dispoziční schéma 
se v Praze vyvíjelo již od 70. let a ustálilo se v 90. letech. Podle stavebního řádu, 
platného pro Prahu od roku 1886, bylo požadováno přímé větrání všech místností 
domu, čímž vznikl ve středním traktu světlík procházející domem od suterénu po 
střechu.51 
Nově stavěné činžovní domy s vzájemně lícujícími fasádami vesměs plně využívající 
maximální povolenou kótu korunní římsy vytvořily zcela nový typ uličního prostoru. 
Tato nová výstavba z města zcela vytlačila individuální typ bydlení, především pak 
starší formy rodinného domu. 
 
 
 
Zahradní město 
Ačkoliv se v této práci zabýváme především kolektivním bydlením, uvádíme zde 
koncepci zahradních měst, neboť polarita mezi vlastním domem za městem a bytem 
uvnitř města je pro další vývoj bydlení zcela zásadní. Anglická verze soběstačného, 
ohraničeného a provincionálního zahradního města se postavila proti myšlence města 
lineárního (viz 1 část této práce), které mělo být naopak regionální, nepodmíněné a 
kontinentální. Jeho vynálezcem byl Ebenezer Howard. 
Jak bylo řečeno, určitým předobrazem zahradních měst byly již některé vzorové 
dělnické kolonie. Vývoj této urbanistické myšlenky je však složitější a lze jej 
přiblížit skrze čtyři hlavní body: zahradním městům je vlastní tendence k 
limitovanému růstu. Podobné úvahy o přednostech malých měst nalezneme již v 
antickém Řecku a později ve spisech řady utopistů. Druhým znakem zahradních měst 
je jejich obklopení zelenými pásy, jejichž smyslem je zlepšit životní podmínky 
obyvatel, poskytnout jim prostor k rekreaci a rovněž zamezit nadměrnému plošnému 
rozrůstání města. Tato myšlenka se poprvé objevuje na počátku XIX. století, kdy 
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docházelo v důsledku industrializace k živelnému růstu měst a vznikaly tak první 
periferie se všemi svými zápory. Třetí vlastností zahradních měst mělo být nízské 
zastavění, využívajíccí buď izolované nebo řadové rodinné domy. S tím 
bezprostředně souvisí sám název „zahradní město“ předpokládající, že město bude 
zahradami nejen obklopeno, ale i prostoupeno. Opět se jedná o dávný sen utopistů, 
uskutečnitelný však pouze pro bydlení těch, kteří si to mohli dovolit. Posledním 
znakem zahradních měst byla jejich výstavba v izolovaných polohách. Důvodem 
byla snaha o odlehčení migračního tlaku na velké aglomerace. Proto nepovažovali 
stoupenci zahradních měst za správné uplatňovat urbanistické koncepce zahradního 
města na okrajích velkoměst. Extrémní úvahy dokonce předpokládaly, že se lidstvo 
natolik nadchne výhodami malých měst v zeleni, že postupně velká města opustí.  
Obyvatelé měst na západ od našich hranic již pocítili nevýhody těchto koncepcí a do 
městských center se řada z nich vrací. Naše společnost se však z cizích chyb poučit 
nedokáže a tak lány české půdy stále mizí pod podprůměrnou architekturou 
rodinných domů. Rozhodli jsme se proto hlouběji zabývat tím, co myšlence 
zahradních měst předcházelo.  
Na počátku je třeba zmínit skotského filozofa Thomase Carlyla a anglického 
architekta A. W. N. Pugina. Carlyle byl ve svých úvahách progresívní, ovlivněn 
myšlenkami jakéhosi paternalistického socialismu podle vzoru Saint-Simona. Oproti 
tomu Puginovy reformní záměry byly v podstatě velmi konzervativní. Hlásal přímý 
návrat k duchovním hodnotám a architektonickým formám středověku. Pro oba 
společný byl odpor k materialistické době a oba také měli zásadní vliv na proroka 
první poloviny XIX. století, hlásajícícho kulturní úpadek a vzkříšení, Johna Ruskina. 
Ten se ve svých dílech zabýval postoji k ornamentu, vyslovoval se proti průmyslové 
dělbě práce a nakonec se projevil jako nekompromisní socialista. Snažil se o sblížení 
umění, řemesla a společnosti. Měl blízko k hnutí prerafaelistů. Ruskinovou snahou 
bylo vytvořit umělecké formy odvozené přímo z přírody, a nikoli z uměleckých 
konvencí renesance. Do praxe však Ruskinovy myšlenky převedl až William Morris. 
Jako student architektury v Oxfordu se nejprve účastnil Ruskinových přednášek a po 
krátké praxi v architektonickém atelieru odešel do Londýna, kde se měl věnovat 
malířství. Jeho návrhářská dráha začala v okamžiku, kdy si navrhl zařízení pro svůj 
londýnský byt. 
Jednalo se o jednoduchý, středověkem výrazně ovlivněný nábytek, nepochybně 
ovlivněný také Ruskinovými řemeslnými ideály. Roku 1859 malování defi nitivně 
zanechal  
a soustředil se na zařizování svého nového domu v Kentu (podle červených cihel je 
znám pod názvem Červený dům). Autorem projektu domu v novogotickém stylu byl 
Morrisův dřívější kolega Philip Webb. Tehdy Webb zavedl principy, kterými se 
proslavil a ovlivnil celou generaci architektů. Dbal na strukturální integritu stavby a 
její zapojení do místa a lokální kultury. Využíval proto místní stavební materiály i 
tradiční stavební postupy. Ačkoliv později Morris Webbova díla zavrhoval, na 
základě této úspěšné stavby shromáždil společnost prerafaelistických umělců v 
ateliéru, v němž mohlo být na zakázku zhotoveno snad vše od nástěnných maleb, 
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přes vitraje, nábytek a výrobky z kovu, po dřevořezbu výšivky. Sám se stále více 
věnoval plošnému navrhování (především tapet a vitrají), literatuře a postupně také 
politice. Na konci 70. let založil společnost na ochranu starých budov. Ve stejné 
době začal číst Karla Marxe, vstoupil do Socialistické demokratické federace a od té 
doby už se zabýval téměř výhradně politikou. Do své smrti v roce 1896 napsal řadu 
esejí o vztahu socialismu, kultury a společnosti. 
Nastupujícící generace vzala poněkud rozpornou Morrisovu situaci za jedinou 
správnou a výchozí. Na základě Marxových proroctví věřili v utopickou zemi 
„Nikde“, kde mimo jiné zmizí rozdíly mezi venkovem a městem, inženýrská díla 
budou zbourána, voda a vzduch se stanou opět jedinými zdroji síly, společenský řád 
bude záviset na volném sdružování rodin uvnitř obce a práce se bude zakládat na 
sdružených dílnách a hnutích. Tyto prostoduché socialistické vize však naprosto 
neodpovídaly Morrisovu myšlení. Jakkoli jeho myšlení ovlivňoval vysoce radikální 
socialismus, v popředí stála jeho prosperující firma, založená na fenoménu „laissez-
faire“, tedy zhotovování luxusního zboží na zakázku, které bylo jednoznačně určeno 
vyšším středním vrstvám. Pro nesmiřitelné tábory, které okolo Morrise logicky 
vznikaly, se proto v jeho teorii i praxi objevil zlepšovací návrh zahradního města 
jako formy osídlení založeného na řemeslnickém cechu nebo družstvu. 
Vývoj hnutí zakládajícího zahradní města v posledním desetiletí XIX. století byl 
úzce spjat s rozvojem hnutí Arts and Craft s (Umění a řemesla). Toto hnutí se 
rozvinulo v roce 1880 okolo společností Arts and Craft s Exhibition Society a Art 
Workers Guild, které se pod vlivem Ruskina a Morrise snažili působit na komerční 
svět a průmyslový design ve jménu sblížení umění a řemesel. 
Roku 1898 představil Ebenezer Howard svůj sociální záměr kombinovat rozptýlení 
měst s kolonizací venkova a decentralizací vlády. Howard věřil v zahradní města, 
jejichž zisky budou spočívat na vyvážené kombinaci průmyslu a zemědělství. 
Obhajoval proto podporu odborů financování obytné zástavby, družstevní vlastnictví 
půdy, všestranné plánování a umírněné reformy. Jeho ideálem bylo ekonomicky 
soběstačné město, vzájemně si pomáhající společenství, které mělo být obkrouženo 
železnicí, a tak fixováno v optimální velikosti s počtem 32 000 – 58 000 obyvatel. 
Každé město mělo být umístěno v regionu jako satelitní sídlo a spojeno s vyšším 
centrem prostřednictvím železnice. Howard se angažoval v socialistických kruzích, 
ale byl člověkem kompromisu, a proto byl nakloněn volnému podnikání v limitech 
sociální kontroly a dával přednost postupným reformám před revoluční akcí. Ve 
svých sociálně-politických názorech vycházel ze vzájemně velmi odlišných 
myslitelů, jakými byl vedle Ruskina anarchista Peter Kropotkin či americký ekonom 
Henri George, který obhajoval jednotnou daň na veškerou půdní rentu. Ve svých 
„zahradních městech zítřka“ viděl sloučení všech výhod městského i venkovského 
bydlení a zároveň také odstranění nevýhod obou těchto sídelních forem. Do konce 
života věnoval veškeré úsilí jejich další propagaci a aktivně se podílel také při jejich 
projektování a výstavbě. 
Roku 1899 byla založena Asociace zahradních měst, které v roce 1901 uspořádala  
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v Bournvillu svou první konferenci a v roce 1903 zahájila podle projektu 
významných britských architektů B. Parkera a R. Unwina výstavbu prvního 
zahradního města nazvaného Letchworth.52 
Za architektonicky i urbanisticky nejzdařilejší příklad zahradního města ve Velké 
Británi je považováno londýnské předměstí Hampstead Garden Suburb. Autory této 
vilové čtvrti založené v roce 1905 byl opět Parker a Unwin. Projekt byl úspěšný i 
ekonomicky, protože se pozemek již tehdy nacházel u konečné stanice metra a 
podařilo se navíc prosadit v parlamentu zákon, který výstavbu značně zvýhodňoval. 
Howard se dožil založení Mezinárodní federace zahradních měst a plánování měst v 
roce 1913, která dodnes existuje pod názvem Mezinárodní federace pro bydlení a 
plánování. 
V Paříži myšlenku zahradních měst a Howardovy ideje rozvíjel především advokát 
G. Benoît-Lévy, který v nich spatřoval jediné možné řešení bytové situace. Roku 
1913 byla vyhlášena soutěž na zástavbu několika vybraných, k Paříži tehdy nově 
připojených periferních částí. K realizaci výtězných návrhů však došlo teprve v 
meziválečném období. Mezi první nejznámější realizace patří: Suresnes, Châtenay-
Malabry, Drancy a Plessis-Robinson. 
Vliv tohoto anglického proudu však lze do jisté míry spatřovat také v uzavřených 
vilových rezidencích vznikajících kolem roku 1910 v okrajových částech Paříže (hl. 
14., 16. a 18. obvod). Mezi první patří Villa Montmorency v Auteil. Dalším 
příkladem jsou rodinné řadové domy z roku 1906 ve 14. obvodu, jejichž autory byli 
Paul Huillard a Louis Süe.  
V podobném duchu „malebné moderny“ byly stavěny rovněž první ateliérové domy. 
Jedna z prvních realizací tohoto typu, řadový dům pro umělce poblíž 
Monparnasského hřbitova, byla podle projektu architekta André Arfvidson 
dokončena v roce 1912. Moderní hmotové řešení, betonová konstrukce a duplexové 
dispoziční řešení 
bytů, je zde ještě skryto za malebnými fasádami ve stylu Art Nouveau. Dům je 
vsazen do Napoleonova sídliště sociálních bytů z 60. let XIX. století. Ve 20. letech si 
jeden z nových ateliérů pronajímal také Man Ray. 
Touto stavbou – zejména pak byty řešenými jako duplexy – Arfvidson významně 
ovlivnil Le Corbusiera a éru ateliérových domů z 20. – 30. let. Patří mezi ně 
především obytné soubory vystavěné na zrušených lomech okolo vodního rezervoáru 
a v těsné blízkosti parku Montsouris (14. obvod), s domy pro malíře Ozenfanta od Le 
Corbusiera a vilou Salvátora Dalího či Georgese Braqua od Augusta Perreta. Stejní 
architekti se podíleli také na čtvrti ateliérových domů v části Boulogne-Billancourt. 
Arfvidson se v té době zabýval rozsáhlou výstavbou zahradního města Châtenay-
Malabry. 
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Rovněž v Praze je rozvoj zahradních měst charakteristický až pro pozdější období. 
Do roku 1900 vzrůstal počet pražských bytů rychleji než počet domů. V letech 1900 
– 1921 však přírůstek domů předstihl přírůstek bytů, a dokonce i přírůstek 
obyvatelstva. Ve větší míře než dříve se tehdy začaly stavět domky na předměstí.53 
Na okrajových částech velkoměsta se začala rozvíjet samostatná urbanistická linie. 
Tehdy bylo založeno několik obytných čtvrtí ovlivněných anglickou teorií 
zahradních měst zpopularizovanou v kontinentální Evropě německým architektem 
Herrmannem Muthesiem. Cíle, s nimiž byla modernistická zahradní města dvacátého 
století zakládána, se výrazně lišily od představ historistů, jakým byl například J. 
Koula, který na konci 19. století mluvil o Bubenči jako o „villegiatuře rodinných 
domů zámožných obyvatelů“.54 Rudolf Stockar roku 1912 v revui Styl charakterizuje 
zahradní město naopak jako osadu určenou „také i třídám nejchudším“, jako sídliště 
pro třídy „nezámožné, maloúřednické a dělnické“46, přičemž za podstatný znak 
zahradního města považuje programové založení na veřejných pozemcích, „takže 
veškerá lichva s nemovitostmi jest tu pro vždy vyloučena“.55 Praxe se však od 
původních představ poněkud odchýlila. Podobně jako v případě vzorových čtvrtí v 
Anglii a Německu se do skutečných zahradních měst, která byla v Praze ve 
dvacátých letech postavena, celkem pochopitelně nastěhovala namísto dělníků 
střední třída. Pouze jediný urbanistický celek postavený před první světovou válkou 
se formovým řešením – nikoliv svou sociální funkcí – přiblížil ideálu skutečných 
anglických garden cities, je jím část Hradčan v okolí bývalé Bruské brány mezi 
ulicemi Mariánské hradby, Tychonova a Na valech, ve své době významné středisko 
pražského uměleckého a intelektuálního života. Podobně jako Muthesiovy projekty, 
má toto hradčanské zahradní město zajímavý nepravidelný půdorys, sledující linie 
bývalých barokních bastionů. 
Nejstarší z pražských zahradních čtvrtí je Ořechovka, dalšími pak Spořilov, kolonie v 
Břevnově, na Smíchově, na Vinohradech, ve Strašnicích a Zahradní město. Tvůrcům 
těchto čtvrtí šlo především o „idylickou vlídnost“, o bydlení „skromné sice, ale 
dostačující plochy, s bezvadným příslušenstvím, se vzduchem, sluncem atd.“, 
bydlení 
dostupné i „vrstvám finančně slabším“.56 
Na závěr uvádíme úryvek ze senátního stenoprotokolu jednání o vládním návrhu 
zákona o stavebním ruchu 6. března 1924. Senátor Löv v něm shrnuje situaci týkající 
se výstavby zahradních měst: 
„Jestliže ve Velké Praze bylo, jak jsme se mohli dočísti z úředních dokladů, 
vystavěno 16.000 domů, ale pouze se 30.000 byty, tedy jestliže na jeden dům 
připadají ani ne dva byty, pak nemožno tu mluviti, promiňte mi, o nějaké úspornosti 
a účelnosti. Co dokazuje tento způsob stavění? Že jsme z veřejných prostředků 
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podporovali sice bytovou kulturu, kde jsme dokonce i podporovali jednotlivce, kteří 
to tak naléhavě nepotřebovali, ale že jsme neodstranili bytovou krisi, alespoň jsme ji 
neodstranili žádoucím tempem. My jsme v pravém slova smyslu stavěli velmi 
nákladně, luxusně, zakládali jsme vilové čtvrti, místo abychom stavěli činžáky, které 
jedině mohou zmiňovati co nejrychleji bytovou tíseň a odstraniti ji. I kdyby snad po 
stránce hygienické, po stránce pohodlí nebylo vždycky všechno v nejlepším pořádku, 
naší zásadou mělo býti nejrychlejší odstranění bytové krise. Myslím, že trochu 
nepohodlně bydliti je lepší, nežli nebydliti vůbec. Jestliže, jak jsem se dočetl, a již 
také zde to bylo řečeno, ze zprávy městského fysika dra Procházky, bývalého 
ministra, veřejného zdravotnictví, že na př. na Starém Městě bydlí v jedné sklepní 
místnosti bez světla 8 obyvatel, jestliže v Praze na Malé Straně v jedné místnosti, 
nemožné k obývání, bydlí šestičlenná rodina se 4 dětmi, které jsou vesměs nemocné, 
jestliže na Starém Městě 
v č. 713 bydlí dělník se svou ženou a dvěma dětmi v nemožné místnosti s pěti 
podnájemníky společně, jestliže na Můstku bydlí v jednom domě posluhovačka se 
svým synem a 14 podnájemníky, jestliže v tomtéž bytě, zřízeném z bývalého 
záchodu a předsíně bydlí 6 osob, kterým nestačí ani místo na spaní, jestliže v jednom 
sklepním bytě bez komínu a bez oken bydlí pekařský pomocník s několikačlennou 
rodinou, jestliže v Praze na Starém Městě č. 451 v bytě bez oken a podlahy bydlí 
žebračka, jestliže z bytu 3 m dlouhého a 2 m širokého platí malířský dělník z Prahy-
Starého Města 1000 Kč ročního nájemného obchodníku ovocem J. Polákovi, jestliže 
v Praze II. v jedné místnosti bydlí 16 osob, takže připadají na 1 osobu 2-3 m3 
vzduchu a tak bych mohl pokračovat. Promiňte, sit venia verbo, jestliže dnes bydlí 
lidé jako zvěř a jestliže dnes v samotné Praze potřebujeme 5000 pouze 
jednopokojových bytů, žádných luxusních bytů, pak prominete, jestliže řeknu, že 
nebylo ani času ani peněz a tím méně veřejných peněz k tomu, abychom zakládali 
vilové čtvrti.“57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
57 přístupné na: http://www.psp.cz/eknih/1920ns/se/stenprot/193schuz/s193003.htm 
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3. Luxusní bydlení 
 
