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Diplomová práce Šárky Lachnitové zpracovává téma na první pohled nenápadné a - jak by si i 
leckdo mohl mysle t - vlastně jednoduché. Avšak práce ukazuje, že pravý opak je pravdou. N a 
počátku všeho, j ak s ama autorka říká, stál její emocionálně podložený zájem o současný 
fenomén sateli tních městeček. Jakmile se však architektonické téma dostane do středu 
pozornosti, vynoř í se zároveň velice komplikované pole různých kontextů a výkladových 
rámců: autorka se musela rozhodovat pro sociologické, kulturní, estetické a fi losofické úhly 
pohledu, aby pak mohla z těchto různorodých pozic reflektovat i východiska svého 
pedagogického přístupu. 
Jakmile měla za sebou první, a podle časové prodlevy jistě nelehkou, etapu ujasňování 
východisek a vymezován í hranic tématu, ukázala se další obtíž, která se však stala postupem 
času předností. Jde o to, že konceptová analýza tématu se stává zároveň i konceptovou 
analýzou pedagogických východisek, na nichž pak lze rovnou vystavět vzdělávací program. 
To si naštěstí au torka uvědomila včas a vytvořila tak neobyčejně kompaktní celek, který 
spojuje organicky části, které tradičně nazýváme „teoretickými", s částmi, které opět 
tradičně, leč nepřesně, nazýváme „praktickými". Celá práce tak může sloužit jako určitý 
manuál svého druhu, využitelný okamžitě v terénu, ve školní praxi. Stačí si povšimnout 
pravidelného prvku „klíčových slov" před každým výkladovým celkem (viz Obsah) a j e jasné, 
že tyto koncepty vytvářejí čitelnou strukturu celku, který j e svou podstatou již pedagogický a 
že výkladové celky nabízejí určité úhly pohledu, z nichž lze vystavět variabilní celek 
vyučování ve výtvarné výchově, pochopené j ako výchova kulturní. 
Navíc zde au torka pracuje se zjištěními přímo z terénu - ať už se jedná o analýzu řady 
narativů ( jde o primární dokumenty výzkumné sondy, z nichž některé jsou zaj ímavou částí 
práce v Pří lohách) od dětí, majitelů domů nebo profesionálů. Zde se podařilo, za pomoci 
metod part icipačního kvalitativního výzkumu, přivést k řeči dětské prekoncepty a 
konfrontovat j e jak s vlastními názory, tak s názory uživatelů domů a expertů. Výzkumná 
zjištění byla pak porovnávána s názory z odborné literatury a použita rovněž jako východiska 
školního projektu. Následné reflexe pedagogického působení ukázaly další jevy - např. 
původní představu o přístupech dětí a studentů k architektuře satelitních městeček a vůbec 
k životnímu prostředí včetně životního stylu musela autorka zrevidovat. Cením, že autorka 
před výzkumnými sondami a jejich problematikou necouvla! 
Stručně řečeno - nelehký proces vzniku práce přinesl posléze kultivovaný a v mnohých 
ohledech originální výsledek: nejen dobrou orientaci v tematice i v příslušných pramenných 
kontextech, ale i schopnost pracovat tvůrčím způsobem v terénu a tuto práci poctivě 
reflektovat. 

Práci hodnot ím j a k o výbornou 

29. 12. 2005 
/ 

Marie Fulková, vedoucí diploii , 
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Oponentský posudek k diplomové práci Šárky Lachnitové 

Téma: Domov jako vizitka (satelitní městečko u Prahy jako specifické 
místo) 

Šárka Lachnitové se ve své diplomové práci věnuje specifickému fenoménu 
současného života a architektury - satelitnímu městečku. Výběr tohoto tématu 
považuji za zajímavý, jedná se totiž o naprosto nový fenomén objevující se 
v posledním desetiletí. 

„Diplomantka" tento fenomén zkoumá z různých úhlů pohledu. Snaží se jej 
definovat a hledá jeho místo v našem životě. Práci začíná hledáním definice 
domova jako takového. Blíže se zabývá rozdílem mezi životem ve městě a na vesnici 
a na tomto základě ukazuje problém satelitního městečka jako něčeho „mezi" a 
v naší kultuře cizího a dosud neviděného. 

Další část diplomové práce je věnována zamyšlení se nad architekturou 
obecně. V jednotlivých kapitolách se zabývá tématy, která mají jistý vztah k satelitním 
městečkům. Odpovídá na otázky ohledně funkce architektury jako takové. Blíže se 
věnuje funkcionalistické architektuře a pokládá ji do kontrastu k ornamentálnímu 
kýčovému satelitnímu městečku. Zajímavě pracuje s dobovou literaturou. Dále se 
věnuje dalším typicky českým fenoménům chata a chalupa. 

V třetí kapitole se Šárka Lachnitové dostává již k satelitnímu městečku 
jako takovému. Snaží se o definici satelitního městečka, blíže zkoumá historii a 
důvod jeho vzniku, jeho vztah ke krajině a architektuře jednotlivých domků. Zajímá ji 
též sociální rozměr a lidé, kteří v satelitním městečkách žijí. 

Práce má nezvyklou a zajímavou strukturu. Není rozdělena na 
teoretickou a didaktickou část, jak bývá zvykem. Každá z kapitol obsahuje v úvodu 
klíčová slova, s kterými je možno pracovat s dětmi v rámci výtvarné výchovy. 
V poslední kapitole nám diplomantka popisuje projekt a také výzkum, který 
uskutečnila s žáky a studenty gymnázia. Myslím si, že v rámci výtvarné výchovy se o 
architektuře žáci i studenti dovídají poměrně málo. Proto považuji tento projekt za 
hodný pozornosti. Výchova k citu pro dobrou a špatnou architekturu je asi jediným 
způsobem boje proti té špatné, která nás nesmírnou rychlostí zavaluje. 

Práce má velmi dobrou grafickou úpravu. 

Změnil se nějak Váš názor na satelitní městečko v průběhu práce na Vaší diplomové 
prácí? 
Jak by jste s tímto tématem pracovala s mladšími dětmi? 
V jakém věku je podle Vás bylo vhodné začít s výukou dětí o architektuře? 

Hodnocení: výborně 
I / 

V Praze dne 2.1.2006 
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Tato práce pojednává především o novodobých satelitních městečkách, 
která od poloviny 90. let 20. století vznikají v okolí velkých měst, hlavně Prahy. 
Snažím se v ní zachytit tento fenomén z různých pohledů a porozumět mu, 
protože se v poslední době stává (bohužel) nepřehlédnutelným. 

Práce má tři části teoretické. V první části se zabývám pojmem domov, 
protože satelitní městečka by měla, jakožto čtvrti rodinných domů plnit funkci 
domova, i když je otázkou, jestli tak činí. Ve druhé části se věnuji obecně 
architektuře a různým druhům staveb a zástaveb, které se k satelitnímu 
městečku nějak vztahují. Třetí část už pojednává o tomto fenoménu samém. 
Tyto tři teoretické části mé práce jsou rozděleny do kapitol, přičemž před 
každou z nich uvádím klíčová slova, která se k jejich dílčím tématům vztahují a 
která mohou sloužit jako stručná tematizace vyučování. V textu pak 
zpracovávám svůj pohled na danou věc, ovšem s přihlédnutím k možnosti 
využití jako úvodu nebo motivace k vyučovací hodině nebo bloku ve výtvarné 
výchově nebo i jiném předmětu (rodinné výchově, společenských vědách, 
občanské nauce, dějepisu...). Za každou kapitolou pak je přiložen ilustrační 
obrázek k danému tématu. 

Čtvrtá část pak je praktická, popisuje jednak výzkum, který jsem k tomuto 
tématu provedla (předmětem výzkumu bylo, jaký je názor dětí na současné 
rodinné domy) a jak jsem konkrétně zpracovala některá z těchto témat ve 
vyučování. 

Protože mým hlavním důvodem ke zpracování tohoto fenoménu bylo mé 
rozčilení touto novou zástavbou, která zaplavuje krajinu a produkuje domky 
pochybné úrovně, objevují se v ní často poměrně emocionální výrazy. Musím 
také upozornit na to, že se tu čtenář může občas setkat s neobvykle dlouhými 
částmi textu v závorkách. Jsou to většinou jakési moje komentáře k mým 
vlastním myšlenkám a výrokům, které by normálně asi měly být někde pod 
čarou, ale já považuji tento způsob za pohodlnější pro čtení. 

Chtěla bych se ještě vyjádřit k použité literatuře. Je v ní několik článků 
z běžného denního tisku nebo časopisů, tedy ne zrovna odborné články, ale na 
svou obranu musím říct, že odborné časopisy o architektuře se těmito 
pokleslými domky téměř vůbec nezabývají. 

Během zpracovávání tohoto tématu jsem si někdy připadala trochu jako 
masochista, když se dobrovolně zabývám něčím tak podivným, ale právě proto, 
že v současné době jsou satelitní městečka tak masovou záležitostí a jsou tak 
ošklivá a málo kvalitní, považovala jsem za nutné se s nimi nějak vypořádat a 
upozornit na tento problém také děti (i když já sama jsem to v praxi udělala 
dosti oklikou...). 
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2 Domov 



Domov v nějaké formě je jednou z nepostradatelných věcí v životě každé 
lidské bytosti. Je to něco, co jej určuje a ovlivňuje jeho chování a prožívání ať 
člověk chce nebo nechce. Domov je také ústředním tématem této práce, i když 
samozřejmě ve vztahu k novodobým satelitním městečkům. K těm se ale 
dostaneme později a začneme částí, pojednávající o domově spíše z pohledu 
obecného, i když odkazům na onen podivný fenomén vilových čtvrtí 
rozrůstajících se kolem měst se asi nevyhneme. V této části se tedy snažím 
především definovat pojem domova ve všech jeho polohách a různých 
souvislostech, přičemž vycházím hlavně z vlastní zkušenosti, což považuji za 
dostatečně vhodný zdroj pro úvahu o tak osobním tématu jako je domov. 
Podporu pro své úvahy jsem ale hledala ve filosofii (Patočka) a sociologii 
(Možný) a pokusila jsem se také o prozkoumání tohoto tématu z hlediska 
jazyka, tedy vyhledala jsem a porovnala různé výrazy odvozené od slova 
domov, jejich původ a posun významu. 

2.1 Tato část je rozdělena na několik kapitol, z nichž první pojednává o domově 
velmi obecně, snaží se popsat , jaké mohou být různé druhy domova, co 
všechno může tento pojem znamenat a jaké pocity se k němu mohou 
vztahovat. 

2.2 Další kapitola hovoří spíše o rozsahu domova za různých podmínek, o jeho 
hranicích a hranicích toho, co můžeme nazvat cizinou nebo cizotou a o tom, co 
znamená domov, pokud se nacházíme mimo něj. 

2.3 Na to navazuje třetí kapitola, která se zabývá rozdílným pojetím pojmu 
domov ve městě a na vesnici, protože věřím, že to se trochu liší a hlavně se tím 
zabývám proto, že se v dalších částech své práce snažím pochopit, jakým 
způsobem funkci domova splňují právě ona satelitní městečka, která jsou podle 
mého názoru čímsi mezi městem a vesnicí. Ktomu se samozřejmě vztahuje 
otázka společnosti na venkově a ve městě a rozdílných sociálních vztahů. 

2.4 V poslední kapitole první části se zabývám tím, jak nás domov utváří a 
ovlivňuje naše životy, a také naopak tím, jak a čím konkrétně člověk vytváří svůj 
domov a jak se nějaké místo může stávat domovem. Tedy celkově se jedná 
především o důvěrný vztah místa a lidského elementu. 
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2.1 Co je to domov? 

úřední domov, různé naše domovy, vztah domu a domova, 
domov jako místo, domov jako pocit, lidé, rozšířený 
organismus, jistota, bezpečí, známost, nic mě nepřekvapí, 
už jsem doma, pochopení, můj obor, být v něčem doma, 
chápat, domov, domů, doma, domácnost, domácí krb, 
domácí bůžkové 



Domov je velmi důležitou součástí našich životů a dalo by se říct, že je 
důležitou součástí nás samých... Pojem domov se používá v mnoha různých 
významech a rovinách, které se teď postupně pokusím popsat a dojít až 
k samé podstatě domova, tedy zodpovědět otázku"Co je to domov?" 

Začněme tím, že zmíníme fakt, že každý z nás má nějaký domov úřední, 
to jen pro úplnost, možná nám to do určité míry pomůže pochopit různé 
rozměry pojmu domov. Úředních domovů máme vlastně několik, za prvé je to 
naše místo narození, za druhé stát, jehož jsme občany a za třetí naše trvalé 
bydliště. Přestože pro nás osobně tyto údaje nemusejí nic znamenat a 
nemusíme se s nimi jako s naším domovem ztotožňovat, občas nám mohou být 
i na obtíž a působit nám nesnáze, oficiálně jimi jsou a patří k nám. Určují naši 
osobu ve vztahu ke společnosti a systému, ve kterém žijeme. 

O tom, že domov je skutečně cosi velmi důležitého, čeho je si třeba vážit 
a oč je třeba pečovat, svědčí i skutečnost, že ve většině náboženských 
systémů existoval nějaký ochránce domova a zároveň rodiny, ztotožňovaný 
většinou s domácím ohněm, jako v Řecku Hestia a v Římě Vesta, ty obě byly 
také ochránkyněmi obce a státu a byla jim vzdávána neobyčejná úcta při každé 
příležitosti, nebo se o pohodu domova staral alespoň nějaký skřítek, jako 
například v Egyptě směšný bůžek Bes nebo ve slovanské mytologii různí 
plivníci, rarášci a jim podobní. 

Když se ale zamyslíme nad tím, co skutečně znamená domov, ukazuje 
se, že celá záležitost je velmi komplikovaná. Je zajímavé, že když jsem se 
snažila tento pojem vyhledat ve výkladových slovnících a encyklopediích, 
zažila jsem naprostý neúspěch! Buďto je to tedy pojem tak obtížně 
vysvětlitelný, že se mu autoři oněch knih raději vyhnuli, nebo se jim naopak 
zdál být tak samozřejmý a jasný, že by bylo zbytečné jím zabírat místo ve 
slovníku. Anebo na něj prostě zapomněli... Jediný slovník, ve kterém jsem jej 
našla, byl slovník spisovného jazyka českého, který stručně říká, že domov je 
místo, kde se člověk narodil, kde je doma (byt, dům, rodina, obec, vlast) (31). 
Ve stejném slovníku jsem našla také slovo „doma", které v podstatě znamená 
„ve svém domově". O něm se zde píše, že doma znamená v místě svého 
"stálého pobytu (ve svém bytě, ve své domácnosti, u své rodiny, ve své obci, ve 
své vlasti, ve svém státě ap.), ve svém rodišti (31) V etymologickém slovníku 
jsem našla jen slovo doma, které odkazuje na slovo dům, staročesky dóm, od 
indoevropského základu dem- , což znamená budovat a od toho je pak 
odvozeno slovo domov. Domov je tedy něco, co budujeme. To je asi pravda a 
budeme o tom ještě mluvit. Hesla ve slovníku spisovné češtiny mají také asi 
pravdu, i když jsou obě téměř shodná. 
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Nemůžu se ale jaksi zbavit dojmu, že pojmy „domov" a „doma" ve 
skutečnosti nemají stejný význam. Samozřejmě, každé je jiný slovní druh, ale 
přesto mám pocit, že se za každým z nich skrývá něco trochu jiného, i když 
jsem si vědoma toho, že pokud se budu snažit tato dvě slova striktně 
rozlišovat, celé pojednání si tím silně zkomplikuji. Myslím si, že slovo „doma" 
bereme většinou trochu na lehčí váhu než slovo „domov". Slovo domov se 
vlastně v běžné řeči ani příliš často nevyskytuje, narozdíl od toho druhého... 
Doma nebo domů je ve slovníku snad každého člověka na denním pořádku. 
Velmi často mluvíme o tom, jaké to je doma, co se u nás doma říká, jaké jsou 
doma zvyklosti, že jsme celý víkend byli doma a že teď jdeme rovnou domů, ale 
vůbec si nedokážu vybavit nějakou denně používanou větu, která by 
obsahovala slovo domov. (Většinou je lidé běžně nepoužívají, snad kromě lidí, 
kteří žijí v nějakém zařízení sociální péče, která se často nazývají domovy, jako 
Domov důchodců, Dětský domov, Domov mládeže a tak podobně, ty ale mají 
k domovu jako takovému zřejmě poměrně daleko a je otázkou, jestli je jejich 
obyvatelé považují za svůj domov, asi mají většinou nějaký jiný domov někde 
jinde, kam snad jedou občas na návštěvu, jedou domů, no, už se mi tu mísí 
domov s domů,..). Domov a doma samozřejmě nejsou doopravdy něco jiného, 
domov je jen speciálnější. Domov je něco vážnějšího a opravdovějšího. 

Vysvětlení pojmu doma v již zmíněném slovníku je zřejmě celkem 
výstižné (i když se ještě dostanu k drobným opravám). Pojem domov, podle mě, 
zahrnuje toto vše také, ale ještě něco navíc, je to pojem, který má ještě jiné 
rozměry. 

Než se ale dostaneme k té pravé podstatě domova, chtěla bych 
upozornit na několik dalších možných použití výrazu doma, z nichž některé 
mají k tomu pravému domovu poměrně daleko, ale jiné naopak mohou tuto 
pravou podstatu přiblížit. Mám na mysli například tu skutečnost, že jsme často 
schopni slovo doma do jisté míry zneužívat. Na dovolené například klidně 
řekneme, že jdeme domů, když se vracíme do hotelu, na prázdninách u 
babičky zůstaneme doma, když prší, přestože to není „v místě svého stálého 
pobytu", ani nic z toho ostatního, co píše slovník. Doma tedy může být velmi 
relativní. Je ale pravda, že podobně tomu může být i s domovem, ale k tomu se 
dostaneme později. 

Dále bych chtěla zmínit rčení „už jsem doma" nebo „v tom jsem doma", 
z nichž první se používá, když něco konečně pochopíme a druhé, pokud se 
jedná o záležitosti z oboru, který je nám dobře známý nebo pokud je z místa, ve 
kterém se pohybujeme zcela samozřejmě. Tím se konečně dostáváme k pojmu 
domov, protože toto je další ze souvislostí, která odporuje mému tvrzení, že 
pojmy domov a doma jsou něco jiného. Jak už jsem řekla, pojem doma 
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znamená podle mého názoru nějaké konkrétní místo, naše bydliště, ať už trvalé 
nebo přechodné, současné či minulé. Pojem domov vnímám jako něco 
abstraktnějšího, ale zároveň zvláštnějšího, cosi, co zahrnuje jak toto bydliště, 
tak něco navíc. Je to spíše pocit. Ve skutečnosti ono bydliště, tedy nějaké 
určité místo není pro pojem domov zas až tak důležité i když hraje jistou 
nezanedbatelnou roli. 

Domov tedy nepochybně je to místo, kde přebýváme, kam si chodíme 
odpočinout, kde máme svoje věci, kde se setkáváme se svou rodinou, ale je 
podstatné, že se v něm všechny tyto jeho funkce střetávají a vzájemně se 
umožňují a podporují. Je to místo, ale i situace, a jakési celkové klima, ze 
kterého vycházíme, které je širší součástí nás samých a my jsme jeho nedílnou 
součástí. Ono určuje a utváří nás, ale i myje utváříme. Je to část světa, která je 
nám nejbližší, centrální, výchozí pro naše další vztahy se světem. Je to ta část 
světa, která nám zajišťuje bezpečí, která je nám důvěrně známá a ničím nás 
nepřekvapí, vždy víme, jak budou naše očekávání v tomto místě, společenství, 
či co domov všechno obsahuje, naplněna. Můžeme se v něm pohybovat zcela 
bezpečně a přirozeně. Proto si jej snad ani neuvědomujeme, dokud z něj 
nejsme nějakým způsobem vytrženi. 

Domov je tedy samozřejmě tvořen místem, věcmi, ke kterým máme 
nějaký vztah, které k němu patří a hlavně lidmi, kteří tvoří společenství domova 
a vytvářejí zvyky a tradice, ale především je tvořen vztahem mezi tím vším. 
Každá osoba i věc, každý vztah a činnost je nedílnou součástí domova, stejně 
tak jako já. Právě ze vztahu všech jednotlivých já, která spolu žijí, prožívají, 
mají stejné cíle a chtění, spolupracují a mají společnou zkušenost se tvoří 
skutečný domov. 

Při tomto popisu domova jsem vycházela především z pojetí domova 
Jana Patočky, a myslím, že je vhodné zde uvést citát z jeho pojednání o 
domově, protože ten považuji za obzvláště výstižný: „Můžeme říci, že domov je 
místo normálního ukájení normálních potřeb, místo, kde jsme bezpečni a pány, 
tj. kterým disponujeme. "(28) 
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Bes - ochránce domova 

Hestia - bohyně domácího krbu 



2.2 Domov a cizina 

kam až sahají hranice domova, domov relativní, rozšiřování 
domova, poznávání, zážitky, jazyk, vzpomínky, nomádi 
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V předchozí kapitole jsem se snažila vysvětlit, co domov je, a nyní se 
pokusím určit hranici mezi ním, a tím, co domovem není. Není to hranice 
přesně daná a neměnná, ale pokusím se ji naznačit. Vzhledem k tomu, že jsem 
v první kapitole mluvila o domově jako o centrální části našeho života, ale také 
prostě jako o místě, a o tom, že domov je něčím samozřejmým a 
neuvědomovaným dokud z něj nejsme vytrženi, myslím, že je-nutné napsat také 
o tom, co jej obklopuje, o tom, z čeho se domov vymezuje a do čeho tedy 
můžeme být případně vytrženi. 

Pro začátek bude nejjednodušší, vycházet z domova jakožto místa, 
přestože, jak už jsem řekla, je v tomto pojmu obsaženo mnoho dalšího, ale 
vždy se váže k nějakému místu nebo prostředí a postupně se dostaneme 
k dalším aspektům. Z tohoto hlediska můžeme mluvit o domově jako o svém 
bytě, domě, čtvrti, obci, kraji, zemi, státu... Můžeme tedy vytvořit jakési okruhy, 
ve kterých je domov, který je to, co je nám blízké a cizina, tedy to, co je nám 
cizí, odstupňované. Takto se blízké a cizí může do nekonečna mísit a podle 
momentální situace se může pohybovat hranice mezi tím, co je pro nás 
domovem a tím, co je cizí. Běžně se například cítíme být doma ve svém bytě 
nebo domě, ale jsme-li nějaký čas mimo město, nebo mimo svou zemi, myslíme 
na ně jako na svůj domov (i naše státní hymna hovoří o celé české zemi jako o 
našem domově), a vracíme-li se zpátky, můžeme říct hned za hranicemi „už 
jsme doma!". Domov je to útočiště nebo místo, kam patříme více, než kamkoli 
jinam. Ale můžeme za něj považovat i to, s čím se můžeme identifikovat 
alespoň do nějaké míry. To, že můžeme svou zemi považovat za svůj domov je 
dáno vším tím, o čem jsme v předchozí kapitole mluvili jen obecně. Mám na 
mysli třeba už i jen společný jazyk, fakt, že se v celém státě mluví mým 
mateřským jazykem, tedy jazykem, kterému perfektně rozumím mi dává právě 
onu jistotu domova. Nemůže se stát, že by někdo řekl něco, čemu nebudu 
rozumět a nemusím se tedy obávat, můžu se cítit bezpečně. Stejně tak vím, 
jaké jsou tu zvyklosti a tedy jakou reakci na své činy můžu očekávat. V tom 
nebližším domově, tedy u mě doma, v rodině atd. je toto ještě intenzivnější, 

porozumění by mělo být absolutní... 
Jak už jsem řekla, domov i cizina jsou odstupňované a prolínají se -

nějaký druh domova tedy mohu považovat za bližší než jiný a nějaký druh 
cizoty za vzdálenější než jiný. V určité situaci tedy něco, co je za normálních 
okolností cizinou, může být najednou považováno za domov do jisté míry a 
naopak, něco, co bylo domovem se ve stínu ještě bližšího domova (absolutní 
jistoty a dokonalého bezpečí) může proměnit v cizinu. Vše to, co považujeme 
za cizinu se ale postupem času může přibližovat a stávat se domovem 
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nějakého více či méně blízkého stupně. Tím, jak postupně poznáváme své 
okolí, srovnáváme cizí se známým a blízkým, svůj domov rozšiřujeme. 

Náš pocit domova ovšem nemusí být vázaný na konkrétní prostředí, i 
když skutečné centrum domova stále někde zůstává, můžeme nalézat jakési 
ostrůvky domova i někde úplně jinde, pokud nám krajina, nějaké zákoutí, 
atmosféra, chování lidí nebo nějaká situace domov připomene, pokud se mu 
podobá, můžeme zde do jisté míry nalézt onu jistotu a bezpečí, které je pravou 
podstatou domova a můžeme se zde cítit doma nebo alespoň jako doma. Ano, 
to je opět ten rozdíl mezi pojmy domov a doma - někde na návštěvě, kde se 
cítíme velmi pohodlně, můžeme říct, že se cítíme jako doma, ale těžko o tom 
místě můžeme prohlásit, že je naším domovem. 

Nicméně domovů můžeme mít více, ten domov, který je centrem našeho 
světa se může měnit, ale staré domovy také zůstávají domovem i když 
nemohou mít stejnou intenzitu. Za domov můžeme považovat naše rodiště, i 
když se rodina a vše ostatní, co nám bylo blízké někam odstěhovalo. Stejně tak 
rodina, ze které jsme vyšli zůstává domovem, i když založíme novou rodinu a 
odstěhujeme se jinam, i když vstřebáme jiné zvyky, obojí, i když jiné, nám může 
být domovem, ale asi ne stejnou měrou. 

Že staré domovy jimi zůstávají a nelze se jich zbavit (i když se člověk 
může snažit je potlačit) dokazuje i to, že se rádi vracíme na místa, kde byl náš 
domov, vzpomínáme na ně, probíráme se starými fotkami a vzpomínkami na 
zvyky a drobnosti, které domov tvořily. Tedy ovšem v případě, že se k tomuto 
bývalému domovu neváže nějaká nepříjemná událost, která zpochybnila jeho 
bezpečí a tedy vlastně způsobila, že domov přestal být domovem. Tyto 
vzpomínky a památky nám vlastně zachovávají onu jistotu domova jako něco, 
k čemu se můžeme upnout, jako nějaké jasné body v našem životě. Můžeme 
zde připomenout lidi, kteří byli násilně vyhnáni ze svého domova, kteří si 
odnášeli do vyhnanství alespoň hroudu hlíny ze svého domova jako jakousi 
jistotu (ve starověkém Řecku a Římě, kde byl oheň symbolem domova si 
vyhnanci odnášeli právě oheň ze svého domácího krbu). Měli něco, co jim bylo 
domovem než si vybudovali domov někde jinde, než přijali nový jazyk, kulturu a 
zvyky a seznámili se s místem a mohli se v něm začít pohybovat s jistotou a 
cítit se bezpečně. 

Domov tedy vždy musí na něco navazovat, sledovat nějakou tradici, 
domov si vždy neseme nějak s sebou. Tak je tomu asi u nomádů, kteří 
nemohou považovat za svůj domov nějaké konkrétní ohraničené místo, pro ně 
je domovem patrně celý kraj, ve kterém se pohybují, který nemohou celý znát 
tak důvěrně a jistě jako my, kdo bydlíme na jednom místě. Jejich skutečným a 
centrálním domovem pak nemůže být místo, ale spíš jen rodina, vztahy a věci a 
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tradice, které se nemění tak jako krajina... Uvědomuji si ale, že v současnosti je 
takových nomádů, stěhujících se za obživou poměrně hodně. Není tomu tak 
v naší zemi, ale v některých státech je běžné stěhovat se za zaměstnáním 
každých pár let. Věřím, že v takovém případě domovem je jednak rodina a vše 
co k ní patří a pak také snad místo, kde člověk trávil dětství a dospívání -
pokud ovšem nebylo také kočovné... 
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2.3 Domov na venkově a 
ve městě 

jinakost pojetí domova ve městě a na venkově, byt, dům, 
zahrada, vesnice, čtvrť, město, kraj, stát, intenzita domova, 
hranice, zkušenost, tradice, rodina, anonymita, velká rodina 
na vsi, společenská kontrola, omezení 
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Už v minulé kapitole jsem mluvila o různých a proměnlivých hranicích 
domova a o tom, jak se domov může rozšiřovat. Několikrát už jsem se snažila 
sama sebe přesvědčit, že místo není doopravdy podstatné pro naše pojetí 
domova, ale stále se mi to nedaří a i tato kapitola bude zřejmě toto moje 
nepodložené tvrzení popírat. Myslím, že co se toho týče, budu muset zůstat jen 
u nějakého nejasného tušení, že domov může existovat bez vztahu ke 
konkrétnímu místu a nyní naopak popíšu pojetí domova na vesnici a ve městě a 
budu při tom vycházet opět z domova jakožto místa, kde bydlíme. (Podívejme 
se! Tady se objevuje další pojem, který souvisí s domovem a který jsem 
doposud nepoužila, ačkoli jsem se už snažila prozkoumat domov z různých 
hledisek. Mám na mysli slovo bydlet. Co to vlastně znamená bydlet? Patrně to 
znamená mít nějaké místo, kde můžeme přebývat, mít byt, kde můžeme být, 
tedy mít místo, které se podílí na naší existenci na našem určení, které je pro 
nás zázemím ze kterého vycházíme, máme je vždy někde za sebou a vracíme 
se tam. Takové místo, kde můžeme uspokojovat všechny základní životní 
potřeby, místo které je naší jistotou. Tedy to znamená mít domov. Bydlet 
znamená mít domov. Tedy momentálně jej mít. Můžeme nikde nebydlet a 
přitom mít nějaký domov někde ve vzpomínce, ale to už vlastně není skutečný 
domov, protože nám nemůže dát to bezpečí, které bychom potřebovali. Bydlí 
tedy například bezdomovec? Má bezdomovec domov?) 

Myslím, že je důležité zabývat se pojetím domova na vesnici a ve městě, 
protože věřím, že se v něčem liší. Věřím, že úvaha na toto téma se ukáže 
užitečnou pro další části této práce, ve kterých se dostaneme k problematice 
současných satelitních městeček a způsobu života a bydlení v nich (tedy 
způsobu, jakým jsou tato městečka domovem). Tato sídliště, jak ještě uvidíme, 
mají některé znaky města a některé znaky venkova. 

Objektivně se vesnice a město odlišují především hustotou obyvatel, 
rozdílnou převažující zástavbou, dostupností všech možných civilizačních 
vymožeností jako je doprava, obchody, služby, kultura a podobně. Také se 
pochopitelně liší způsobem života a obživy, kdy život na vesnici je víc 
orientovaný na zemědělství a tím i více závislý na přírodě. Všechno to je do 
určité míry také důležité pro vnímání místa jako domova a vůbec pojetí domova 
jako takového. 