 
Haussmannovské domy první třídy sice patří do kategorie luxusního bydlení, ale my 
se jimi budeme podrobněji zabývat až v další části věnované bytu. Zde jako příklady  
luxusního kolektivního bydlení uvádíme pozoruhodné realizace z New Yorku. 
 
The Capitol 
Dvojice architektů George a Edward Blum, kteří na přelomu století vystudovali 
École des Beaux-Arts v Paříži přinesli do nového světa tradici luxusních bytových 
domů, kterým dokázali propůjčit osobitý architektonický výraz. Nejprve stavěli ve 
stylu Art Nouveau později si osvojili styl Art Deco. Využívaly pálených cihel a 
terakotových ornamentů, mozaiky i drobných plastik. U nejluxusnějších domů (např. 
č. 12 na východní 87. ulici) byl na patře umístěn pouze jeden byt o 14 pokojích (pěti 
ložnicích a čtyřech koupelnách).  
 
Dakota House 
Autorem tohoto slavného domu byl architekt Henry Janeway Hardenbergha (rovněž 
autor Hotelu Plaza). Roku 1884 byl Dakota House postaven poměrně daleko od 
centra New Yorku. Zřejmě proto získal své jméno – zdál se být stejně daleko jako 
řídce osídlený stát u hranic s Kanadou. Očekávalo se, že stavba skončí tragickým 
finančním krachem. Edward Clark, stavebník Dakota House a prezident firmy Singer 
Sewing Machine Company (známé firmy Singer vyrábějící šicí stroje) však správně 
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tušil, že město bude expandovat směrem na sever. Do této oblasti se proto rozhodl 
investovat více než pět milionů dolarů. Nechal zde vystavět luxusní domy okolo 73. 
ulice i obyčejné příbytky pracujících na Columbus Avenue. Dakota House postavený 
čelem k centrálnímu parku se brzy stal zlatým hřebem Clarkova realitního království 
a symbolem moderního života na novém kontinentu. Dům, postavený převážně v 
tehdy populárním „francouzském“ stylu, původně skýtal osmdesát pět čtyř- až 
dvacetipokojových bytů, jež měly novou vymoženost: jejich okna směřovala na více 
světových stran. Dům nabízel rovněž společné prostory: velkou jídelnu, odkud se 
mohlo rozvážet jídlo jednotlivým nájemníkům, vinný sklep a pekárnu. Atraktivní 
novinkou zde byly také výtahy. V osmém a devátém patře bydlelo služebnictvo, 
v desátém patře byla herna pro děti a střešní zeleň. Vzadu na zahradě byly tenisové 
kurty i hřiště na kriket. Dakota House si brzy získal oblibu a prestiž, kterou chová 
dodnes (také díky slavným nájemníkům jako byl Leonard Bernstein, Richard Nixon 
či John Lennon) navzdory tomu, že newyorská smetánka zpočátku těmto domům s 
byty v pronájmu moc nevěřila a navíc nesnášela italské a židovské rodiny užívající si 
na trávnících Centrálního parku, do jehož zelených ploch vede většina hlavních 
výhledů z domu. 
 
 
 

III. Byt 
 
 
 
Bytový standard se v 19. století zvyšoval závratným tempem. V průběhu života 
jediné generace byla do bytu zavedena voda, plyn i elektřina a v důsledku toho se 
podstatně změnila dispozice. Postupně byla opuštěna palácová tradice s pokoji 
řazenými za sebou a hierarchie jednotlivých místností se měnila. Nakonec se běžnou 
součástí bytů stala toaleta i lázeň. 
Obrovský příliv venkovanů však města nutil k výstavbě celých čtvrtí, kterým se o 
podobném „přepychu“ ani nezdálo. Dělníci často považovali svůj pobyt ve městech 
jen za přechodnou záležitost a i tomu odpovídaly jejich provizorní životní podmínky. 
Tmavé a špatně větrané nové byty sice měly lepší úroveň než dřívější obydlí 
chudiny, ale jejich obyvatelé měli podstatně složitější přístup ke studnám a ani 
odpadky už nemohli jednoduše pálit jako dřív. 
Zatímco Londýn nadále vedl v oblasti hygieny, Paříž dominovala v luxusu a 
eleganci; nad Seinou se otevřely první obchodní domy nabízející zboží k přímému 
odběru za pevné a nezvykle nízké ceny.  
Pařížané začali masově investovat do zařizování svých příbytků. Křesla ve stylu 
Ludvíka XVI. se najednou díky pásové pile, vrtačkám a frézkám mohla stát součástí 
takřka každého z nich. Francouzská šlechta padla v revoluci a náhle zbohatlá buržoa-
zie si osvojila aristokratické návyky. Ze zkratky slov sans nobles, neboli člověk bez 
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aristokratického původu, se zrodil výraz snob. A právě pařížští snobové umožnili ne-
vídaný rozvoj trhu s bytovým zařízením. Jejich vášní byly hlavně takzvané bibeloty - 
nejrůznější ozdobné drobnůstky, které od roku 1825 nabízel předchůdce obchodních 
domů le Petit Saint-Thomas. Skutečné obchodní domy vznikly až za druhého 
císařství.  
 
Nábytek a bytové vybavení vždy fungovalo jako jakýsi seismograf společenských 
změn. V období klasicismu se začaly zmírňovat propastné rozdíly mezi bydlením 
měšťanstva a šlechty. Po skončení útrap napoleonských válek a zhroucení francouz-
ského císařství začalo měšťanstvo přejímat klasicistní životní hodnoty a upravovat je 
podle svých potřeb. Rodící se občanská společnost vyznávala ideály praktičnosti a 
jednoduchosti, objevovala půvab všedních věcí a radostí i krásu přírody a přírodních 
materiálů. Tehdy se zrodil biedermeier jako poslední evropský sloh sjednocující ná-
bytek, vybavení domácnosti i oblečení. Estetické cítění biedermeieru následovalo 
celkovou modernizaci společnosti projevující se střízlivou elegancí a věcností. 
Měšťanstvo toužilo po šlechtilosti a čistotě, po klidném životě v rodinném kruhu. 
Biedermeier se vyznačoval zaoblenými tvary a jednoduchými liniemi. Reflektoval 
historické slohy i lidovou tvorbu. Biedermeierovým nábytkem šlo proto bezproblému 
doplňovat starší kusy. Lehký přebytek peněz i volného času umožnil rozbujení vášně 
pro drobné upomínkové předměty. Rozvoj sklářské výroby pak podpořil vznik nej-
různějších prosklených vitrín, kam bylo poklady možné ukrýt a mít je stále na očích.  
Bohatnoucí měšťanstvo se přiblížilo šlechtě, která pomalu začala rovněž 
upřednostňovat jednoduchost a čistotu před těžkou nádherou zaprášených dekorací.  
 