Největší rozdíl vidím v tom, co všechno zahrnuje domácnost ve městě a 
co na vesnici Myslím, že za typický způsob bydlení ve městě můžeme 
považovat bydlení v bytě, který je součástí většího domu a za typické obydlí na 
venkově samostatně stojící dům. K venkovskému domu zpravidla patří zahrada 
a často ještě další pozemky. Venkovská domácnost většinou zahrnuje kromě 
lidských obyvatel také zvířata a různé vybavení pro práci. Sestává často nejen 
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zvláštního obytného domu, ale i z hospodářských stavení... Toto vše tedy 
zahrnuje ten nejbližší domov na venkově. Domov venkovského člověka tedy 
zabírá větší část jeho bezprostředního okolí než domov člověka žijícího ve 
městě. Jak už jsem řekla, i ve městě můžeme za domov, kromě svého bytu a 
toho, co do něj patří, považovat také dům, ulici, čtvrť a město, ale to, co je 
skutečně jenom naše, kam nikdo cizí nemá přístup je jen náš byt . Jen tam 
máme skutečné soukromí a můžeme se tu chovat zcela svobodně, tedy 
samozřejmě s ohledem na ostatní obyvatele, kteří jsou ale součástí domova. O 
všechno ostatní se dělíme s takovou spoustou jiných (cizích) lidí, že to nemůže 
být pociťováno jako domov tak intenzivně. Je tu tolik cizích a proměnlivých 
prvků, že tu nemůžeme pociťovat tu pravou jistotu domova. Na vesnici je toto 
soukromí mnohem větší, zahrnuje právě také celý dům a jeho bezprostřední 
okolí a snad také za hranicemi vlastních pozemků se člověk může cítit stále 
doma, protože tu nehrozí vpád něčeho cizího tak jako ve městě. 

Vesnický člověk tedy může považovat celou svou obec a její okolí za 
svůj domov mnohem intenzivněji než člověk městský. Ten totiž nemá na dění 
za zdmi svého bytu v podstatě žádný vliv. Domov, na jisté vzdálenější úrovni, 
může na vsi vlastně zahrnovat i celý kraj, který člověk potřebuje k uspokojení 
mnoha různých potřeb, ať už jsou to společenské styky s ostatními lidmi, 
nákupy, úřady, zaměstnání, lékaři a jiné životní potřeby, vše je rozprostřeno na 
velké ploše, která je ale celá součástí každodenního života a je tudíž známá a 
člověk má právo považovat ji celou za, do jisté míry, svoji. Ve městě je vše tak 
nahuštěné, že jeho obyvatelé by se mohli pohybovat jen na velmi malém území 
a mimo něj jsou vlastně cizinci. Kromě toho je toto území tak nepřehledné a 
neustále se měnící, že člověk je nemůže obsáhnout se všemi detaily a nemůže 
si jím tedy být naprosto jistý. 

Je nutné zmínit se také o lidech jako společenství žijícím ve městě a na 
vesnici. Ve městě panuje nutně značná anonymita mezi jeho obyvateli. Člověk 
žijící ve městě zná většinou důvěrně jen ty lidi, se kterými jej spojuje i něco 
dalšího než jen společné místo, společný širší domov. Často neznáme ani naše 
bezprostřední sousedy. To tedy ještě umocňuje intenzitu cizoty panující všude 
mimo náš byt. Na venkově oproti tomu člověk potkává tak málo jiných lidí, že je 
snadnější je znát a zahrnout je do svého domova. To s sebou sice přináší také 
jistou ztrátu soukromí, ale zároveň bezpečí. 

Ve městě má člověk tedy svůj nejbližší domov ohraničený svým bytem a 
hned za jeho hranicí se dostává do poměrně značné cizoty. Na vesnici je 
nejbližší domov ohraničen také zdmi, případně plotem jeho příbytku, ale za 
jeho hranicemi není cizota tak cizí, i za jeho hranicemi je to stále ještě domov i 
když sdílený s mnoha dalšími lidmi, kteří ale také nejsou úplně cizí. Tak jako 
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ten nejbližší intenzivní domov je tvořen naší rodinou, před kterou sice nemáme 
moc osobního soukromí, ale právě díky ní je domov domovem, tak je tento další 
stupeň domova na vesnici, mezistupeň mezi domovem a cizinou, tvořen 
ostatními spoluobyvateli vesnice, se kterými žijeme ve společenství, což obnáší 
také jistou vzájemnou společenskou kontrolu. To ale právě vytváří tu blízkost a 
bezpečí nutné pro pocit domova. 
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2.4 Domov a lidé 

jak domov utváříme, jak on utváří své obyvatele, jak se 
domov stává domovem, co může být domovem, jak domov 
ovlivňuje své obyvatele, vkus, kultura, vzdělání, domova se 
nezbavíš, domov si neseme s sebou, pohostinství, 
návštěva 
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Nyní se zaměříme na vztah domova a jeho obyvatel, zamyslíme se nad 
tím, jak společenství lidí tvoří domov a jaký vliv má domov na ně, především 
jako na děti, co si z domova odnášíme a jak a z čeho budujeme svoje nové 
domovy. 

Částečně jsme se této otázky dotkli už v předchozích kapitolách. Řekla 
jsem, že domov může být nějaké místo, zkušenosti, vztahy, situace, období, 
jazyk, ale také společenství. Právě toto společenství blízkých lidí je to, co dělá 
domov domovem, ono utváří všechny ostatní složky domova. Pro náš život a 
pro jeho pochopení a pro pochopení sebe sama je přítomnost a vědomí jiných 
osob přímo zásadní. „Lidský život není žití pro sebe a o sobě, nýbrž žití s jinými 
a s ohledem na ně." (28) Jak už jsem zmiňovala vzájemné vztahy, spolupráce a 
spoluprožívání je tím, co nás dělá součástí domova. „Ve vzájemné pomoci 
teprve povstává konkrétní domov - kout společné vůle a bezpečí, kde má vůle 
hraje sice roli důležitou, ale přece pouze částečnou, domov není jak by se na 
základě konstituce čistě individuální mohlo snad zdát, prostě centrum vlastního 
uspokojení a bezpečí, nýbrž společná hlubina bezpečnosti, stává se, že 
přestane být domovem, jakmile z něho odejde někdo, s kým jsme se docela 
sblížili, a že zeje náhle nezvyklou cizotou..."(28). 

Toto společenství, které tvoří náš domov je nejspíše vždy naše rodina, 
do které jsme se narodili, která spoluvytváří náš domov se vším, co se nám 
postupem času stává blízkým a naším, tím, jak do něj vrůstáme a postupně jej 
poznáváme. Naše bezprostřední okolí, ať už se jedná o nějaký prostor, věci 
nebo jiné osoby, které jsou nám důvěrně známé, mezi kterými se umíme 
pohybovat a víme, co od nich očekávat, tvoří náš domov. Společný život a pocit 
známosti, důvěry a bezpečí, který utváří domácí zvyky a uchovává tradice má 
vliv na naše vnímání ostatních součástí domova jako jeho součástí. V domově 
člověk pociťuje bezpečí a jistotu, je důležité, že má tuto základnu, toto 
východisko, ze kterého se může vzdalovat a zase se vracet, přičemž ví, že až 
se vrátí, bude se moci spolehnout na to, že toto prostředí bude mít stále prvky 
toho známého, v čem se uměl pohybovat. 

Nemohla jsem se stále oprostit od toho, že domov se musí vázat 
k nějakému místu, což je patrně pravda, ale váže se k němu právě 
prostřednictvím lidí, toto místo obývajících. Lidmi nepoznamenané místo snad 
ani nemůže být domovem. Domovem se stává až když zde jeho obyvatel 
zanechá nějakou stopu. 

Ráda bych tu popsala, jak člověk sám buduje svůj domov. Doposud jsem 
zde psala o domově, do kterého se člověk narodil, tedy o jeho výchozím 
domově který je tvořený jeho rodiči a jinými blízkými osobami a který jej 
ovlivňuje svými zvyklostmi a způsobem chování. Učí jej pohybovat se ve světě 
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a reagovat na něj na základě srovnávání se zkušeností z tohoto známého 
prostředí. Ve všem co děláme jsme ovlivněni společností ve které jsme byli 
vychovaní a do které patříme. Svůj domov, tedy prostředí do kterého patříme si 
neseme všude s sebou a je těžké se od toho oprostit. Domov nás ovlivnil 
způsobem mluvy, která se v něm používala a které jsme dokonale rozuměli, 
způsobem chování, reakcí, různými rituály a podobně. Ovlivnil nás také 
prostředím, krajinou, věcmi, které se v něm vyskytovaly... To všechno nás tedy 
poznamenává a utváří naši osobnost, která se zpětně odráží v tom, jak my sami 
se účastníme tvorby svého domova. Většina lidí opouští domov, ve kterém 
vyrostli a který jim dal základ a východisko pro porozumění světu a buduje si 
nějaký nový vlastní domov, i když, jak už jsme se v předchozích kapitolách 
zmínili, ten starý domov tím nezaniká. Právě on (pokud nepřestal být domovem 
tím, že se zhroutila nějaká jeho jistota) ovlivňuje naše další jednání a prožívání. 

Člověk si upravuje svůj životní prostor tak, aby se v něm cítil pohodlně, 
tak, aby se ten prostor stal jeho domovem. Zaplňuje jej věcmi, které jsou mu 
blízké, které nějak odrážejí jeho osobu, jeho názory, které se vážou k jeho 
způsobu života, které jej usnadňují a které o něm také něco vypovídají. Člověk 
má potřebu sdělovat svému okolí něco o sobě a může to udělat právě 
zabydlením svého domova. Nejde samozřejmě jen o věci, domov zabydlujeme i 
právě vztahy s ostatními lidmi, způsobem, jakým spolu vzájemně jednáme, jaké 
způsoby chování uplatňujeme a jaké si vytváříme mezi sebou zvyky. I ve 
způsobu jakým se oblékáme nebo jíme je něco z domova a domov je nějakým 
způsobem v tom... 

Za důležitou součást domova považuji pohostinství. Myslím si, že je 
důležité mít místo, nebo způsob, možnost hostit nějakého dalšího člověka, 
který běžně do mého nejužšího domova nepatří. Odhalovat něco ze svého 
domova, z důvěrného světa, ve kterém žiji. Znamená to vlastně prokazovat 
onomu člověku velikou čest, tím, že jej na chvíli do svého domova zahrnu. Je to 
ale zároveň velmi dobré pro mě. To, že mohu na chvíli vpustit někoho jiného do 
svého intimního bezpečného světa mě může v tomto bezpečí ještě utvrdit. Je 
domov, ve kterém nemohu nikoho hostit skutečně domovem? Neznamená to, 
že je v něm něco špatně, že ani já sama se tu necítím jistě a že si jej tedy 
nemohu nechat znejistit někým jiným? Je také zajímavé být návštěvníkem 
v cizím domově, protože z něj se o člověku můžu mnohé dozvědět a teprve jej 
opravdu poznat.' Je trochu obtížné považovat někoho za svého dobrého přítele, 
pokud odmítá projevit mi tu důvěru a pozvat mě do svého domova. Může se tu 
objevit podezření, že přede mnou něco skrývá! 
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K tomuto všemu bych chtěla připojit ještě zmínku o zajímavé zkušenosti 
z mého studijního pobytu v zahraničí, protože si myslím, že s tématem domova 
(a domova jako vizitky svého obyvatele) úzce souvisí. Strávila jsem půl roku na 
univerzitě ve finském Rovaniemi a poprvé jsem tam zakusila, jaké to je bydlet 
na koleji. Bydlela jsem v paneláku na kraji města a spolu se mnou v něm žila 
spousta dalších, převážně také zahraničních studentů. Každý z nich měl vlastní 
pokoj, který byl na začátku zařízen pouze základním nábytkem, byl velmi pustý 
a neosobní. Během svého pobytu jsem měla možnost mnoho z těchto studentů 
navštívit a zaujalo mě, i když to je věc celkem prostá, jak každý z nich tento, na 
začátku uniformní, pokoj během svého pobytu proměnil, přestože sem každý 
přijel jen s nějakým kufrem nebo batohem osobních věcí. Každý z nich měl 
samozřejmě potřebu zabydlet ten holý pokoj něčím svým. Možná to začalo jen 
funkčními změnami, přestěhováním postele do jiného rohu nebo napnutím 
šňůry na prádlo, ale nakonec byly všechny pokoje úplně jiné. Bylo velmi 
zajímavé nahlédnout do takového pokoje, protože vše v něm odkazovalo na 
osobnost toho konkrétního člověka. I za tak krátkou dobu pár měsíců byli lidé 
schopni prodchnout svůj pokoj něčím svým a vytvořit z něj svůj přechodný 
domov. Když jsem si toto uvědomila, začala jsem své sousedy záměrně 
navštěvovat a fotografovat je v jejich pokojích. To, co se objevovalo za 
některými dveřmi bylo často překvapivé. Podařilo se mi tak zdokumentovat 
téměř celý dům a mohu myslím říct, že opravdu každý pokoj na mých 
fotografiích vypadá jinak a vypovídá o svém obyvateli typickým způsobem, 
přestože u všech byl na začátku jen stejný bílý nábytek a jeden kufr. I kdyby to 
nebylo dobré k ničemu jinému, pomůže mi to pamatovat si lidi se kterými jsem 
strávila půl roku na polárním kruhu a budu mít pocit, že jsem je opravdu 
poznala. 
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3 Domov a architektura 

27 

v-;-!-;-: ?' • - -.v :.; ,ý 



Druhá část mé práce pojednává o vztahu domova a architektury, tedy o 
domu jako o domově (nebo naopak?), o tom, jaký domov nám určitý druh 
stavby může nabídnout, jak dům ovlivňuje způsob života a naopak, tedy vlastně 
co náš dům, dům, ve kterém bydlíme, reprezentuje, jak o nás vypovídá. Věnuji 
se zde samozřejmě také funkcím architektury, historii, krajovým zvláštnostem 
atd. 

3.1 V první kapitole se snažím stručně zmapovat historii architektury se 
zaměřením na vývoj funkcí architektury, vývoj konstrukčních principů 
v architektuře a jejich vliv na výraz a slohotvorné prvky. Zabývám se zde také 
architekturou jako prostředkem budování životního prostoru, což samozřejmě 
souvisí s funkcemi architektury, a vztahem architektury k okolí. 

3.2 Zdá se mi, že je užitečné věnovat se podrobněji architektuře 
v meziválečném období, tedy vlastně funkcionalistické architektuře, protože je 
zajímavé srovnat její myšlenky, ideály a formy s tím, co se dnes staví v oněch 
satelitních městečkách. Za, pro tuto práci, důležité období považuji 
devatenácté století s jeho eklektismem a krizí slohu. V pojednání o 
funkcionalismu vycházím především z myšlenek architektů té doby Karla 
Honzíka a Ladislava Žáka a také z názorů Karla Teige. Snažím se zhodnotit, 
jak se asi v takové architektuře žilo, jestli byla opravdu tak funkční, jak si 
slibovala a jestli byla schopná vytvořit skutečný domov. Srovnávám zde 
tehdejší funkcionalismus s jeho dnešním pojetím a dnešní puristické 
domácnosti s přeplácanými domovy, které by se daly očekávat za většinou zdí 
domků v satelitních městečkách, které jsou zahlcené spoustou zbytečných 
dekorativních prvků. 

3.3 Další kapitola se věnuje rodinnému domu jako symbolu domova. Začíná 
historií rodinných domů, tradicím, které se k němu vážou, a pokračuje 
pojednáním o reprezentativní funkci rodinného domu a symbolickou funkcí 
domu jako tradičního sídla rodiny, které ji spojuje, které tedy tvoří domov 
mnoha generací jednoho rodu. Je otázkou, jestli tuto funkci rodinný dům 
v dnešní době stále ještě splňuje. 

3.4 S historií domu jako rodinného sídla úzce souvisí problematika lidové 
architektury. Přiznávám, že lidová architektura se tu jeví téměř jako vzor 
dokonalosti ať už se jedná o její začlenění do krajiny, perfektní přizpůsobení 
klimatickým podmínkám, nebo o respektování místních tradic a života, které ale 
vlastně vycházejí z funkčního přizpůsobení okolním vlivům a provozu domu. 
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Tradiční vesnická architektura z této eseje vychází jako dokonale harmonická a 
funkční. Je ale nutné zmínit také, co se stalo s vesnickou architekturou 
v průběhu dvacátého století, kdy začala upouštět od svých tradičních forem a 
začala napodobovat městskou zástavbu. Bylo to samozřejmě dáno změnou 
způsobu života na vsi a změnou stavebních (ale i komunikačních a dopravních) 
technologií. Přesto i novodobější vesnická architektura má svá specifika a 
často kuriózní projevy, které si neodpustím nezmínit. 

3.5 Na tuto otázku navazuje další zajímavý fenomén typický pro naši krajinu, a 
to chaty a chalupy. Věřím, že i toto má určitou souvislost s problematikou 
satelitních městeček a proto se v této podkapitole zabývám chatařstvím, jeho 
historií, důvody vzniku tohoto fenoménu, touhou člověka po přírodě, a 
tvořivosti, romantismem, specifickou architekturou rekreačních sídel a vlivem 
celé této záležitosti na krajinu a výraz dnešních vesnic. Srovnávám tuto 
zástavbu se zástavbou satelitních sídel, která mají podobný vliv a vůbec, 
ledasco společného. 

3.6 V poslední kapitole této části o domu a domově se konečně dostáváme 
k vlastnímu názvu celé práce, tedy k domovu jako k vizitce majitele. Jedná se 
vlastně o úvahu o tom, co člověk prezentuje tím, kde bydlí, jaké poselství 
předává prostřednictvím domu svému okolí, jak dům může vypovídat o 
osobnosti člověka, který v něm bydlí. Pozornost zde věnuji oknům, protože těmi 
svůj domov nejvíce odhalujeme veřejnosti. 
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3.1 Architektura a její 
funkce 

konstrukční principy architektury, slohotvorné prvky, vývoj 
funkcí architektury, vztah architektury k okolí, prostor, 
hmota, konstrukce, struktura, obývatelnost 
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Architektura je velmi důležitou složkou lidské kultury. Jejím hlavním 
účelem je budování, vytváření, upravování životního prostoru člověka. Mělo by 
jím být také zlepšování životního prostoru, ale to se, jak ještě uvidíme, ne vždy 
daří. 

Architekturou neboli stavitelstvím, tedy hlavně jeho produkty jsme 
v našem každodenním životě obklopeni téměř neustále. Skoro se už 
nepohybujeme v prostoru, který by nebyl poznamenaný nějakým 
architektonickým zásahem a asi bychom v takovém prostoru ani žít neuměli. 
Dříve nebo později bychom jej asi sami nějak proměnili. 

Hlavním smyslem architektury je tedy vymezování životního prostoru, ale 
také prezentace nějaké myšlenky, estetického záměru, společenského 
systému, kultury... 

Cítím potřebu na tomto místě pohovořit o architektuře obecně. Ukáže se 
to ještě jako důležité pro poslední, praktickou část této práce. Připomeňme 
nejprve základní konstrukční principy v architektuře. Nejdříve je nutné upozornit 
na fakt, že architektura obecně vytváří a ovlivňuje jakési vnitřní a vnější 
prostory. Většinou obojí najednou, tím že nějaký prostor uzavírá, buduje a 
proměňuje také jeho okolí a vytváří tedy také jakýsi vnější architektonický 
prostor. Často se vnější a vnitřní prostor propojují a korespondují spolu. Není to 
ale podmínkou, existují i stavby, které mají pouze vnitřní prostor. V přírodě 
můžeme za takový vnitřní prostor považovat jeskyně, a jako příklad uměle 
budovaného vnitřního prostoru, který se jen minimálně projevuje navenek, 
můžeme uvést různé štoly, skalní chrámy nebo třeba komplex metra. Existují 
také stavby, u kterých je naopak důležitý jen vnější prostor jako různé 
památníky, monumenty, schodiště a podobně. Pojetí prostoru v architektuře se 
samozřejmě v průběhu času proměňovalo, u pravěkých megalitických staveb 
nebo u starověkých monumentálních se uplatňoval spíše vnější prostor nebo 
nebyl od vnitřního jasně oddělený, v křesťanském stavitelství pak byl vnitřní 
prostor téměř vždy oddělený od vnějšího, ale jeho pojetí se měnilo, v románské 
době byl velmi stísněný a díky velké hmotě stavby vlastně jen málo odpovídal 
tomu, jak se stavba jevila navenek. Například rotunda se uplatňovala spíše 
zvenku... V gotické architektuře pak byl vysoký vnitřní prostor chrámů velmi 
zdůrazňovaný, v renesanci naopak vládla harmonie, jasnost a přiměřenost a 
v baroku prolínání různých prostorů. V moderní architektuře můžeme pozorovat 
opět prostupování vnitřních a vnějších prostorů a značnou členitost. 

Co se týče různých způsobů stavění, které jsou závislé především na 
dostupném materiálu, můžeme zde rozlišit několik základních. Je to za prvé 
skladba, tedy sestavování stavby z připravených jednotlivých stavebních dílů, 
které se kladou vedle sebe a na sebe, přičemž nemusejí, ale mohou být 
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spojovány pojivem jako například maltou nebo mechanicky, například hřebíky 
nebo čepy. Dalším způsobem stavění je dlabání, kdy je prostor hlouben do 
nějakého přírodního útvaru, skály nebo země, tak vznikají například ony, už 
zmíněné, skalní chrámy. Dále je to hnětení, tedy stavění z tvárné hmoty, 
nejspíše hlíny, která po zaschnutí zůstane v daném tvaru. Poslední způsob je 
lití, to se týká betonu, který je za tekutého stavu lit do bednění, které je po jeho 
zatvrdnutí odstraněno. Dále musíme zmínit dva základní druhy stavebních 
konstrukcí, tedy konstrukce svislé, což jsou zdi, pilíře a sloupy a konstrukce 
vodorovné, což mohou být různé dlážděné, asfaltové, betonové apod. plochy, 
cesty nebo nejrůznější podlahy nebo konstrukce tvořící stropy a střechy nebo 
mosty, tedy ty, které překlenují nějaký prostor. Nejjednodušší a nejstarší je 
systém architrávový, kdy je rovný trám položen přes svislé podpěry. Další a 
komplikovanější systém je klenba, která umožňuje zastřešení nebo přemostění 
velkých prostor bez jakékoli podpěry, protože stavební materiál drží pohromadě 
tlakem. 

Všechny tyto stavební systémy se objevovaly v celých dějinách 
architektury, v různých obdobích a různých krajích hrály jinak důležitou roli, ale 
vždy velmi silně ovlivňovaly výraz staveb a odrážely se i v jejich dekoraci a 
spoluutvářely tak to, co nazýváme architektonickým slohem. 

Je zajímavé pozorovat, že na stavbách se často uplatňují vnější prvky 
odvozené ze starších, už překonaných nebo opuštěných způsobů konstrukce 
nebo využití stavebního materiálu, použité jen jako samoúčelná dekorace nebo 
možná pro dodání důvěryhodnosti celé stavbě. Mám na mysli například u 
egyptských nebo mezopotámských staveb dělení zdi sloupky přežívající ze 
staršího způsobu stavby z rákosu, u kamenných nebo cihlových staveb ale 
bezúčelné, podobně prvky antických chrámů přežívající z časů dřevěných 
konstrukcí, jako patky sloupů, napodobování trámů dřevěného krovu - triglify a 
metopy..., nebo sokly a bosáž renesančních paláců, sloupy, pilastry, římsy, či 
v novější době obezdívání a ukrývání prvních železobetonových konstrukcí. 
Historizující prvky takto často přežívají a forma v architektuře se opožďuje za 
konstrukcí a účelem. 

Vývoj architektury a její formy a principy jsou vázány především na 
místo, ve kterém stavby vznikaly. Důležité jsou klimatické podmínky v dané 
oblasti, rozmanitý povrch země, dostupnost materiálu atd. V různých krajích 
tedy vznikala různá kultura i architektura, přičemž jedno mohlo mít vliv na 
druhé. 

S tím souvisejí také jednotlivé funkce architektury. Jaksi vše zahrnující 
funkcí architektury je zajistit, nebo se alespoň podílet na našem spokojeném 
životě. To v sobě ale zahrnuje mnoho dílčích funkcí. Tou úplně základní funkcí, 
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která byla na počátku veškerého stavitelství, je nepochybně ochrana před vlivy 
počasí, ta se odvíjí od různého podnebí, v krajích s chladným a deštivým 
podnebím musí stavba zajistit hlavně příjemné teplo a ochranu před deštěm a 
sněhem a větrem, a v krajích slunečných a horkých naopak chladný stín. 
Architektura by tedy měla vytvářet ideální umělé klima vhodné k pohodlnému 
životu člověka. Dále je to ochrana před zvířaty ohrožujícími člověka a jinými, i 
lidskými nepřáteli, dále ochrana majetku a velmi důležité a s tím související je 
zajištění soukromí, tedy ohraničení prostoru, který je můj vlastní, o který se 
nemusím dělit , pokud nechci, a který mi zajišťuje bezpečí. Dále to mohou být 
různé funkce související s kulty a náboženstvími, tedy nejrůznější symbolické 
funkce nebo v takovém případě stavby slouží jako shromaždiště lidí. Neméně 
důležitou funkcí architektury je funkce reprezentační. Ne všechny stavby splňují 
všechny tyto funkce a některé se o to ani nesnaží. Právě reprezentační funkce 
je někdy tou jedinou, pro kterou byla určitá stavba postavena. Různé pomníky a 
monumenty a jim podobné stavby jsou stavěny jen za tímto účelem, nebo za 
účelem pojednání, upravení nějakého vnějšího prostoru. 

Protože tato práce se chce zabývat především rodinnými domy, 
zamyslíme se teď nad tím, jaké funkce by měl mít takový obytný dům. Obytný 
dům musí splňovat většinu výše zmíněných funkcí, tedy vlastně jaksi oddělovat 
člověka od přírody. Dům by měl vytvářet pro člověka příjemné klima a to fyzické 
i duchovní, měl by tedy být veskrze pohodlný. Funkčnosti domu by se měly 
podřizovat stavební technologie, zasazení do terénu, a použité stavební prvky. 
Na jihu jsou tedy domy zastíněné různým loubím a opatřené terasami a na 
severu naopak přesahující skloněné střechy a zasklené verandy chrání před 
deštěm. V dnešní době ale technika umožňuje stavět téměř cokoli kdekoli 
V některých případech je to ale spíše na škodu. 

V souvislosti s funkcemi obytného domu píše Karel Honzík o 
obývatelnosti. Tento pojem se nekryje úplně s pojmy funkčnost a účelnost, je to 
cosi dalšího. Například dům, který je jinak sám o sobě skvěle funkční, nemusí 
být už tak dobře obývatelný, protože je třeba špatně zasazený do krajiny, má 
nezajímavý výhled, málo slunce, nebo je mu vidět z ulice do oken. Zmiňuje pak 
tyto základní podmínky obývatelnosti: 

1. Sociální: Možnost zaopatření nezbytných potřeb existenčních. Začlenění do 
kolektivního života, ale současně možnost klidu a samoty 

2. Atmosférické: Vzduch bez prachu a rušivého zápachu, přiměřené teplo, 
ochrana před zimou a horkem, přiměřené sucho, ochrana před větrem a 
pod. 
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3. Světelné: Oslu ně ní, ale možnost zastínění, světlo přiměřené pracovním nebo 
rekreačním úkonům, ochrana před oslněním 

4. Akustické: Ochrana před rušivými zvuky 
5. Provozní: Půda, dlažba nebo podlaha bezprašná, suchá, schůdná, sjízdná, 

příhodná k usednutí, ulehnutí - podle provozní potřeby. Nerušené průběžné 
komunikace. Místa odpočinku, nebo práce nerušená průběžnými 
komunikacemi. Dobrá funkce zařízení sloužících v provozu. 

6. Pohledové: Možnost výhledu, ochrana před pohledem zvenčí. 
7. Psychické: Zabránění nepříznivým dojmům, které však většinou vyplývají 

z neuspokojení předchozích podmínek. (31) 
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Eifelovka - ocelová konstrukce 



3.2 Funkcionalismus 

funkcionalistická architektura, důraz na užitečnost, co je 
užitečné, je krásné, co je čisté, je krásné, jak se v ní žilo, 
dnešní funkcionalismus, vydesignované domácnosti, 
kontrast k přeplácané bohatosti, útulno 
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Ve vztahu k tématu této práce, tedy domovu a satelitním městečkům, 
považuji za nutné zabývat se funkcionalismem, jeho architekturou a 
myšlenkami. 

Vraťme se teď trochu k historii, abychom pochopili na co vlastně 
funkcionalismus navazoval. Můžeme říct, že od konce 18. století vlastně 
neexistoval žádný jednotný stavební sloh, jak jsme je znali předtím. 
Architektura se vlastně jen vracela k minulosti a napodobovala ji. Činila to ale 
jen formálním způsobem, soustředila se hlavně na dekoraci a vnější tvar stavby 
a to na úkor účelnosti. Ze zajetí tohoto eklektismu se architektura nedokázala 
vymanit po celé 19. století, přestože i sami architekti si uvědomovali, že se 
dostali do slepé uličky. V jejich odborných diskusích se často objevovala otázka 
„V jakém slohu máme stavět?". Teprve na konci 19. století vznikl nový, i když 
jen přechodný, architektonický styl a to secese, která byla ale také spíše jen 
dekorativní. Stále zde tedy přetrvával formalismus, tedy prvenství tvaru před 
funkcí. 

Ve druhé polovině 19. století se začaly objevovat hlasy 
předznamenávající nástup něčeho opravdu nového. Například Gotfried Semper 
v roce 1869 prohlásil, že tvar stavby a užitkového předmětu by měl být 
odvozen z materiálu a z techniky obrábění a z účelu. On sám ještě tvořil pod 
vlivem stylové eklektiky, ale doufal v novou formu architektury. Velký posun 
tímto směrem umožnil vývoj nových materiálů a konstrukcí, tedy betonu a oceli, 
ze kterých byly stavěny první užitkové stavby, většinou mosty a velké haly 
továren. Později i obytné domy, které se ale i nadále halily do tradičních 
historizujících ozdob. U nás tak byl v roce 1891 u příležitosti průmyslové 
výstavy (která představovala všechny technické novinky posledních desetiletí) 
postaven průmyslový palác se smělou ocelovou konstrukcí. Bohužel jeho 
modernost byla zastřena historizující dekorací a směšnou neúčelnou věžičkou. 
Ve stejné době byla postavena také petřínská rozhledna a hala Hlavního 
nádraží. Na přelomu 19. a 20. století byla kritika stávajícího stavitelství čím dál 
častější a vše směřovalo ke vzniku nové architektury. V roce 1905 se F. X. 
Šalda vyjádřil o akademickém stavitelství jako o „zatuchlých hadrech". Ve 
stejné době Kotěra prohlašoval, že architektura je prostor a konstrukce, ne tvar 
a výzdoba a že nová forma v architektuře má vyrůstat z nového účelu a nové 
konstrukce a ne z estetické spekulace. Podobně Adolf Loos ve své proslulé 
přednášce Ornament a zločin požadoval zbavení se dekorace, podle něj 
ornament ztratil svou symbolickou funkci a stal se přežitkem. Zároveň prohlásil, 
že architektura není výtvarné umění, ale řemeslo. Umělecké dílo podle něj 
s sebou nese nepohodlí a budoucnost, zatímco architektura pohodlí a 
přítomnost a to, co slouží nějakému účelu je tedy třeba vyloučit z říše umění. 
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Umělec má sloužit jen sobě, zatímco architekt pospolitosti. Tím také 
předznamenal puristicko-funkcionalistickou architekturu, která začala vznikat 
po první světové válce. 

Myšlenky funkcionalismu u nás prosazovala především avantgarda a 
sociálně orientovaní intelektuálové kolem uměleckého svazu Devětsil. 
Vycházel hlavně z příkladu Kotěry, Loose nebo LeCorbusiera. Funkcionalismus 
tedy prosazoval prvenství funkce vůči formě, i když připouštěl, že architektura 
má také estetickou funkci. Ta je ale odvozená od účelu a materiálu. 
Funkcionalistické domy tak byly vlastně stroje na bydlení, čemuž odpovídala i 
jejich jakoby tovární estetika vyznačující se jasnými strohými tvary, plochými 
střechami, pásovými okny, která měla zajistit ideální osvětlení interiérů, jasným 
oddělení hmot odpovídajícím funkci budov a prostupováním a variabilitou 
prostoru. 

Funkcionalismus měl být architekturou na míru člověka, vše mělo být 
účelné a hospodárné, měl ale sklon ke značné uniformitě, typické pro 
socialistické levicové myšlení. V souvislosti se snahou o umožnění pohodlného 
bydlení opravdu všem, i nižším sociálním třídám a se snahou o vybudování 
ideálně zdravého prostředí, vznikaly zajímavé urbanistické koncepty měst se 
zónami s jedinou dominantní funkcí - obytnou, rekreační, výrobní atd. Obytné 
domy byly většinou koncipovány jako několikapodlažní budovy situované do 
řad od jihu k severu, přičemž byty v nich byly rozmístěné tak, aby ve všech bylo 
nejlepší možné osvětlení. Taková zástavba ale vyvolává příliš jednotný 
umrtvující dojem a orientace v takto rozbitém prostoru je značně ztížená. Je 
také obtížnější vytvářet zde nějaké veřejné prostory. (Tak je to na většině nám 
známých sídlišť, ale podobný pocit může člověk mít i ve vilové čtvrti, kde jsou 
sice domy různorodé, ale obehnané ploty, tedy nepřístupné a svým způsobem 
nepřátelské, není tu žádná dominanta, jedna ulice je jak druhá a člověk tu 
nemá, kde spočinout.) Le Corbusier sice navrhl města se zástavbou do tvaru 
meandru, takže vyvolávaly příjemnější dojem, zde ale zase některé stěny 
zůstávaly neosluněné, tedy nebyly dokonale funkční. Zajímavým konceptem 
byl také minimální byt, který Le Corbusier nazval „Diogenovým sudem" a 
kolektivní domy, kde měl mít každý člověk jen vlastní ložnici nebo malý byteček 
vybavený univerzálním dokonale jednoduchým a funkčním nábytkem, takže si 
byt nemusel zahlcovat nějakým přežitým staromódním a méně funkčním. 
Všechny ostatní životní potřeby měly být uspokojovány ve společných 
zařízeních kterými byl dům vybaven. Byla tu tedy společná kuchyň a jídelna, 
společenské místnosti, klubovny, tělocvičny, knihovny, dětské domovy, na 
ploché střeše pak terasa s lázněmi... To vše mělo člověka osvobodit od 
závislosti na věcech, na domácnosti, od domácích prací a umožnit využívat 
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svůj volný čas podle libosti. To ale úplně popírá jakékoli soukromí a vlastně 
znemožňuje vybudování domova, jak jsme o něm mluvili v první části. Realita 
ovšem nebyla tak vyhraněná, vznikaly i byty víceméně tradičně řešené, i když 
s důrazem na správné osvětlení, maximální využití prostoru a zajímavé 
moderní a funkční řešení, takže vlastně velmi příjemné. Na fasádě domů se 
také funkce jednotlivých částí bytu mohla projevovat různou velikostí a tvarem 
oken atp. a maximální snaha o pohodlné bydlení se projevovala také 
budováním různých balkonů a lodžií a zimních zahrad, které fasádu 
obohacovaly. 

Kromě velkého množství bytových domů vzniklo také mnoho rodinných 
domů nebo vil, jako příklad takové zástavby musím zmínit kolonii na Babě, 
která je považována za unikátní doklad funkcionalistické architektury u nás. 
Takovou funkcionalistickou vilu včetně jejího zasazení do terénu a interiéru 
můžeme považovat za protiklad onoho domku ze současného satelitního 
městečka, kterým se budeme zabývat později. Rozdílů je mezi nimi opravdu 
mnoho, a mají různé důvody. Předně je třeba říct, že tato funkcionalistická vila 
na Babě měla patrně velmi uvědomělého zadavatele, který věděl, co chce a 
nebál se opustit tradiční formu a nechal si postavit opravdu moderní a 
originální dům. Pokud to ovšem nebylo z nějakého snobismu. Myslím si, že tak 
tomu může být v některých případech dnes, kdy si lidé nechají navrhnout jakýsi 
„novofunkcionalistický" (i když možná předpona novo není úplně na místě, 
protože celá architektura 20. století vlastně na funkcionalismus navazuje nebo 
je jeho pokračováním) dům i s puristickým interiérem, ve kterém ale nemůžou 
nic změnit, ani jej zabydlet svými osobními předměty, protože pak by interiér 
ztratil svou hodnotu. Může být takový byt domovem, pokud se do něj má vlastní 
osobnost nemůže nijak promítnout? Pravda, svým způsobem se promítla už 
tím, že jsem si jej objednala, to ale nemění nic na tom, že nutně musí působit 
dosti sterilně. 

Oproti tomu takový satelitní domek z katalogu je sice velmi podobný 
všem ostatním v okolí a jejich architektura je na dost nízké úrovni, ale to právě 
umožňuje jejich obyvateli vnést do nich něco svého. Může snad dokonalá a 
krásná funkcionalistická vila mít v oknech květiny? Působily by asi nepatřičně, 
ale ony a jiné zbytečnosti právě pomáhají zabydlení domu, tedy napomáhají 
tomu, aby byl domovem. Ale zase na druhou stranu přehnaná snaha o 
vyšperkování bytu a domu je asi horší než ona strohá vila. Přebujelé ozdoby a 
okázalé nesmysly zdobící nějaký ten satelitní interiér (sice jsem to neviděla na 
vlastní oči ale slyšela jsem o brnění ve vstupní hale...!) jsou samozřejmě 
mnohem nebezpečnější. Učí nás žít v kýči... Ale něco takového vzniká také 
spíše ze snahy předvést se, než z přirozenosti. Podle mého názoru nějaký 
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malý spontánní kýček nevadí a naopak může pomoci zútulnění a navození 
pocitu domova. Tedy, nic se nesmí přehánět... Kromě toho jsem se dozvěděla 
(přesný zdroj bohužel nevím, byl to jakýsi architekt v televizi), že domy na Babě 
(ty krásné funkcionalistické vily) mají příliš tenké zdi a velká okna a že do nich 
táhne a nejdou vytopit, takže je nasnadě otázka, jestli byl funkcionalismus 
skutečně funkční nebo jestli náhodou také ve skutečnosti neupřednostňoval 
formu před funkcí. 
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3.3 Rodinný dům 

Historie rodinného domu, tradice, rodinný dům jako symbol, 
dům a rod, dům pro mnoho generací, domovní znamení 
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Rodinný dům v nějaké primitivní podobě byl zřejmě vůbec prvním 
stavitelským projevem člověka. Ten měl potřebu chránit se před nepříznivým 
počasím a nepřáteli, ukládat a chránit někde svůj majetek a mít někde zajištěné 
soukromí. Můžeme, myslím, první přístřešky, chýše a domy pravěkých lidí 
považovat za rodinné domy, přestože rodina měla tehdy jinou podobu než 
dnes. Člověk je ale sdílel s lidmi, kteří k němu patřili a on patřil k nim, byli tedy 
do jisté míry rodinou, i když mezi nimi nebyly žádné příbuzenské vztahy. 
Rodinný dům byl vlastně v našich krajích po dlouhou dobu jediným myslitelným 
příbytkem pro rodinu. Je sice pravda, že ve starověkém Římě byly ve městech 
poměrně běžné několikapodlažní bytové domy, tzv. insuly, které byly obývané i 
výše postavenými rodinami, ale to byl jen přechodný jev a po zániku římské 
kultury ve středověku a raném novověku se s ničím takovým běžně 
nesetkáváme. Na venkově v podstatě jiný typ obydlí neexistoval až do 20. 
století. Ten, kdo měl vlastní rodinu, bydlel s ní v rodinném domě, i když jej 
spolu s ní často obývali také příslušníci starší generace, tedy rodiče nebo 
prarodiče, sourozenci a různí zaměstnanci patřící k hospodářství nebo dílně, 
které byly také součástí domu. Na venkově byly rodinné domy většinou 
přízemní se sedlovou střechou a volně stojící v zahradě a spojené 
s hospodářskými budovami. Ve městech to byly spíše patrové řadové domy 
spojené s dílnou nebo obchodem, tvořící ulice, ale stále obývané jednou 
rodinou. Postupem času ale rodinné domy z měst téměř vymizely, především v 
19. století s rozvojem průmyslu se města začala rychle zalidňovat a začalo se 
tak nedostávat prostoru, ceny pozemků rostly, a proto se v centrech měst 
stavěly téměř výhradně činžovní domy. Samozřejmě nesmíme opomenout 
městské vilové čtvrtě, kde se stavěly domy poněkud okázalejšího typu než na 
vesnici. Tento typ rodinného městského domu nebo vily se ale časem přenesl i 
na venkov, kde mezitím přestalo zemědělství být téměř jediným způsobem 
obživy, takže mohl být opuštěn i tradiční typ zemědělské usedlosti. Tato 
proměna vesnice se udála v podstatě během 20. století. 

Po dlouhou dobu byla rodina ve všech ohledech spjatá se svým domem. 
Vše se v něm odehrávalo, rodinný i společenský život, veškeré práce a často 
také výdělečné činnosti byly vázané na něj. Dům byl zároveň ekonomickou 
jednotkou Rodinný dům byl tedy jediným zázemím, skutečným domovem, který 
rodinu spojoval. Při jeho stavbě nebo koupi se počítalo s tím, že v něm svůj 
život stráví několik generací. Tak tomu je snad dodneška, přestože už po 
dlouhou dobu se většina výše zmíněných aktivit odehrává mimo dům. Dům je 
zároveň jakýmsi symbolem rodiny. Připomeňme zde, že například v angličtině 
slovo house" znamená jak dům, tak také rod či rodinu. 
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Možná zde můžeme zmínit také domovní znamení, která se uplatňovala 
sice hlavně ve městech, ale patrně souvisela s osobou majitele daného domu a 
s jeho rodinou a říkala tedy, že tento dům patří této rodině a rodina patří 
k němu. 

Mít rodinný dům pro mě osobně znamená do jisté míry symbol pohodlí a 
bohatství, ten, kdo postavil pro svou rodinu dům, něčeho dosáhl, přestože byt 
někde v centru města může mít větší hodnotu a je zřejmě také pohodlnější a 
bezpečnější. Rodinný dům vyžaduje spoustu práce a starostí, ale na druhou 
stranu znamená soukromí a nezávislost, člověk si v něm a s ním může dělat co 
chce, nemusí se hádat se sousedy, spolubydlícími, kteří jsou cizí lidé. Je 
v celém domě svým pánem a celý dům mu může být domovem. 

Rodinný dům je tedy dům pro rodinu a další generace. Tedy alespoň u 
nás a ve zbytku Evropy tomu tak snad je. (Můžeme to srovnat například se 
Spojenými státy, kde je zvykem stěhovat se za prací, tedy měnit bydliště vždy 
po několika letech a zároveň, také díky velkému prostoru, který je tam 
k dispozici, je tu velká tradice bydlení v rodinných domech.) Říkám snad, 
protože si nejsem jistá tím, jak tomu bude s rodinnými domy ze satelitních čtvrtí. 
Záleží to samozřejmě na obyvatelích konkrétního domu, ale je otázkou, jakou 
mají tyto čtvrtě budoucnost a jestli je vůbec možné v takové zástavbě strávit 
celý život. Nebo se tu možná vyvine podobný způsob života jako ve zmíněných 
USA, o tom ale vzhledem k rozloze naší země, kterou je možno přejet za pár 
hodin, pochybuji. 
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3.4 Lidová architektura 

přizpůsobení krajině, respekt k místu, životu, podnebí, 
harmonie, konstrukce, materiály, prvky, krajové zvláštnosti, 
vesnická architektura ve dvacátém století, „modernizace" 
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V první části jsem se už zmínila o tom, že satelitní čtvrtě rodinných domů 
jsou něčím mezi městem a vesnicí. Charakterem zástavby mají spíš blíže 
k vesnici, i když způsobem života se blíží spíše městu. Nyní se ale věnujeme 
architektuře a proto bych ráda řekla něco o tom, co mají a nemají společného 
tyto nové rodinné domy a tradiční venkovské, tedy lidové, stavby. 

Lidová architektura obecně byla vždy velmi dobře přizpůsobena životu, 
její forma vycházela vždy z účelů, kterým měla sloužit, z místního materiálu a 
z podnebí, pro které byla stavěna. To je také to, co na ní někdy ve 40. letech 
20. století opěvoval architekt Karel Honzík, zastánce funkcionalistických 
myšlenek. Srovnával lidovou architekturu s funkcionalistickou a upozorňoval na 
to, že protože obě užívají modelace konstruktivně a provozně účelově, 
docházejí ke stejným tvarům. Není to tak docela pravda, protože například 
ploché střechy, tak vyznávané funkcionalismem, bychom v lidové architektuře 
střední Evropy hledali marně, protože zdejší klimatické podmínky vyžadovaly 
vždy šikmou střechu. On ale upozorňoval na to, že plochá střecha a 
jednoduchý hranolový tvar domu je staletími prověřený lidovým stavitelstvím 
jižních krajů a současná architektura si jej může dovolit postavit i u nás díky 
novějším a dokonalejším technologiím a izolačním materiálům. Pokud to 
vezmeme doslova, dnes (a vlastně už ve 40. letech nebo ještě o něco dříve) 
mohlo být postaveno cokoli kdekoli a to je právě problém a jeden z kamenů 
úrazu satelitních městeček a jejich katalogových domků - právě přílišná 
různorodost a nesoulad daný přebíráním vzorů z jiných krajů a jiných typů 
staveb. (Už i Honzík podobně kritizoval vilové čtvrtě stavěné v jeho době, ale o 
tom budu mluvit podrobněji v další části.) 

Mohlo by se zdát, že lidová architektura byla stavěna neuměle a nějak 
spontánně, svépomocí, ale zřejmě tomu tak nebylo. Stavěli ji poučení a zkušení 
řemeslníci a některá vesnická stavení byla dokonce projektována na popud 
vrchnosti. Každopádně se její stavitelé vždy drželi v určitých mezích. Lidoví 
stavitelé znali krajinu, pro kterou stavěli a měli možnost vstřebat její tradice a 
podmínky pro které tvořili. Vždy to byly stavby pro konkrétního vlastníka a pro 
konkrétní místo. Lidové stavby tedy byly postavené skutečně s péčí a 
rozmyslem, vždyť se počítalo s tím, že vydrží stát po mnoho generací a tak by 
nějaký spěch a nerozvážnost nebyly na místě. 

Největší klad a kouzlo lidové architektury je totiž právě v tom, že 
skutečně koresponduje s místem, ve kterém vznikla. To se týká především 
umístění domu v terénu, promyšlené orientace vzhledem ke světovým stranám, 
použitého materiálu, kdy v oblastech s dostatkem dřeva byly stavěny roubené 
domy se šindelovou střechou, v oblastech s dostatkem kvalitní hlíny nebo 
kamene zděné se střechou z pálených tašek a v oblastech obilnářských 
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s doškovými střechami. Jejich tvar a proporce odpovídaly možnostem materiálu 
a provozu domu a tvar střechy a různé zástěny, pavlače a verandy pak 
vycházely ze zdejších klimatických podmínek s častými vytrvalými dešti, 
chladnými dny a zimami (v minulosti) bohatými na sníh. Protože jsou tvary a 
celkový vzhled takto přizpůsobeny místu, je jasné, že všechny stavby v jedné 
vesnici nebo oblasti vypadají velmi podobně a tvoří tedy dohromady 
harmonický celek. I když je tradice a podmínky oblast od oblasti trochu jiná, 
můžeme říct, že typický vesnický dům v našich krajích byl přízemní nebo 
maximálně jednopatrový, obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a 
štítem, obrácený hlavním průčelím k návsi nebo do ulice. Samozřejmě se mohly 
lišit v detailech a posazením do terénu, ale základní tvar, hmota, sklon střechy 
a výzdoba jsou vždy v hlavních rysech stejné. Vesnice tak působí skutečně 
jako jednotný celek, a je také důležité, že má nějaké centrum, tedy hlavní cestu, 
náves nebo kostel. Převažuje zde horizontální směr, ze kterého vyčnívá 
většinou jen věž kostela, která může být pro okolí dominantou a orientačním 
bodem. 

Teď jsem zde popsala vlastně ideální zástavbu, která vyhovuje 
nejrůznějším požadavkům pohodlného života i estetiky. V dnešní době se už 
ale jen málokde najde vesnice, která zůstala v původním stavu vycházejícím 
z tradice místa. Lidová architektura na konci 19. století v podstatě zanikla a 
během 20. století byla většina vsí přestavěna a nově postavené domy už 
většinou přebíraly vzory z městské zástavby a využívaly nové materiály, takže 
tato idylická harmonie byla porušena. První vesnické napodobeniny městských 
nebo příměstských vilek a přestavby starých stavení pocházejí už z 20. let. 
Nejdříve a nejvíce se samozřejmě proměňovaly vesnice v bohatších krajích, 
v Polabí nebo na Hané, kde dnes po tradiční zástavbě není ani památky. Tyto 
přestavby, kdy byly například dřevěné chalupy nahrazovány zděnými nebo ony 
městské vilky ještě nenapáchaly ve vesnicích tolik škod, protože se i nadále 
držely víceméně tradičních tvarů a dispozic. Mnohem větší katastrofou pro 
venkov byla až 60. léta, kdy se vzorem pohodlí a modernosti staly paneláky, 
které byly prosvětlené, s ústředním topením a koupelnami s teplou vodou. 
Podle tohoto vzoru pak začali lidé na vesnici stavět nové domy nebo 
přestavovat staré chalupy, nahrazovali stará okna moderními třídílnými, 
přistavovali si k domům patra a terasy a balkóny a to vše bez pomoci architektů 
nebo projektantů. Vznikaly tedy skutečné paskvily a splácaniny. Zajímavá je 
také specifická výzdoba vesnických domů z té doby. Většina domů se omítala 
březolitem, který má v sobě blýskavé kousky slídy, je sice pravda, že v té době 
to byl materiál, který zaručoval poměrně velkou trvanlivost, ale nedá se popřít, 
že na vesnických domech působil nepatřičně, zvláště když bylo na jednom 
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domě použito několik barevných odstínů, kterými byly vytvořeny pruhy kolem 
oken nebo jiné podivné členění fasády. Ktomu se často přidávaly dlaždičky 
kolem oken nebo na soklu (u městských domů celkem běžné) nebo abstraktní 
kompozice ze zrcátek či malované nebo vyškrábané výjevy ze starých pověstí 
českých nebo s loveckou tematikou. Harmonická jednotnost vesnické zástavby 
tak vzala za své. Tyto přestavěné chalupy byly někde proloženy tak zvanými 
šumperáky, tedy typizovanými domy hranolového tvaru připomínajícími 
paneláček. V osmdesátých letech pak byly módou domy s asymetrickou 
střechou na jedné straně sahající až k zemi, se spoustou dřevěného bednění a 
kouřovými okny, což bylo (a dodnes je, protože tyto domy samozřejmě jen tak 
nezmizely) ve vesnické zástavbě jak pěst na oko. V devadesátých letech se 
začalo samozřejmě stavět mnohem více a když opomeneme donekonečna se 
rozlézající satelitní čtvrtě, můžeme konstatovat, že po počátečním nadšení 
rakouskými a německými alpskými domy došlo k nepatrnému zlepšení a 
umírnění a některé dříve přestavěné domy se začínají vracet ke vzhledu 
podobnějšímu tomu původnímu, i když je například pravda, že široká trojdílná 
okna se teď vyměňují za okna sice tradičního tvaru, ale vyrobená z plastu, což 
skoro nikdy nevypadá dobře. Oblíbené jsou také vikýře, které v lidové 
architektuře nemají tradici, tedy alespoň ne v takové podobě, množství a 
hlavně velikosti, která většinou neodpovídá hmotě budovy, v jaké se dnes 
objevují na vesnických střechách. 

Památkáři jsou z toho samozřejmě nešťastní, ale patrně se s tím dá dělat 
jen málo, protože stavebním úřadem projde téměř cokoli a i když neprojde, nic 
vám nezabrání si to přesto postavit. Jediné, co by mohlo v této situaci pomoct, 
by bylo náhlé prozření stavebníků. Dlouhodobě se toho snad dá dosáhnout 
výchovou, ale to už možná nebude co zachraňovat... 
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60. léta 20. století 

80. léta 20. století 



3.5 Chaty a chalupy 

historie letních sídel, dozvuk lidového stavitelství, náhrada, 
potřeba tvořivosti, romantismus, trampové, skauti, hraní si 
na tradici, Babička, přestavěné chalupy a kapličky, 
památky 
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S dnešním obrazem venkova, české krajiny a tedy i satelitních sídlišť, 
která ji postupně zaplavují se pojí také zajímavý fenomén a to chaty a chalupy.' 
Staré chalupy přestavěné pro rekreační účely nebo různé chatky a malé domky 
sloužící jako letní sídla, které se shlukují do kolonií v okolí řek, přehrad a 
rybníků jsou v současnosti naprosto běžnou součástí našeho venkova. 
Většinou součástí poněkud nesourodou a bizarní a v tom právě vidím jistou 
spojitost se satelitními městečky. Také ale v tom, že pohnutky ke stěhování do 
čtvrti rodinných domů někde za městem mohou být podobné jako ty, které nás 
mají k tomu, abychom udržovali a každý víkend navštěvovali své rekreační 
sídlo. 

Naše země je pravděpodobně skutečně výjimečná co se tohoto jevu 
týče, není ale úplně jedinečná, z vlastní zkušenosti vím, že například ve 
Finsku, ale i v ostatních skandinávských zemích jsou různé chalupy a sruby 
někde v hlubokých lesích nebo na malých ostrůvcích jakožto letní a víkendová 
útočiště také velmi běžné. Různá letní sídla, hlavně u moře, mají ale také 
Francouzi a Španělé. 

Chatařství má v naší zemi svůj původ už někdy po první světové válce, 
kdy se u nás staly populárními myšlenky E. Thomsona-Setona a skautingu 
(Český skaut - Junák byl založen 1914). Ty propagovaly vztah k přírodě, 
romantiku, sport a táboření. První trampové v té době tedy začali vyrážet do 
přírody a tábořit v romantických údolích hlavně v okolí velkých měst. Postupem 
času si na svých oblíbených místech začali stavět dřevěné přístřešky a sruby a 
tak vznikly první trampské chatové osady. 

Romantismus a touha po opuštění města a alespoň částečném návratu 
k přírodě a zároveň jakýsi obdiv k rustikalismu se projevil i mezi bohatšími 
měšťanskými vrstvami, které ale zase nebyly tak bohaté, aby si mohly dovolit 
trávit léto v některém vyhlášeném letovisku nebo lázních. Tito lidé si tedy začali 
stavět v okolí Prahy letní vily a tak vznikly vilové čtvrti například v Jevanech, 
Klánovicích, Dobřichovicích atp. Později se rozmohla obliba i levnějších sídel, 
tedy různých chat a začaly vznikat chatové kolonie pokrývající svahy nad 
přehradami a řekami a zaplňující romantická údolí v dosud neporušené přírodě. 
Ve 40. letech psal Karel Teige v Předmluvě o architektuře a přírodě ke knize L. 
Žáka „Obytná krajina" (37) o vztahu člověka ke krajině a přírodě a o tom, že 
průmyslové velkoměsto se stalo „kamenným peklem" a lidé, zhnusení 
průmyslem se tedy stěhují na venkov, kde zakládají vilové čtvrtě a chatové 
kolonie. K takto masovému jevu se vyjadřuje kriticky a říká „kdyby větší část 
městského obyvatelstva bydlila v zahradních centrech uprostřed zdravé 
přírody byla by opravdová příroda záhy vyhlazena ze světa. "(37) Je pravda, že 
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některé příliš rozsáhlé chatové kolonie později skutečně zamořily celé oblasti a 
zničily důvod, pro který se zde začaly stavět, tedy romantická přírodní zákoutí. 

Po druhé světové válce se pak začalo šířit chalupaření. To bylo 
umožněno především tím, že po odsunu velkého množství obyvatel pohraničí 
zůstala náhle spousta neobydlených chalup, které začali kupovat lidé z velkých 
měst jako svá druhá sídla. V šedesátých letech nastal rozvoj chatařství i 
chalupářství, jednak díky vyšším příjmům a také se zmenšilo zakázané 
pohraniční území, takže bylo opět k dispozici mnoho neobydlených domů. 
Velká obliba rekreačních sídel přetrvala celé období vlády komunismu z celkem 
pochopitelných důvodů. Lidé neměli moc možností cestovat a tak trávili 
dovolenou na venkově, a navíc bytová situace byla celkem neuspokojivá, takže 
se mohlo stát, že na chalupě měla rodina víc prostoru než ve svém stálém 
bydlišti a kromě toho měla svůj podíl také touha po individuální činnosti, 
nějakém soukromém majetku a po svobodě nakládat s ním podle libosti. Vliv 
měl a patrně stále má fakt, že čím dál více lidí se stěhovalo do měst , ale 
nechtěli úplně opustit svůj původní domov na venkově a udrželi si jej tedy 
alespoň jako letní a víkendový byt. Ku podivu v devadesátých letech se 
změnou režimu obliba chat a chalup neopadla, přestože prvně jmenované 
důvody, tedy chalupy jako náhražka svobody, opadl. Já osobně si ale myslím, 
že mít takový druhý domov na venkově je velmi příjemné, přestože to vyžaduje 
mnoho další práce a starostí, je dobré mít kdykoli možnost změnit prostředí a 
odpočinout si od města v místě, které dobře znám a cítím se v něm bezpečně, 
které tedy mohu považovat za jeden ze svých domovů. 

Výstavbu chat a úpravy rekreačních chalup můžeme označit za jakýsi 
druh moderního lidového stavitelství (původně jsem uvažovala o tom, že domky 
v satelitních městečkách se nějak blíží lidové architektuře, že jsou to totiž 
diletantské výtvory, stejně jako, jak jsem měla představu, lidové stavby, i když 
ty jimi nejsou!, ale není tomu tak, v satelitních městečkách se totiž jedná o 
typové domy z katalogů, tedy s osobou majitele mají společné jen to, že si je 
vybral, ale on se v podstatě nepodílí na jejich vzniku a podobě, jsou tedy sice 
diletantské, ale ne lidové). 

V chatových oblastech můžeme často najít výtvory dosti bizarní, je to 
dáno jednak tím, že lidé si své chaty stavěli skutečně sami z nejrůznějšího 
levného nebo zbytkového materiálu a také jakousi stavební regulací, která 
rozlišovala mezi rekreačním objektem a stavbou pro trvalé bydlení, přičemž u 
rekreačních objektů mohla být zastavěná plocha jen velmi malá a tyto chatky 
byly proto stavěny do výšky při velmi malé základně. Odtud také pocházejí ony 
kuriózní stavby v chatových oblastech, které připomínají houby se spoustou 
balkónků a terásek nebo chaloupky na kuří nožce. Kromě toho jejich majitelé 
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se snažili udělat je ještě romantičtějšími než byly už svými rozměry a 
zasazením do přírody a často nepohodlím (bez elektřiny, vody, záchodu a 
přístupové cesty) a vyzdobovali je nejrůznějšími samorosty a podobnými 
zvláštnostmi. Když se tedy dnes dostaneme do nějaké chatové oblasti, často 
nevycházíme z údivu, co všechno je možné na tak malém prostoru, jaký chata 
poskytuje vytvořit, a jak je možné využít různé přírodniny či harampádí 
k vytvoření originálního letního sídla. Pro chatové kolonie tedy sice mám jisté 
porozumění, ale nemůžu se ubránit dojmu, že často skutečně kazí a zamořují 
krajinu. Jsem asi příliš velká romantička, když požaduji nepoznamenanou 
přírodu! 

Co se týče přestaveb starých chalup na rekreační, můžeme říct, že 
v mnohých případech to byl poměrně kladný počin, i když rekreační chalupy 
většinou mají specifický ráz, jsou mnohdy vyzdobené různými starožitnostmi, 
které jejich majitelé nalezli na jejich zaprášených půdách nebo případně někde 
posbírali (oblíbené jsou ploty z kol od žebřiňáku). Někdy jsou též vylepšené 
francouzskými okny vedoucími do zahrady či podobnými vymoženostmi, ale 
většinou si díky romantickému založení svých rekreačních obyvatel a jejich 
podvědomé touze, vrátit se do starých časů a žít „prostým způsobem našich 
venkovských předků", což je v podstatě trochu směšné, zachovaly mnohem 
více původní podobu lidového stavení a vyhnuly se tak oněm přestavbám ze 
šedesátých let, patrům, balkonům a trojdílným oknům. Je to vlastně 
nepraktické, nevylepšit si chalupu něčím takovým, ale z hlediska zachování 
alespoň něčeho z původní lidové architektury jako památky je to celkem 
chvályhodné. 
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3.6 Domov jako vizitka 

dům a domov, jaké je poselství domu jeho okolí, co říká 
dům o svém obyvateli, potřeba reprezentace, oblečení, 
kůže, já, osobnost, ukázka bohatství, vkusu, okna, závěsy, 
světla, paneláky, velká protestantská okna 
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Skrze kapitoly o architektuře a lidovém stavitelství (i v jeho moderní 
podobě) jsme se konečně dostali ke kapitole, ve které pojednáme o domu, 
který je domovem a zároveň vizitkou svého majitele. 