Revoluční rok 1848 znamenal mohutný nástup buržoazie. Z měšťanských bytů 
začala mizet domácká střízlivost, proměňovaly se v nástroj reprezentace. Noví bohatí 
se cítili osvobozeni od pravidel, která limitovala tradiční aristokracii, ale přitom se 
vyžívali v symbolech minulosti. Výsledkem byly parádní salóny plné okázalého 
pseudohistorismu. „Měšťanstvo si svým úsilím, svojí snaživostí zajišťovalo stále 
větší bohatství a stavělo se do čela tehdejší společnosti. Stavělo se i na místa šlechty, 
kterou již nekritizovalo, ale napodobovalo. Byl to počátek úsilí široké společnosti po 
blahobytu postaveném na množství vyrobeného zboží. Byl to v pravém slova smyslu 
i počátek dnešní spotřební společnosti.“58, napsal v roce 1912 Pavel Janák. Kritizoval 
úsilí svých předků stejně jako celá jeho generace. Obdobný postoj zastával i Karel 
Čapek: „…zmatení a bezmyšlenkovití řemeslníci si s tím nevěděli rady, než do toho 
co nejvíc nalepit a nakupit. Továrny do toho vychrlily své tlačené řezby, své ohavné 
plyše, lambrekýny a vlněné závěsy, své galanterní zboží z falešného stříbra, všechny 
nově vynalezené druhy padělků, barvotisků, náhražek, imitací a blbostí, a v tomto 
desolátním světě se zařizovala generace našich rodičů…“ 59 

                                                 
58 JANÁK, P. O nábytku a jiném. Umělecký měsíčník. 1912/1913, roč. 2, s. 21-29. 
59 citováno podle: DLABAL, S. Nábytkové umění: Vybrané kapitoly z historie. Praha : Grada, 2000. s. 
118. 
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Michael Thonet začal v té době experimentovat s ohýbaným nábytkem. Počátky jeho 
tvorby ještě charakterizuje bidermeierovský styl a řemeslné výrobní postupy, brzy se 
však přestěhoval do Vídně a přeorientoval se na módní druhé rokoko. Na základě 
progresívní technologie se mu podařilo propojit umění se standardizací a 
průmyslovou velkovýrobou. V roce 1859 se v Koryčanech rozběhla masová výroba 
konzumní židle označené jako model č. 14. Tato dokonalá stylová syntéza nazývané 
jednoduše „thonetka“ našla své místo v milionech domácností všech kontinentů.  
 
S druhým císařstvím v Paříži nastoupilo také druhé rokoko. Napoleon III. se roku 
1853 oženil s hraběnkou Eugenií, která holdovala dynamickým formám a luxusním 
materiálům v módě i bytovém vybavení. Tato krásná Španělka byla inspirací pro 
rozvíjející se obchod s elegancí a luxusem, kterému Napoleon III. vytvořil 
podmínky.  
V roce 1855 se prý císařovně splašil kůň nedaleko radnice a krámku Xaviera Ruela. 
Statečný prodavač koně zkrotil a byl za to „císařsky odměněn“. Ze svého krámu díky 
tomu vybudoval obchodní dům nazvaný „Bazar Napoléon“. 
Mezi tím své brány otevřel obchodní dům Bon Marché. Jeho zakladatel Aristid 
Boucicaut se inspiroval pařížskou světovou výstavou a nabídl modernímu 
zákazníkovi bohatou nabídku předmětů od bytového zařízení po šaty. Po vzoru 
výstavy také vydával obsáhlé katalogy a nabízel zásilkový prodej. Architektonickou 
stránku budovy, která byla do konce století mnohonásobně zvětšena, řešili tři 
generace rodiny Boileau ve spolupráci s konstruktéry kanceláře Gustava Eiffela. Bon 
Marché nabízel kromě širokého výběru také nejrůznější slevy, poradanství školeného 
personálu, ale také bar s občerstvením  
a čítarnu. Jako významný dobový fenomén se tak objevuje i v Zolově románovém 
cyklu Rougon-Macquartové. Stal se předlohou obchodu U štěstí dam (Au Bonheur 
des Dames), pod jehož střechou se odehrává děj stejnojmenného románu z roku 1883 
(románový Boucicaut se jmenuje Octave Mouret). Svou roli má Bon Marché i 
v pozdějším díle Člověk bestie: „Severína byla při každé návštěvě Paříže jako opilá. 
Ještě teď byla celá rozechvělá z toho pobíhání ulicemi a rozpálená z nákupů v Bon 
Marché. Každé jaro tu jedním rázem utratila všechny zimní úspory, nakoupil tu 
nejraději vždycky všechno, takže si tím, jak říkala, nahradila výlohy za cestu. 
Nakonec trošku rozpačitě s ruměncem na tváři přiznala celkovou sumu. … „Ale můj 
zlatý, takové jedinečné příležitosti!… Hedvábíčko s překrásnými proužky! 
Roztomilý klobouk, učiněný sen. Hotové sukně s vyšívanými volánky! A to všechno 
málem zadarmo, v Havru bych dala dvakrát tolik… Pošlou to však uvidíš!“.  
Po roce 1870 už mohly dámy své štěstí hledat také v obchodních domech La Belle 
Jardiniere, Printemps a Samaritaine. Vybrané lahůdky hledala nová buržoazie 
v dvoupatrovém obchodě Félixe Potina s bohatě dekorovaným nárožím přezdívaným 
„pepřenka“(ve starších textech je Potin obdobou pražského Paukrta). Potin se zaměřil 
na osobní výběr kvalitních surovin, které později zpracovával ve vlastních továrnách,  
a nabízel dovněž donášku do domu. 
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Blízkým přítelem císařovny Eugenie byl Angličan Charles Frederick Worth, který je 
považován za prvního skutečného módního tvůrce. Worth, jehož životní příběh 
připomíná Dickensovy romány, prorazil díky spojení estetické dokonalosti a 
precizního řemeslného provedení. Brzy pochopil, že za módou je třeba vyrazit do 
Paříže a v roce 1858 si poblíž Opery otevřel modelový dům. Díky známostem ve 
vyšší společnosti se jeho zákaznicí stala Paulina Metternichová a brzy také sama 
Eugenie.  
Zákazníci libující si v luxusu dokázali ocenit nákladné modely z taftu, brokátu, 
saténu a hedvábného mušelínu. Worth navrhoval speciální tkaniny a experimentoval 
s vizuální proměnlivostí látek vlivem světla. S rozvojem plynového osvětlení v 70. 
letech 19. století ustoupily nevýrazné plesové toalety, kterým slušelo světlo svíček. 
Worthovy modely byly naopak tmavě zelené, granátově červené či purpurové. 
Jedodušší linii prosazující se v 90. letech Worth ozvláštňoval předimenzovanými 
asymetrickými vzory tulipánů či pštrosích per. Část jeho salonu byla osvětlena 
plynovými lampami navozujícími dojem večera, kde bylo možné simulovat účinek 
v plesovém sále. 
Císařovna Eugenie obdobně přistoupila i k zařízení paláce Tuileries. Nechala jej 
vybavit zlacenými ozdobami, těžkými závěsy a honosným nábytkem. Obávala se 
osudu Marie Antoinetty, ale nedokázala se bránit vášni pro luxus. Zatímco se ve 
svých komnatách těšila z Worthových šatů, pařížané hladověli. Roku 1871 na její 
palác zaútočila Komuna. Eugenie uprchla do Anglie a z honosného sídla zbyly jen 
ruiny. 
V bohatých měšťanských domácnostech zatím nadále vznikaly „slohové“ interiéry 
v duchu gotiky, rokoka ji tureckých harémů. Dekoratéři, řezbáři a čalouníci byli na 
vrcholu prosperity svého řemesla. Vitrínami jejich dovedností byly Světové výstavy. 
V roce 1855 byla na Pařížské výstavě představena pásová pila a první kusy strojově 
vyrobeného nábytku byly na světě. Stroje dokázaly potisknout také tapety, do té 
doby výsadu nejbohatších. Manufaktura Leroy v roce 1844 tiskla 24 barev zároveň. 
(Za rok 1867 potiskla tři miliony rolí!). Od druhé poloviny 19. století se průmyslově 
začíná vyrábět také fajáns.  
 
Paříž jako Meka módy a elegance udávala tón. Na velké výstavy přijížděli tisíce 
návštěvníků ze všech zemí. Honorace si stále nechávala zhotovovat oděv i domácí 
vybavení na míru, ale drobní řemeslníci a nižší buržoazie si oblíbila širokou nabídku 
zboží za fixní ceny, které nabízel obchodní dům. 60  
Manufaktury postupně přestávaly vyrábět nábytek pro přímého uživatele. 
Podnikatelé naopak usilovali o to, aby jejich zjednodušené měšťanské zařízení mělo 
co nejvíce odběratelů. Nabízeli zákazníkům ucelené komplety, kterými bylo možné 
zařídit celý byt. Namísto nábytkových solitérů nastoupily stereotypně opakovaná 
schémata s předem stanoveným počtem kusů. Stejné komplety ložnic, salónů či 
pánských pokojů tak mohly jen obtížně vyhovovat individuálnímu způsobu života i 
                                                 
60 MILLER, M. B. The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store, 1869-1920. 
Princeton : University Press, 1994. 
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danému prostoru. Každá místnost měla být zařízena v určitém historickém slohu. 
Výsledkem byl slohový zmatek, který na konci století kritizoval Adolf Loos: 
„Ubohé publikum! nesmí samo zařizovat své byty. To by byl pěkný galimatiáš! Byt 
je čímsi, čemu obecenstvo nerozumí. „Slohový“ byt, tato vymoženost našeho století, 
vyžaduje neobyčejných znalostí a vědomostí. Nebylo tomu vždycky tak. Ještě do 
počátku devatenáctého století byla taková starost neznáma. U truhláře koupil se 
nábytek, u čalouníka tapety, od slevače osvětlovací tělesa a tak dále. Ale to se přece 
k sobě nehodilo. Však takovými ohledy se nikdo neřídil. Tehdy se lidé zařizovali 
jako se dnes oblékají. U ševce koupí si boty, u krejčího kabát… Jeden nezná 
druhého, a přece všecky věci se k sobě hodí. Proč? Protože všichni pracují ve slohu 
z roku 1898. A tak pracovali také řemeslníci v dřívějších dobách, všichni v jednom 
společném, tehdy panujícím moderním slohu. Tu náhle se stalo, že moderní sloh 
upadl v nemilost. Vysvětlování vedlo by nás příliš daleko. Postačí zde říci, že nastala 
velká nespokojenost s vlastní dobou. Být moderní, moderně cítit a myslet platilo za 
povrchní. Hluboký člověk se ponořil do některé jiné dobové periody a byl šťasten 
jakožto „novodobý Řek“ nebo středověký mystik nebo jako člověk renesance.“… 
Brzy bylo publikum syto archeologie a bylo rádo, že dostalo do svého bytu nábytek 
příslušející době. Čalouník poznal brzy tyto výhody  svého povolání. Dobrý muž, 
který se v dřívějších dobách pilně oháněl jehlou a plnil žíněnky, dal si teď narůst 
vlasy, oblékly si sametový kabát, uvázal si vlající vázanku a stal se umělcem.Na své 
vývěsní tabuli vymazal slovo „čalouník“ a napsal na ně „dekoratér“. To mělo dobrý 
zvuk.“61 
 
Na londýnské světové výstavě v roce 1851 bylo 19. století symbolicky rozděleno. 
Průmyslová základna nejvyspělejších zemí byla dobudována a řemeslná práce 
ustoupila do pozadí. Většina návštěvníků Paxtonova paláce přijímala výsledky 
pokroku techniky s nadšením, ale objevovaly se také hlasy toužící po znovuzrození 
zlatých časů řemeslné práce. Diskuze o povaze strojem produkovaných výrobků 
vedla k formulaci zásad moderní užitkové tvorby. Kritici londýnské výstavy 
odsuzovali spojení eklektismu s průměrnou řemeslnou zručností či strojovou 
výrobou, přebujelý dekor pohlcující užitkověfunkční podstatu věcí.62   
Běžní návštěvníci byli ale nadšeni a všechny výše postavené rodiny v Evropě toužily 
po bytovém zařízení, které viděli v Londýně. Uchvátily je pokroky průmyslu, ale 
také svět plný dekorací utápějící se v naprostém tvarovém chaosu. Jak píše Adolf 
Loos, interiéry ovládli dekoratéři vytvářející spíše divadelní scény než praktické 
byty. Sigfried Giedion o estetickém názoru 19. století poznamenal: „Čalouník a 
dekoratéři postupně ovládli situaci – jejich pozornost byla namířena k divadelnímu 
způsobu výzdoby, nikoliv k původnímu tvoření.“ 63 Pásová pila společně se 
soustruhem umožnila rozbujení tvarů – nosné části nábytku mohli být bohatě řezané i 
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62 KOLESÁR, Z. Kapitoly z dějin designu. Praha : VŠUP, 2004. 
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točené. Čím více dekorací a složitých ornamentů, tím vznešenější výrobek. „Stůl 
nesměl se zdáti stolem, skříň skříní, váza vázou, mísa mísou; divadlo, nádraží, most 
měly míti takové vzezření, aby nikdo nemyslil, že je to právě stůl či divadlo, nádraží 
něbo most.“, poznamenal v roce 1913 Henry van de Velde.64 
Tvarový zmatek byl ještě umocněn pařížskou světovou výstavou v roce 1869, kde 
byly vedle nábytkářských kusů evropských a amerických výrobců představeny také 
exotické kusy z Orientu. Japonsko se roku 1868 po 250 letech izolace otevřelo světu 
a  Evropu zachvátila vlna japanismů všeho druhu, které byly později významnou 
inspirací pro secesi. 
 