O tomto tématu jsem mluvila už v první části této práce, ale nyní bych jej 
chtěla rozvinout v konkrétnější rovině. O domově jako o vizitce majitele jsem 
začala uvažovat potom, co jsem si začala uvědomovat, jak se satelitní 
městečka rozlézají po naší krajině, jak ji proměňují a hlavně, jak podivné domy 
se v nich stavějí. Začala jsem tedy přemýšlet o tom, co v nich vlastně žije za 
lidi, kdo jsou ti, kteří se prezentují svému okolí takovými domy. 

Svou osobnost odhalujeme ostatním nejrůznějšími projevy svého 
chování, držením těla, gesty, pohledem, způsobem mluvy, tím, co říkáme, ale 
také věcmi, které k nám patří. Vším tím můžeme něco dávat svému okolí najevo 
a to záměrně či nezáměrně. Jedním příkladem dorozumívání s okolím 
prostřednictvím věcí je způsob oblékání. To se týká každého z nás. Všichni se 
nějak oblékáme a i kdyby ne, vzhledem k tomu, že v naší společnosti a kultuře 
je zvykem se oblékat, tím, že bychom chodili nazí vyjadřovali bychom také 
nějaký postoj ke světu. Oblečení je vlastně taková kůže, kterou si na sebe 
každý den navlékáme podle toho, čím se cítíme být nebo podle toho, co 
chceme, aby si o nás ostatní mysleli. I když o tom nepřemýšlíme a na oblečení 
nedbáme něco to také vyjadřuje... Je to tedy naše vizitka, něco, čím se 
prezentujeme ostatním i cizím lidem, se kterými nepřijdeme do kontaktu nijak 
jinak než tím, že je potkáme na ulici. Myslím, že naše obydlí nebo to, co z něj 
ukazujeme okolí je také jednou z vrstev naší kůže, vlastně dům je spíš 
skořápka, kterou o sobě něco dáváme najevo, i když někdy nechtěně. Už jsem 
se zmiňovala o tom, že tím jak zabydlujeme nějaký prostor, byt nebo jen pokoj 
(i jen na přechodnou dobu), odrážíme do něj svou osobnost, ale nemusíme 
ukazovat zrovna svůj byt, to je přeci jen už příliš intimní, může se jednat i jen o 
okno nebo o dům jako celek. I když okolí má možnost vidět náš domov jen 
zvenku, může si o něm a o nás utvořit nějakou představu. Záleží tedy na tom, 
jak vypadá! 

Když jsem byla dítě, fascinovala mě okna paneláků večer, kdy většina 
z nich svítila, každé jinou barvou, podle toho, jaké měli uvnitř světlo nebo jaké 
byly přes okno zatažené záclony nebo závěsy či jestli blikala televize. Bavilo 
mě ta okna pozorovat a hádat podle toho, co odhalovala z bytu za sebou, jací 
za nimi bydlí lidé. Myslím, že lidé jsou si vědomi toho, že i jen okno je nějak 
reprezentuje, je to vlastně docela zranitelné místo. Okno odhaluje naše 
soukromí a proto také používáme závěsy, ale zároveň jej využíváme k tomu 
abychom o sobě svému okolí něco sdělili, abychom se předvedli. Proto na něj 
například zavěšujeme truhlíky s květinami. Ty přece zevnitř nejsou moc vidět, je 
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to tedy skutečně hlavně dekorace venkovní, která má upozornit na to, že 
v tomhle okně tohoto velkého domu bydlím já. Je to snaha odstranit anonymitu 
stejných oken městského domu a zviditelnit svůj domov a tedy i sebe. Tato 
snaha se nejvíce projevuje vždy o vánocích, kdy se okna předhánějí v tom, 
které bude přezdobenější blikajícími žárovkami. 

V souvislosti s okny jako možností nahlédnout do domova a do člověka 
bych chtěla vzpomenout výstavu, která proběhla v roce 2003 v Rudolfinu. Byla 
to výstava britských fotografů s názvem Reality Check a mě na ní nejvíce zaujal 
soubor fotografií Shizuky Yokomizo s názvem Cizinec, který zvenčí zachycoval 
lidi stojící v osvětleném okně jejich bytu. Byl připojen výklad autorky o vzniku 
tohoto souboru. Nejprve si vytipovala zajímavá okna, poté zanechala jejich 
majitelům dopis s prosbou, aby v určenou hodinu postáli v osvětleném okně, 
vyfotila je a hotové fotografie jim poslala zpátky. Fotografka se se svými modely 
nikdy osobně nesetkala, tedy zůstali cizinci. Vznikla tak série fotografií, na 
kterých můžeme nahlédnout do domovů a vidět, kdo jsou tí, jejichž domov se 
tímto způsobem jeví těm, kdo procházejí kolem jejich oken. (Je to trochu 
podobné mému projektu s focením pokojů na koleji a jejich obyvatel). 

Mluvili jsme již o tom, že reprezentační funkce architektury je velmi 
důležitá. V případě rodinného domu se může velmi dobře uplatnit. Člověk se 
může předvést daleko více, než když bydlí v bytovém domě s ostatními. Dům je 
dobrým prostředkem k sebeuvědomění a seberealizaci. Člověk skutečně tím, 
v jakém domě bydlí může dávat cosi najevo. Prezentuje jím svému okolí, co je 
zač, nebo spíš co by si o něm ostatní měli myslet. Honosný dům například 
může říkat, že jeho obyvatel je bohatý že si jej může dovolit nebo také že je 
snob nebo že nemá vkus, pokud je tato honosnost nepřiměřená. Postavit si 
výjimečný dům vyžaduje od člověka odvahu, každopádně tím na sebe 
upozorní, znamená to tedy, že obyvatel domu, který se nějakým způsobem 
vymyká, tím dává najevo značné sebevědomí. V některých případech, pokud 
se dům do okolní zástavby skutečně nehodí a bije do očí, vypovídá o 
majitelově bezohlednosti. Dům, který se naopak vyznačuje uměřeností patrně 
svědčí o jisté kultivovanosti svého obyvatele. 

Tím, jak vypadá náš dům, zároveň ovlivňujeme své okolí - nejen 
v názoru na nás samé, ale vlastně tím vytváříme prostředí, ve kterém my i 
ostatní sousedé společně žijeme a proto bychom měli skutečně dbát na to, 
abychom je tímto způsobem raději obohacovali než narušovali... 
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Dánská královská rodina - slavnostní oblečení 
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4 Satelitní městečko 



Ve třetí části své práce se konečně dostávám k satelitnímu městečku 
jako takovému. Ne sice k nějakému konkrétnímu městečku, ale jedná se o 
městečko současné, o to, které můžeme nalézt přilepené snad na každé 
město, ale mnohdy i jen na větší vesnici. 

4.1 Nejdříve se snažím vysvětlit, co se za satelitní městečko vlastně považuje, 
jaká jsou stručně jeho specifika, co se urbanismu, společnosti, architektury 
týče. Jaké jsou jeho výhody a nešvary při prvním pohledu, jaké jsou povrchní 
názory a předsudky, které o něm všeobecně panují, jak bývá označováno... 
V navazujících kapitolách pak zkoumám jednotlivé složky podrobněji a snažím 
se o uvedení prvotních názorů na pravou míru a o objektivní zhodnocení 
celého tohoto fenoménu. 

4.2 Začínám historií tohoto typu zástavby, a vlastně historií urbanismu vůbec. 
Můžeme totiž najít souvislost takového satelitního městečka s umělou 
výstavbou měst na zeleném drnu už ve starověku a středověku, se stavbou 
dělnických kolonií, která přišla s rozvojem průmyslu a konečně s vilovými 
čtvrtěmi, které se ve velké míře stavěly hlavně v první polovině 20. století a 
právě v už zmiňovaném meziválečném období najdeme satelitní městečka 
srovnatelná v mnoha směrech s těmi dnešními. 

4.3 Důležitou otázkou je, jak a proč vlastně takováto sídla vznikají, co vede lidi 
k tomu, aby se nabalovali na město jako obyvatelé domečkové zástavby? S tím 
pochopitelně souvisí současná bytová situace, touha po změně životního stylu 
a finanční možnosti jejích obyvatel. Zajímá mě ale také, proč se lidé upínají 
k určitému typu domů, které jsou v současných satelitních městečkách 
nejčastější. 

4.4 Jednou z věcí, která na sebe v souvislosti se satelitními městečky strhává 
pozornost, je převládající způsob výstavby jednotlivých domů. Zabývám se tu 
tedy stručně technologiemi používanými v dnešním rychlém a levném 
stavitelství a samozřejmě také estetikou těchto domů. Zjišťuji, odkud se vlastně 
prvky nabízené v katalozích berou, a proč. V tom vycházím jednak z materiálů, 
které nabízejí realitní kanceláře zbývající se podobnou výstavbou a katalogů 
firem, které projektují domy na klíč, ale také z rozhovorů s architekty a s lidmi, 
kteří v takové zástavbě bydlí. 
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4.5 Vztah ke krajině je v architektuře jednou z nejdůležitějších podmínek, a 
proto považuji za nutné se jím zabývat. V této kapitole se tedy snažím popsat, 
jaký vliv na krajinu má rozrůstání měst, troufám si říct, nekonečné a necitlivé 
rozrůstání a pohlcování krajiny a srovnávám to s tradičním obrazem české 
krajiny, měst a vesnic. 

4.6 Další kapitola je spíše jen otázkou, jejím tématem totiž je „Jak se tam žije?", 
na což je těžké dát odpověď, dokud to člověk nezakusí na vlastní kůži a 
dostatečně dlouhou dobu. Vycházím zde tedy vlastně jen z dohadů 
podložených tím, jak takové místo působí, když jej člověk navštíví, přítomností 
(nebo spíše absencí) veřejných prostorů a sociálního zázemí v takových 
sídlech, ale také tím, co slibují realitní kanceláře a projektantské firmy a 
několika rozhovory s pracovnicemi památkového ústavu a s rodinou, která žije 
v podobné zástavbě. 

4.7 Poslední kapitolu věnuji obecně kulturním hodnotám, protože od nich se 
vše odvíjí. Výchova a vzdělání samozřejmě na jednu stranu ovlivňují náš 
přístup ke světu a naše chování a odrážejí se tedy také v tom, jak a čím sami 
sebe prezentujeme, tedy i v tom jak bydlíme, ale právě i okolní svět ovlivňuje 
nás a naše názory a hodnoty. To tedy také úzce souvisí s tématem této práce. 
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4.1 Co to je satelitní 
městečko 

satelit, družice, satelitní městečka, popis, urbanismus, 
krajina, uniformita, provizornost, paneláková sídliště, 
paradoxy, zbohatlíci, disneyland, podnikatelské baroko, 
sídliště naležato 
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Doposud jsem již několikrát použila termín satelitní městečko a psala o 
různých aspektech, které s ním nějak souvisejí a neustále jsem se tím 
připravovala na něco, co teprve přijde, tedy na tuto, předposlední část, ve které 
budu mluvit o satelitních městečkách přímo. 

Měli bychom si ujasnit, co se vlastně satelitním městečkem myslí. 
Začněme velmi obecně a to tím, co je satelit. Satelit je česky družice, tedy 
něco, co se druží s něčím jiným, co patří k něčemu jinému, co vlastně nemůže 
samostatně existovat. Podle slovníku cizích slov (32 ) je satelit stálý průvodce, 
následovník, napodobitel, tedy něco, co je odvozené od něčeho většího, 
stálého, centrálního. Satelit z hlediska urbanismu je vlastně jakákoli zástavba, 
která je vybudovaná poblíž větší obce a připojená k ní a je na ní v mnoha 
ohledech závislá. Je to cosi dodatečně vystavěného, nabaleného 
(následujícího) větší urbanistický celek. Satelitní městečko o které nám jde je 
zástavba rodinných domků nově vybudovaná v okolí velkého města, hlavně 
Prahy. Tato městečka u nás vyrůstají zhruba od poloviny 90. let 20. století a to 
poměrně masově. Téměř neustále vznikají takovéto nové vilové čtvrtě, které se 
nabalují na starší vesnickou zástavbu na okraji Prahy a rozrůstají se do krajiny. 

Tyto čtvrtě mají mnoho společných charakteristik. Pokusím se je teď 
popsat, ale musím se předem omluvit za to, že asi nedokážu být úplně 
objektivní a můj popis bude v kritickém duchu. 

Jak už jsem řekla v předchozích částech této práce, satelitní městečko je 
něčím mezi vesnicí a městem. Z každého má trochu. Vznikají ve vesnickém 
prostředí a i typ zástavby, tedy samostatně stojící rodinné domy obklopené 
zahradou, se blíží venkovu. Tedy současnému venkovu, ze kterého, jak už 
jsem řekla, už téměř vymizely tradiční venkovské stavby a ty, které byly 
postaveny v několika posledních desetiletích se inspirují spíše městskými 
vilami. Lidé, kteří se stěhují do satelitních městeček se tedy přesunují mimo 
město, ale nestojí o to žít venkovským životem, mít hospodářství atp., ke své 
obživě potřebují město nebo lépe řečeno velkoměsto. Tam jezdí pracovat, 
nakupovat, do školy, za kulturou... Tedy velkou část života tráví ve městě. To je 
trochu nelogické. 

V posledních letech se tato sídliště neustále rozrůstají a vznikají stále 
nová, tedy stále více lidí má zájem bydlet ve vlastním domě. Výhodou stavění 
v takovýchto koloniích je především blízkost města a jeho poměrně snadná 
dostupnost (autem). Kromě toho pozemky v nich jsou poměrně levné, protože 
jeden investor vždy koupí rozsáhlejší území, kde pak vyměří parcely a ty 
rozprodává, což umožňuje levnější budování inženýrských sítí (protože se vše 
dělá pro celé území najednou) a také zařízení hromadného územního i 
stavebního povolení. Kvůli tomu se tedy proměňují téměř ze dne na den velké 
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části krajiny, a to k horšímu. Toto zaplavování bývalých polí, luk a lesů 
zástavbou domečků je jedním z velmi negativních důsledků takové výstavby. 
Karel Honzík (10) nazýval podobné satelitní vilové čtvrtě z 20. a 30. let 
„urbanistickou plísní". Táhnou se do nekonečna a jejich velkou chybou je, že 
v nich téměř neexistují žádné veřejné prostory (protože na těch se nedá 
vydělat), jsou tu poměrně špatné ulice, žádné parky a náměstí. Celá kolonie 
rodinných domů působí velmi monotónně, je to zkrátka jeden dům vedle 
druhého, bez jakékoli dominanty nebo oživení. Každý dům má sice zahradu, 
ale její velikost většinou nestojí za řeč. Domy jsou na sebe tedy natlačené a 
bydlení v nich se v podstatě neliší od bydlení v bytě. Někteří architekti tuto 
zástavbu nazývají „sídliště naležato", srovnávají ji tedy s neutěšeným 
prostředím tolik zatracovaných panelových sídlišť. A to i přesto, že jednotlivé 
domy v těchto městečkách mají ke strohému paneláku velmi daleko. Převládají 
zde typové domy z katalogů (což se podílí na rychlém růstu těchto čtvrtí), které 
většinou nejsou příliš kvalitní ani po technické ani po architektonické stránce. 
Ve velké většině jsou projektované podle nějakých přejatých vzorů a 
dozdobené množstvím věžiček, obloučků, balustrád a podobně efektních 
dekorativních prvků. Většinovou zástavbu satelitních městeček (a nabídek ve 
zmiňovaných katalozích) můžeme myslím s klidným srdcem prohlásit za kýč. 
Pro takový typ domečků se vžil název „podnikatelské baroko". Rychlá a 
poměrně levná výstavba těchto sídlišť je poměrně nebezpečným problémem, 
protože nejenže hrozí zamoření krajiny a likvidace přírody, ale i zaplavení 
společnosti vzory velmi nízké estetické kvality. Pokud budeme obklopeni 
převládajícím nevkusem, dokážeme v něm ještě rozpoznat a ocenit nějaké 
kvalitní výjimky? Architekt Tomáš Havlíček se k této rychlé a levné výstavbě 
vyjádřil takto: „... má-//' mít domov hodnotu, musí být promyšlen, procítěn a 
prožit. Nějaké hodnoty, přesahující cenu použitých cihel a betonu, se u typové 
vilky uprostřed satelitu stavebník nedožije. " (30 ) 

Tímto jsem tedy nastínila základní problémy satelitního městečka a 
v následujících kapitolách se je pokusím rozvést, ujasnit a případně je uvést na 
pravou míru. 
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Družice Sputnik - satelit 



4.2 Historie satelitních 
kolonií 

stavba měst na zeleném drnu, starověk, středověk, 
dělnické kolonie, vilové čtvrtě, funkcionalistická sídliště, 
rekreační vilové čtvrtě, nesourodost 
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Satelitní městečka u nás, jak už jsem psala, začala masově růst 
v devadesátých letech, je to tedy něco docela nového. Všechny nás tato náhlá 
proměna vesnic a krajiny v okolí Prahy a nejen tam, asi trochu zaskočila. 
Přemýšlela jsem o tom, jestli se dá v historii urbanismu najít něco 
srovnatelného s tímto trendem. 

Ve skutečně dávné historii mě napadlo přirovnání jen k plánovanému 
budování měst na zeleném drnu. Je to spojení trochu krkolomné, ale souvislost 
tu je v tom, že v obou případech se sídliště nevyvíjelo přirozeně kolem 
nějakého centra, ale vyrostlo celé naráz. V případě oněch historických měst 
starověku (kdy například faraón Achnaton nechal postavit nové hlavní město 
Achetaton) nebo středověku (u nás plánované osidlování celého území za 
Přemysla Otakara II., kdy vznikaly všechny Lhoty a Žďáry a podobná města) 
šlo vždy o opravdu promyšlené zakládání nových sídel s veřejnými budovami, 
náměstími a vším co město potřebuje. Byla to města samostatná a soběstačná. 
Rozdíl je také v tom, že jediným cílem jejich zakladatele (pokud považujeme 
ony firmy, které skupují a rozparcelovávají pozemky, tedy vlastně předurčují 
strukturu satelitního městečka, za jeho zakladatele) nebylo prodat co nejvíce 
parcel a co nejvíce vydělat. 

Další aspekt, pro který se můžeme pokusit najít srovnání je ono 
nabalování, tedy vytváření satelitů. Ani pro to není v historii žádný vzor, 
protože dříve šlo vždy skutečně o nabalování zvenku, tedy lidé přicházeli 
z venkova do města nebo alespoň k městu co nejblíže, zatímco dnes město 
obaluje samo sebe, obyvatelé satelitních městeček vycházejí z města za jeho 
pomyslné hradby a dobrovolně se usazují za nimi. 

Možná mají tato satelitní městečka formálně trochu něco společného 
s dělnickými koloniemi, které vznikaly v 19. a na začátku 20. století. Myslím tím, 
že byly budovány téměř celé najednou a sloužily v podstatě také jako 
přespávárny pro dělníky z města (předpokládám totiž, že satelitní městečka 
k ničemu moc jinému než k pouhému přespávání sloužit nemohou). 

To vše jsou jen konstrukce. Jev skutečně velmi podobný, vlastně 
shodný, můžeme u nás najít až ve 20. letech 20. století. Už jsem se o něm 
krátce zmínila v předchozí části této práce a šlo o podobné opuštění města a 
budování příměstských vilových čtvrtí. Ve čtyřicátých letech o tomto jevu psali 
Karel Teige, Karel Honzík a Ladislav Žák. Zdůvodňovali jej zhnusením lidí 
životem ve velkoměstě, které označovali za neobyvatelné, podřízené pouze 
průmyslu a dopravě (už v té době si stěžovali na zaplavení města i krajiny 
osobními automobily, co by museli říkat dnes?) a nedbající o pohodlí člověka, o 
jeho fyzické a psychické zdraví. Lidé se tedy začali upínat k přírodě a 
venkovskému životu. Začalo to už na konci 19. století a podíl na tom měli 
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například i prerafaelísté odmítající průmyslovou výrobu a přiklánějící se 
k tradiční rukodělné práci, tedy i k lidovým výrobkům a stavitelství. V té době se 
také začala objevovat myšlenka zahradních měst s požadavkem: „každému 
vlastní domek a vlastní zahrádku", což ovšem tito funkcionalisté považovali za 
zpátečnictví. Rozvoj průmyslu zapříčinil přelidnění měst, ale Teige o tom píše: 
„Řešit bytovou otázku formou satelitních kolonií za obvodem města, tedy bez 
ohledu na problém města a problém vlastnictví výrobních prostředků i půdy 
naráželo při každém kroku na stěží zdolatelné obtíže" (37). Kromě toho, že tito 
pánové měli pocit, že kolonie zaplavují krajinu a pohlcují přírodu, že jsou 
zrůdné svou rozlehlostí a stále stejným rytmem rodinných domů, považovali 
život v nich za nevýhodný, protože neustálým dopravováním se do města a 
zpátky člověk tratí spoustu času a navíc přetěžuje dopravu. Domy v těchto 
koloniích jsou sice laciné, ale nehospodárné a nalepené na sebe tak, že si 
sousedé vidí do oken. Jako protiklad této „domečkovací ideologie" Teige 
vyzdvihuje funkcionalistický lidový byt a Le Corbusierovu koncepci „zářících 
měst", tedy měst, která jsou celistvou strukturou (už jsem se zmiňovala o jeho 
městech rozdělených do zón podle funkce v kapitole o funkcionalistické 
architektuře...). 

Co se stylu architektury převládajícího v těchto satelitech týče, je Karel 
Honzík také velmi kritický, ale v podstatě běduje nad stejnými nešvary, jaké se 
v dnešních satelitních městečkách objevují znovu. Ve své eseji Vlna 
rustikalismu (10), kde vyzdvihuje přednosti lidové architektury, srovnává 
tradiční vesnici se satelitními vilovými čtvrtěmi. Velebí lahodný klid venkova, 
„který marně hledáme v rozsochatých a halasných čtvrtích rodinných domů na 
okraji města", poukazuje na harmonický soulad vesnické architektury 
s přírodou, kdy zeleň převládá nad stavební hmotou a píše, že ve městě je to 
naopak. „Žalostný je tento stav ve čtvrtích rodinných domů, kde - za účelem 
plného využití pozemků - jsou stavby na sebe tak natlačeny, že mimo vjezdů a 
cest nezbývá jiná plocha pro vysázení stromů. Kromě toho se zastavěné 
plochy rozšiřují bez hraníc, takže nevidíme od obzoru k obzoru nic, než dům na 
domě." Zdůrazněný horizontalismus lidové architektury působí uklidňujícím 
dojmem. Oproti tomu čtvrť rodinných domů na předměstí nebo víkendová 
kolonie na venkově působí zcela jinak - malý pozemek musí být maximálně 
využit a proto se staví hodně do výšky - tedy alespoň ve 30. a 40. letech tomu 
tak zřejmě bylo, dnes se rodinné domy v satelitních koloniích spíše rozlézají do 
šířky a často pokrývají téměř celý pozemek, takže na zahradu už nezbývá 
místo. Vilová čtvrt 30. let, která má, jak už bylo řečeno, sklon spíše 
k vertikalismu, působí tedy poněkud roztříštěným dojmem, kdy vily čnějí nad 
malými zahrádkami, který je podpořen ještě naprostou slohovou a tvarovou 
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libovůlí. „ Každý dům má jiný tvar a je pojat v jiném slohu. Jest ctižádostí 
každého majitele domu, aby postavil dům zcela odlišný od sousedů". Najdeme 
zde všechny módy, které kdy prošly Evropou - a často zkomolené. 

Městské vily považuje za titěrné a roztříštěné a kritizuje, jak jsou plné 
risalitů a výstupků, mají přespekulované a složité střechy, valby, polovalby, 
mansardy, vikýře, volská oka... „Často se myslí, že tato složitost je známkou 
bohaté fantasie nebo umělecké péče, zatímco vskutku velké umění pracovalo 
vždy s omezenými a velmi jednoduchými prostředky." „Současná městská 
vilová čtvrt je kvintesencí různotvárnosti a všehochuti. Je to tvarový hlomoz, 
tříšť, srážka protichůdných tvarů a slohů." Podle něj někdy mohou stromy a 
keře pomoct zakrýt ohavné formáty těchto staveb, ale někdy pomůže jen 
zbourání. Jak je vidět, Karel Honzík byl už před šedesáti lety velmi rozčílený 
tím, co se stavělo v tehdejších satelitních městečkách. Měl na mysli zřejmě 
vilové čtvrtě v Jevanech nebo Klánovicích, které nám dnes připadají zcela 
v pořádku a k pokleslé úrovni jejich dnešních následovníků mají skutečně 
daleko. Architekt a památkář Karel Kuča o tom říká: „ Tehdy moderní vilky 
uprostřed pozemku vypadaly jako radikální změna, ale z dnešního pohledu 
měly pořád nějakou vazbu na tradici. Ať už \/e tvaru štítů, střech, ve střešní 
krytině, omítkách. Bylo to něco jiného, ale zase ne tak cizorodého. Něčím to 
zůstalo české. "^8) Když to vidím, je mi skoro pana architekta Honzíka líto, ale 
vlastně by mi spíš mělo být líto nás, kteří jsme obklopeni těmi dnešními satelity, 
protože jestliže jej rozčilovala přebujelost a nesourodost tehdejších domů, byl 
patrně na mnohem vyšší kulturní úrovni než my dnes. Jestlipak se bude za 
dalších šedesát let někdo podivovat tomu, že my jsme mohli být pohoršeni 
satelitními městečky dneška? 
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4.3 Proč vznikají 
satelitní městečka 

proč vlastně tak masově vznikají, bytová situace, nové 
možnosti, reakce na paneláky, lidová architektura, 
zbohatlické čtvrtě, sociální byty, domky, dům snů 
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Měla bych se pokusit zodpovědět otázku, proč vlastně satelitní městečka 
v současnosti tak masové vznikají. Rozhodně to není z důvodu, že by lidé byli 
znechuceni městem a životem v něm. Jak už bylo dříve řečeno, lidé stěhující se 
do satelitních sídel nemají zájem o život na vesnici. Způsob života v satelitním 
městečku je spíše městský a na město ve většině ohledů vázaný. 

Je to tedy pravděpodobně tak, že tito lidé sice netouží po venkově, ale 
po vlastním domě. Po domě pro svou rodinu. Po domě svých snů. Už 
v předchozích částech své práce jsem popisovala, jak může být pro člověka 
důležité mít vlastní dům, že je to určitý symbol rodiny, jmění, pohodlí, 
nezávislosti... Dům umožňuje člověku s něčím se identifikovat a je to také 
prostor pro seberealizaci. Jsou to vlastně podobné důvody, pro které byly 
v minulosti, kdy nebylo tak snadné postavit rodinný dům, tak důležité a 
populární chalupy. Říká se přeci „postav dům, zasaď strom...", postavit dům 
tedy znamená něčeho dosáhnout, něco vytvořit, zanechat po sobě, nějakým 
způsobem naplnit smysl svého života. (I když zanechat po sobě takový typický 
satelitní domek, to není nic, na co by měl člověk být pyšný...). Dům je také 
dobrým prostředkem reprezentace. Uvedla jsem zde důvody, které by se daly 
shrnout tak, že člověk staví dům proto, aby se mohl cítit sám se sebou 
spokojený. 

K tomu se váže další důvod, proč bydlet v satelitu a tím je nadšení 
z náhle nabyté svobody po pádu komunistického režimu. Dříve bylo nesnadné 
postavit si vlastní dům, bylo obtížné koupit pozemek a sehnat materiál a lidé 
také většinou neměli moc peněz. V devadesátých letech se pak některým 
podařilo vydělat a to jim umožnilo začít stavět. Objevily se tu všechny ty firmy, 
které zprostředkovávají koupi pozemků a výstavbu domů a také katalogové 
projekty, které nabízely něco zcela nového. Lidé byli otrávení strohou šedí 
paneláků a zanedbaných sídlišť a tak nejen, že toužili po vlastním domě, ale 
také po domě co nejméně podobném paneláku. Využili tedy katalogové 
nabídky, která byla poměrně levná, a zhlédli se ve všech těch barevných a 
nazdobených domečkách, které připomínaly něco exotického. Všechny tato 
domky používají podobné dekorativní prvky, a tím jak jsou všechny barevné a 
všechny svou výzdobou jiné, než zdejší tradiční zástavba, působí nakonec 
všechny velmi podobně. Co je pro nás cizí, působí i ve své různosti splývajícím 
dojmem. (Je to podobné, jako když ve středověku slovo Uhry znamenalo jak 
Maďarsko, tak také prostě cizinu.) Byl to tedy původně únik od uniformity, ale 
nakonec jsou všechny domky stejné a z anonymity sídliště tedy paradoxně 
nevyjdou. 

Další velmi důležitý důvod, proč se tolik lidí stěhuje za pomyslné hradby 
velkoměsta je fakt, že je to mnohdy nejjednodušší možnost jak sehnat poměrně 
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levné bydlení. Nebo vůbec nějaké vlastní bydlení. Protože jsou to vesměs 
městští lidé, jistě by mnozí z nich dali přednost bytu ve městě, ten je ale za 
přijatelnou cenu téměř nedostupný. (O tom, že by se ve městě dal postavit 
rodinný dům nemusíme vůbec mluvit...) Ve vnitřním městě (Praze) se sice staví 
poměrně hodně nových bytů, neustále někde vznikají moderní bytové domy, 
které se často nazývají velmi vznešeně rezidence, ale byty v nich inzerované 
jsou označované jako „luxusní", „atypické" nebo „nadstandardní", s čímž 
samozřejmě souvisí i „nadstandardní" cena. Skutečně, garsoniéra v některých 
z nich je jen o málo levnější než dům na klíč pro pětičlennou rodinu 
s přiměřeným počtem ložnic a dvěma koupelnami. Nikde jsem neviděla inzerát 
nabízející „levné a úplně normální" byty. Levnější byty samozřejmě existují, ale 
těch drahých je víc a pozemků v okolí Prahy a katalogů s domečky je úplně 
nejvíc. 
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Panelákové sídliště - anonymita 



4.4 Architektura 
satelitního městečka 

technologie, tradiční, moderní, rychlé a levné, ekologické, 
návrat k tradici, sendvičové domy, katalogy, zdobné prvky, 
inspirace, přebírání vzorů, styly, pseudostyly, funkčnost, 
jinakost, uniformita, vztah stavby a okolí, individuální stavby 
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Jednou z věcí, které utvářejí zvláštní charakter současných satelitních 
městeček (a vlastně nejen současných, viděli jsme, jak se o tehdejších 
satelitech vyjadřovali Teige a Honzík) je jejich architektura, tedy převážně 
typové domky z katalogu (ty existovaly už i tenkrát, takže historie se opakuje, i 
když při tomto současném opakování nabývá mnohem dramatičtější rozměr). 
Pojmy „podnikatelské baroko" a „satelitní městečko" jsou v povědomí mnoha 
lidí téměř synonymem. Samozřejmě, že to není to jediné, co se zde staví, 
můžeme tu narazit i na individuální stavby. Některé jsou ještě přeplácanější a 
nevkusnější (také proto, že jsou často větší) než domky z katalogů, ale občas je 
i v takové příměstské kolonii k vidění moderní a kvalitní stavba. To jsou ale jen 
výjimky. 