Velká Británie jako nejvyspělejší velmoc byla pochopitelně nejsilněji zasažena také 
negativními jevy industrializace. Krajina zdevastovaná těžbou nerostů, hluk továren 
a ubohý život dělníků, nesoulad funkce a formy průmyslové produkce, to všechno 
vedlo k založení uměleckoprůmyslového hnutí Arts and Crafts. Vliv tohoto hnutí se 
ve větší míře uplatnil až o dvacet let později, kdy byla v duchu středověkých cechů 
zakládána společenství zabývající se řemeslnou výrobou, které později inspirovala 
také představitele vídeňské secese k založení WienerWerkstätte. 
 
Fin-de-siécle a Belle époque 
Na pařížském Montmartre ve svérázné falanstéře zvané Bateau-Lavoir (připomínala 
prádelní bárky na Seině) se na přelomu století usadili umělci tvořící v novém duchu. 
Mezi výstřední typy v plandavých kalhotách, dřevácích a důstojnických čepicích, 
vnesla eleganci malířka Marie Laurencinová. Na svých plátnech stejně jako v šatníku 
preferovala pastelové barvy, květy a vzdušné materiály.  
Po Haussmannových bulvárech zatím stále korzovaly esovitě prohnuté dámy 
s jednolitým poprsím a hlavou zatíženou nezbytným talířovým kloboukem. 
Většina z nich se ze svých šatů nedokázala vysvobodit bez cizí pomoci. Tehdy Otto 
Wagner prohlásil, že „krásné může být jen to, co je praktické“. Společnost se však 
nadále utápěla v nostalgii k minulosti, holdovala kloboukům ve stylu Ludvíka XVI. a 
účesům Madame de Pompadour. Hvězdou byla Sarah Bernhardt, která ve svém 
Theatre de la Renaissance s radostí předváděla kostými ve stylu Marie Antoinetty. 
V roce 1895 pro ni Alfons Mucha navrhl plakát Gismonda a stal se světově 
uznávaným umělcem. 
 
Se starým stoletím odešel také „prokletý“ Toulouse-Lautrek a jeho frivolní tanečnice 
i dandy Oskar Wilde vysmívající se měšťákům. Zemřela také královna Viktorie a na 
britský trůn nastoupil Edward VII. Za jeho vlády se z průmyslově nejvyspělejší země 
šířilo „nové umění“ bojující proti průmyslovému braku a ošklivosti, obchody Morris 
& Co., Heal a Liberty nabízely zboží v duchu hnutí Arts and Crafts, které se 
vzdalovalo viktoriánskému stylu. Dekorovaná účelnost a funkčnost záhy dokonale 
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obklopila tehdejšího člověka. Nový výraz dostalo město, oděv i nábytek. Přelom 
století je tak na celém světě svázán s Modern– Style, Liberty, Art Nouveau či secesí.  
 
Technický pokrok, emancipace a zájem o sport spolu s novým ideálem krásy měnili 
oblékání i celý svět. Cylindry nahradil nízký kobouk, krinolíny ustoupily sukním 
vystuženým jen v zadní části, do ulic i domácností vstoupila elektřina, která vedle 
světel napájela i nové spotřebiče.  
Secese už více méně rezignovala na Ruskinovy a Morrisovy utopie o ručně 
vyráběných předmětech dostupných všem a zaměřila se především na střední a vyšší 
vrstvy společnosti, které byly na přelomu století připraveny investovat do užitého 
umění nemalé prostředky. Ačkoliv se opírala o svět přírody, představovala první 
skutečný rozchod s minulostí, neboť neváhala využít možností nových materiálů. 
V roce 1900 byla secese na pařížské výstavě se slávou představena jako specificky 
francouzský sloh vyrůstající z úspěchu umění 18. století a z technického pokroku ve 
výrobě železa století následujícího. Výstava se snažila navázat na úspěch, kterého 
dosáhla výstava o jedenáct let dříve, kde byl secesní sloh žhavou novinkou.  
Na přelomu století slavilo Art Nouveau úspěch jako sloh pro moderní bytové 
interiéry a dekorativní umění. V roce 1900 zaujala především expozice obchodníka 
Samuela Binga, majitele obchodu Maison de l’Art Nouveau, který dal celému slohu 
jméno. (Bingův pařížský obchod byl založen roku 1896 a jeho interiér navrhl Henry 
van de Velde). Evropská společenská elita přijala secesi jako životní sloh. Secesní 
ornament i tvarosloví ovlivnilo podobu i těch nejprostších předmětů. Nový názor 
zasáhl bytové zařízení, architekturu i módu. 
 
Od roku 1869 se Evropané nově seznamovali také s japonskou kulturou bydlení. 
Lehké, vzdušné a prosvětlené interiéry japonských domů s minimem nábytku byly 
překvapivým protipólem k evropským domům obtěžkaným pseudohistorickými 
interiéry. Rovné linie a hladké stěny staveb jasně ukazovaly, že estetka bydlení je 
hluboce zakotvená do každodenního života. Secese se japonskou kulturou značně 
inspirovala a to zejména v barevnosti. Současně s rozvojem elektřiny se tak do 
interiéru dostalo více světla a jasné a světlé barvy nahradily šedé a kalné tóny 
pseudohistorických prostor.  
Značný hold secesi složila ještě světová výstava uspořádaná roku 1902 v Turíně, ale 
už tehdy začala obliba složitých forem pomalu opadat. Ve skotském Glasgow se 
zatím rozvíjela alternativní ornamentální forma. Na místo florálních tvarů a 
charakteristického „švihnutí bičem“, zde nastoupily abstraktní geometrické obrazce. 
Obdobnou cestou se vydal i Wagnerův protomodernismus podléhající. Reduktivní 
estetika stavějící na elemantárních geometrických formách – „diktatura čtverce“ – 
rezonovala v tvorbě Vídeňských dílen (Wiener Werkstätte) založených roku 1903 
podle vzoru anglických uměleckých cechů a později také v práci Německého 
pracovního svazu (Deutscher Werkbund). 
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„Ve jménu nového umění i u nás vznikla tvorba interiérová, naturalistická; v podstatě 
romantická, která měla u některých architektů ráz francouzské koketní lehkosti, u 
jiných spíše vídeňské fešnosti“, shrnul domácí scénu architekt J. E. Koula.65  
V roce 1908 napsal Adolf Loos svůj legendární článek „Ornament a zločin“, v němž 
se vysmívá nejen pseudohistorickému dekoru, ale také secesi.  
 
Individualistická moderna se napříště vymanila z přemíry dekorativnosti a 
osvobodila se od pseudohistorických slohů, šlo však pouze o zevní změny. Jinak 
zůstával nábytek stále velmi tradiční. Stále stejné kusy bytového vybavení byly v 
prostoru rozmístěny podle tradičních schémat.  
Ložnici vévodila rozměrná manželská postel, doplněna nočními stolky, toaletkou a 
šatními skříněmi. Ve středu jídelny stála rozměrná sestava jídelního stolu se židlemi, 
bufetem a servírovacím stolkem. Salon byl reprezentační částí bytu, kde kolem 
konferenčního stolku stála obvykle čtyři křesla.  
Pavel Janák později nazýval prostornou jídelnu “pošetilou umíněností” a kritizoval 
neohrabaný stůl zatížený předsudkem dvanácti osob. Navrhoval, aby byl menší stůl 
umístěn při stěně nebo v koutě a zbyl prostor pro další potřeby života.  
Představitelé české moderny kritizovali strnulou symetrii starých jídelen i salonů a 
žádali obýváky zařízené podle individuálního rodinného života. 
 
Díky živým kontaktům s Paříží v Čechách v prvním desetiletí nového století 
zdomácněl nejaktuálnější výtvarný směr – kubismus. Díky Gočárovi, Hofmanovi, 
Chocholovi, Janákovi a dalším začalo tvarosloví odvozené z kubistického malířství a 
sochařství pronikat také do architektury a designu. Stavební vlna přelomu století si 
však žádala ohromné objemy nábytkových předmětů, z nichž většina zcela postrádala 
výtvarné kvality. Navzdory snahám o moderní interiéry se většina výrobků utápěla 
v nesourodé směsici ornamentů. Po vzoru Wiener Werkstätte bylo proto roku 1908 
založeno uměleckoprůmyslové družstvo Artěl, jehož původně secesní orientace se 
proměnila směrem ke kubismu. Výrobky Artělu stejně jako produkce Pražské 
umělecké dílny založené roku 1912 však byly spíše luxusním zbožím než „uměním 
pro všední život“ jak zněly původní plány.  
V předvěčer první větové války se tvůrci českého kubismu prezentovali světu na 
výstavě Werkbund v Kolíně nad Rýnem. S vypuknutím prvních bojů byla výstava 
předčasně uzavřena a s ní i tato významná kapitola českého užitého umění. 
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Byt metropole 19. století 
 
 
Podoba bytů v domech stavěných na základě Haussmannových regulací vycházela z 
pravidel popsaných o několik desetiletí dříve. Nejvýznamnější byla v tomto směru 
díla J. F. Blondela, a to především „Architecture Française“, vydané v Paříži v roce 
1752 a „Le Cours d’architecture ou traité de la décoration et distribution“ z roku 
1771. 
Podoba jednotlivých místností vycházela z jejich situace a funkce. Podrobná pravidla 
bylo možné nalézt v učebnicích a příručkách. Předepsán byl ideální tvar (salón měl 
být čtvercový a jídelna obdélníková), správné osvětlení, povrchová úprava stěn či 
způsob dekorování stropu. Žádné nařízení zároveň nestanovovalo přesnou podobu 
bytu, pouze zakazovalo určitá řešení, která byla v rozporu s dobovými hygienickými 
požadavky.  
 
Vzhled mnoha pařížských bytů v nových čtvrtích vyšších tříd – okolo Marsových a 
Elysejských polí – skvěle dokumentují Atgetovy fotografie. Podle nich by se mohlo 
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zdát, že bytům druhé poloviny 19. století vládl jen princip kumulace nábytku i 
nejrůznějších tretek. Jejich prostorové uspořádání však bylo velmi racionální. Na 
základě funkce se prostory dělily na tři skupiny – reprezentativní, soukromé a 
obslužné. 
Reprezentativní prostory tvořila vstupní hala či předsíň, jejichž význam i dekor byl u 
jednotlivých bytů velmi rozdílný, a pak také salón. Mít takový salón v bytě – ačkoliv 
se třeba vůbec nepoužíval, nebylo v něm topení a nábytek byl zakrytý – bylo 
naprostou nezbytností pro ty, kdo se chtěli řadit k buržoazii, byť té nejnižší. 
K rodinným částem bytu patřila především ložnice. Ještě na počátku 19. století 
mívala aristokracie i buržoazie dvě oddělené ložnice. Postupně však manžel začal 
spávat v ložnici u manželky. V zápětí se objevila ložnice společná, která si přesto 
uchovávala spíše ženský charakter. Na konci století se objevuje manželská postel a 
dva noční stolky (po roce 1890). C. Bohain spatřuje korelaci mezi trendem společné 
ložnice a postupující nadvládou mužského elementu uvnitř bytu, kdy se pozice ženy 
naopak oslabuje a její soukromý prostor začíná splývat s prostorem rodinným.66 
Třetí část tvoří prostory obslužné tedy kuchyň a sociální zařízení. 
Rodinné prostory se dále dělily na mužské a ženské, což ukazuje následující tabulka. 

 
Ženský prostor Mužský prostor 
Boudoir: mizí po roce 1850 
 
Toaletní kabinet: komora z počátku 
století se ke konci století stává toaletním 
stolkem za zástěnou 

Kancelář: rychle se šířící novinka 19. 
století  
Knihovna: její podoba se velmi různí 
Herna (billard): poměrně častá ve 
velkých bytech 
Kuřárna: vzácnější 

  
 
Větší byty měly část salón – ložnice v uličním traktu a kuchyň s jídelnou a menšími 
pokoji v křídle do dvora. Tyto byty s půdorysem ve tvaru písmene „L“ byly v 
Haussmannově době nejrozšířenější . Veškerý servis se dostal do dvorního traktu 
domu, což posílilo svrchovanost traktu uličního: stavba v ulici je vždy luxusnější a 
schodiště ve dvorním traktu bývá určeno pro služebnictvo.  
Bytová dispozice se však v průběhu druhého císařství značně vyvíjela. Předmětem 
zájmu se stala vazba mezi salónem a jídelnou, která byla dříve umístěna ve dvorním 
traktu poblíž kuchyně. V 80. letech postupně mizí enfiláda a  objevuje se těsnější 
vazba mezi salónem a jídelnou. 
Služebnictvo za druhého císařství opustilo byt a usadilo se v podkrovních pokojících. 
Objevila se také novinka v podobě dětského pokoje. Bývala to malá místnost často 
nepravidelného půdorysu přiléhající zpravidla k ložnici. Důležité je, že děti už nespí 
v koutě „cizího“ pokoje a stále více času tráví se svými rodiči oproti dřívější době, 
kdy byly posílány do ubytovacích zařízení při školách. 
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Plocha celého bytu v domech první a druhé třídy se zpravidla pohybuje okolo 200 
m2. Hlavní salón při uliční fasádě v tomto období dosahuje velikosti okolo 15 – 16 
m2. K němu přiléhá sestava menších pokojů – příjímací pokoje pána a paní domu, 
pracovna pána či salon paní a také nejintimnější část, kterou je ložnice. Součástí 
enfilády je vždy nejméně jedna ložnice. 
 
Adolf Loos roku 1898 říká: „Bez plumbíra by nebylo devatenácté století. Vtiskl mu 
ráz, stal se nám nepostradatelným. A přece ho musíme nazvat francouzsky. Říkáme 
mu instalatér… Když ještě vládl románský světový názor, tedy v době velkého 
Ludvíka, neušpinil se nikdo, ale také se nikdo nemyl. Myl se pouze prostý lid… V 
této době neměli plumbíři co dělat, a tak nikdo nevěděl, že jsou. Byly ovšem tehdy 
vodovody, vodotrysky,  voda ke koupání. Ale o koupelny, sprchy, splachovací 
klozety nebylo postaráno… Zůstaly po čertech pozadu. Když jsem se před časem ptal 
jedné americké dámy, jaký je nejvýznačnější rozdíl mezi Rakouskem a Amerikou, 
odpověděla mi: „The plumbing!“… Plumbír je pionýrem čistoty. Je prvním 
řemeslníkem ve státě, tvůrcem moderní kultury.“67 
Od 18. století si lidé běžně myli obličej a ruce. Zbytek těla si však teprve v polovině 
19. století začali pravidelně umývat příslušníci střední vrstvy. Zatímco venkovský lid 
využíval k osobní hygieně ve většině případů necek v chlévu, průměrné měšťanské 
domácnosti kontinentální Evropy byly vybaveny umyvadlem a džbánem, 
přenosnými vanami, obydlí vyšší třídy začalo být od druhé poloviny 18. století 
vybavováno speciálním nábytkem určeným k toaletním potřebám (toaletní stolky se 
zrcadlem, přihrádkami a skříňkami s porcelánovými mycími soupravami, konvice na 
vodu, mýdelníky, flakóny, dózy, misky na holení, bidety, nočníky, oblékací i holící 
stolky). Většina tohoto nábytku měla svůj původ také v Anglii. K mytí rukou sloužila 
lavaba neboli umyvadla s konvicí na vodu nebo umyvadla, nad kterými byla 
zavěšena nádržka na vodu s kohoutkem. Lavaba se vyráběla z mědi, cínu i železa, 
byla jednoduchých tvarů i bohatého zdobení. Od 17. století se vyráběla lavaba 
fajánsová, která se používala až do 19. století. V běžných domácnostech ale bývalo 
pouze umyvadlo a džbán. 
Teprve průmyslová revoluce přinesla nové materiály, výrobky a možnosti: zdravotní 
keramiku, obkládačky či keramickou dlažbu. 
Ve viktoriánské Anglii předcházela koupelně komora nazývaná „scullery“. Touto 
místností (obvykle sousedící s kuchyní) bývaly vybavovány viktoriánské domy 
postavené před rokem 1920 v Anglii i USA. Skladovalo se zde nádobí, náčiní 
potřebné pro úklid domu a praní a byl zde také kotel na ohřev vody. Tato komora 
sloužila jako prádelna a ve většině případů také jako pokoj pro služku. Ve druhé 
polovině 19. století sem býval umisťován záchod a umývadlo. Někdy zde bývaly 
skladovány také potraviny. 
 

                                                 
67 LOOS, A. Řeči do prázdna. Kutná Hora : Tichá Byzanc 2001. 
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Byty pařížské buržoazie byly již od 18. století vybaveny tzv. „cabinet de toillete“ 
neboli malou místností s toaletním stolkem a umyvadlem. Tento kabinet pak sloužil 
především ke strojení – oblékání, líčení, parfémování atd. Byl tedy určen především 
ženám. Více než s tělesnou hygienou byl pak spjat s atmosférou svádění, za jeho 
dveřmi se žena proměňovala v dokonalou pařížskou dámu a mužům tam byl obvykle 
přístup zakázán. 
Na konci 19. století sem býval umisťován bidet a později také sedací vana. Kromě 
zavedení vodovodu a odpadu však tělesná hygiena musela čelit ještě dalším 
překážkám bránícím jejímu plnému rozvoji, a to především společenským tabu. 
Dobová morálka totiž zakazovala nahotu, pohled na vlastní tělo. Kdo chtěl využívat 
zmíněných anglických novinek, jakými byl bidet a „tube“ (mělký bazének), musel 
tak činit v košili! 
Ačkoliv bidet zřejmě poprvé použil v 18. století Christophe Des Rosiers, architekt 
francouzské královské rodiny, plně se rozvinul až ve viktoriánské Anglii. Původně 
byl umisťován do ložnice a teprve s rozvojem vodovodua kanalizace kolem roku 
1900 do koupelny. (Zajímavé je zvláštní postavení tohoto vybavení v USA. Američtí 
vojáci se s bidetem totiž setkali poprvé za druhé světové války v pokojících 
francouzských prostitutek. Zřejmě proto je téměř dodnes bidet vnímán jako určité 
tabu, které slušní lidé nepotřebují…). 
Ještě na konci 19. století byl tedy vodovod a kanalizace spíše výjimkou než masově 
rozšířeným jevem. Bylo proto běžné, že voda se nosila z městských kašen nebo 
kupovala od „nosičů“. V jednotlivých bytech ji tedy nebýval dostatek. V součinnosti 
s dobovou morálkou to poměrně logicky způsobilo, že i pro uvědomělé občany, kteří 
se osobní hygieně chtěli věnovat, šlo o záležitost poměrně složitou. Ženské časopisy 
přinášely návody, jak správně anglické novinky používat. Nově se tehdy začalo 
omývat celé tělo mořskou houbou, a to za použití pouze malého množství vody. 
V luxusních domech se okolo roku 1880 objevují toaletní kabinety dva – pánský a 
dámský. Se zavedením vody do bytů se na přelomu století objevuje tzv. „salle de 
bains“ neboli koupelna. Ještě v prvním desetiletí 20. století se v novostavbách 
vyskytují oba dva typy někdy dokonce současně. Obě místnosti spolu v těchto 
případech obvykle sousedily a byly odděleny dveřmi nebo alespoň závěsem či 
paravanem. Toto řešení pro francouzskou buržoazii představovalo ideální 
kompromis: toaletní kabinet si mohl ponechat svůj šarm a eleganci, zatímco 
koupelna či lázeň odpovídala normám moderní hygieny. Zatímco kabinet sousedil s 
ložnicí, tedy ženskou částí bytu, lázeň bývala situována do obslužné části poblíž 
schodiště pro služebnictvo. Voda se totiž ohřívala v kuchyni a služebnictvo ji pak 
použitou vynášelo po schodech ven. Ačkoliv většina hostů neměla do těchto prostor 
přístup, bývaly zařizovány velmi nákladně (luxusní látky, koberce, krajky, broušené 
flakóny, zdobená zrcadla atd.). Často zde bývaly dokonce dva toaletní stoly – jeden s 
líčidly a parfémy, druhý s velkým zrcadlem sloužící k úpravě vlasů. Bývalo zde 
okno, krb i pohovka a několik židlí. Kbelíky, lavory, ručníky i šatstvo se ukládalo ve 
skříních nebo v sousední komoře. 
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V domech, kde se koupelna ve sledovaném období ještě nevyskytovala (a takových 
byla většina), se každý den vynášela vanička z komory. Ve svých vzpomínkách 
nazvaných „Comment j’ai vu 1900“ (Jak jsem viděla rok 1900) vypráví komtesa de 
Pange, patřící k velmi zámožné rodině: „Když mé matce roku 1898 lékař doporučil 
koupele, bylo z toho úplné pozdvižení… Nikdo z mé rodiny se nekoupal! Pomocí 
houby jsme se myli v „tube“ s 5 cm vody nebo u umyvadla. Ponořit se do vody až po 
krk nám připadalo nepřípustné.“68 
Roku 1900 byla v Paříži uspořádána Exposition d’hygiène, kde byla představena 
řada novinek z USA. Odborný časopis La Construction moderne pak dokonale 
vyjádřil rozporuplný pocit Francouzů: „Vše bylo úplně jiné, než na co jsme ve 
Francii zvyklí: kde je stylový dřevěný nábytek, úložné prostory pro nejintimnější 
předměty? Splachovací záchod, sedací vana ani bidet zde nejdou nijak zakrýt. Působí 
to zde jako 
v čistírně nebo prádelně. Chybí ale místo pro spočinutí, eleganci a tisíckrát nic, co 
tvoří šarm ženy. Vycházejíc z takové koupelny je žena připravena ke sportu, ale ne 
pro společenský život. Toaletní kabinety, které jsou konstruovány v pařížských 
domech jsou proti tomu více méně také boudoirem, kde se žena ráno probouzí a kde 
také může přijímat nejbližší přátele.“69 Zde jasně vidíme, že pařížská buržoazie v této 
době stále odvozuje své životní zvyklosti od aristokracie 18. století. V půdorysech 
řady domů z prvního desetiletí 20. století nalezneme mnohdy ještě skutečně prostor s 
označením boudoire, který náleží k ženské části bytu (viz dělení prostor na mužský a 
ženský v Haussmannovských domech). 
Dokud byty nedisponovaly všem přístupnou koupelnou, pokoj muže obvykle také 
sousedil s miniaturním, toaletním kabinetem. Dobové zdroje však o hygienickým 
návycích mužů příliš nehovoří. Někdy se objevuje zmínka o tom, že manžel využíval 
kabinet manželčin, kde měl vlastní toaletní stůl. 
 
Nejdůležitější etapou vývoje moderní koupelny bylo období výstavby sociálního 
bydlení. V levnějších domech byla koupelna s několika vanami a sprchou umístěna v 
přízemí a byla společná pro všechny nájemníky. Stejně jako ostatní společné 
prostory domu byla pod dohledem domovníka. To je příklad jednoho z prvních 
dělnických 
domů postavených podle projektu A. Labussièra v roce 1905. Ve společné umývárně 
byly dvě vany pro muže, dvě pro ženy, jedna pro děti a jedna sprcha. Šlo částečně o 
experiment a čekalo se, nakolik budou tato zařízení využívána.  
V zápisu nadace, která tento dělnický dům v ulici Ernesta-Lefèvra vystavěla, se píše: 
„Vzhledem k počtu obyvatel domu, který dosahuje počtu 800, je hygienické zařízení 
využíváno průměrně: uskuteční se zde patnáct koupelí a pět sprch za týden.“70  

                                                 
68 ELEB, M. Debarre, A. L‘invention de l‘habitation moderne, Paris 1880-1914, Architectures de la 
vie privée. Suite, Hazan et Archives d’architecture moderne, Paris 1995. 
69 BAUHAIN, C. La maison bourgeoise : architecture et pratiques sociales. Paris : BRA, 1985. 
70 DIDILLON, J.-M. L‘immeuble de rappor t– Paris 1830-1930 : objet et méthode. Créteil : Institut 
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Když Labussièr pro stejnou společnost stavěl o dva roky později dům v ulici 
Amirala-Roussina, vybavil jej stejným počtem sanitárního vybavení, které však bylo 
odděleno zděnými příčkami s keramickým obkladem. 
Brzy se ukázalo, že provoz těchto zařízení je velmi nákladný, a proto za ně nájemníci 
museli připlácet. Tím se touha po čistotě opět snížila a zejména vícečlenné rodiny 
tyto aktivity, kterým nebyly ani dříve navyklé, značně omezily. Byl proto zaveden 
systém poukazů a velkým rodinám byla poskytována sleva. 
Revolučně řešený dům v ulici Daumesnil stejného architekta, v němž bydleli 
společně dělníci i úředníci, měl podstatně větší počet sanitárního zařízení, které si 
jeho obyvatelé mohli dopředu předplácet. V prvním roce bylo každému nájemníkovi 
užívání tohoto zařízení nabízeno zdarma. Většinu obyvatel bylo totiž třeba nejprve 
přimět k osvojení hygienických návyků a vytvořit tak odpovídající poptávku. Každý 
nájemník měl nárok na jednu velkou koupel a dvě sprchy každých čtrnáct dní. 
Komplex dělnických domů Rotschildovy nadace v Rue de Prague svým obyvatelům 
nabízel 4 771 van se sprchou a 5 011 samostatných van. O vlastních koupelnách se 
pro tento typ nájemníků neuvažovalo ani v nejmenším! Henry Provencal, architekt 
Rotchildovy nadace směrem k ohromným umývárnám poznamenal: „Mým snem je, 
aby jednou každý byt mohl být vybaven malou místností se sprchou, která by mohla 
být umístěna při kuchyni, a aby tak každý dělník, každá matka i dítě bez nutnosti 
opustit byt mohli využívat vlažnou sprchu k denní tělesné hygieně.“71 V jednotlivých 
dělnických bytech byl obvykle pouze toaletní stolek, a to buď v kuchyni nebo v 
ložnici. 
Zde ještě poznamenejme, že neexistovala přímá úměra mezi hygienou dělníků a 
buržoazie: dělníci se museli mít tak často, jak jim bylo předepsáno, protože se během 
dne ušpinili prací. To se však buržoazii nestávalo, a tak i když zejména ženy trávily 
celé hodiny ve svých toaletních kabinetech, koupelím a sprchám se zdaleka v takové 
míře nevěnovaly. 
Zajímavé je, že ani luxusní evropské hotely dlouho hygienické vybavení nenabízely. 
Většina francouzských turistických průvodců datovaných do roku 1900 se tomuto 
tématu při popisu jednotlivých hotelů cudně vyhýbala. Pro příklad uveďme oblíbené 
středisko Trouville-sur-Mer na pobřeží Normandie v kraji Calvados. 
Móda mořských lázní sem přišla kolem roku 1825 z Anglie. Do roku 1857 už zde 
stálo lázeňské město s velkými hotely, lázeňskými domy, casinem, pláží rozdělenou 
na ženskou, smíšenou a mužskou… Roku 1863 sem byla přivedena přímá trať z 
Paříže a vzápětí sem začali proudit hosté včetně celebrit jako Sarah Bernhardt či 
Marcel Proust. Za druhého císařství byla právě pláž v Trouville vyhlášena královnou 
pláží. O to více překvapí informace o hygienickém komfortu ubytovacích zařízení. 
Například luxusní Hotel Bras d’Or nabízel svým hostům ještě v roce 1940 pouze 6 
záchodů na 90 pokojů! Někteří autoři uvádějí, že právě elita vlastně neměla takovou 
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potřebu moderního hygienického vybavení, neboť byla uvyklá svému standardu – na 
co tekoucí vodu, když je vždy po ruce někdo, kdo ji může odkudkoliv přinést?72 
 