Už jsme mluvili o tom, že satelitní městečka rostou velmi rychle a že je to 
dáno snadnou koupí pozemku, snadným zařízením územního plánu i 
stavebního povolení, tím, že se všechny sítě a komunikace budují najednou 
(tedy, tak by to mělo být, někdy na tyto základní věci obyvatelé čekají ještě 
několik let po nastěhování do svého domu). Některé z těchto domů jsou 
stavěné klasickými technologiemi, tedy jsou zděné, na normálních základech 
atd. Levnější a rychlejší stavbu ale umožňují různé nové technologie, jako 
například takzvané sendvičové zdivo (to jsou v podstatě desky z různých 
materiálů, izolací, dřeva, betonu atd. které jsou po vrstvách, jako sendvič, 
pospojované dohromady, tyto desky se pak k sobě spojují mechanicky, tedy 
svorkami, šrouby ap.) postavené jen na betonové desce, tedy bez základů... 
Materiály samy o sobě neznamenají, že stavba bude nekvalitní, to je záležitost 
odbornosti a poctivosti stavební firmy a u těchto nových typových domů se 
bohužel často stává, že jsou postaveny poněkud odbytě (na to upozorňuje 
většina architektů, když mluví o satelitních městečkách a tento fakt potvrzují i 
rozhovory, které jsou k nalezení v příloze). Pak se může stát, že dům, který 
zprvu vypadal, že bude levný, se nakonec prodraží, protože si vyžádá 
dodatečné úpravy a opravy. 

Téměř pravidlem, co se týče materiálů, jsou plastová okna. Ta, pravda, 
nesouvisejí přímo se satelitními městečky a katalogovými stavbami - můžeme 
je nalézt téměř kdekoli na novostavbách i na starších budovách po 
rekonstrukci, ale téměř vždy vypadají trochu nepatřičně. Rámy jsou příliš široké 
(jinak to asi nejde vyrobit) a neosobní (rámy nejsou nijak profilované, jsou 
beztvaré...). Dávají všem domům podobný vzhled (a to je obzvlášť nežádoucí 
při rekonstrukcích, kdy se jejich zabudováním výrazně promění výraz celé 
stavby). Mnoho z domečků v satelitních městečkách je má navíc v různých 
exotických tvarech a falešně dělené (tedy ne na okenní tabulky, ale celá velká 
tabule je pomocí nalepených plastových lišt rozdělena na pseudotabulky) 
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zlatými proužky nebo něčím podobným. To už se ale netýká materiálu, kterým 
jsme původně začali. K němu ale můžu ještě dodat, že plastová okna mají 
kromě nehezkého vzhledu také klady. Velmi dobře izolují, takže jimi uniká 
minimum tepla, velmi snadno se udržují (neprýská z nich barva) a jsou levnější 
než okna dřevěná. Pokud jsou ale vyrobena z tmavého materiálu, v létě 
v horkých dnech se rozpínají a nejdou pak otevřít. To zde uvádím jen jako 
zoufalý argument proti nim. Jsou bezpochyby funkční, i když bohužel tak 
ošklivá! (Můžeme ale tvrdit, že něco je ošklivé a něco ne?) 

Tímto jsem vlastně už plynule přešla od materiálů a technologií ke stylu 
satelitní architektury. Tedy k onomu podnikatelskému baroku, „předměstskému 
paslohu" (jak styl tehdejších typových vilek ze satelitních kolonií nazýval Karel 
Honzík, i když ten tehdejší pasloh byl celkem umírněný oproti tomu dnešnímu), 
disneylandu, mochomůrkám, novodobým zámečkům, tedy, k domkům 
z katalogů. Samozřejmě, že je nejde házet všechny do jednoho pozlaceného a 
okrajkovaného pytle, ale po prohlédnutí několika katalogů a procestování 
několika satelitů osobně, můžu říct, že tato nesmyslně nazdobená produkce 
typových domů naprosto převládá. Dům, ve kterém by se soudný člověk 
nestyděl bydlet, aby pohledal... 

Co je ale na těchto domečkách špatně? Dekorace se přeci používaly 
vždycky a v mnohem větší míře. Takový skutečně barokní zámek je ozdobený 
mnohem víc než dnešní předměstská vila nebo rodinný dům z katalogu... Na 
barokním zámku ale vše mělo nějaký smysl, i když dnes nedokážeme říct, jaký 
přesně, je jasné, že všechny prvky byly použité promyšleně a dohromady 
tvořily harmonický celek. Na dnešním podnikatelském baroku, které se snaží 
napodobit honosnost zámku, i když velikostí ani významem něčemu takovému 
vůbec neodpovídá, jsou sice použity různé arkýře, vikýře, balustrády, obloučky, 
balkónky a terásky a mansardové střechy, ale naprosto směšně. Je na první 
pohled jasné, že to tam je jen proto, aby to tam bylo. Jen proto, že se majiteli 
líbila balustráda, nechá si je někam na dům nalepit, ale nevadí mu, že jeho 
dům je pouze přízemní a tvarem připomíná spíš vesnickou chalupu... No, 
zkrátka, jsou to většinou směšné splácaniny. (Ony ty balustrády jsou opravdu 
tak častý prvek v satelitních městečkách, že je to s podivem! V některých 
ulicích je třeba i několik domů vedle sebe a všechny mají někde takové 
lemování z bílých sloupků. Skoro mi připadá, že jsou balustrády povinné. 
V takovém množství to už ani neudivuje a je to spíš nuda.) 

Problémem ale nejsou jen jednotlivé dekorativní prvky, ale většinou také 
celkový tvar domu, jeho proporce, které se snaží vymknout ze zdejší tradice. 
Mnohé z těchto domů mají velmi nízkou střechu, jsou na čtvercovém půdorysu 
a mají různá podloubí - to vůbec neodpovídá stylu zdejší tradiční architektury a 
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jak už jsem vysvětlovala dříve, tradice v architektuře není něco samoúčelného, 
ale vychází z klimatických podmínek. Taková nízká valbová střecha pochází 
odněkud ze středomoří nebo teplých a slunečných krajů v Americe, ale pro 
naše deštivé počasí a zimy s množstvím sněhu je nevhodná. Vytrvalé deště s 
ní nestačí odtékat a vrstva sněhu zatěžuje krov. Naopak je tomu u alpských 
domů, které mají krov zesílený a je žádoucí, aby se na nich sníh udržel a 
zateplil dům. Tak je tomu ale ve velehorách a k nám se ani středomořský ani 
alpský dům nehodí. Alpské domy, tedy s širokým štítem s pavlačí a s nízkou 
sedlovou střechou, jsou vůbec docela populární, v posledních letech se jich 
spousta postavila na vesnicích (už od 16. století se stavěly na Šumavě, kam se 
dostaly s německými kolonizátory, ale nyní se stavějí úplně všude, i na okraji 
Prahy). Je to samozřejmě tím, že pocházejí z Německa a Rakouska, což jsou 
naši nejbližší sousedi a mnoho lidí bylo okouzleno jejich naklizenými vesnicemi 
s pelargoniemi v oknech. (Z těch vesnic ale až mrazí, že?) V satelitních 
městečkách ale můžeme vypozorovat mnohem více inspiračních zdrojů, 
najdeme tu i severské dřevěné domky nebo různé bungalovy... Je tu i mnoho 
domů, jejichž základní tvar i sklon střechy je víceméně již zmiňovaný tradičně 
český, ale téměř vždy je „vylepšený" arkýřem, obloukovými dveřmi, členitou 
střechou, balkónkem nebo okny ve tvaru trojúhelníku. Tato okna různě 
seříznutých tvarů - trojúhelníků nebo pětiúhelníků (tedy obdélník s jedním 
rohem seseknutým tak, aby hrana lícovala s tvarem štítu) jsou vedle balustrád 
dalším evergreenem satelitních městeček. 

Všechno toto přebírání vzorů ze zahraničí nebo nepoučené a nesmyslné 
napodobování prvků ze starší architektury svědčí o nedostatku soudnosti, 
vzdělání a kultury vůbec jak na straně projektantů, kteří typové domky navrhují, 
tak na straně stavebníků, kteří si je vybírají a staví. 

Protože jsou to domky z katalogů, tedy vlastně předem hotové, jejich 
architekt nemá možnost zabývat se tím, jestli se hodí do krajiny a okolní 
zástavby. Vzniká tak tedy snůška všemožných tvarů a slohů, takže celek 
působí beztvárně a bezslohově. Na to si stěžoval už Karel Honzík, kterého 
jsem tak často citovala, ve 40. letech a platí to dodnes. Dovolím si ho citovat 
znovu, protože mi opravdu připadá zajímavé, že již tenkrát měli podobné 
problémy jako dnes. Zajímalo by mě, jak by dnešní krajina a stavitelství 
vypadaly dnes, kdyby trend satelitů nebyl na tak dlouho přerušen 
kolektivistickýmisnahami minulého režimu. V zemích, kde byl vývoj společnosti 
přirozený se sice také najdou satelity a čtvrtě nových rodinných domů, ale 
nikde ne v takovém měřítku jako tady a také ne tak splácané a nezdobené. Na 
svých cestách do zahraničí (Finsko, Německo) v poslední době, kdy jsem se 
zajímala o tento nový druh architektury, jsem se s ničím tak nesourodým a 
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cizorodým jako jsou naše satelitní městečka, nesetkala. Mnohem více tam 
respektují místní tradici. Možná to ale není tím přerušením vývoje, že se u nás 
takhle staví. Možná to má nějaký jiný důvod zakořeněný někde hluboko v naší 
historii a ovlivňující naši národní povahu příliš malým sebevědomím, takže 
nevíme, jaký máme vkus a co se nám líbí a tak máme tendenci hlavně se 
odlišovat od toho, co je doma zvykem a opičit se po někom jiném. Bylo tomu 
totiž tak očividně už ve 20. až 40. letech, kdy vznikaly kolonie o kterých psal 
Honzík. „Zejména v Čechách více než v jiných zemích vnikají univerzální slohy 
na venkov nejsilněji, anglické, německé, francouzské, obce mají jednotnější 
výraz, více respektují krajový typ stavby, než je tomu na našem venkově. "(10) 

Co se týče začlenění a návaznosti nových staveb na okolní zástavbu, 
měl Karel Honzík tento požadavek „Bylo by dobré, určit nějakou slohovou 
normu pro případy, kdy navrhují jen průměrní projektanti jako je tomu u 
podnikatelského navrhování staveb." (10) Ony samozřejmě existují regulační 
plány, které zhruba určují, jak by stavby v určité lokalitě měly vypadat, jaká by 
měla být jejich základní hmota, uliční čára, maximální a minimální výška, sklon 
střechy atd., ale jsou různé a vejde se do nich ledasco a zlaté proužky 
v oknech a kovaný plot nikdo zakázat nemůže. V satelitním městečku, kde se 
staví domy z katalogu není možné uhlídat nějakou slohovou jednotu, protože to 
nejsou domy projektované pro určité místo (projekt je samozřejmě upraven 
podle konkrétního pozemku, ale to jen po technické stránce, úpravy slohové 
stránky nebo velikosti atp. záleží pouze na majiteli domu a na jeho soudnosti a 
samozřejmě se za ně připlácí...), takže tu klidně může být každý pes (dům), jiná 
ves. Idealistický požadavek na soulad stavby s okolní zástavbou může být 
důsledně uplatňován jen u individuálních staveb, ale kdyby se měla individuální 
stavba snažit sladit se s okolní zástavbou v satelitním městečku současnosti, 
bylo by snad lepší, kdyby zůstala úplně jiná a nesladěná, zato hezká. 
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Ekologický dům ze slámy 



4.5 Vztah ke krajině 

rozrůstání měst, roztahování, pohlcování okolí, mizející 
krajina, necitlivé zásahy, ekologie, příroda, je to město 
nebo vesnice, dominanty 
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Myslím, že o tom všem, co bych chtěla popsat v této kapitole jsme už 
nějakým způsobem mluvili, takže se omlouvám, že se budu v něčem opakovat. 

Naše země je velmi hustě osídlená. To nemusím dokazovat žádnými 
čísly, stačí se podívat na obyčejnou mapu, třeba autoatlas ČR, a uvidíme, že 
vzdálenosti mezi jednotlivými obcemi většinou nejsou větší než dva až tři 
kilometry. Když procházíme krajinou, nemůžeme se téměř ztratit, protože je 
hustě protkaná cestami a silnicemi a po skoro každé z nich se za chvíli 
dostaneme někam do civilizace. Je opravdu dost těžké najít aspoň kousek 
přírody, která by byla člověkem opravdu nedotčená. I lesy jsou uměle 
vysázené, mimo několik přírodních rezervací. Ale i o tuto umělou přírodu 
postupně přicházíme. Města se neustále rozrůstají, jak můžeme vidět nejvíce 
v okolí Prahy. Ta se rozšiřuje o nové sklady, prodejny, výrobny a jiné obchodní 
a průmyslové stavby (vzpomínám si, že když jsme na začátku 90. let začali 
vyjíždět do západní Evropy, nelíbilo se mi, když jsme po dálnici vjížděli do 
velkých měst a ta byla obklopena zónou skladišť a podobných 
neidentifikovatelných stodol a teprve po desítkách kilometrů se začalo 
objevovat město samé s obytnými budovami, a říkala jsem si, jak je to příjemné, 
když se přijíždí k Praze a hned jsou vidět světla domů, no, a teď už to tu máme 
také), ale také o nová sídliště a mezi nimi jsou právě satelitní městečka. 

Jsou stavěna na pozemcích, které byly původně poli nebo loukami 
v okolí vsí přidružených k Praze. Asi nevadí, že se zastavěla pole a louky, 
protože zemědělské půdy máme víc než momentálně potřebujeme, takže tedy, 
nevadí to snad z pohledu hospodářského, ale z pohledu estetického je to 
docela vážné. Satelitní městečka se totiž rozprostírají na ohromných plochách, 
které jsou v celkovém pohledu velmi monotónní. Je to prostě moře domečků, 
které tvoří podobně bezvýrazný a neosobní vstup do města jako už zmiňované 
komerční zóny. Myslím, že kdysi, ještě než se začalo tak masově stavět, byla 
česká krajina dost rozmanitá a malebná. Rozmanitá je stále, co se přírodních 
útvarů týče, je tu kromě moře snad všechno a všechno je tak malé, na tak 
malém území, že to může působit jako takový maličký, roztomilý model. 
V minulosti byly tyto rozmanité výtvory přírody (nebo ta upravená, umělá 
příroda, tedy smrkové lesy, pole a louky) doplněny stavbami, které dělaly 
krajinu ještě rozmanitější. Města byla v podstatě uzavřená, s hustým osídlením, 
vesnice trochu rozvolněnější (a harmonické, jak už jsme o tom mluvili), obojí 
doplněno věžemi kostelů, zámků a radnic a mezi tím vedly silnice, kolem 
kterých se na každém kroku otvíral nový a překvapivý pohled na tato sídla 
nebo hrady kapličky a boží muka na mezích a na pole oživená remízky. To je 
popis takové ideální romantické krajiny, která tu asi skutečně byla (někde ještě 
zůstává), ale začala brát za své hlavně v druhé polovině 20. století. 
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Samozřejmě, že už předtím se stavěly továrny a města se rozrůstala (a satelitní 
kolonie už jsem zmiňovala, i když jejich zásah do krajiny je z dnešního hlediska 
téměř zanedbatelný), ale velmi negativní vliv na ni měly až kolektivizační snahy 
komunismu. Pole se slučovala do velkých lánů, takže mizely meze a aleje, 
stavělo se mnoho průmyslových staveb a panelákových sídlišť a téměř v každé 
vesnici vzniklo velké zemědělské družstvo se silážními věžemi. Ty a koule 
vodáren a nejrůznější vysílačky atd. jsou takovými novějšími dominantami 
krajiny namísto například kostelů a hradů. Také by se nemělo zapomenout na 
povrchové doly. 

Nechci ale, aby to vypadalo, že s tím za každou cenu nesouhlasím. 
Všechny tyto stavby (nebo aspoň většina z nich) byla a je užitečná (silážní 
věže se mi docela líbí), ale můžu snad říct, že byly často postaveny a umístěny 
do krajiny necitlivě a to především svým měřítkem. To je právě to, co vadí na 
satelitních městečkách, že jsou tak veliká a bez hranic. 

Satelitní městečka jsou vlastně zóny s jedinou, obytnou, funkcí, tedy, 
když to budeme brát s absurdní doslovností, skoro takové, o jakých jsem 
mluvila v souvislosti s funkcionalistickým konceptem „zářícího města". Je tu 
v podstatě jen jeden druh staveb - domky v zahradách nějak rozdělené 
silnicemi. Nejsou tu veřejné prostory a žádné dominanty (vím, to už jsem říkala 
několikrát), což je dáno hlavně tím, jak městečka vznikají, tedy jedna firma 
skoupí pozemky, které pak rozprodává. Musí se sice vypracovat nějaký územní 
a regulační plán, který schvaluje obec, ale jak je vidět, ani ten nakonec nemusí 
dbát na to, aby se v novém městečku dalo skutečně bydlet. No, koneckonců 
jsou to satelity, tedy družice závislé na velkém městě, které naplňuje všechny 
ostatní funkce.'(I kulturní a estetické, takže satelity můžou být klidně ošklivé a 
pokleslé...) 
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Hustá síť silnic a obcí 

Novodobá dominanta krajiny 

i 



4.6 Jak se žije v satelitu 

přespávárny, sociální zázemí, veřejný prostor, sousedské 
vztahy, kdo tam žije, zloději, doprava, zahrádečky, 
společenský život, kultura, školy 
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Na otázku, jak se žije v satelitním městečku nemůžu dát skutečně 
důvěryhodnou odpověď, protože jsem to na vlastní kůži nezakusila. Můžu jen 
hádat a vycházet z různých zprostředkovaných informací a z rozhovoru, který 
jsem udělala s rodinou žijící v jednom z nich. 

Začněme tím, co se dá usuzovat z toho, co už o satelitních koloniích 
víme a co se dá hádat z pouhého pohledu a procházky takovou novou vesnicí. 

Hned na první pohled je jasné, že tu není nic jiného než rodinné domy 
nebo občas nějaký větší rodinný zámeček. Každý z nich je obklopený 
zahrádkou, většinou je použití této zdrobněliny na místě, protože se jedná 
skutečně jen o kousek trávníku kolem domu. Stromů je v nich málo, ale to se 
jistě v příštích letech a desetiletích změní, zatím je většina satelitních městeček 
stále ještě napůl staveništi a spousta zahrad ještě nebyla upravena a osázena. 
Pozemky jsou většinou obehnány hradbou plotu, takže působí dosti 
nepřístupně. Mezi domy vedou silnice a cesty (některé v žalostném stavu, ale 
to se snad také časem zlepší). No, a to je vlastně všechno. Když se na to tedy 
dívám, nabývám dojmu, že domy jsou vlastně na úrovni bytů a slouží víceméně 
jen jako přespávárny pro lidi, kteří pracují a chodí do školy ve městě. Tam si 
musejí zařizovat i vše ostatní, protože v satelitních městečkách nejsou žádné 
obchody (kromě supermarketů, které se stavějí na jejich okrajích jako takové 
satelity satelitů), žádné hospody i podobné podniky, kulturní zařízení ani 
lékárna, holičství nebo opravna bot, prostě nic. Je to tak, protože celý pozemek 
městečka je rozdělen na stavební parcely, které se jako takové rozprodávají. 
Nemůže tu tedy vzniknout žádný veřejný prostor nebo všeobecně užitečná 
stavba jako třeba škola. Ulice jsou tedy všechny stejné bez nějaké dominanty 
(pokud za ni nepovažujeme obzvláště obludný dům), takže asi není ani příliš 
příjemným zážitkem vyjít si tu na procházku. Protože satelity stojí (nebo spíš se 
rozvalují) uprostřed polí, ani vycházka za jejich hranice není nic moc. Dá se 
zajít do starší zástavby, do původní vesnice, ke které je městečko připojeno a 
kde jsou nějaká veřejná místa (náves s kapličkou a hospodou), ale nevím, jestli 
se tu člověk z nové zástavby může cítit dobře, nehledí na něj starousedlíci 
trochu mezi prsty jako na přivandrovalce a zbohatlíka, který jim narušil jejich 
zaběhané pořádky tím, že se zúčastnil proměny okolní krajiny? Moje představa 
o životě v satelitním městečku tedy je, že je to podobné jako na panelákovém 
sídlišti. Lidé tu spí v přihrádkách (jen jsou větší než v paneláku), obklopeni 
jednotvárností (i když je jednotvárná právě svou barevností) a jsou daleko od 
světa, který ke svému životu potřebují a musejí do něj tedy dojíždět. Spolu se 
nebaví, protože domů přijíždějí jen na noc a nemají tedy čas na návštěvy 
sousedů. Tedy, je to zástavbou vesnice a způsobem života a anonymitou 
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Rozhovor (k nalezení v příloze), který jsem vedla s rodinou, která 
v podobné nové zástavbě u Prahy už tři roky žije, mi některé mé domněnky 
potvrdil a jiné vyvrátil nebo upravil. Nevím, jestli to byla rodina právě typická 
pro satelitní městečko, to těžko soudit, pokud by se neudělal nějaký rozsáhlejší 
výzkum, ale informace od ní byly docela zajímavé. 

Předně, většina lidí, kteří tu žijí, nejsou typičtí zbohatlíci. Jsou to 
převážně rodiny s dětmi, sice s nadprůměrnými příjmy, ale ne nějak závratnými. 
Domy většinou splácejí hypotékou a pořídili si je, protože to byla nejjednodušší 
možnost, jak sehnat přiměřeně velký byt. Zbohatlíci v honosných zámcích se 
v satelitech také najdou, ale není jich tolik. Zahrádky jsou tak velké, že se na 
nich dá sedět a pít kafe a vejde se na ně i pískoviště, takže jsou poměrně 
funkční. Co se sousedů týče, někteří tu skutečně jen přespávají a ráno odjedou 
svým rychlým autem do Prahy, ale protože tu žijí rodiny s malými dětmi, je tu 
také spousta žen na mateřské dovolené a v domácnosti, které chodí se svými 
dětmi na procházky a hrát si k sousedům, tedy sousedé se spolu baví a 
navštěvují se a pořádají zahradní večírky. Se starousedlíky se sice moc nebaví, 
ale nepociťují z jejich strany ani zášť. Tedy, všechno je v pořádku. Tato rodina 
mi ale vyprávěla, že slyšeli o jiných podobných zástavbách, kde lidé žijí 
schovaní za svým plotem a nikoho ani nezdraví. (Je to informace ze třetí ruky, 
ale souhlasí s mou původní představou.) Tyto maminky si ale velmi stěžují na 
to, že není možné vybudovat zde pro děti hřiště nebo školku, protože obec, ke 
které patří, není ochotna se nově příchozími obyvateli zabývat. Bude ale asi 
muset, protože jich bude čím dál víc...! To, že tu chybí náměstí a parky, pociťují 
jako velký problém, protože tu opravdu není kam jít na procházku. Většina lidí 
dojíždí do města autobusem. To se týká také školních dětí, protože v obci, tedy 
v té staré, která se o satelitní městečko rozrostla, není dostatek možností a 
míst, to ani ve školce a do kroužků a podobně jezdí děti spíše do Prahy. Velmi 
negativní je také fakt, že jednak se v místě staví už velmi dlouho, neustále 
rostou nové domy, takže ti, kteří jsou už usazeni žijí v neustálém ruchu stavby 
a za druhé, není hotovo vše, co firma, která prodávala parcely naslibovala. 
Například chybí tu silnice, přestože byla slíbena smlouvou a firma se stále, už 
několik let, nemá k tomu, aby ji postavila. Lidé se tedy ke svým novým domům 
brodí už léta blátem. Docela rozhořčeně se tato rodina vyjadřovala o úrovni 
architektury v tomto místě. O její technické úrovni, tedy že některé domy jsou 
postaveny velmi špatně a odbytě, takže jim hrozí, že popraskají, ale i o estetice 
místních staveb. Byli znechuceni cirkusovou dekorací domů některých sousedů 
a nepřiměřeností jejich sídel, která jsou obrovská a do české krajiny se nehodí 
(dům, který jsem navštívila byl sice z katalogu, ale poměrně hezký, vlastně 
klasická česká chalupa, sice s francouzskými okny, ale neurážela). Vyjadřovali 
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se v tom smyslu, že stavění některých domů považují za bezohlednost 
k sousedům, kteří se na ně pak musejí koukat. 

Velmi mě zaujala jejich zmínka o vykrádání novostaveb. Prý je totiž 
skoro pravidlem, že domy jsou vykradené ještě než se do nich majitelé 
nastěhují. Zloději novostavby obcházejí a sledují, kam se instalují jaké drahé 
přístroje a pak je snadno, v obci, kde se lidé moc neznají a neustále se sem 
stěhují noví, ukradnou... 

Toto byla výpověď jen jedné rodiny, ale přestože potvrdila některé 
problémy, které se dají při pohledu zvenčí předpokládat a některé nové 
představila, v jejím světle se bydlení v satelitu nejeví jako nemožné a úplně 
nesmyslné, i když zdaleka ne ideální. (Můj hlavní argument proti je samozřejmě 
pořád ta spousta koncentrovaného nevkusu a kažení krajiny.) 
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4.7 Kultura 

citlivost a necitlivost k místu, tradici, v architektuře obecně, 
vkus a nevkus, kýč, obchody a stánky, morálka, stud, 
respekt, kultura společnosti, výchova, kulturní kapitál 

91 



Předmětem této kapitoly, uzavírající část o satelitních městečkách, by 
vlastně mělo být, jak je to možné, že se necháváme obklopovat něčím takovým, 
jako je jejich zástavba, a co se s tím dá dělat. 

I když se tu celou dobu jednalo o domy a urbanismus, není to jen 
problém architektury. Je to záležitost úrovně kultury a společnosti a jejího 
vzdělání vůbec. Jak už jsem psala, mnoho lidí dnes neví, co se jim vlastně líbí, 
co považují za hezké a co za ošklivé, za dobré nebo špatné. (Možná ani 
nevědí, že to nevědí.) Když si pak chtějí postavit dům, nevědí, jak by měl 
vypadat, jaký by ho vlastně chtěli. Nemají vyhraněný názor a tak tápou a chopí 
se katalogu s typovými domky, kde si stačí prostě vybrat. 

Nabídka katalogů je ale bohužel často zavádějící. Objevuje se v nich 
spousta domů, které se z nějakého důvodu pro účel, který mají plnit, jaksi 
nehodí. Vycházejí ze vzorů okoukaných někde v teplých krajích nebo naopak 
někde v polárních oblastech, tedy nevyhovují zdejšímu podnebí a tradici a jsou 
ozdobené spoustou vikýřů a arkýřů, balkónů a balustrád, které působí na 
rodinném domku poněkud směšně. Samozřejmě se tu najdou i poměrně 
umírněné projekty, ale ty exotické jsou bohužel pravděpodobné atraktivnější -
čemuž se ovšem do určité míry nelze divit, protože po letech, která tito lidé 
prožili v anonymních panelácích teď hledají něco, čím by se odlišili, něco, co by 
reprezentovalo jejich osobnost, i když jen tímto levným způsobem. Protože si 
ale všichni vybírají z podobných katalogů, kde se objevují podobná cingrlátka a 
houbovité střechy, nakonec mají všichni v nově postavené vesnici podobný 
dům a z anonymity paradoxně nevyjdou. Jen se z šedého paneláku přestěhují 
do duhového cirkusu, je otázkou, co je horší... Podle mě ten cirkus, připadá mi, 
že má na vkus člověka zhoubnější vliv, než strohá šeď! Problémem je, že o 
paneláku si nikdo nemyslí, že je hezký, ale na takový malý, současně-barokní 
zámeček je jeho majitel pyšný a myslí si, že postavil něco pěkného a obohatil 
tím sebe i své okolí. Proč si dům z katalogu v satelitní vesnici staví běžní lidé, 
je tedy do jisté míry pochopitelné, ale proč do něčeho podobného, ovšem 
mnohem nákladnějšího a tím pádem i nápadnějšího, investují i lidé majetní, 
kteří by si mohli dovolit zaplatit seriózního architekta a nechat si poradit, jaká 
stavba by byla pro dané místo a účely vhodná? 

Jsme obklopeni tolika věcmi, které jsou na velmi nízké úrovni, že je 
těžké si vůbec všimnout jejich ošklivosti, protože ta je samozřejmě relativní. Ať 
už se jedná o katalogovou produkci domků, nebo novou architekturu v centru 
města (mám na mysli všechny ty nové nákupní paláce, které v posledních 
letech v Praze vznikly a které jsou obrovské, ční nad okolní zástavbu, vystupují 
do ulice vše kolem zastiňují a navíc v ničem nekorespondují s původní 
architekturou místa). Většinová produkce čehokoli je opravdu nekvalitní a 
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nepěkná. Stačí se podívat na denní tisk a jeho grafickou úpravu. Nebo se projít 
centrem města... Obchůdky s nechutnými suvenýry (ruskými nebo orientálními) 
se střídají s obrovskými cedulemi „vše za...", které jsou bezohledně nalepené 
na fasádu domu. Vše je tak pouťové a pokleslé a dokonale to zastiňuje to, co 
by jinak bylo na historickém centru Prahy k obdivování. Hezké, kultivované a 
kvalitní je bohužel většinou méně nápadné než pozlátko a kýč a úpadek. Jsme 
zahlcováni nevkusem na každém kroku. Pro toho kdo hledá a je schopen 
nacházet kvalitní věci existuje samozřejmě i něco lepšího, ale to, abychom 
viděli to dobré právě vyžaduje vzdělání a rozhled. Toho nekvalitního a 
ošklivého kolem nás je tolik, že už nám to nevadí, že si toho ani nevšímáme, 
jsme otupělí...! Není to alarmující?! Člověk si zvykne i na šibenici, ale to přeci 
není dobře! 

To je samozřejmě záležitost výchovy, ale nejen výchovy v rodině nebo 
ve škole nebo v jiných výchovných institucích, ale celkového klimatu ve 
společnosti a v našem životním prostředí. 

Už jsem zmiňovala názor Adolfa Loose, že architekt má sloužit 
společnosti. Znamená to, že by měl dělat vše pro její dobro, vychovávat ji. 
Nemá pracovat pro sebe, ani ne jen pro svého bezprostředního klienta, ale 
musí brát ohled i na okolí stavby a na lidi, kteří budou chodit kolem a koukat na 
ni. Každá stavba je vlastně věcí veřejnou, takže ten, kdo si objednává dům i 
ten, kdo jej navrhuje a staví, mají zodpovědnost vůči celé společnosti. Svévole 
v případě architektury je nemorální. Morálním posláním architekta (a nejen 
toho, každého, kdo produkuje cokoli, co ovlivní velké množství lidí) je stavět 
kvalitní stavby technicky i esteticky a pokud zákazník neví, co chce nebo chce 
něco nesmyslného a nevhodného, usměrnit jej a navést jej k tomu, co je dobré 
a co ne. 
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5 Co na to děti 
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Tato poslední část mé práce se liší od všech předchozích. Především 
svým obsahem, protože popisuje, jak jsem se s tématem domova, architektury 
a satelitních městeček vyrovnala v práci s dětmi a studenty. Z toho plyne i 
trochu jiné uspořádání. Je rozdělena do čtyř kapitol, které nejsou eseje jako 
všechny předchozí, ale popis mých konkrétních činností, takže se k nim už 
nevážou klíčová slova, protože až doposud byla myšlena jako podklad pro 
vyučování, což se v této části stává bezpředmětným, protože se v podstatě 
jedná o popis realizace takového vyučování, při kterém vycházím právě z nich. 
Obojí pak, moje teoretické úvahy i projekt s dětmi, vznikaly současně. 

5.1 První kapitola popisuje moje předpoklady, východiska, záměry pro 
praktickou práci s danými tématy. Tedy, s čím jsem vstupovala k dětem na 
začátku, než jsme se pustili do práce. Je to vlastně to, o čem jsem psala až 
doposud, zde to jen shrnu a nasměruji více k didaktickému zpracování. 

5.2 Druhá kapitola už hovoří o malém výzkumu, který jsem provedla. Byly to 
malé sondy do myšlení dětí o architektuře, do jejich názorů na ni, na 
současnou výstavbu a na rodinný dům jakožto domov pro ně a jejich blízké. 
Těchto sond jsem udělala několik a popisuji zde tedy jaké výsledky jsem z nich 
vyvodila pro svou další práci, jak teoretickou, tak praktickou. 

5.3 Dále popisuji, jak vznikal můj didaktický projekt o architektuře, jakým 
vývojem prošel před svou realizací, jak probíhal, jaké byly reakce dětí a jaký 
výsledek. Projekt je rozdělen na jednotlivé úkoly včetně motivace k nim, které 
jsou stručně popsané tak, jak skutečně proběhly. Ke každému je přiložena 
fotografická dokumentace (pokud existuje). 

5.4 Poslední kapitola je zkrátka hodnocení a závěr celé části a úvaha o tom, 
jaký to celé mělo smysl pro mě, pro děti, případně jaký to bude mít význam pro 
toho, kdo si tuto práci možná přečte. 
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5.1 Záměr 
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Tato kapitola je vlastně volným pokračováním poslední kapitoly 
předchozí části, kde mluvím o nevkusu. Napravení této nevkusné situace, kdy 
jsme obklopeni kýči a kvůli nim nevidíme to, co je skutečně krásné a má 
nějakou hodnotu, by mělo být asi hlavním, i když neskutečně těžkým úkolem. 
Právě moje znechucení rozrůstajícími se satelitními vesnicemi a tedy kažením 
krajiny špatnou architekturou bylo hlavním důvodem, proč jsem vůbec začala 
psát tuto práci. Řekla jsem si, že je to téma, které by se mělo didakticky 
zpracovat právě proto, abychom děti upozornili na to, co tu vzniká a že by 
místo toho mohlo vznikat možná něco lepšího (co ale? snad lepší a dostupnější 
bytové domy ve městech?) a abychom si tedy (my, celá společnost) nezvykli na 
ten nevkus, který nás obklopuje. Už jsem mluvila o tom, že by se mohlo stát, že 
jej přestaneme vidět. Tak tomu je možná v případě oněch vilových čtvrtí ze 30. 
let, o kterých jsem v této práci už několikrát psala - tehdejším architektům 
připadaly nepřijatelné, ale my je dnes nepovažujeme za nic výjimečného, spíš 
se na ně koukáme jako na normální kvalitní a celkem pěkné domy, které do 
našich vesnic a měst patří a ničím neurážejí... 

Když si tak stěžuji na špatnou architekturu, je to možná trochu podobné 
19. století, kdy byli architekti nešťastní, z dobového stavitelství. Ne ale tak 
úplně, tenkrát to byli ti dobří architekti, kteří stavěly tu, z pohledu 19. století, 
špatnou, formální, historizující, zdobnou architekturu. Dnes existuje současná 
kvalitní architektura (trochu technicistní, puristická, mohli bychom říct 
novofunkcionalistická, a zároveň ekologická...), a le je vidět míň než ta špatná 
(v nenápadnosti je právě také částečně její vkusnost, ale samozřejmě ne 
výhradně, i neobvyklé a výrazné může být vkusné...). Kýč se dostává na místo 
kvality, tedy alespoň v našem povědomí, pokleslé katalogové domky se pro nás 
stávají tím, co se dnes staví (tedy alespoň pro širokou veřejnost to tak může 
být, pro ty, kdo se o architekturu nezajímají, i ti si totiž jistě všímají satelitních 
kolonií a pak si řeknou „Aha, tak takhle se dnes stavějí rodinné domy, to je teď 
architektura!"), protože zastíní to, co je skutečně přínosné, co je umění (i když 
architekturu bychom podle Loose za umění neměli považovat, tedy vlastně spíš 

ona by se jím neměla snažit být....). 
Takto by to tedy nešlo! Toto celé, otázka vkusu a nevkusu, morálky a 

zodpovědnosti, je sice problémem kultury a vzdělání všeobecně, ale přesto je 
užitečné mluvit o architektuře konkrétně a představit ji dětem. Ono se to 
samozřejmě děje, jistě každý učitel výtvarné výchovy se občas architekturou 
zabývá přinejmenším v dějinách umění (vývoj stavebních slohů se probírá i 
v dějepise dokonce jsem se setkala na gymnáziu s volitelným seminářem o 
architektuře kde se probíraly jak její dějiny, tak principy obecně. Já jsem dělala 
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vlastně něco podobného), ale patrně toho není nikdy dost (nikdy není dost 
vzdělávání a vzdělání obecně, v žádném oboru...). 

Původně jsem celou práci pojala ve vztahu k domovu, protože můj 
prvotní dojem byl, že tahle špatná architektura, tyhle městečka, nemůžou být 
domovem, tedy nemůžou plnit svou hlavní funkci. Považovala jsem je za 
přespávárny, anonymní, uniformní sídliště, děsila mě jejich všeobecná 
nekvalita... Každopádně svůj postoj k celému problému a také můj způsob 
uvažování o domově a architektuře ve vztahu k dětem a k vyučování jsem snad 
dostatečně a obsáhle popsala v celé této práci. 

Myslím, že děti by si měly uvědomit logické souvislosti ve vývoji 
architektury a co to vlastně architektura je, k čemu slouží, měli bychom je 
upozornit na to, co se kolem staví, přimět je k tomu, aby se koukaly kolem sebe 
a přemýšlely o tom co vidí, rozpoznaly kvalitu a pokud možno, až vyrostou, 
nepodporovaly a neprodukovaly podobné kýče, o jakých jsem mluvila. 
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5.2 Výzkum 
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Svoje pohnutky pro zabývání se satelitními městečky jsem už popsala. 
Rozhodla jsem se tedy, že vyzkouším, jak by se dané obsahy, tedy 
architektura, její kvalita a její vztah k domovu, daly představit dětem. Než jsem 
ale začala s nějakým výukovým projektem, chtěla jsem zjistit, jaký je názor dětí 
na tuto problematiku, co se jim vlastně v architektuře líbí a co ne, jak ji oni vidí, 
k čemu slouží podle nich a v čem by vlastně chtěli bydlet. Jaká je jejich 
představa domu jako domova, co je jejich dům snů. 

První moje sonda do dětského vkusu proběhla už na podzim 2002, kdy 
jsem byla ještě na samém začátku uvažování o tomto problému, bylo to ještě 
dřív, než se stal tématem mojí práce. Neměla jsem tedy tenkrát ještě skoro 
žádné podklady, nejsilnějším popudem k tomu, abych se tím s dětmi zabývala 
bylo mé rozhořčení nad tím, jak jsou současná satelitní městečka ošklivá a 
chtěla jsem vědět, proč si lidé vybírají tak nevkusné domy, jestli toto jsou domy 
jejich snů, jestli opravdu většina touží po nepovedené miniatuře barokního 
zámku nebo barevném prérijním domě s obloukovými okny. Jestli je to lidská 
přirozenost, chtít něco bohatě nazdobeného a zalíbení ve strohém, ale 
funkčním domě je podmíněno vzděláním a kultivovaností, nebo jestli je naopak 
přirozené upřednostňovat kvalitu a uměřenost a obdiv k pozlátku je dán 
zkažeností společnosti. Na to není jednoduché odpovědět, je to příliš 
komplikovaná otázka a vlastně asi není v mých silách ji zodpovědět a 
samozřejmě nebylo možné brát projevy dětí za nějaký důkaz. Každý člověk je 
ovlivňován tolika věcmi, že není možné určit, co je skutečně přirozené a co je 
podmíněné společností. 
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(Sonda č. 1) Přestože jsem předem věděla, že nebudu schopná vyvodit 
ze své sondy nějaký obecně platný výsledek, pokusila jsem se dozvědět, 
alespoň od malé skupiny dětí, jak to vidí. Byla to třída dětí kolem deseti let ze 
základní umělecké školy. Chtěla jsem po nich, aby vytvořili svůj dům snů. 
Povídali jsme si o rodinných domech, vyzvala jsem je, aby se zamysleli nad tím, 
jak by měl správný a funkční dům vypadat, aby vycházel vstříc všem potřebám 
svých obyvatel aby se v něm příjemně a pohodlně bydlelo a aby vypadal 
zároveň jedinečně. Úkolem pak bylo takový dům pro sebe nakreslit a barevně 
pojednat (použili k tomu tužky a tempery - nehledala jsem žádnou zajímavější a 
komplikovanější techniku, protože jsem hlavně chtěla získat co nejjasnější 
informaci a předpokládala jsem, že tímto způsobem budou děti moct vyjádřit 
skutečně jak si svůj dům představují, spíš než kdyby jej třeba vytvářely 
plasticky z nějakých různorodých materiálů). Byl to tedy úkol z výtvarného 
hlediska velmi nezajímavý, ale věřila jsem, že může mít nějakou informační 
hodnotu. Nechtěla jsem tím řešit žádný výtvarný problém, chtěla jsem jen děti 
přivést k tomu, aby o architektuře přemýšlely a zároveň to měla být sonda do 
jejich estetického cítění. Chtěla jsem vědět, jak si děti představují ideální dům, 
když jejich rodiče si staví směsi stylů ozdobené balkony, arkádami a zlatem, 
které vybírají podle fotek z katalogu. Pro inspiraci jsem jim ukázala knihy 
s fotografiemi rodinných domů (žádné růžové podnikatelské baroko). 

Dopadlo to tak, jak se asi dalo čekat, děti úkol docela bavil ale 
namalovaly právě ty barevné obloučky, mansardy a podobně, zkrátka typické 
podnikatelské baroko. Zkrátka jako když dítě maluje zámek, vylepšuje jej všemi 
zvláštními prvky, na které si vzpomene. Domky také zářily velmi pestrými 
barvami ale to bylo dáno i technikou, nebylo pro ně lehké namíchat z temper 
takové odstíny jaké by možná chtěli, možná nebyli zvyklí... Po namalování děti 
své domy vystřihly a na velkém papíře z nich postavily vesnici s náměstím a 
ulicemi a tuší a štětcem dokreslily zahrady a obyvatele. Tuto společnou práci 
při projektování vesnice si docela užily, ale žádnou trvalejší stopu v nich tato 
vyučovací hodina asi nezanechala a já jsem si z toho tedy mohla odnést 
poznatek že dětem se asi opravdu líbí ta masová katalogová produkce. Nebo 
si alespoň myslí, že se jim líbí, protože moc jiného nepoznaly a nikdo je na 
architekturu patrně nikdy neupozornil. 
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(Sonda č. 2) Na jaře 2005, tedy dlouhou dobu po tom, když jsem se už 
nějaký čas intenzivněji zabývala touto prací, jsem se konečně odhodlala 
realizovat vzdělávací program na toto téma, který měl ale v té době jen mlhavé 
obrysy. V té době jsem měla možnost učit celkem intenzivně na osmiletém 
gymnáziu v několika třídách různě staré studenty. Ještě než jsem jim začala 
předávat nějaké informace o architektuře a domově, považovala jsem za nutné 
opět zjistit, jak se oni sami v této oblasti orientují a z čeho tedy mohu vycházet 
a na čem mohu budovat celé vyučování. 

Dokud byli studenti ještě nepoznamenaní mým výkladem, vyzvala jsem 
je, k debatě na téma architektura a bydlení, do které jsem se snažila zasahovat 
co nejméně zavádějícím způsobem, což se mi asi úplně nepovedlo, protože 
mám dojem, že pro učitele je velmi snadné ovlivnit názor studenta, i když to 
třeba nemá v úmyslu. Studenti projevili o toto téma poměrně velký zájem a 
často se vyjadřovali docela kriticky a rozhořčeně. 

Následovala má druhá sonda do dětského vkusu, tentokrát jsem zvolila 
písemnou formu vyjádření, jakýsi velmi otevřený dotazník, vlastně jsem 
studenty nechala napsat eseje na dané téma. Připadalo mi, že tímto způsobem 
se nejspíše vyhnu nějakému navádění, které by hrozilo, kdybych se vyptávala 
příliš mnoha otázkami. Sondy se účastnilo 62 studentů, z toho 2 třídy sexty, 1 
kvinty a 1 primy. Dala jsem jim vybrat z hromady obrázků rodinných domů, 
které jsem vystříhala z časopisů realitních kanceláří, nejméně dva různé domy, 
které je nějakým způsobem zaujaly a vyzvala jsem je, aby ke každému z nich 
napsali, jaké má ten daný dům podle nich výhody a nevýhody, co se jim na 
něm líbí nebo nelíbí, čím je zaujal, případně, kdo v něm bydlí. Domy byly 
vybrány v podstatě náhodně, nebyly to jen novostavby, i když těch bylo nejvíc, 
objevovaly se mezi nimi i domy postavené někdy ve 30. nebo 60. letech. Nebyl 
to žádný mnou usměrňovaný výběr, bylo to zkrátka to, co realitní kanceláře 
nabízejí k prodeji. Většina studentů se k tomuto zadání postavila celkem 
zodpovědně (až na několik výjimek, především v primé...), a toto je shrnutí 
jejich výpovědí. 

Neměla jsem moc představu o tom, co se z těchto eseji mohu dozvědět 
a jako inspiraci při jejich vyhodnocování jsem použila knihu amerických autorů 
Corbinové a Strausse Základy kvalitativního výzkumu (33). Jejich zakotvená 
teorie se ale pro můj malý výzkum tak úplně nehodila, oni ji vždy používali 
k vyhodnocení nějakého procesu, zatímco v mém případě se jednalo spíše jen 
o momentální stav. Přesto mi pomohla jejich metoda nalézání různých kategorií 
výpovědí a určování kategorií nadřazených a hledání kategorie centrální. 
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(Kategorie) Začala jsem tím, že jsem jejich hodnocení domů rozdělila na 
kladné a záporné. Výsledkem bylo, že záporné výroky výrazně převažovaly, 
někteří nenapsali o vybraných domech vůbec nic pozitivního (už při diskusi bylí 
velmi kritičtí...). Velmi často používali slovo příliš nebo předponu pře-
(přeplácaný, přehnaný, přearanžovaný) objevilo se dokonce přespříliš. Tedy 
zdálo se jim často, že něčeho je až moc, víc, než by mělo nebo naopak míň, 
například příliš mnoho nebo příliš málo oken, dům je moc velký, rodina 
nepotřebuje tolik pokojů atd. Nejvíce jim tedy vadila nepřiměřenost ať už 
velikosti, použitých materiálů, nebo zasazení do okolí. Jako centrální kategorii 
jsem tedy zvolila „přiměřenost", protože to je to, co studenti od domů nejvíce 
očekávali, co hodnotili jako nejdůležitější. Přiměřenost vlastně znamená, že věc 
vyhovuje všem potřebám, ale nezachází do extrémů, nenabízí nějaký přehnaný 
komfort a vyhovuje většinovému vkusu. Přiměřené je vlastně vkusné. Dalo by 
se také říct hezké. Tedy něco příjemného, co se nijak nevymyká. Touto 
přiměřeností pak hodnotili dům v těchto kategoriích - materiály, části stavby, 
obyvatelé, okolí. Pohlíželi na ně z hlediska přiměřenosti vztahů a poměrů 
(přiměřenost v sobě nese vztahy a poměry) v rámci těchto kategorií z hlediska 
jejich estetičnosti a praktičnosti. Tedy, centrální kategorií byla přiměřenost 
(hezkost) vztahů a poměrů a kategoriemi podřazenými estetičnost a 
praktičnost a ty se vztahovaly k materiálům, částem stavby, obyvatelům a okolí. 
V tom se tedy v podstatě shodovali s tím, podle čeho jsem hodnotila domy 
v této práci já. 

(Výsledek) Jak už jsem řekla, studenti byli většinou kritičtí, jen málo 
domů se jim líbilo, ale pokud se přece jen o nějakém vyjádřili ve smyslu, že by 
si dokázali představit, že v něm bydlí, byl to dům, který by se dal jednoduše 
popsat slovem chaloupka. Tedy domek střední velikosti (tedy přiměřeně velká) 
pro čtyři lidi (ideální rodina), se sedlovou střechou, na kterém se objevuje 
kombinace dřeva a omítky, s garáží a bazénem a dost velkou zahradou se 
vzrostlými stromy. Svědčí to zřejmě o tom, že studenti brali v potaz jednak to, 
co by si asi mohla ne zrovna bohatá rodina dovolit, ale patrně i to, co 
v podstatě následuje zdejší tradici. V jejich hodnoceních se totiž u některých 
exoticky vypadajících domů objevovaly rozhořčené názory že takový dům patří 
někam k moři a ne do české krajiny, že je „moc zahraniční". To co si vybrali 
jako svůj dům byla opravdu víceméně chalupa, i když s arkýřem či vikýřem, ale 
základní tvar byl celkem tradiční. V tom se právě projevuje ta přiměřenost. 
Přiměřenost k velikosti rodiny, předpokládaným finančním možnostem, okolí... 
Je zajímavé že odmítali jak domy příliš zdobené a komplikované, tak i strohé 
krychle a vybrali si střední cestu, v podstatě nenápadný domek. Touzi tedy asi 
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po tom, aby všechno bylo prostě v pořádku, normální, nechtějí žádným 
způsobem vybočovat (ale ten arkýřek a bazén by si také neodpustili, bazén je, 
stejně jako vlastní rodinný dům symbolem takového malého luxusu...) 

Výsledkem tedy je, že studenti domy hodnotili poměrně racionálně a 
skutečně brali v potaz mnoho různých důležitých aspektů bydlení v rodinném 
domě. 

(Některé výrazy, které studenti ve svých esejích použili) Jací jsou asi 
obyvatelé, k čemu dům přirovnat?: Barbíny, obézní lidé, domeček pro kýčovitou 
rodinku, hobiti nora, zbohatlíci, hobiti, rozšířená rodina se zvířetem, dvorní 
dáma, šlechtic, někdo chudší - žádné „zvíře", pohřební ústav, Silák Old 
Shatterhand, thymolinový úsměv, Beverly Hills 902 10, dům pro panenky, 
kariéristi, dům pro babičku milionáře, komunistická stavba, zástavba Krkonoš, 
Španělsko nebo Chorvatsko, japonská zahrada, Itálie, portugalsko, jih, 
Švédsko, anglický styl, Rakousko, přímořský jih Evropy, Loosova vila, vila z 20. 
let, americká idilická stavba, anglická zahrada, moc zahraniční, hodí se do 
Prahy? 
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S-íâ iô  irya ýťki« ploše O, t̂ího-fvy} -tôt» t ^ f 
U? -tö«^ , po S^ihciStfí-w! ^ n q +o 
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5.3 Projekt 
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Mým původním cílem byl, jak už jsem napsala, výukový program pro děti, 
jehož výsledek měl být, že si tyto děti v budoucnu nepostaví ošklivý a nekvalitní 
dům, ale takový, který by byl přínosem pro ně i pro okolí. Toho ale asi nejde 
dosáhnout jedním projektem (protože vkus a soudnost jsou podmíněny příliš 
mnoha různými věcmi) a proto jsem se smířila s tím, že dětem pouze 
představím problematiku domova a jeho vztahu k architektuře a budu doufat, 
že tím alespoň částečně přispěji k jejich vzdělání a výchově. 

Celá tato práce nabízí různé pohledy na toto téma a může snad být 
alespoň trochu vodítkem pro toho, kdo by měl zájem se jím zabývat. Je to téma, 
které se týká mnoha disciplin a mohlo by být vyučováno jako součást mnoha 
školních předmětů (výtvarné výchovy, rodinné, občanské, dějepisu, 
společenských věd...). Pokud by mělo být zpracováno v celé své složitosti, byl 
by to projekt na mnoho let. Já jsem proto zvolila jen část, která mi připadala 
v dané chvíli nosná a během necelých dvou měsíců jsem ji odučila v několika 
třídách gymnázia Jana Keplera v Praze na Pohořelci. Nejprve jsem dětem 
nabídla, aby se k problematice současné architektury vyjádřily samy už 
popsaným volným dotazníkem, který mi posloužil k základní orientaci 
v názorech dětí určitého věku. 

Rozhodla jsem se, že nejefektivnějším dílčím tématem pro tak krátký 
čas, který jsem měla k dispozici, bude architektura a její funkce proto, že je to 
téma na jednu stranu docela obecné, od kterého se odvíjí další, která jsem 
popsala ve své práci (nemělo by asi smysl, zčistajasna bez předchozí přípravy 
začít dětem vykládat něco o satelitních vesnicích a jejich špatném vlivu na 
krajinu nebo o dalších, trochu kontroverzních tématech, která se s tím pojí a 
která jsem zde popsala) a na druhou stranu není tak abstraktní jako téma 
domov, které jsem zde pojala docela filosoficky a které by, alespoň v mém 
podání (možná někdo jiný by se s ním vypořádal jinak...) patrně dopadlo tak, že 
bychom pouze velmi dlouho diskutovali na teoretické rovině a k nějaké 
výtvarné činnosti bychom se dostali až když už bych musela jejich školu zase 
opustit. Rozhodla jsem se tedy začít architekturou obecně jako základem pro 
další práci, i když jsem na začátku rozhodně nevěděla, kam až se dostaneme. 

Vycházela jsem převážně z kapitoly této práce 3.1 Architektura a její 
funkce a sestavila podle ní sérii výtvarných úkolů, které jsem pak s dětmi 
realizovala. Při přípravě jsem v sobě objevila značný sklon k abstrakci a podle 
toho také moje úkoly dopadly. Svůj program o architektuře jsem tedy nakonec 
omezila na tyto základní problémy - prostor, hmota, konstrukce a struktura, 
funkce a pro zlidštění jsem chtěla celý program zakončit ^ tématem vztah 
člověka a architektury (tedy vlastně jsme se dostali tímto způsobem k tématu 
domova), kdy jsme probrali funkce architektury a rodinného domu a prostředí 
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jakožto vizitku svého obyvatele (to poslední se vztahuje spíše ke kapitolám 
2.4Domov a lidé a 3.6 Domov jako vizitka), ale výsledkem byl také úkol 
poněkud abstraktní. Popíšu teď celý program, který jsem s dětmi realizovala, 
přičemž ale nepoužiji klasický rozpis přípravy vyučovací hodiny výtvarné 
výchovy. Přiblížím jen heslovitě (i když docela obsáhle) motivaci (která vychází 
z už zmíněných kapitol mé práce) a zadání jednotlivých úkolů. Významnou roli 
tu hrála teorie a diskuse a názory dětí a většina výtvarných prací, které jsme 
vytvořili byla spíše koncepční, nebyl hlavní skutečně hmotný výsledek, ale 
pochopení daného problému. Ne všechny úkoly dělaly všechny ročníky, které 
jsem učila, což bylo dáno jejich odjezdy na sportovní kursy a podobné. Výklad 
jsem se vždy snažila přizpůsobit věku studentů. Za popisem úkolu vždy uvedu, 
s kterým ročníkem jsem jej realizovala. 

1) Úvodní hodina 
Již popsaný dotazník a následná diskuse, do které jsem vstupovala a 
upozorňovala studenty na různá dílčí témata, která se podrobněji rozebraná 
objevují v mé práci. Mluvili jsme o tomto: Domov, jeho význam, funkce, jak jsou 
tyto funkce naplňovány, různé způsoby bydlení, bydlení ve vztahu k prostředí, 
způsobu života - historický vývoj, podnebí, proměny společnosti, rodiny, 
způsobu obživy. Život ve městě a na vsi, vznik osad, měst, urbanismus, 
uspořádání tradičních sídel - náměstí, radnice, kostely - dominanty, jasnost 
uspořádání - snadná orientace... Umístění v krajině (kostelíky na kopci, hrady, 
výhledy na panská sídla, a pod.). Budování měst na zeleném drnu - oddělení 
nebo naopak prolínání obytných čtvrtí s pracovní (průmyslovou?), kulturní, 
společenskou, výchovnou částí sídla, doprava (zakládání měst ve středověku, 
pevnostní města - Terezín, Josefov, návrhy měst ruských konstruktivistů, Le 
Corbusiera, Brazílie, Zlínská dělnická čtvrť...) Rekreační oblasti, zahradní 
města. Kam zařadit současná satelitní městečka? Současná architektura -
jakých staveb v Praze si děti v poslední době všimly, co se jim líbí a co ne, 
proč? Jak skloubit novou zástavbu se starou, je možné postavit skleňák vedle 
baroka? Proporce, tvary, materiály... 
(prima, kvinta, sexta) 
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2) Prostor v architektuře 
Prostor jako základní prvek v architektuře - pozměnění, zdůraznění, 

vymezení prostoru jako nejpůvodnější a základní funkce architektury. Vnitřní a 
vnější prostor v architektuře, jejich vztah - jak se oddělují, prolínají, jak se 
v sobě vzájemně odrážejí, nebo naopak absence vnějšího (štoly, jeskyně, 
skalní chrámy, metro...) nebo vnitřního prostoru (monumenty, památníky, 
architektonické řešení venkovních prostorů - schodiště a pod.) Proměny pojetí 
prostoru v dějinách stavebnictví - chýše a megalitické stavby, starověké 
monumentální stavby - chrámové komplexy, pyramidy, vzdušné antické stavby, 
křesťanské stavby - malý vnitřní prostor rotundy, zdůraznění prostoru 
v gotických chrámech, harmonie v renesanci, prolínání prostorů v baroku, 
prostor v moderní architektuře (funkcionalismus - variabilita, prolínání...) 

Každý student si v celé budově školy vybral nějaký prostor, který mu 
připadal něčím zajímavý, tím, že se mu líbil nebo mu na něm něco vadilo, byl to 
prostor úzký, uzavřený, nebo otevřený, vysoký, velký, členěný nebo ne, 
docházelo tu k zajímavému prolínání prostorů, křížily se tu různé směry nebo 
se tu prostupoval vnitřní prostor s vnějším ... Pomocí papíru a provázku se 
pokusili tento prostor nějak pozměnit nebo zdůraznit, napravit jeho chybu 
(přílišnou uzavřenost nebo otevřenost) nebo naopak jeho vlastnost podpořit... 
Každý měl být schopný ostatním vysvětlit, co jej na daném prostoru zaujalo a 
jak jej pozměnil a obhájit svou realizaci... 
(kvinta, sexta) 
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3) hmota v architektuře 
Hmota samozřejmě souvisí s prostorem - opět průlet celými dějinami 

architektury, tentokrát s ohledem na hmotu a objemy a proporce... 

Z nabídky fotografií nejrůznějších staveb z různých období si každý 
vybral jednu a pokusil se z papíru vyrobit jednoduchý model, který znázorňoval 
hlavní hmoty a proporce dané stavby, které jsou pro ni typické. Nejednalo se o 
zmenšenou kopii stavby, ale o uvědomění si proporcí a toho, čím je stavba 
charakteristická a o zjednodušené vyjádření těchto prvků. Model měl být co 
nejjednodušší, ale zároveň výstižný a studenti se měli pokusit použít opravdu 
originální (ale jednoduché) konstrukční řešení - prostřihávání, prostrkávání, 
křížení, ohýbání, skládání atd. papíru... Byla to jen malá etuda na jednu hodinu, 
(prima, sexta) 
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4) konstrukce, materiál a struktura 
Opět nahlédnutí do celé historie stavebních materiálů a konstrukcí -

rákosí, dřevo, hlína, cihly, kámen, železo, beton, sklo - proplétání, skládání 
prvků, montování - architrávový systém, klenba valená, křížová, oblouk, 
lomený oblouk, gotický opěrný systém, kopule, konstrukce ze železa 
(Eifelovka...) 
Jak materiál a konstrukce stavby ovlivňují její vnější strukturu - přežívání 
vnějších prvků ze starších způsobů konstrukce a použití materiálu -
samoúčelné, jen jako dekorace nebo možná pro dodání důvěryhodnosti dané 
stavbě (např. u starověkých egyptských nebo mezopotámských staveb dělení 
zdi sloupky přežívající ze staršího způsobu stavby z rákosu, u kamenných nebo 
cihlových staveb ale bezúčelné, podobně prvky antických chrámů přežívající 
z časů dřevěných konstrukcí, nebo sokly a bosáž renesančních paláců, sloupy, 
pilastry a římsy, či obezdívání a ukrývání prvních železobetonových konstrukcí) 
přežívání historizujících prvků v dekoraci... 

a) Hledání materiálů s různou povrchovou strukturou - frotáže -
sestavení co nejbohatšího vzorníku... 

b) Konstrukce z různých materiálů - špejlí, dřívek, kartiček, kelímků, 
kostek, Lega a jiných stavebnic - opakování prvků - vytváření pravidelné 
struktury - obměny struktury různým kladením, natáčením... 
(prima, kvinta, sexta) 
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5) Funkce architektury 
Funkce architektury, funkce domu, vymezení prostoru, jako základní 

funkce architektury, ochrana před přírodními vlivy, před zimou, deštěm, 
ochrana před zvířaty a ostatními lidmi, ochrana majetku, soukromí, 
reprezentativní funkce 
Nahlédnutí do dějin architektury od pravěku po současnost z tohoto hlediska -
jak se vyvíjelo obydlí, které funkce byly kdy zdůrazňované, jak se mění funkce 
architektury v čase, v různých klimatických podmínkách, prvky architektury a 
jejich funkce - proměny tvarů, konstrukce, dekorace atd. vzhledem k funkci 
stavby. 