V Praze se nájemní domy s vlastním příslušenstvím stavěly od 60. let 19. století a 
byly určeny pro zámožnější klientelu. Měly splachovací záchod a kuchyň, jejíž 
součástí byla i hygienická výlevka. Neměly však ještě koupelnu. 
Mycí stoly bývaly umístěny za zástěnou. 
Kolem roku 1900 se ustálily dvě formy pojetí bytu: pro majetnější a středně majetné 
vrstvy obyvatel. Kdo požadoval moderní komfort v plném rozsahu, musel jej majiteli 
domu patřičně zaplatit. Ten byl totiž obvykle nucen splácet dluh s úroky za stavbu 
domu svým věřitelům až do konce života. Stavební činnost tak patřila k nejjistějšímu 
podnikání mnohých peněžních ústavů. 
Pro solventní nájemníky z konce století se umísťovaly na jedno patro 2 třípokojové 
byty. V prvním desetiletí dvacátého století pak byly obvykle požadovány 4 
dvojpokojové byty s plným hygienickým vybavením, ale bez pokojíku pro služku, 
neboť technický komfort měl nahradit malé domácnosti pracovní sílu. 
Koupelna s vanou a ohřívačem byla v 80. letech výsadou lepších bytů, na konci 
století se již hojně vyskytovala i u bytů běžných. 
S přibývajícím příslušenstvím uvnitř bytu rostl pochopitelně požadavek na větrání a 
osvětlení těchto místností. Tehdy se objevil světlík. 
Zajímavé je, že „letní“ vily rezidenčních čtvrtí stavěné na přelomu 19. a 20. století 
bývaly vybaveny prádelnou a splachovacím záchodem v domě, ale koupelna zde 
obvykle chyběla. Lázně se stavěly mimo budovu – na dvoře či 
zahradě, někdy společně s prádelnou. 
Významným pražským hygienickým osvětářem přelomu 19. a 20. století byl Jan 
Evangelista Purkyně, vnuk slavného vědce a syn malíře Karla Purkyně. Tento 
filantropický inženýr si o dobových hygienických návycích Čechů nedělal iluze – v 
jedné své přednášce napsal: „...musíme doznati, že u nás 100% lidí koupe se toliko 
při narození, v pozdější době pak již 80% lidí koupe se jen tehdy, když se buď pod 
nimi led proboří, nebo když důkladně promoknou.“73 
Příkladem budiž vyprávění Marie Stejskalové: „Třípokojový byt Leoše Janáčka a 
jeho ženy Zdeňky v Brně na Klášterním náměstí shledala jejich mnohaletá služebná 
Marie Stejskalová jako krásný a velký, když se přišla v roce 1894 představit. 
Nikterak ji neudivilo, že v domě byl na každém patře jen jeden vodovod a jeden 
klozet na chodbě společný pro všechny nájemníky. Vana na koupání prý stála opřena 
vedle dveří do bytu.“74 
 
Ačkoliv toaletu dnes vnímáme jako naprosto přirozenou věc, o které ve společnosti 
nemluvíme, její historie je poměrně krátká. Rozšíření tohoto zařízení v dnešní 
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podobě způsobilo rovněž značné změny bytových schémat i života obyvatel. 
Dovolujeme si proto na závěr přiblížit vývoj i této malé leč významné části bytu.  
Jakokoliv je to šokující, můžeme říci, že až do poloviny 19. století se výkaly běžně 
soustřeďovaly do nádob a vylévaly se z oken na ulici. V lepších případech sloužily 
danému účelu hnojiště ve dvorech domů, někde i žumpy. 
Primitivnější formu prvního WC (bez sifonu) vytvořil roku 1596 sir John Harrington 
pro anglickou královnu Alžbětu I. První zcela revoluční splachovací záchod (Water 
Closed) vyrobil roku 1775 londýnský hodinář Alexander Cumming. 
Další vývoj vedoucí k toaletám dnešního typu pak významně ovlivnili následující 
osobnosti: John Doulton, který založil nejvýznamnější keramické závody v Anglii 
produkující sanitární keramiku; George Jennings, který v roce 1851 vystavil na 
Velké výstavě v Křišťálovém paláci svůj „Monkey closet“ a více než 800 000 
návštěvníků tehdy zaplatilo, aby si jeho vynález mohli vyzkoušet (od roku 1895 byly 
jeho veřejné toalety instalovány po celém světě); Thomas Crapper, který je autorem 
splachovacího záchodu se sifonem, tedy protizápachovou vodní uzavírkou; John 
Shanks, který obohatil trh sanitárního zařízení o celou řadu technických zdokonalení, 
z nichž nejvýznamnější byla speciální záklopka, díky které bylo možné používat 
splachovací toalety na lodích; Thomas Twyford, který je autorem splachovacího 
záchodu vyrobeného v celku a pod názvem Unitas jej představil trhu v roce 1885. 
Převážná část pařížské buržoazie však této anglické novince dlouho odolávala a 
upřednostňovala princip nočníku ve vlastní ložnici, který služebnictvo vynášelo do 
žumpy. 
Do vynálezu sifonu obtěžoval záchod svým zápachem, a proto byl logicky situován 
co nejdále od ložnice. Ženské časopisy doporučovaly obkládat mísu například 
levandulí, ale ani tak se výsledný efekt příliš neměnil. 
Když do Francie dorazil splachovací záchod dnešního typu, jehož princip dobový 
tisk popisuje jako: „vyhodit, vyčistit, ucpat a naplnit vodou“, mohl být záchod 
umístěn téměř kdekoli.  
Stavebníci sociálního bydlení se tehdy dělili na dvě skupiny – zastánce společných 
záchodů a průkopníky záchodů soukromých. Zákonnou úpravou z roku 1894 bylo 
nařízeno, že každý nový obytný dům musí mít samostatný záchod pro každý velký i 
malý byty a zároveň pro každé tři pokoje, které jsou pronajímány samostatně. 
Záchod musel být umístěn přímo v bytě nebo v jeho blízkém dosahu, a v takovém 
případě musel být uzamykatelný klíčem. 
V domech buržoazie stavěných po roce 1900 byl záchod obvykle situován v blízkosti 
předsíně, která byla artikulací soukromé a veřejné části bytu. 
Požadavek na dostatek osvětlení a větrání dal vzniknout jakési násypce kolem 
schodiště, která umožňovala jak jeho přímé osvětlení, tak zároveň osvětlení záchodů 
po obou stranách. Příkladem tohoto řešení je bytový dům architekta Jandella-
Ramiera z roku 1898. 
Navzdory zákonu z roku 1894 ještě v roce 1906 dva ze tří obyvatel Paříže vlastním 
záchodem nedisponovali. Záchody společné pro více bytů či celý dům se nacházely 
na patře, ve dvoře, na pavlači nebo balkónu. 
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V českých domácnostech se od druhé poloviny 19. století začal objevovat přenosný 
splachovací záchod s ručně doplňovanou nádržkou na vodu, zvaný „kočárový“. 
Dokonalejší typ skrýval nádržku na vodu v opěradle. Řešením hygienického 
mobiliáře se v té době začaly zabývat odborné firmy i železářské hutě. Pro 
instalování splachovacích toalet však ve většině domů stále nebyl dostatečný přívod 
vody. Ve většině domů proto nadále zůstával suchý záchod umístěný ve dvoře či na 
pavlači. V dělnických čtvrtích tak na jeden záchod připadalo 15 – 20 obyvatel. 
Odpad odcházel fošnovým (později kameninovým) skluzem přímo do žumpy. Ve 
dvoře pak byla umístěna pumpa či kašnička, kam se chodilo pro vodu. Byl zde také 
kanálek, do kterého se vylévaly splašky z kuchyně a mytí. Nutno podotknout, že i 
tento stav vyžadoval existenci alespoň primitivního odvodnění. 
Po zavedení vodovodu a kanalizace přímo do domu byly na každé pavlači či podestě 
umisťovány prameníky s tekoucí vodou a společná splachovací toaleta. 
Domy určené pro zámožnější klientelu po roce 1860 už běžně nabízely byty 
s vlastním příslušenstvím „pod jedním uzavřením“. Na přelomu století patřila k 
nejlepším část 10. vinohradského obvodu (mezi Riegrovými sady, náměstím Krále 
Jiřího a dnešním náměstím Míru). Žádný dům zde nebyl bez vodovodu a jen 27 % 
toalet bylo společných pro více nájemníků. 
 
Jaromír Krejcar v roce 1933 napsal: „Hygiena vůbec je jedním z hlavních 
kolektivních zájmů společnosti. Co je konečně jednotlivci platné z tohoto hlediska 
jeho obydlí, odpovídající všem hygienickým vymoženostem dneška, když o několik 
ulic dále žijí lidé v nejhorších hygienických poměrech, kde bída je stálým pařeništěm 
infekčních chorob?… 
Nedávno byla v Brně dokončena stavba přepychové vily, která je dílem arch. Mies 
van de Rohe. Vila je v každém směru — a mluvíme-li zde právě o hygieně, tedy i v 
tomto směru výrobkem technicky naprosto dokonalým. Hygienický komfort je zde 
vskutku bezpříkladný. Obrovská okna s posledními finesami ventilačních zařízení, 
skvělá sanitérní zařízení atd. Něco prostě kolosálně moderního. Bibelot moderní 
techniky. Tisíce sociálních filantropů při prohlížení reprodukcí tohoto technického 
skvostu si jistě povzdechlo, jak to bude jednou na světě krásné, až všichni lidé budou 
takto bydlet. Tedy zde je ten omyl, domníváme-li se, že při stavbě takových obydlí se 
děje nějaký technický pokrok, který si dnes bohužel může dopřáti jen zámožnější 
třída. Ze stanoviska technického pokroku a hygieny jsou tyto stavby mnohem méně 
významné, než jednání obecní rady v Zapadlé Lhotě o zařízení primitivní kanalisace 
ve vsi.“75 
 
Teprve s masovým rozšířením hygienického komfortu byl završen proces vedoucí 
k modernímu bydlení. Byt v moderním městě tak konečně nabídl to, co znal již starý 
Řím. Komfort byl na dlouhá století zapomenut podobně jako beton… Stejně jako 
tento stavební materiál pak na počátku 20. století zažil nebývalý rozvoj vedoucí až ke 
                                                 
75 KREJCAR, J.-E. Hygiena bytu. Žijeme : orgán Svazu československého díla. 1932, č. 5. s. 132 – 
133. 
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krizi obývatelnosti. „Hygienická“ města z betonu se stala hrozbou moderní 
civilizace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Závěr 
 
 
 
Tato práce byla napsána z kulturologického pohledu, který se snaží propojit poznatky 
z různých oborů. Paralela mezi prostorem, městem a lidským tělem je 
charakteristická pro fenomenologii, vycházející z přesvědčení, že člověk posuzuje a 
přistupuje ke světu ve vztahu k sobě samému.76 Narozdíl od fenomenologického 
přístupu Norberga-Schulze, který zkoumá spíše psychické působení architektury než 
                                                 
76 DEWITTE, J. L’unité dans la multiplicité, In: Revue du MAUSS, tome 14, Paris : La Découverte 
1999. 
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její stránky praktické, se ale tato práce zabývá vzájemným vztahem těchto dvou 
aspektů. Architektura je zde pokládána za zhmotnění ducha doby. Podobně jako 
Norberg-Schulz předpokládá, že neexistují odlišné druhy architektury, ale jen různé 
situace, které vyžadují různá řešení, úkolem této práce bylo zachytit nejpodstatnější z 
těchto situací, které ovlivnily řešení obytných budov a bytovou kulturu v 19. století. 
Cílem nebylo hodnotit, která řešení směřují k absolutnímu ideálu, ale popsat vývoj 
vztahů mezi architektem, stavebníkem a samotným obyvatelem. Vývoj bydlení byl 
proto popisován se zvláštním zřetelem na tuto skutečnost a uvedené příklady jsou 
významné z hlediska toho, do jaké míry jimi byly uspokojeny fyzické a psychické 
potřeby člověka. 
 