K tomuto tématu se vztahovaly dva různé úkoly provedené ve dvou 
skupinách dětí, jeden jednodušší a časově méně náročný, druhý 
komplikovanější, tentokrát dokonce s trvanlivým výtvarným výsledkem. 

a) Každý sepsal seznam alespoň pěti funkcí, které může splňovat 
rodinný dům - mohlo se jednat i o banální nebo poměrně absurdní věci. Poté 
každý svůj seznam rozstříhal na jednotlivé položky, všechny se daly na 
hromádku a každý si opět vybral stejný počet ústřižků jaký vložil... Nikdo neměl 
mít své vlastní ústřižky. Tak se každé dítě stalo architektem, který měl 
konkrétní zadání na rodinný dům od zákazníka a musel se snažit jeho 
požadavkům maximálně a originálně vyhovět... 
Každý tedy následně navrhl dům, který všechny tyto náhodně vybrané funkce 
splňoval, a načrtnul jej , doplnil popisky, atd. Opět mohlo být pojetí jednotlivých 
funkcí absurdní - děti se nemusely omezovat reálnou proveditelností návrhu, 
takže například funkce „ochrana proti dešti" mohla být vyjádřena velikým 
deštníkem místo střechy a podobně... 
(prima) 

b)Děti se rozdělily do dvojic, přičemž každá představovala manželský 
pár. Děti se domluvily, kdo z nich je manžel a kdo manželka a vymyslely si, 
jaké má kdo z nich povolní, jaké koníčky, kolik mají dětí, jaká zvířata atd. a vše 
sepsaly. Poté se každý pár domluvil na tom, jaký by jim vyhovoval společný 
rodinný dům, který by naplňoval všechny jejich potřeby a navrhl jej, nejprve 
v náčrtku a posléze jej realizovaly jako koláž z barevných papírů a doplnily 
popisky, případně plánky domu. 
(prima) 
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6) Vztah člověka a jeho prostředí 
Domov jako vizitka, člověk se sice přizpůsobuje svému okolí, ale také 

své okolí velmi výrazně přizpůsobuje sobě, otiskuje se do něj jeho osobnost, při 
návštěvě domácnosti, pokoje, můžeme hádat, kdo tu bydlí, jaký je, jaké má 
zájmy apod. Jak se osobnost člověka odráží v prostředí, ve kterém žije, co 
můžeme z domova vyčíst o jeho obyvatelích, co o sobě sdělujeme okolí svým 
domem, oknem... 

Tento úkol sice původně vyšel z tématu domu, bytu, domova a jejich 
vztahu k obyvateli, ale nakonec se posunul někam úplně jinam. Původní úkol 
měl být následující. Studenti si měli přinést nejrůznější předměty, které někde 
doma nebo kdekoli jinde našli, posbírali a měli se pokusit vytvořit z nich 
asambláž znázorňující prostředí člověka jako jeho odraz - obraz, měli si o něm 
vymyslet příběh... Protože si toho ale moc nepřinesli, někteří si nepřinesli nic, 
rozhodla jsem se zadání operativně změnit a studenti tedy vytvářeli technikou 
koláže abstraktní kompozice do čtvercového formátu z omezeného množství 
různých geometrických prvků a barev. Každý vytvořil čtyři koláže, které měly 
znázorňovat prostředí čtyř osob čtyř různých temperamentů podle Hyppokrata 
(o kterých se učili předtím v psychologii). No, takže nakonec to s domovem a 
architekturou nemělo moc společného, ale dopadlo to asi lépe než by byly 
dopadly asambláže. (Tento úkol bohužel nemám zdokumentovaný.) 
(kvinta, sexta) 
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Tím jsme v podstatě uzavřeli a skončili celý projekt týkající se 
architektury. Myslím, že to ve studentech zanechalo nějakou stopu a že si 
uvědomili, co všechno architektura obnáší, i když těžko říct, jestli to bude 
někdy v budoucnu mít nějaký efekt. Docela je překvapilo toto téma, protože se 
skutečně v rámci výtvarné výchovy probírá jen málo a když, tak se jedná spíš o 
lepení domečků z krabiček od léků a vytváření nějakých fantaskních staveb. Já 
jsem to pojala myslím dost vážně a studenty asi docela udivilo, že v tak 
abstraktní rovině. Připadalo jim docela divné hrát si při výtvarné výchově 
s Legem, ale já věřím, že to bylo užitečné. 

(Po skončení tohoto projektu jsme začali dělat něco docela jiného, a to 
ilustrace k pohádce. Studenti se snažili opravdu vyprávět kresbou příběhy a 
popsat prostředí. Při tom jsem zjistila, že jim dělá problémy vyjádření prostoru 
pomocí lineární perspektivy, někteří se mě ptali, jak mají nakreslit ten stůl 
apod., a proto jsem jim vysvětlila její zákonitosti a nechala je je ověřit při kresbě 
podle skutečnosti v prostorách školy. Myslím, že to, že si museli při kreslení 
skutečně pečlivě prohlédnout, jak je budova postavena a uvědomit si 
prostorové vztahy, také pomohlo jejich pochopení základních problémů 
v architektuře kterými jsme se předtím zabývali, (sexta)) 
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5.4 Závěr 
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Tímto uzavírám poslední část této práce. Jenom tu, protože všechny 
předchozí, teoretické byly vlastně přípravou na ni, byly to poměrně samostatné 
eseje, které by se propojily až při vyučovacím procesu, což jsem já, vzhledem 
k tomu, že by to byla záležitost dost dlouhodobá, neudělala. 

Jaký to celé tedy mělo smysl? Pro mě ten, že jsem se snad nějak 
vyrovnala s existencí satelitních kolonií, přes svůj počáteční výhradně negativní 
postoj jsem objevila, že mají i určité klady (nebo relativní klady - jako 
dostupnost bydlení pro rodiny s dětmi...), které částečně ospravedlňují jejich 
existenci, ale jejich nízkou kvalitu omlouvají jen málo. 

Dětem, se kterými jsem o problematice rodinných domů, domova a 
architektury mluvila a tvořila jsem s nimi, jsem snad nabídla námět k zamyšlení 
nad jedním z aspektů současného života a zároveň jim ukázala, jak by mohly 
na architekturu a její vztah k domovu pohlížet a skutečně si jí všímat a být 
schopné ji hodnotit. To je samozřejmě záležitost komplikovaná, takže doufám, 
že když už jsem toto své přání nenaplnila úplně, alespoň jsem kjeho naplnění 
trochu přispěla. 

Doufám, že tomu, kdo si tuto práci přečetl s úmyslem zabývat se těmito 
nebo podobnými tématy v práci s dětmi, jsem poskytla alespoň nějakou 
inspiraci pro jeho činnost. A tím jsem snad nepatrně prospěla i celé 
společnosti, která třeba pochopí, že záleží na tom, jaké rodinné domy si staví a 
nebude se tedy už dále zahlcovat růžovým podnikatelským barokem nebo 
třeba něčím ještě horším, co by mohlo přijít, kdybychom vzdali snahu 
vychovávat ji k soudnosti a umění rozpoznat kvalitu od kýče. 
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Fortuna Fenix Orion Victoria Aktual Alfa 

Apollo Arie Atlas Atraktiv Bahamy Beta 

Delta Dynamik Dominant Domino Duo 

Duet Eso Estet Forte Galaxie Galant 

Generace Grand Havaj Hit Champion 

Ideal Imperial Impuls Junior Legenda 

Lexus Linea Lotos Olymp Olympic Opál 

Optimal Panama Panorama Perla Pierot 

Pluto Polo Praktik Prima Romance 

Rubín Safir Smart Sonata Star Styl 

Sunny Trumf Twist Uno Viola Bungalow 

Comfort Dual Elegant Exclusiv Harmonie 

Horizont Klassik Kompakt Milénium Nova 

Porto Premier Premium Prestige Riviera 

Trend Variant Rostoucí dům Helios Vila Dům 

Quatro Classic Luxus Royal Landhaus 

Ukázka názvů typových domků 



Rozhovor s Ing. arch. Evou Výletovou, Památkový ústav pro střední 
Čechy, podzim 2003 

(Já - já, Š. Lachnitová 
Ing. E. - Ing. arch. Eva Výletová) 

Já: Já se zajímám o novodobou zástavbu v satelitních městečkách a ráda bych 
znala názor vás, architektky a památkářky... 

Ing.E.: No, existují novostavby - já budu mluvit o novostavbách, protože to je 
v podstatě to, co tě zajímá... Jsou to stavby postavené v devadesátých letech 
minulého a na začátku tohoto století, tedy jsou individuálně projektované. 
Většinou jsou jejich autory opravdu architekti, kteří jsou na to školení, mají 
nějaký architektonický názor a jsou schopní tento názor nabídnout i vlastníkovi. 
Teď totiž začíná trend toho, že architekt podléhá diktátu peněz, ale pokud je 
architekt trochu inteligentní a investor také, snaží se jej architekt trochu 
směřovat. Může mu, řekněme, ukázat příklady co je dobře a co je špatně, když 
má investor nějaký trochu pomýlený názor. Protože ten samozřejmě může být 
zmatený, může to být člověk, který tomu nerozumí a chce zjistit co je dobře a 
co špatně. V architektuře je totiž řada zákonitostí, kompozičních, 
materiálových, které jsou estetické, ale lze je zařadit jen do určité posloupnosti. 
Tak je to v kvalitní architektuře. A pak jsou tu projekty rodinných domů, tedy 
když mluvím jen o rodinných domech a ne o velkých budovách nebo zástavbě. 
To jsou v podstatě typové projekty spíš pro středně finančně založenou 
skupinu lidí, teď mluvím jenom o normálních domech, to znamená 
jednoposchoďových. To jsou vlastně domy na klíč, což znamená, že majitel si 
koupí většinou pozemek a vybere si dům z katalogu. Co se týče těchto domů, 
z architektonického hlediska jsou většinou projektované tak, aby byly funkční a 
už se nehledí na to, jestli je to esteticky hezké nebo není. Používá se tam 
maximum moderního materiálu - a také levnějších, což jsou plasty. To jsou pak 

sendvičové stavby... 

Já: Co to znamená? 
Ing E ' Sendvičové stavby? Ty už nejsou z cihel, jak je obvyklé, ale zeď je 
složená z různých materiálů - jako z dřevotřísky, izolace, to celé je zalité 
betonem takže je to vlastně monolit. Staví se tak, aby byla cena co nejvíc 
sražená 'aby takový j e d n o p o d l a ž n í domek stál tak milion čtyřicet tisíc, což je 
v podstatě ta levnější varianta, protože individuálně projektované domy jsou 



podstatně dražší. U těch se platí jednak projekt a jednak zhotovení. Na to se 
musí najmout stavební firma. Už to zkrátka není na klíč. to znamená, že 
všechny tyhle typovky jsou teď dané poptávkou po rodinných domech. Já tomu 
říkám bytové domy, protože ony opravdu nahrazují spíš byty - jednopodlažní, 
ale byly opravdu třeba i levnější. Potom se moc nehledí na to, jestli je to hezké 
nebo ne, ale jestli je to maximálně funkční. Proto říkám, že to nejsou vily pro 
zbohatlíky, ale jsou to lidé, úplně normální, střední třídy, mladí, kteří chtějí 
rychle, nebo ani ne rychle, ale kteří by chtěli vůbec bydlet. Platí to většinou 
z hypoték, ze stavebních spoření... A co se týče těch bohatých, tak to bych 
řekla, že to jsou potom ti osvícení, kteří si začínají všímat staré zástavby a jsou 
ochotní pustit se do rekonstrukcí malých ale starých domů. Třeba zámečků, 
panských sídel - ty se teď opravují... Klasicistní, větší, kolem deseti místností. 
Když tedy ti „bohatší" se chopí rekonstrukce, velmi dobře se s nimi pracuje. 
Anebo jsou tu takoví, kteří chtějí jenom to nové, něco nového, svého, no, a 
chtějí to pojmout velkolepě! Já bych řekla, že je to takový absurdní 
manýrismus. Oni si berou, nebo vlastně vybírají z katalogu, protože architekt 
jim musí něco nabídnout. No, a teď, co se dá do takové vila zakomponovat? 
Tak třeba balustráda, na takovém domě zkrátka musí být kus barokní 
balustrády, ale oni ji prsknou někam, kam by ji v baroku nikdy nedali, protože 
alustrády ty byly většinou nástup na zahradu. Ale oni to dají nahoru na atiku, oi 
vytrhávají kusy ze staré architektury - barokní, klasicistní kusy, prvky, a to 
úplně nesmyslně a dávají je na ty nové domy, které ale mají bohužel jinou 
proporci. K tomu řeknu příklad. V Berouně je Dusilova vila. Je to opravdu 
autorská vila z konce devatenáctého století od Antonína Wiehla, to je 
představitel české renesance, je to takové italizující, nicméně hrozně pěkné, 
opravdu... Má to vevnitř výzdobu, nástěnné malby, tapety, parkety, je to hrozně 
hezká stavba. Bude se teď pronajímat firmě Tipsport, což jsou většinou docela 
zámožní pánové, ale co se týče estetiky, jejich úroveň je téměř na nule. Nuže, 
jeden z nich si řekl, že si postaví kopii Dusilovy vily, ale to, co vzniklo je 
bohužel paskvil On' to totiž nechtěl dvoupodlažní, jenomže si představte, že 
máte jedno podlaží a na tom mansardovou střechu, to je... to si jen říkáte, co to 
je? Dávají si tam vikýře, ale většinou to má jine proporce, používají jiný 
materiál, plastová okna, která zmenší.... 

Já- To ie pravda mě připadá, že většina těch nových domů vypadá jako houby. 
Je to jenom přízemí a nad tím obrovská střecha - právě například 
mansardová... 



Ing.E.: To je prvek z barokní klasicistní architektury, který se lidem líbí a který 
je i docela funkční, co se týče obydleného podkroví... Ono se to v současnosti 
tak roubuje... 

Já: Ale dům jako krabice je přeci mnohem praktičtější, nebo není? 

Ing.E.: Krabice také není to ono, krabice má rovnou střechu, která se ne zas až 
tak špatně izoluje, ale špatně se opravuje - tedy ta izolace. Skoro nikdo nechce 
rovné střechy, protože z nich někam musí odtékat voda, člověk se musí starat, 
jestli někam nezatéká - tedy rovná střecha je investory odmítaná - architekti by 
ji rádi postavili, ale... 

Já: Kdosi mi vyprávěl, že jejich syn si postavil takovýhle načlnčaný dům na klíč 
a dcera si nechala postavit dům od architekta na míru a synovi se po roce 
rozpadl, tedy objevily se praskliny a tak, takže musel dům opravovat a znovu 
izolovat - takže, dcera sice na začátku investovala víc, ale nakonec se jí to 
vyplatilo... Jsou tyhle domy opravdu tak nekvalitní? 

Ing. E.: No, vždyť to říkám, novostavby na klíč jsou montované, probíhají tam 
suché procesy, tedy není to takové to tradiční poctivé řemeslo. Ony ani 
všechny stavební firmy neovládají ty mokré procesy, ty klasické zednické práce 
tak, aby se to nepropadlo... Platí tu zákonitosti, jako že se vykopou základy, na 
ně se postaví zdi, pak se postaví strop... Ale tyhle montované stavby, ty se 
postaví třeba jen na betonové desky, což tedy nevadí, ale když se to začne 
kombinovat s mokrými procesy, pak se třeba některé části nemohou spojit s tou 
podstavou, takže se to nakonec všechno sešroubuje - a tyhle šroubované 
spoje, to jsou rozebíratelné spoje, takže to pak může začít praskat... 
A pak je tu ještě jedna věc, když se totiž používají ty mokré procesy, tak se 
používají také tradiční materiály, jejichž roztažnost je pořád přibližně stejná, ale 
u těch různorodých umělých materiálů jako jsou ty různé izolace, dřeva, mezi 
tím beton v tom plastová okna... tady už je roztažnost příliš různá - zeď pak 
pracuje velmi nehomogenně, takže se v ní můžou objevit různé praskliny, pak 
je tu otázka rosných bodů - ten rosný bod bude pak asi někde uprostřed stěny, 
ale to by nemělo být to se všechno musí spočítat, když je to špatně, tak to 
potom uvnitř té zdi začne vlhnout a a hrozí nebezpečí právě třeba těch 
prasklin To uvádím příklad těchto neklasických sendvičových staveb - ale 
všechny nemusí být špatné, tak řekněme těch rychlých staveb, u kterých třeba 
ani není stavební dozor autora, projektanta- zatímco u individuálně 
projektované stavby tam vždycky je... tam je dokonce taková povinnost 



provádět autorský dozor, protože v té projektové dokumentaci nikdy, nebo 
většinou není vyřešený každý detail, to totiž ani nejde, takže autor musí být 
vždy napojený na stavební firmu, která mu může kvůli všem problémům volat, a 
pak jsou kontrolní dny, kdy se řeší konkrétní detaily. Takže autor si v tyto dny 
celou stavbu prochází a kontroluje, co firma postavila. 
Nevím ale, jak to přesně funguje u takových staveb na klíč, ty možná mají 
nějaký dozor, ale těžko říct, jak to funguje u všech investorů, ono je to v dnešní 
době těžké, ono nikomu už tak moc nezáleží na tom, jak je co udělané. 
Všechno záleží na subdodávání... Ona ta firma, která to celé zastřešuje se 
nemůže za všechny subdodávky zaručit, neví, co pro ně ostatní dodavatelé 
udělali, a tak je nejlepší pořád všechno kontrolovat, tedy tu stavbu... Pro 
investora by vlastně bylo nejlepší mít vlastní stavební dozor - zkrátka si jej 
zaplatit a pak by měl jistotu, že mu to sešroubovali všemi šroubky a ne jen 
jedním, který mu za nějakou dobu vypadne... 

Já: Takže se ty domy stavějí vlastně velmi odbytě...? 

Ing.E.: No opravdu ano, protože by to všechno mělo být velmi levné a rychlé 
tak se to prostě odbude, respektive postaví se to tak, aby to vypadalo při 
kolaudaci jakž takž přijatelně a že se to po půl roce rozpadne, to už nikoho 
nezajímá, nebo tedy mělo by to vydržet po čas záruky, kterou ta firma dává, 
což bývá maximálně tak tři až pět roků... 
A ještě bych ráda řekla něco, co se týče stylu téhle architektury - vzniká tady 
takový absurdní problém, že se k nám začaly dovážet domy z prostředí, které 
sem vůbec nepatří... 

Já. No, ano, já bych řekla, že je to odněkud ze středozemí, že? 

Ing.E.. No, spíš Kalifornie... 

Já: Pravda, vypadá to jako americké domy... 

Ing.E.: Což je nesmysl, že, protože já sice nevím přesně, jaké je tam podnebí, 
ale určitě tam nejsou tak těžké zimy jako u nás... Já si myslím,že jsou to spíš 
přímořské domy, z oblasti kde nemají tak těžké zimy a kde mají spíš celý rok, 
nebo alespoň třičtvrtě roku slunečno a prší tam - to nevím jak, ale asi jsou tomu 
ty domy uzpůsobené... Dům musí být vždycky uzpůsobený počasí, to je snad 
jasné takže oni u moře můžou mít ty veliké terasy, oni můžou mít tak velký 
kontakt s přírodou, hodně vstupů do domů. Jenomže my tady si užijeme léto 



jenom tak měsíc nebo dva, když to přeženu a po zbytek roku se musí topit -
zkrátka topná sezóna je minimálně, když mluvím z vlastní zkušenosti, určitě tak 
od října dobře do března a pak je přechodné období, kdy se musí přitápět. 
V našich podmínkách tedy není žádoucí mít hodně teras, hlavně ne tolik 
francouzských oken, která jsou nízko a táhne jimi. My potřebujeme spíš... a u 
nás domy vždycky takové byly, v tomto pásmu... Měly nějak rozumně 
dimenzované zdi, a spíš menší okenní otvory a když bylo potřeba víc světla, 
tak se stavěla spíš jednotlivá okna než tahle veliká francouzská a podobně... 
Určitě se tu nikdy nestavělo tolik teras - u nás opravdu ta doba slunění není tak 
dlouhá, takže se nám terasy tolik nevyplatí... Takže proto tu musí být zákonitě 
jiný styl architektury! Jako například u nás by měly být spíš střechy strmějšího 
srázu, protože my tu máme spíš vytrvalé deště. To bylo krásně vidět 
v přechodu barokní klasicistní architektury. Barokní architektura měla spíše ty 
mansardové střechy, což dává domu takový důstojnější ráz, ale potom 
v klasicismu zjistili, že existuje nějaká antická architektura, tedy italská a začaly 
se u nás objevovat vily s tak nízkým sklonem střechy, že to vůbec nemůže 
pohltit ty naše deště. V Itálii si to mohou dovolit, oni tam maj í silné lijáky, takže 
potřebují velké přesahy střech, ale po tom lijáku se udělá zase hezky, ale u nás 
prší vlastně pořád a často vytrvale... 
takže architektura má svoje logické zákonitosti, jednak provozní a jednak 
klimatické... U nás je opravdu lepší postavit si dům na soklu - půl až třičtvrtě 
metru nad zemí - když je dům nízko, tak tam může snáz vniknout vlhkost, která 
se bude šířit po zdi a bude se muset dělat sanace atak podobně... Takže ona 
ta tradice domácí architektury opravdu není jen nějaký rozmar. Ono i to 
přenášení prvků je i velmi směšné, pak se někde v obcích objeví dům, který by 
měl být u moře... 

Já: Já myslím, že si to ti lidé staví právě proto, že chtějí mít něco vlastního, 
něco jiného... 

Ing.E.: Něco odlišného... 

Já: Jenomže mě připadá, že potom všechny ty domy vypadají paradoxně 
všechny stejně. Někde jsem slyšela termín Prosek naležato - byl to nějaký 
architekt nebo urbanista, který to nazval tímhle jménem a já myslím, že to tak 
nakonec je, že to vůbec neplní svoji funkci... 

Ing.E.: Já nevím, to je těžké, to je zase spíš sociologický problém... Lidé, kteří 
tady žili v komunismu vyrostli v těch takzvaných králíkárnách a jejich děti to tak 



teď nechtějí. Možná, že to nemají takhle rozumově daně, ale určitě se chtějí 
nějakým způsobem odlišit a aby měli podobnou zástavbu, jako je v okolí, to je 
pro ně asi málo... Oni se chtějí stylem odlišovat mnohem víc, a protože nevědí 
a tápou a protože mají jen malé povědomí o starší domácí architektuře, která 
se nakonec vlastně ani dostatečně neodlišovala, tak sahají někam opravdu 
daleko a pak se budou opravdu odlišovat. Jenomže pokud to tak dělají všichni, 
tak tu potom máme kolonii italských domů. To je vlastně docela přirozené -
všichni jsme už byli v Itálii a v Německu a v Americe a máme tedy povědomí o 
tom, jak to vypadá jinde a chceme něco podobného... Jak se říká, doma není 
nikdo prorokem. 

Já: Ono ale asi také není moc na co navazovat, tedy alespoň z posledních let, 
protože v komunismu se asi moc rodinných domů nestavělo, a když, tak jsou 
vidět jen nějaké přestavěné chalupy, které jsou dost hrozné - jsou to většinou 
staré chalupy, do kterých dali trojdílné okno a kolem nalepili zrcátka... 

Ing.E.: No, já myslím, že ve skutečnosti je na co navazovat, zvláště už teď... ale 
souvisí to i s nedostatkem kvalitního materiálu, v minulosti vznikaly spíš takové 
pokusy a také je podstatné, že se architekti nemohli podívat ven, museli tedy 
čerpat jen z prvorepublikové architektury. Mohli se podívat na modernismus a 
na Kotěru a na Gočára, tedy na kubismus, třeba na Janáka... To je velmi 
kvalitní architektura a velmi známá, ale to fungovalo tak do roku třicet osm, pak 
po válce už se směřovalo spíš ke kolektivismu, k hromadnější architektuře, 
rodila se spousta lidí, tak se stavěly jen veliké družstevní domy... A teď v těch 
devadesátých letech se tedy architekti snažili o jakýsi modernismus, o moderní 
výraz, moderní sloh. Oni se podívali narychlo do ciziny tak kolem roku 
devadesát dva, devadesát pět a líbila se jim tam taková ta legrační architektura 
-jakoby moderní... 

Já: Myslíte trojúhelníková okýnka...? 

Ing E • Třeba... Já nevím, jak bych to nazvala, ono to snad ani ještě žádný 
název nemá ale myslím, že to nějaký brzy dostane až se někdo bude zabývat 
architekturou devadesátých let. Je to takový jakoby geometrismus - čtvercová 
okna sloupy koule, ale v podstatě bez jakékoli zákonitosti... Je to legrační... 
Vlastně možná šli právě proti zákonitosti a měli pocit, že to je záměr... 



Rozhovor s Mgr. Janou Berkovou, Památkový ústav pro střední Čechy, 
podzim 2003 

(Já - já, Š. Lachnitová 
Mgr. J. - Mgr. Jana Berková 
K. - procházející kolegyně z památkového ústavu, která se vmísila do 
rozhovoru) 

Já: Co vy, jako památkářka zabývají se lidovou architekturou soudíte o 
novodobých satelitních městečkách? Je tu nějaká souvislost? 

Mgr.J.: Tahle satelitní městečka, to je úplně nová záležitost. Týká se to až 
devadesátých let minulého století a současnosti, takže já bych se zdráhala to 
vůbec nějak spojovat s lidovou architekturou. To je v našem pojetí opravdu jen 
tradiční historická zástavba, tedy vlastně z osmnáctého, devatenáctého století, 
řekněme potom do potom počátku dvacátého, tak do první světové války, kdy 
se dá ještě tedy na těch stavbách nějakým způsobem vystopovat jakýsi zájem 
vlastníka o vzhled domu. Kdežto dneska už je vesnická zástavba spíše dílo 
architekta, kterého může vlastník sice ovlivnit, ale rozhodně bych to už dneska 
žádným způsobem nespojovala s lidovou architekturou. Možná snad ještě 
v případě, kdy se vlastník rozhodne upravovat nějaký starý dům, ale jinak tady 
teď vznikají nové věci, převážně katalogové, což je trošku problém v tom, že 
tyto katalogové stavby jsou vlastně univerzální domy, které mají vyhovět 
velkému počtu lidí a individualitu vlastníka ve smyslu vztahu k domu můžeme 
vidět snad jen v tom, že si vybral právě tenhle typ domu. To celé probíhá tak, 
že se zájemci předloží katalog domků a on si v tom listuje a pak říká: „Aha, tady 
vidím typ Bahamy, no, tak to by se nám líbilo..." a neohlíží se na to, že to mají 
tady kousek od Prahy a vůbec ne na Bahamách, no, tak to je. Takže by se 
snad dalo říct, že tím, že si majitel svůj dům vybírá, tak jeho stavbu ovlivňuje, 
ale z mého pohledu je to snobismus... 
Já tam nechodím, jestliže nemusím, ale nějaké to městečko jsem už viděla a 
nedokážu si představit, že v tom někdo může žít, protože mi připadá, že je to 
skoro na úrovni panelákových sídlišť. Je to jako paneláky, jenom místo 
nastojato je to naležato a je to oddělené jakýmasi mezírkami, kterým se říká 
zahrádka ale nějaké soukromí, to tu vlastně neexistuje. Myslím, si, že to nemá 
vůbec nic s p o l e č n é h o s tradiční vesnicí nebo lidovou zástavbou, protože ta 
byla postupně vybudovaná... Tradiční vesnice byly řazené po jednotlivých 
usedlostech což byly vlastně ekonomické jednotky. V každé usedlosti žila 
vždycky jedna rodina a odvíjel se tu velmi bohatý rodinný život v rámci různých 



zvyků, které se provozovaly podle ročního cyklu, který se odvíjel od 
zemědělství a vůbec od výroby, od způsobu obživy. A současně v rámci 
vesnice probíhal určitý společenský život. To si myslím, že dnes v těch 
satelitních městečkách takhle není... 

Já: To jsou vlastně přespávárny... 

Mgr.J.: Tak, přesně tak to vidíme v místech, kde k tradiční vesnici přibyla 
takováto novodobá enkláva. Dodnes tam nedošlo k navázání nějakých užších 
vazeb mezi původním obyvatelstvem a lidma, kteří tam bydlí nově. Je tam 
spousta lidí, kteří prostě ráno nasednou do svých drahých hrnců a odjedou do 
prahy a pozdě večer se zase vrátí... Třeba k tomu propojení jednou dojde, ona 
je to poměrně krátká doba, satelitní města vznikají teprve deset let.... 
Myslím si, že právě snad děti jsou tady možná jedinou nadějí,protože právě ty 
navazují kontakty snáze, takže pokud má dojít k nějakým přátelským nebo spíš 
sousedským vazbám, tak snad přes děti, které se setkají někde ve škole nebo 
se někde skamarádí... 

Já: Kdo vlastně tahle městečka projektuje? Existují na to nějaké urbanistické 
plány, které by to nějak regulovaly? 

Mgr.J.:No, právě že plány výstavby satelitních měst nedělá vlastně nikdo. 
V tomto státě totiž dnes neexistuje žádná regulace výstavby. Když si vezmete 
začátek dvacátého století, tak třeba v Dobřichovicích v té době vznikaly také 
takové jakby vilové čtvrti, ale tenkrát to byla plánovitá zástavba... A stavební 
úřad pak povoloval nebo nepovoloval konkrétní stavby a dal tomu řád - tedy 
rozvrh parcel, jejich plochu..., prostě plánovitým způsobem vznikalo město 
nebo část města a dodnes, když tam přijdete, máte velice příjemný pocit - jsou 
tu plochy zahrad a tak dále... Dneska už to takhle nefunguje. Pokud dnes 
dodáte stavebnímu úřadu téměř jakoukoli dokumentaci, která neodporuje 
platným normám, tak vám povolí cokoli. Tady tedy vidím jednu z příčin, proč 
satelitní městečka vypadají tak, jak vypadají a druhou příčinou jsou pak peníze, 
protože tyhle satelity většinou vznikají tak, že nějaká realitní kancelář nebo 
nějaký silný investor skoupí pole a rozparceluje jej a protože parcely jsou 
drahé chce jich mít co nejvíc a tak je udělá co nejmenší, a na ty postaví 
jednotlivé domky No, a pak vzniká to, co dnes můžeme vidět, tedy sídliště 
naležato Stojí tam domky, které oddělují jen tři nebo čtyři metry, kterým se říká 
zahrada ale vlastně to žádná zahrada není. Podle mne je naprosto 
odstrašujícím příkladem takového satelitu Ohrobec u Prahy. Je to Praha západ. 