Úkolem první části této práce bylo představit velkoměsto jako jeden z největších 
výtvorů 19. století. V důsledku regulačního urbanismu rozvíjejícího se od roku 1850 
dochází k narovnání a rozšíření uliční sítě a jasnému vymezení stavebních parcel. 
Díky přestavbám a asanacím se podstatně zvyšuje hladina zástavby. Jednotlivé 
stavebníky prakticky omezují jen uliční čáry a výšky hlavních říms. Vše ostatní 
podléhá individuálnímu vkusu a módním slohům. Tehdy začíná na městské scéně 
převažovat nájemní dům.  
 
Architekti si přáli jednotu urbanistické scény, které však dosáhl pouze autoritativní 
Haussmann. Pařížská průčelí jsou jednotná v materiálu (béžovém pískovci) i ve 
střídmém klasicistním dekoru. Ostatní města vznikala jako eklektická mozaika. Paříž 
zastupuje města, v nichž se přestavba soustředila především na zásadní přetvoření 
historického jádra pomocí soustavy nových ulic a náměstí, doprovázeném 
nahrazením mnoha historických budov novostavbami. Haussmannovy rozsáhlé 
zásahy lze na jedné straně popsat jako dobytí města ve stylu napoleonských výpadů, 
zároveň však jeho dílo představuje první pokus o plánování velkoměsta jako 
fungujícího organismu. Haussmann velmi dogmaticky stanovil rozhodující principy 
územního plánování Paříže, které byly dodržovány ještě řadu let po jeho smrti. 
Teprve na konci sledovaného období dochází k zásadním diskusím vedoucím k 
přijetí nových regulací. 
 
V Británii chyběla všeobecná moc, která by provedla odvážné urbanistické zásahy ve 
větším měřítku. Nové trasy Londýna, jako Shaftsbury Avenue a Charing Cross Road, 
byly vedeny okrsky s nejhoršími slumovými baráky. Chudinské čtvrti tak byly 
částečně větrány a podobně jako v Paříži se je podařilo rozdělit, a tak lépe 
kontrolovat ohniska neklidu. Záměry urbanismu zde však mařila především 
spekulace. Výhodu měla v tomto smyslu města, jejichž správní orgány vlastnily 
dostatečné množství půdy.  
New York zde slouží jako příklad konce klasicistního projektování měst. Podobně 
jako další americká města byl založen na geometrickém rozvrhu racionálního 
šachovnicového půdorysu, který byl koncipován jako soubor rovnocenných složek. 
Spíše než o urbanistický projekt šlo tedy o soubor přesných základních pravidel.  
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Vývoj Chicaga byl popsán zejména pro přiblížení atmosféry vzniku moderní 
architektonické a urbanistické školy. Stavební boom po velkém požáru města zde dal 
poprvé vzniknout základním americkým formám urbanistického vývoje – 
vysokopodlažní centrum města a nízkopodlažní zahradní předměstí. Když bylo toto 
předměstí s názvem Riverside vybudováno, byl tím v podstatě započat proces 
suburbanizace. 
Pro osvětlení procesu vedoucího k rozvoji hnutí zahradních měst byla uvedena idea 
lineárního města částečně realizovaná v Madridu a Barceloně. 
Vídeň je uvedena jako nejznámější příklad měst, která využila zbourání hradebního 
okruhu k vybudování okružní komunikace i soustavy reprezentativních prostorů, 
Berlín představuje druhý typický postup, vyvolaný enormním přírůstem 
obyvatelstva, který spočívá především v rozšiřování města budováním nových 
rozsáhlých čtvrtí okolo původního starého jádra.  
Praha představuje v souboru těchto příkladů zcela samostatný a velmi důležitý typ 
řešení, označovaný jako „asanace“ nebo také „sanace“. 
 
Základní jednotkou města se stává činžovní dům, který se z více či méně zdařilé 
nápobodoby aristokratického paláce mění ve svébytný stavební typ. Ve druhé části 
této práce jsme uvedli příklady „jednoduché“ sociální výstavby i luxusních domů, jež 
vymezují oblast, v níž se vyvíjí klasický středostavovský činžák. Představili jsme 
také myšlenky utopistů, které dodnes inspirují úvahy o sociální výstavbě. Fourierova 
falanstéra či Godinova Familistéra byly prokazatelně předobrazem dělnického domu, 
který byl v roce 1904 postaven dle návrhu architekta Henriho Sauvage. Pětipatrová 
stavba s betonovým skeletem nabízela střešní terasu (inspirovanou zejména poznatky 
o tuberkulose), lázně, dietní jídelnou zvanou „Proletářka“ (La Prolétarienne) i 
lidovou universitou. Ze stejného zdroje čerpal také Le Corbusiera při návrhu Unité 
d’habitation. Zde tedy koření modernistická představa o vykupitelské roli 
architektury a jejím sociálním aspektu, s jehož pomocí lze měnit společnost.  
„Ubytujte chudé rodiny do pěkných bytů.Umožněte jim přístup ke všem prostředkům 
a výhodám, kterých běžně užívají bohatí. Zajistěte, aby byl pro ně byt místem klidu a 
pohody. Komunálním vybavením pak nahraďte služebnictvo.“77 
Wagnerova základní jednotka bude na počátku nového století dále štěpena a 
prvotním článkem města se stane jednotlivý byt. Ve třetí části naší práce jsme proto 
sledovali vývoj velikosti a uspořádání jednotlivých místností. Objevili jsme určitá 
standardizovaná pravidla podléhající potřebám velkého rozvoje měst, ale také 
rozdílné přístupy vycházející z odlišných konstrukčních stavebních systémů. Velkým 
iniciátorem nájemního domu rozděleného na samostatné bytové jednotky byl opět 
pařížský prefekt Haussmann. Pokusili jsme se vyhledat konkrétní regulace vedoucí 
k typickému nájemnému domu druhého císařství, který byl inspirací pro měšťany 
v celé Evropě – s výjimkou Anglie, kde se stále držela tradice řadových domů. Na 
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příkladu bytové dispozice pařížského činžovního domu bylo ukázáno, nakolik 
Haussmannova nařízení a dobová móda ovlivnila užívání bytu a život rodiny.  
  
Pokusili jsme se také charakterizovat život metropole 19. století, která tolik zaujala 
Waltera Benjamina. Zakonzervovaný svět pasáží, v němž se zrodil velkoměstský 
život flaneura. Vedle osobnosti barona Haussmanna jsme představili také Napoleona 
III. s jeho zajímavou sociální politikou a manželkou Eugenií stojící u zrodu 
fenoménů proměňujících Paříž v Mekku módy a elegance. Nastínili jsme také Zolův 
naturalistický pohled na obraz ženy jako krásou omámené konzumentky. Naznačili 
jsme rovněž dynamický vztah mezi továrními dělníky a průmyslem zbohatlou 
buržoazií, flaneury těšící se luxusu volného času. Ocenili jsme snoba, pošetilého 
obdivovatele všeho nového, neboť snob v pravém slova smylu, tedy bohatý člověk 
bez urozeného původu, byl osvobozen od tabu omezujících aristokracii a mohl si 
proto dovolit výstřelky, z nichž řada přispěla k rozvoji kultury bydlení dnešního 
typu.  
 
Přiblížili jsme rovněž atmosféru světových výstav a soutěž o titul nejvyspělejší 
velmoci, kde stavebnictví i bytové vybavení představovalo velmi sledované 
disciplíny. V souvislosti se světovými výstavami se zároveň v Čechách rozvíjí 
frankofilství jako sociokulturní fenomén. Tehdy se zdálo, že Češi i Francouzi mají 
společného nepřítele, kterým je sjednocené Německo. Nesmělé projevování 
profrancouzských sympatií se tehdy projevilo zvýšením zájmu o francouzskou 
kulturu a životní styl i o výuku francouzštiny. Po katastrofální bitvě u Sedanu se 
náznaky zájmu o střední Evropu objevují i ve Francii. V roce 1872 do Čech přichází 
student Ernst Denise. Mladý historik, hugenot, byl přitahován českou kacířskou 
minulostí a později se stal obráncem zájmu českého národa.  
V osmdesátých letech zájem o Francii nadále vzrůstal. Tehdy se Paříž stala vzorem 
pro Prahu. A to na úrovni kulturní, architektonické a urbanistické i společenské.  
Obraz Francouzů v Čechách se tehdy zásadně mění. Mizí dřívější představy 
vystavěné na znalosti válečných zajatců pobývajících v Českých pevnostech v době 
Napoleonských válek – „spiklí Francouzové, královrahové, ukrutní buřiči“ – 
jednoduše nižší důstojníci s válkou zanedbaným zevnějškem neschopní komunikovat 
německy, natož česky. Nová generace objevuje Francouze, jako představitele 
jemného vkusu, kosmopolitu, elegána, jehož mateřština umožňuje přístup k nejlepší 
evropské kultuře.78 Podle dobového tisku (Hlas, Národní listy) byla Francie nejvíce 
sledovanou západoevropskou zemí. Tato periodika přinášela pravidelné zprávy 
z Francie, ukázky francouzské literatury a byly zde rovněž fejetony českých novinářů 
o fenoménu zvaném Paříž. Nerudovy Pařížské obrázky vycházely nejprve od června 
do října 1863 a o rok později je J.R. Vilímek vydal knižně. Nejvíce pozornosti český 
tisk věnoval peripetiím druhého císařství, francouzsko-pruské válce. Na přelomu 
století pak byly sledovány zejména tyto jevy: projevy integrálního nacionalismu a 
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antisemitismu, zahraniční politika vzhledem k francouzskému kolonialismu, 
především ale Paříž a její metro, móda, šantány a kabarety. 
V prosinci 1893 začal J. R. Vilímek v Praze vydávat Pařížské módy, list paní a dívek 
českých, který z Paříže redigovala Zdeňka Maroldová (manželka malíře Luďka 
Marolda). Časopis měl vynikající úroveň. Vedle zasvědcených módních a kulturních 
informací z Paříže i Prahy zde byly rady pro domácnost, uspořádání a zařízení bytů 
atd. 
Od 70. let 19. století se k Francii počal obracet také zájem českých umělců. Přispělo 
k tomu okouzlení Světovou výstavou i fakt, že tradiční studijní cesty do Říma byly 
inspirovány francouzskou tradicí počínající u Colberta (nejlepším studentům malby a 
sochařství na pařížské Akademii byla udělována Římská cena a v roce 1720 tato 
tradice vznikla také na Académie Royale d’Architecture).  
Nejprve byla cílem cest českých umělců Itálie. Inspirační linie vedla zřejmě přes 
italskou cestu Johanna Wolfganga Goetha v letech 1786 – 8 a Karla Friedricha 
Schinkela v letech 1805 a 1824. Oba cestovatelé o svých zážitcích informovali 
formou vydaných úvah, zápisků a kreseb. Českým umělcům byly tyto materiály 
známé, stejně jako rozrůstající se sbírka sádrových odlitků v nově založené Akademi. 
Ke konci století se však k italskému školení začínalo objevovat stále více výhrad.  
S nástupem avantgardy pak byla Itálie definitivně opuštěna a čeští spisovatelé, 
architekti a malíři zamířili do Paříže, Provence, Cote d’Azur a na Korsiku. 
Čeští architekti nejprve také směřovali do Itálie, ale řada z nich si při té příležitosti 
udělala výlet do Paříže. Mnichovští kolegové jim totiž už v první polovině 19. století 
referovali o dění na pařížské Akademii, kde žáci Napoleonova architekta Ch. 
Perciera, J.I. Hittorf a H. Labruste, úspěšně zlomili nadvládu dogmatického 
neoklasicismu. Ti se na svých cestách do Itálie podrobně seznámili s klasickou 
architekturou a dokázali na ni tvořivěji navázat. Narozdíl od svých kolegů nekreslil 
pouze kopie uměleckých detailů, ale snažili se proniknout i do celkového 
konstruktivního organismu stavby.79  
První doloženou cestu v tomto duchu uskutečnil v polovině 19. století kameník a 
stavitel Josef Ondřej Kranner. Za ním se do Paříže vydal například Josef Hlávka, 
Josef Zítek a Josef Schulz. „Teprve v Paříži jsem se probral ke sledování praktických 
cílů, v protikladu k Římu, vlastnímu ohnisku ideality“, shrnul Kranner svoji 
zkušenost. 80 
 
U příležitosti Světové výstavy se průkazně ukázalo, že úzký vztah k Francii je 
součástí veřejného mínění, neboť Češi tvořili podstatnou část návštěvníků. „Sami 
Francouzové se srdečnou sympatií tvrdí, že při sčítání hostů dle národnosti poměrná 
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číslice Čechů stojí v řadě největší.“ napsala jedna z účastnic výstavy do Ženských 
listů.81 
Pražský tisk přinášel o světové výstavě pravidelné zprávy a nahodilé informace se 
objevovaly i v regionálním tisku. Dobové reklamy inzerovaly francouzskou 
konverzaci, průvodce, cestovní zavazadla, a dokonce i zvláštní úbory včetně 
vlněných cestovních plášťů. 
České novináře pochopitelně již během příprav nejvíce zajímala otázka českého 
zastoupení na pařížské výstavě. Jakkoliv aktivní byla vystoupení českých delegací, a 
to již v roce 1889, nepodařilo se prosadit samostatné zastoupení českých zemí. 
Novináři ve svých článcích záviděli samostatný pavilon Uher, Bosny a Hercegoviny 
i „chateau Tyrolien“. Mrzelo je, že Praha nemohla mít ani „český pavilon hostinský 
s plzeňským pivem“. České země se výstavy účastnily jako součást Předlitavska. 
Rakouská monarchie byla v roce 1867 rozdělena na dva státy. Rakousko-Uhersko od 
té doby obesílalo světové výstavy dvěma samostatnými expozicemi. Na vlastní 
náklady či náklady obchodních a živnostenských komor se mohly samostatně 
účastnit i jednotlivé firmy.  
Na pařížské výstavě v roce 1900 stály dokonce tři pavilony habsburské monarchie. 
Byl zde pavilon Rakouský, Uherský a pavilon Bosny a Hercegoviny. V rámci 
Rakouského pavilonu byla představena polsko-česká umělecká výstava, na jejíž 
přípravě se podílel Alfons Mucha, který byl rovněž autorem výzdoby pavilonu 
Bosny a Hercegoviny.   
Účast českých firem byla na výstavě v roce 1900 velmi skromná. V pavilonu 
nábytku byly vystaveny dva pražské interiéry jako dokument vyspělosti 
dekorativních řemesel v Čechách. První pořídila na náklady ministerstva vyučování 
pražská c.k. umělecko-průmyslová škola prezentující práce svých pedagogů i žáků, 
druhý pak vlastním nákladem Obchodní a živnostenská komora v Praze.  
Expozice škol byla oceněna stříbrnou medailí. Její přípravy i konečnou realizaci 
převzal po Friedrichu Ohmannovi architekt Jan Kotěra.  
Pražská obchodní a živnostenská komora oslovila architekty Josefa Fantu a Jana 
Koulu. Jejich úkolem bylo vytvoření interiéru zámožného českého intelektuála, kde 
by nechyběl ani „koutek koketní pro dámu píšící pětiřádkové billety“, dále tu měla 
být jídelna i „jakási domácí kaplička s oltářem na zlatém stupni“. Na výzdobě 
interiéru se podíleli malíři Karel Špilar, Jan Preisler, Mikoláš Aleš ad.  
Zlatou medailí byla oceněna rovněž expozice nakladatele Jana Otto a kladného 
hodnocení se dostalo i reprezentaci menších českých firem z oblasti grafického a 
typografického umění (např. F. Topič, F. A. Urbánek, J. R. Vilímek, V. Neubert). 
Obří elektromotor osvětlující celou výstavu pocházející z podniku E. Kolbena z 
Vysočan, či vagóny smíchovské firmy Ringhoffer na expozici dopravních prostředků 
ve Vincennes však nevyvolaly výraznější reakce.  

                                                 
81 LENDEROVÁ, M. Obraz „Francie“ v českém tisku přelomu 19. a 20. století. Ohlas pařížské 
světové výstavy roku 1900 v Čechách. In Kulturní periodika na Moravě. XXIV. Mikulovské 
sympozium 1996. Brno : 1997, s. 215 – 220. 
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České země tak nejvýrazněji reprezentoval „Pařížan“ Alfons Mucha, „pařížští Češi“ 
František Ženíšek a Vojtěch Hynais a Sokolové na cvičišti ve Vincennes… 
Rakouský pavilon na individualitu jednotlivých zemí nekladl velký zřetel, alespoň si 
to mysleli tehdejší zpravodajové. Velkou ránou pro český nacionalismus bylo také 
komolení českých jmen ve výstavních katalozích, stejně jako nepřesné údaje o 
českých exponátech. V tomto bodě se podstatně lišil pohled socialistického tisku, 
který naopak vyzvedl výstavu jako „dílo míru, které svým duchem pomáhá 
paralyzovat národní šovinismy, války a jiné věci, které národy od sebe štvou a které 
přispívá k jejich znenáhlému sbratřování a kulturní solidaritě všeho člověčenstva“. 
Ve svých závěrech se dobový tisk rozchází. Záleží na tom, jakým politickým směrem 
je orientován. V jediném bodě se však všechen shoduje, a tím je velmi rozpačité 
otevření výstavy. Dále jsou shodně komentovány úspěchy českého průmyslu a 
umění. Zejména pak „Pražského českého interieuru“ architektů Josefa Fanty a Jana 
Kouly. 
Zřejmě nejobjektivnější zprávy z výstavy přinášela Zlatá Praha, jejíž celý sedmnáctý 
ročník byl věnován pravidelným a zasvěceným reportážím z Paříže. Jejich autorem 
byl E. Forrestier. 82 Velkým tématem se světová výstava stala také pro českou 
odbornou publicistiku. Technická intelignce se zabývala především architektonickým 
a inženýrským řešením výstaviště, vystavenými technickými novinkami.  
Z hlediska bydlení a domácnosti byla důležitá hojná účast českých návštěvnic 
v důmyslně zařízeném „Palais de la femme“ mezi Eiffelovou věží a Jenským 
mostem. Ženské listy a Ženský svět o všem pilně referovaly.  
Výsledkem Světové výstavy byla kromě utužení vztahu mezi českými a 
francouzskými nacionalisty, rovněž lepší informovanost Francouzů o Češích (ačkoliv 
si je i nadále pletli s „Maďary, Poláky a cikány“)83. Mezi českou veřejností se zvýšila 
poptávka po výuce francouzštiny a zesílil zájem o francouzskou kulturu. Došlo 
rovněž k zintenzívnění hospodářských styků mezi Paříží a Prahou. Ačkoliv 
francouzští obchodníci operovali i nadále převážně v Uhrách, už v prvním desetiletí 
20. století nastal zřetelnější příliv francouzského kapitálu do českých bank. 
 
Paříž byla pro Prahu inspirací v minulém i předminulém století, dnes bývá citována 
zejména bytová politika a sociální výstavba. Ačkoliv mediální obraz nabízí jen hořící 
sídliště, současná sociální výstavba v Paříži je velmi progresívní. Architekti Renzo 
Piano, Edouard François či studio Herzog & de Meuron ve svých realizacích 
navazují na tradici francouzského bytového domu, kterou jsme se touto prací snažili 
představit. 
Podobně jako urbanisté znají fáze suburbanizace a reurbanizace, kdy obyvatelstvo 
měst nejprve prchá za bydlením v zeleni, aby se v dalším životním cyklu či 
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prostřednictví následujících generací vracelo opět do centra měst, můžeme tento 
cyklický vývoj spatřovat rovněž v bytových preferencích. Tendence, které se 
projevily ve sledovaném období se v průběhu 20. století znovu proměnily. Stejně 
jako se zemědělská domácnost nejprve musela zbavit své obytné kuchyně a zvyknout 
si na kuchyň oddělenou po vzoru městské buržoazie, v současné době jednoznačně 
převládá trend kuchyně propojené s obytným prostorem. Velký počet jednočlenných 
domácností vede k poměrně nízkým nárokům na obytnou plochu doprovázeným 
zvýšenými nároky na vybavení poloveřejného prostoru. Současné projekty pařížské 
radnice proto opět oživují nejrůznější kolektivní zařízení včetně ploch určených k 
rekreaci. V tomto smyslu jsou revidovány funkcionalistické myšlenky střešních 
teras, společných prádelen a pod. K dalším změnám bytů pak rozhodně povede 
obecný trend zkracování pracovní doby. 
 
Jedním z impulsů k napsání této práce byl stav řady nových realizací bytových domů 
vznikajících na našem území. Developerské záměry a finanční toky jsou mnohdy 
pružnější než řízení vedoucí k přijetí regulačních opatření a zastavovacích plánů. 
Snaha vzdálit se paneláku jako nenáviděnému symbolu „hygienického bydlení“ vede 
k nepochopitelným výsledkům, za které se platí vysoké částky. Zeleň na sídlištích je 
zastavována průměrnou architekturou sloužící jako důkaz o tom, že „itong je levnější 
než sklo“. Vnitřní město se zatím proměňuje v nákupní zónu nabízející upomínkové 
předměty pro obyvatele sousedních hotelů. Dvory činžovních domů z přelomu století 
jsou zastavovány a neexistuje síla, která by tomu dokázala zabránit. Obyčejné 
činžáky si nezaslouží pozornost politiků a jednotliví úředníci jsou úplatní. Na konci 
katastrofického filmu o budoucnosti našeho města by se tak metropole mohla utopit 
v sídelní kaši ošklivých satelitů. V této kaši by vedle zprofanovaného 
podnikatelského baroka plavaly rovněž kusy betonu opracované v duchu 
podnikatelského minimalismu.… 
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zdroj: CLARISSE, C. Cuisine, recettes d’architecture. Paris : Les éditions de 
l’imprimeur,  2004. 
 
Obr. 30 Moderní pařížský byt 80. let 19. století. 
zdroj: ELEB, M. Debarre, A. L‘invention de l‘habitation moderne, Paris 1880-1914, 
Architectures de la vie privée. Suite, Hazan et Archives d’architecture moderne, 
Paris 1995. 
 
Obr. 31 Haussmannovský dům třetí třídy (dle dělení C. Dalyho). 
zdroj: DALY, C. L'architecture privée au XIXe siècle, sous Napoléon III : Nouvelles 
maisons de Paris et des environs. Paris : Morel, 1864. 
 
Obr. 32 Haussmannovský dům první třídy. 
zdroj: DALY, C. L'architecture privée au XIXe siècle, sous Napoléon III : Nouvelles 
maisons de Paris et des environs. Paris : Morel, 1864. 
 
Obr. 33 – 34 H. Guimard, Castel Béranger. 
zdroj: foto autorka, TEXIER, S. Paris contemporain. Paris : Parigramms, 2005. 
 
Obr. 35 – 36 A. Perret, avenue Franklin. 
zdroj: LUCAN, J. Paris. 100 ans de logement. Paris : Picard, 1992. 
  
Obr. 37 – 38 A. Perret, avenue Raynouard. 
zdroj: archiv autorky 
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Obrazová příloha I. 
 
 
 

 Obr. 1 Předpokládaná rozloha galo-římské 

Lutécie 

 
 

 Obr. 2 -3 Hradby Filipa Augusta ze 13. stol. 
zahrnovaly I., IV., V., VI., pařížský obvod. (253 ha) 
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 Obr. 4 Hradby Karla V. ze 14. stol. rozšířily území původních 

hradeb na pravém břehu o několik městských paláců a pevnost Templářů ve čtvrti Marais. (439 ha) 

 

 

 Obr. 5 Place des Vosges. 

 

 Obr. 6 Place Dauphin 
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Obr. 7 Plán z roku 1705 zachycuje zbytek hradeb Ludvíka XIII. a první bulváry Ludvíka XIV 
 
 

Obr. 8 Poslední opevnění Paříže 

vybudované za krále Ludvíka Filipa. 
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 Obr. 10 Hlavní osy Haussmannovy přestavby Paříže. 
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Obrazová příloha II. 
 
 
 

     
Obr. 10 – 11  New Lanark Roberta Owena. 
 
 

      
Obr. 12 – 13 Obytný palác Familistéry. 
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Obr. 14 Saltaire. 
 

 
Obr. 15 – 16 Vésinet - Dům H. Guimarda.  
 

     
Obr. 17 – 18 Cité Napoléon. 
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   Obr. 19 Berlínský blok postavený okolo r. 1880. 
 

   Obr. 20 Hull-House – sociální centrum v Chicagu. 
 

                        
Obr. 21 – 22 První realizace H. Sauvage (rue Boyer, „Sportovní dům“ s keramickým obkladem). 
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Obr. 23 – 24 H. Sauvage – princip pyramidového domu (rue Amiraux). 
 
 
 
 
 

       
 
Obr. 25 –26 New York – The Dakota House. 
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Obr. 27 Le Bon Marché – první obchodní dům v Paříži.  
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Obr. 28 Nároží lahůdkářství F. Potin zvané „Pepřenka“. 

 
 
Obr. 29 A. Labussiére – tři typy půdorysného řešení kuchyně. 
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Obr. 30 Moderní pařížský byt 80. let 19. století podle J. Rengarda. 
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Obr. 31 Haussmannovský dům třetí třídy (dle dělení C. Dalyho). 
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Obr. 32 Haussmannovský dům první třídy (dle dělení C. Dalyho). 
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Obr. 33 –34 H. Guimard, Castel Bérenger. 
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Obr. 35– 36 A. Perret, avenue Franklin. 
 

      
 
Obr. 37 – 38 A. Perret, avenue Raynouard 
 