Myslím si, že to by stálo za to, zajet se tam podívat, protože to je snad to 
nejotřesnější, co jsem zatím viděla, je pravda, že jsem tam byla naposledy tak 
před třemi roky, možná, že tam teď vzniklo něco lepšího... To je přesně ukázka 
toho, jak o těch stavbách nikdo nepřemýšlí... Pokud si tedy vlastník nevybere 
katalogovou stavbu, což se většinou děje, tak si možná pozve nějakého 
projektanta a řekne mu: „Tady mám parcelu, na té mi postavte dům...", ale dost 
často se stává, že nekoukají napravo ani nalevo a zkrátka tam švihnou něco, 
co považují za dostatečně reprezentativní. Takže výsledkem je nesourodá 
směs domů, které mají milionové hodnoty, ale jsou na sebe nalepené 
neuvěřitelným způsobem. Právě v Ohrobci můžete vidět třeba moderní stavbu 
s kovovým pláštěm a vedle toho stojí finský domek, takový ten dřevěný a vedle 
vila s množstvím arkýřů, zkrátka, co se kde na světě najde, to se tam 
postavilo... 
Lidová architektura ta opravdu končí v devatenáctým století, ono už ani v druhé 
polovině devatenáctého století, to co vznikalo tak to nebyla pravá lidová 
architektura, to dělali projektanti, takoví ti vesničtí stavitelé a mělo to určitý ráz, 
ale vždycky vlastník do toho prosadil jakoby něco, co by ho odlišovalo, ale už 
to byla v podstatě zakázková stavba, ale na určité úrovni, 

Já: Takže teď je to vlastně stejně, jenom je to na nižší úrovni... 

Mgr.J.: Ano, asi tak bych to viděla. Jednak za minulého režimu, tedy po druhé 
světové válce se opravdu moc nestavělo a už vůbec ne kvalitně - kolegové, co 
se zabývají moderní architekturou by vám o tom mohli vyprávět... Tedy, 
kritériem blahobytu, i pro vesnické obyvatelstvo, byl panelák, protože v něm 
bylo teplo, velká okna, tudíž tam bylo světlo, bylo v něm ústřední topení, tedy 
panelák byl moderní. Takže lidé na vesnicích, kteří měli staré domy, ši je začali 
upravovat a chtěli se přiblížit panelákovému ideálu. Ano, často si do nich dávali 
velká okna, ale často je také rozmísťovali podle toho, jaký koupili nábytek, 
takže můžete najít zazděné okno a nové posunuté někam k nároží, kam se 
vůbec nehodí. To je tedy jeden ze zdrojů toho špatného stavu vesnické 
architektury a druhý je ten, že teď v devadesátých letech ti lidé vyšli 
z paneláků, kde je všechno rovné a podle pravítka a najednou si tu někdo 
vymyslel katalogové stavby, které možná trochu vycházejí ze zahraničních 
vzorů, tím si nejsem jistá, ale zkrátka někdo těm lidem předložil katalog kde 
byly polygonální arkýře a různé věžičky a spoustě lidí to připadalo zajímavé a 
navíc spousta se jich dostala do světa a do Středomoří, kde také viděly samé 
obloučky. A pak přišel Dallas a jiné televizní seriály, no a lidem tedy připadá, 



že takhle to ve světe mají, a tak chtějí být světoví. A když jim někdo předloží 
katalog, ve kterém takové domky jsou, tak ši je s nadšením vyberou. 

Já: A co je to vlastně tedy za lidi, kteří projektují tyhle domy, na to přeci musejí 
být nějací architekti, tak jak to, že nejsou soudní? 

Mgr.J.: No, já bych řekla, že problém je právě v tom, že tyhle domky žádní 
kvalitní architekti neprojektovali. To jsou katalogové stavby, jak už jsem řekla, 
které byly převzaté odněkud ze světa a tady byly jen nějak upravené a často ti 
projektanti, kteří tohle dělají jsou stavaři, protože u nás mohou kromě architektů 
projektovat také stavaři, což jsou někdy jen středoškoláci ze stavebních 
průmyslovek. Mě by samotnou zajímalo, kdo je autorem, jenže on pod tím v tom 
katalogu není nikdo podepsaný... 

K.: Ano, ti lidé si vyberou fotku z katalogu a dají ji stavebnímu inženýrovi 
z průmyslovky, který na to nakreslí prováděčku. 

Mgr.J.: Tedy vlastně na námět té fotky... 

K.: No, a ten projektant k tomu přidá ještě nějaké obloučky navíc, takže je to 
často ještě horší než ten katalog. Tedy pokud jde o takový katalogový domek -
já nevím, jak je to s těmi satelitními městečky, protože tam je samozřejmě 
nějaká konzultace s architektem možná... Možná si každý přinese, co chce... 
My máme vliv spíš na ty zóny, kam chodí jednotlivec a tam máme na starost 
třeba tři domky, ale když se staví takhle masově, tak to tedy nevím ...Ale tady 
kolem prahy mám pocit, že se jedná spíš o nějakou realitní kancelář nebo 
inženýrskou skupinu nebo agenturu, která zakoupí pozemek a rozparceluje jej 
a pak už si na něj každý postaví, co se mu líbí... Pokud je v některé obci nějaký 
osvícenější starosta, tak se to může snažit trochu přibrzdit. Respektive, pokud 
existuje územní plán, tak obec může alespoň dát regulativem do podmínky, že 
musí být dodržena určitá výšková hladina zástavby, to ale existuje jen 
v několika obcích, kde si na to dali pozor, ale většinou... 
Ano, to mi připomíná Mnichovo Hradiště, kde je za zámkem taková sporná 
zástavba rodinnými domky. Tahle zástavba je tedy památkově úplně zrůdná, 
ale ze strany obce to architekt rozpracoval a zadal nějaký hmotový typ, to je to, 
o čem jsi mluvila, že se to dá omezit, jenže on se takový kýč s obloučky dá 
nacpat i do hmotového regulativu.... 



Já: Ony jsou ty domy často úplně nesmyslné, když je to například jen přízemí a 
na něm obrovská střecha... 

Mgr.J.: No, ano, to je pravda... 

Já: Vždyť ty domy pak vypadají jako hříbky, i tohle se vejde do těch regulativů? 

K.: No, tohle možná ne, protože například vtom Hradišti bylo dáno, že to 
musejí být přízemní stavby se sedlovou nebo valbovou střechou, a v takovém 
případě z toho nemůže vzniknout taková houba, protože to je vlastně taková 
falešná mansarda. Takže regulativy možná vyeliminují houbu, ale ne 
nesmyslné obloučky a arkýřky... 

Já: Takže se s tím nedá nic dělat? 

Mgr.J.: Tady ne, v tomto státě to totiž je tak, že ani stavební úřad nemůže moc 
ovlivnit - když si tam někdo přinese plán takového domu ke schválení, tak ani 
kdyby se to těm úředníkům (kterým je ale ve skutečnosti spíš jedno) nelíbilo, 
tak oni nemají ze zákona možnost zabránit tomu, aby takový dům vznikl. 
Jestliže totiž projekt splňuje všechny normy, tak je to v pořádku a nějaká 
estetická kriteria se na něj nevztahují, protože ta nejsou znormovaná. To za 
císaře pána nebo za první republiky mohl stavební úřad rozhodnout, že taková 
stavba by hyzdila obec nebo něco v tom smyslu a tím to bylo vyřízené, ale to 
dneska nelze. Kdyby si úředník něco takového dovolil, tak by ho vlastník toho 
domu mohl okamžitě zažalovat, protože v žádném zákoně není napsáno, co je 
to hyzdění vzhledu obce, takže toto se v podstatě nedá ovlivnit a pokud ti 
vlastníci nejsou sami soudní a nemají nějaká estetická kriteria, tak tu potom 
vzniká takováto zástavba. 

Já: Takže budu muset vyrobit opravdu kvalitní vzdělávací program... 

Mgr J Ano, máte pravdu, všechno záleží na výchově, ale to by ten program 
musel být součástí základní školní docházky nebo tedy základního vzdělání. 
Ono vlastně i školní prostředí vychovává - dítě chodí devět let do školy a její 
prostředí na něj působí, ale když se podíváte na dnešní školy, tak kde by se 
v nich mohlo objevit dítě ovlivněné krásnem? Vždyť jsou to většinou paneláky 
vyplněné linoleem, PVC... No, já vlastně nevím, jaké školy vznikají teď, ale 
většina škol vypadala takto. A pak tu jsou staré budovy z první republiky, které 
byly krásné stavby měly hezké detaily, ale to se teď, pod vlivem modernizace 



škol ruší. Ministerstvo školství má požadavky aby školy byly světlé a teplé, 
takže například podporovalo program na výměnu oken za plastová. Takže ta 
stará dřevěná okna, na kterých ještě bylo vidět řemeslo se nahrazovala plasty -
to je jedno, jestli jsou tahle okna ze dřeva nebo z plastu, ale tahle lisovaná 
okna nelze nějak esteticky ztvárnit, ona nemají žádný profil. Tedy to prostředí, 
které by mělo kladně působit na děti a vychovávat je a formovat jejich estetické 
cítění je takhle ubohé... Člověk si často ani neuvědomuje, co všechno na dítě 
působí. Kde by ty děti měly nějaký estetický názor vzít, že? Výtvarná výchova 
se většinou směřovala spíš ke kreslení, tedy tak to bývalo v našem dětství... 
Paní učitelka rozdala čtvrtky a řekla, namalujte děti jablíčko, nebo namalujte 
krajinu, nebo vázičku, ale že by se člověk dozvěděl něco o architektuře nebo 
co je dobře a co špatně... 

Já: Ale co je dobře a co špatně, můžeme dětem tohle vůbec říkat? 

Mgr.J.: To asi vlastně ne, to jsem asi řekla špatně, spíš tedy co je kvalitní a co 
nekvalitní... 
K : Ono jde o to, seznámit lidi s určitými danostmi, co je baroko, co gotika, 
zkrátka je upozornit, ne říkat, co je dobré a že třeba to moderní je špatné, ale 
spíš je naučit se na architekturu dívat... 

Já: Ukázat jim, že ta stavba a prvky na ní mají nějaký smysl...? 

K: To je ale asi pro děti moc složité... 

Mgr. J.: Názor dítěte ale přeci stejně rodiče nebo učitelé formují, říkají jim, co je 
lepší a co horší, co mají a co nemají poslouchat, lepší by ale bylo jen je naučit 
vnímat své okolí a všímat si jej... Tím, že je bereme do prostředí, které 
považujeme za lepší než jiné, jim to sice neříkáme polopaticky, ale stejně jejich 
názor nějak ovlivňujeme. Jinak to ale ani nejde...! 

Já: A kde je to dobré prostředí, kde bych našla například dobrou zástavbu 
rodinných domů? 

Mgr.J.: No, to je složité, to právě souvisí s tím estetickým názorem, cítěním 
každého jednotlivce. A to nejde omezit jen na architekturu... Pokud má člověk 
obecně vyvinuté estetické cítění, tak si takovou stavbu nepořídí. To musí být 
osobnost s nějakým rozhledem a názorem, takže program zaměřený jen na 
architekturu by asi moc nepomohl... Mělo by jít o celkovou kulturní výchovu... 



Já: Ano, můj program by měl probíhat v rámci výtvarné výchovy, architektuře by 
se věnoval třeba jeden měsíc... 

Mgr.J.: Ano, to by byla jedna z možností, ale musí se s tím spojit také divadlo, 
hudba, chování a mravy, prostě všeobecné vychování... 

Já: Myslíte si, že, tedy těm, kdo si stavějí takové domy, chybějí dobré mravy? 

Mgr.J.. Ano, asi je nemají, protože kdyby ano, měli by v sobě aspoň kousek 
pokory a více by uvažovali, uvědomili by si, že dům jakožto domov o svých 
obyvatelích něco vypovídá. Vždyť jsou v něm! 

Já: Ale dřív se takové zrůdnosti nestavěly, kupříkladu na začátku dvacátého 
století, o čemž jste mluvila... To ti lidé měli lepší estetický názor na 
architekturu? 

Mgr.J.: No, snad měli, ale hlavně neměli... 

Já: Neměli si z čeho vybírat? 

Mgr.J.: Ne, spíš neměli peníze. Teď si člověk může vydělat na dům za dva roky 
nějakou podloudnou činností a pak si staví věžičky a podobně. To dřív když 
měli lidé chalupu a byli rádi, když si za celý život přistavěli jednu místnost a tak 
museli stavět všechno účelně a nevymýšleli si nějaké hlouposti. 
V lidové architektuře ne, ale když se potom začaly stavět vesnické domky a 
vilky, to už bylo jiné... Hlavně si ale myslím, že dříve lidé hodně přemýšleli než 
začali stavět... Dřív, když si člověk vybral místo, tak tam chodil třeba rok - ráno, 
večer, v poledne, v zimě, na jaře a zkoumal odkud svítí sluníčko, a kdy nesvítí 
a zkoumal celkovou atmosféru daného místa a potom se teprve rozhodl, jestli 
tam bude nebo nebude stavět. A to se dnes neděje, dnes vám prodají parcelu -
včera tam rostl les a zítra už tam stojí domy a atmosférou se nikdo nezabývá, 
hlavně, aby se nezjistilo, že je to ve stínu a že se tam vlastně vůbec stavět 
nemělo... 

K.: Dnešní doba je hrozně uspěchaná, na nic není čas, takže se všechno dělá 
rychle a vůbec se nehledí na to, co bude zítra... Tehdy lidi zajímalo, jestli dům, 
který si postaví bude stát ještě za padesát let, aby jej měli jejich rodiny, jejich 
děti a vnuci, ale dneska se všechno řeší ze dne na den, domy se kupují a 



prodávají, zkrátka doba je uspěchaná a na opravdovost a dlouhodobost se 
nehledí... 

Já: Teď se tedy staví třeba jen pro jednu generaci? 

Mgr.J.: Ano, dům je prostě zboží... 

Já: Tedy člověk teď žije v jednom domě, ale za pár let už bude žít v jiném, 
takže už to nejsou domy pro rodinu, už to nejsou domovy... 

Mgr.J.: Ne, lidé už své domy neberou jako rodinné sídlo... Ale to je také tím, že 
dnes je stavba jednodušší a rychlejší, zatímco dřív jí člověk věnoval spoustu 
času, a když už tohle všechno absolvoval, tak pro něj měla větší význam... 





Architektura satelitního městečka 







Rozhovor s rodinou Švecových ze satelitního městečka v Újezdě nad 
Lesy, Újezd nad Lesy, podzim 2004 

(Já - já, Š. Lachnitová 
Ma. - mamka, paní Švecová 
Ta. - taťka, pan Švec 
Pě. - Pěťa, můj kamarád, obyvatel staré zástavby v Újezdě nad Lesy) 

Ma: Já jsem doma, takže já mám každou chvíli ruce od zeleniny, od brambor, 
když jsou na jaře čerstvý, tak je mám hnědý, nebo od mrkve nebo od jablek...' 
Anebo když mě brali otisky prstů, tak jsem měla tak ruce špinavý, že to nešlo 
dolu, že jo, víte, oni nás tu vykradli, když jsme se sem stěhovali, to je taková 
klasika, když se staví ty domy, tak ti tipaři si vytipují ty domy, tak oni sledují, co 
se tam naváží a jakmile vidí, že se tam naváží něco drahýho, dražšího, třeba 
topení, kotle, drahý vany, nebo já nevim, no, tak se to hned krade. Jsou domy, 
které vykradli dvakrát třikrát během té stavby, no. Nás jenom jednou. 

Pé: To já vůbec nevim, že by se tam u nás v okolí kradlo, já jsem z tý starší 
zástavby, kousek za Penny marketem, tam jak jsou ty ulice od d, Dobřichovská, 
a tam jako nevim, že by nějaký sousedi nebo nejbližší okolí u nás vykradli, jako 
nějaký zprávy se občas mihnou, ale vždycky je to poměrně daleko od nás, 

Blalabla, představování, omlouvání... 

Ma: No, tak nevim, no, tak, tady to bylo docela normální, že se tady kradlo, no, 
prostě se tady kradlo...no, když se stavěly tady ty domy... 

Vylitej čas... 

Pé: To je ale praktický, mít takovejhle stůl bez ubrusu... 

Ma: No, ono to tady jinak nejde... To jsme měli i látkový prostírání a nedávno 
jsem to vzdala a koupila jsem tydle plastový, že... 

Pé: No, má to něco do sebe, jak je vidět... 

Ma:Taťka nejdřív nebyl spokojenej, že to jako neni, ono, ty plasty, ale řekla 
jsem, že už to jako neperu. 

Já' No je to rozhodně velmi praktický. Takže já jsem si připravila s dovolením 
několik otázek, který jsou, myslim, velmi snadno zodpoveditelný, tak, zaprvé, 
jak dlouho tady vlastně už bydlíte? 

Ma: Tři roky. 



Já: Tri roky... A jak to tady vlastně roste? Tedy, bylo tady vůbec něco když jste 
se přistěhovali? Nebo jenom pustina? 

Ma: No, byly tady, jeden, dva, tři, no, obydlený tady byly tři domy. 

Já: Takže za ty tři roky se tady z toho vytvořila téměř normální zástavba, ves 
A kdy vám tady postavěj silnici? 

Ma: No, o silnici vůbec neměli zájem, tenkrát ještě na úřadě byl pan doktor 
Slezák, a ten nás vyloženě považoval za přistěhovalce, za přivandrovalce, a ten 
řekl, že nic dělat nebude, jo, že on bude dělat jenom pro starousedlíky a my ať 
s ničim nepočítáme... 

Pé: No, pro starousedlíky toho taky zrovna moc neudělal, my už hrozně dlouho 
urgujeme kanalizaci... 

Ma: No, ale vyvinuli jsme nějakej tlak, dali jsme se dohromady, psali jsme 
nějaký petice a já nevim, co všechno, jo, no, a proběhlo loni územní rozhodnutí, 
ale neřešili tam dešťovou kanalizaci, takže oni jim to sice schválili, územní 
rozhodnutí, ale vypíchli, že musí zvlášť požádat o územní rozhodnutí pro tu 
dešťovou kanalizaci, a doposud nepožádali, poněvač na to musí mít nějakou 
studii, ta trvá rok, no, takže to se ještě povleče, no, než bude územní 
rozhodnutí.... Když jim to rychle jde, tak prý po tom územním rozhodnutí tak do 
roka se začne pracovat, a když jim to, no tak nejde..., tak běžně spíš do dvou 
let, než začnou pracovat, že dřív než za dva roky to určitě nebude. 

Já: No, tak tím jste zároveň částečně odpověděla na moji další otázku a to je, 
jaké jsou vlastně vztahy se sousedy a s tou starou zástavbou? 

Ma: No, ale tohle bylo jako to vedení, jo, ale my s lidma vycházíme dobře, bych 
řekla... 

Já: Jo? Jsou tady přátelský sousedský vztahy? 
Ma: Takhle, kdo se k nim chová normálně, zdraví je a jakoby je, no ně 
respektuje, ale prostě bere je jako sousedy a baví se s nima, tak ty oni taky 
berou... Ale takový sousedy, který prostě jenom profrčí v autě, místo dvacítky 
já nevim, osmdesátkou, tak ty rádi nemaj... 

Já. No, já jsem si právě myslela,že tady asi bydlí spousta lidí, který sem choděj 
asi jenom přespat, ne? Žejo, že jako pracujou někde... já nevim, jestli to tak je 
Já si to tak prostě představuju... 

Pé: No, ono to tak v podstatě je, aspoň teda u nás... 



Ma: No, zatim je tady hodně mladých rodin, takže maminky jsou doma na 
mateřský a jsou s dětma, takže to tady zatim tak úplně neni, že, anebo je tu, 
třeba že žijí dvě generace v tom domě, takže ty starší, ty babičky nebo 
dědečkové jsou doma, tak to není tady tak, zatim. 

Já: No, a já jsem se koukala, že je to tady i docela hezký, kolem, že tady 
skutečně jsou i zahrady, kolem těch domů, protože některý ty zástavby jsou 
úplně zoufalý, protože tam jsou nějaký čtyři metry mezi barákama a to je 
vlastně všechno, takže tady je to vlastně asi docela normální... 

Ta: No, tak tři, čtyři metry mezi barákama jsou lepší než panelák, žejo, 

Ma: No,ale i tady jako, vlastně se mezi sebou známe, bavíme se, jako i s těma 
novýma, což jako, i někoho překvapilo, já nevim, kdo tady u nás byl, taky z 
takové zástavby,a říkali, že tam se vůbec neznají, že se vůbec nebaví... 

Ta: No, tak ale to je celkem jejich problém... Záleží na tom, žejo, záleží na těch 
lidech... 

Ma: My vlastně jak jsme se sem postupně stěhovali, jak jsme stavěli, tak jsme 
se chodili dívat, tak jsme se skamarádili, když někdo přišel novej, 

Ta: No, tady to bylo takový úplně přirozený, prostě jsme se přirozeně s těma 
lidma začali bavit, jak jsme se potkávali... 

Ma: No, potkávali, nebo když někoho vykradli, tak jsme se... 

Ta: Vždyť jsme koneckonců ještě udělali pro sousedy tady párty, žejo, na 
zahradě... Proč ne, to záleží na těch lidech... Teď jsme se se sousedkou 
domlouvali, že bysme v létě, a to už jsme prošvihli, mohli udělat ulicový párty, 
že by to bylo takový jako lepší, že tam v podstatě kdo se zastaví, tak se může 
přidat, žejo, no, ulicový grilování na ulici... 

Pé: Tak to u nás nehrozí asi... 

Ta: Proč né, tak když se to udělá, tak se potom člověk třeba diví, kolik přijde 
lidí... 
Já' No ale to je možná pravda, víš, že je třeba jednodušší se seznámit když se 
lidi takhle vůbec neznaj, a neznaj vlastně vůbec nikoho a všichni se nově 
přistěhovali, než u vás v ulici, kde všichni žijou už kdo vi kolik let... Pak nemaj 
potřebu se seznamovat... 
Ta To záleží na lidech to se pak najdou takový, co radši zůstanou trčet doma a 
radši ani nevylezou, protože co kdyby... Co to tam ňáký blázni dělaj na ulici... 
Ale budou třeba zase takový, který půjdou okolo a ztratej kus reci, a zase je to 
další známej... 



Ma: No, byla tady pani, která ze začátku ani nezdravila, nic, byla taková 
schovaná, zalezlá v tom svým domečku, a teď když se potkáme, tak už... 
Prostě trvalo jí to dva roky, ale teď už se baví, no. 

Ta: No, vona je taková zvláštní, no, se mnou se taky moc nebaví, člověče... 

Ma : Jo, ale se mnou se baví. 

Já : A co je to vlastně za lidi, teda ty lidi, co tady takhle bydlej? Mě by totiž 
zajímalo, jestli jsou to nějaký strašně bohatý lidi, nebo spíš nějakej jako 
průměr... 

Ta: No, tak jako šíleně bohatý ne... 

Ma: No některý jo... 

Ta: To se na těch barákách pozná... 

Ma: No, pozná se to, takhle čim v'c dozadu, tam jsou bohatší lidi, jsou tam větší 
pozemky, větší domy, jo, tady ten kraj má menší pozemky, takhle, jsou tu lidi, 
kteří mají domy normálně na úvěr, prostě uškudlili nějak na pozemek, našetřili, 
pak ho rozestavěli, a za úvěr postavili. A třeba to ještě nedodělali, jako my, 
děláme parkety a postupně to ještě dodělávaj, že. Ještě vydělávaj... No, aleje 
tu i pár rodin majetnějších, který prostě. Ale můžu říct, že asi tak, možná 
relativně to vypadá jako nejmajetnější, že tam je jako, právník vzadu, ale ta jeho 
paní normálně se zastaví, normálně si stěžuje, co ji trápí, normálně se baví. 

Já: Já se ptám taky kvůli tomu, že jak jsou ty domy s balustrádama, tomu se 
říká podnikatelský baroko, takže představovala jsem si, že jsou to nějaký děsný 
zbohatlíci. 

Ma: Ne, ty zrovna mají pěknej dům. 

Já: No, ale právě co je to vlastně za lidi, co si stavěj to baroko... 

Ta: To se budete muset zeptat jich, to my bysme taky rádi věděli... 

Já: Jenže já pochybuju, ze oni mě pustěj domů... 

Ta: Třeba jo, tak to zařídíme... 

Ma: no, vzadu, já... 

Ta: To je dobrej typ, člověče, ten by šel... 

Ma : Je to opravdu takovej dům, je to do elka, maj tam tu střílnu, maj tam ty 
balustrády, mají šílenej plot, kombinovaný zděný s kovovou mřížkou se zlatým, 
a lampičky... 



Ta : No, to opravdu stojí za to vidět, udělat si čas až bude světlo. To se jen tak 
nevidí. A ještě lepší je, je navštívit, víš co maj doma? Maj rytíře v brnění, 
člověče, brnění... 

Ma : No, takhle, Eva se s nim baví, protože ona má kluka, oni maj taky kluka a ti 
se kamarádí. A tak se občas baví a splnil si údajně svůj dětskej sen, že si to 
takhle postavil, ten dům... 

Ta : To mu asi sedli na hlavu... 

Ma: Údajně se ale živí tím, že staví domy na prodej. A ten Pavlík říkal, že ty 
domy, který staví na prodej, že jsou hezčí, takhle se tedy jeho syn vyjádřil o 
těch domech. 

Pé: To asi nebude toho syna dětskej sen... 

Ta: Myslim, že bude mít poněkud jiný dětský sny, tedy. 

Já: Mě by zajímalo ještě, co tady tak dělaj děti, tráví tedy dny na zahradě a 
hraním na ulici a tak nebo jak to třeba děláte, protože jste ř'kala, že máte dceru, 
která chodí do školy, tak to musí bejt hrozně složitý tady... Takhle bydlet hrozně 
daleko, od města, nebojsou tady i nějaký kroužky pro děti, nebo něco 
takovýho, nebo kam vlastně chodí do školy? 

Ma: No, takhle, děti, no, je to problém ty děti, co jsme takhle maminky doma s 
dětma, tak se scházíme občas nebo že se takhle potkáme někde, že si děti 
hrajou někde na písku jednou u toho, jednou u toho, ale hřiště, kde bysme se 
jako mohli scházet vůbec neni, že, ani pro ty větší děti, což je jako problém, 
hřiště je až, žejo, úplně někde, a asi to ani nijak nevypadá, my jsme se o to 
zajímali, kdysi, o to jestli by tady někde nemohlo být hřiště, no to úplně jako, to 
jim šli voči kolem, že bysme jako chtěli, zbohatlíci že by jako ještě chtěli hřiště! 
Zas na úřadě, žejo. I jsme řekli, že bysme tam sami něco udělali, jako přispěli. 
Stačí, kdyby dali pozemek, kdyby tady město někde vyčlenilo. 

Pé: Teď tam na druhou stranu od silnice tam myslim, že se teď hřiště 
dostavělo... Já tedy nevim přesně co se na něm děje, jestli už je to hotový, ale 
vim, že tam bylo škvárový hřiště, a teď už je tam tráva a vypadalo to docela 
pěkně, je to voplocený... 
Ma: No, já tam chodím s malým klukem... 

Pé: A je to normálně přístupný ? 
Ma ' Je to n o r m á l n ě přístupný, ale nevim, co se tam děje večer, protože 
vždycky, čas od času tam přijdeme a je tam něco rozbitýho, spálenýho, 
ulámanýho, že. 



Ale jinak děti si hrají na zahradách, na ulicích, no a větší děti chodí do kroužků, 
no, vozí je rodiče. 

Já : A jak se sem většinou lidi dopravujou, jezděj autobusama, nebo jezděj spíš 
autama? 
Ma : Jak kdo, i autobusama jezděj... Vídávám, jako i prostě tady lidi z různých 
domů i jezdí autobusama, jsou rodiny, kde mají dvě auta a maminky jako 
nemají problém, takže nejezdí autobusama, ale pak vidím, že někde mají 
odrostlý děti, skoro dospělý, tak je vídávám jezdit do města autobusem, protože 
jedou někam do středu a je to pro ně jednodušší jet autobusem, že, nejedou 
autem, no, tak třeba pan právník má svýho řidiče, že i, ten jako městskou 
nejezdí a jeho paní taky ne, ale jinak jako vídávám spoustu lidí tady odtud v 
autobuse. 

Já: Tak to by bylo tedy fakt zajímavý. Promluvit si s panem právníkem, když má 
doma brnění... 

Ma: Ne, pan právník ne... 

Já: Aha, takže ten má ten hezkej barák a tohle je ten vedlejší. 

Ma: No, ty z toho byli právě zoufalí, když jim to naproti postavili. 

Ta: ten stojí za to vidět, pak je tam ještě jeden a ten taky stojí za to vidět... 

Já: Já jsem si to tady procházela někdy v létě a fotila jsem si ty domy, ale 
samozřejmě nevim, kterej myslíte... 

Ta: Takovej rudej, s bílejma kuželkama na balkóně... A tu zastávku, jakoby 
autobusovou tam,' to stojí taky za to vidět. .. To je fakt tohleto úžasný... 

Pé: Tady jde člověk ulicí a za měsíc jde znova a už to tam vypadá úplně jinak... 
Ma: Ale ono je to o tom, co tady na stavebním úřadě povolí, protože my jsme v 
tom měli, dostali jsme územní plán a bylo tam přesně řečeno jaká střecha, kolik 
metrů, aíe ty domy, který jsou jako, není prostě dodržený územní plán, no... 

Ta- Já si ale myslim, že to svědčí ledasco taky o těch samotnejch lidech, jo, 

Ma: O samotných lidech a potom taky o těch úřednících. 

Ta- Jestli si postavím nevkusnej barák, tak to prostě musim bejt osobnost, která 
snese že se na mě budou tady všichni sousedi koukat, že jsem si postavil 
nevkusnej barák a budu vypadat jako magor, teda! A nechápu, kde se ty lidi 
berou! To svědčí něco o tý společnosti. 



Já: No, to by mě taky zajímalo... Mým cílem je vyrobit nakonec nějakej 
didaktickej program o architektuře, kterej by měl zabránit tomu, aby se stavělo 
tohle... Ale ono to asi neni jen tak... 

Ta: No to je otázka, protože jedete do Londýna, teď se kouknete, na to 
londýnský předměstí a to jsou všechno takový hodně podobný domky, většinou 
řadovky nebo dvojdomky, teď to má malou zahrádku, je tam celkem šikovně 
ušetřenej prostor, to nejsou žádný, že by hýřili prostorem okolo těch domů, ale 
vypadá to hezky, tvoří to ulice, je tam spousta zeleně, vypadá to hezky, člověk 
se tam cejtí dobře, a mezi těma domkama, tu a tam jsou parky, že, ty parky tam 
jsou poměrně dost. 

Já: Ale ono to je tim, že je tam prostě nějaká tradice, ve stavení tadytěch domů, 
ale u nás se prostě strašně dlouho nestavěly ta rodinný domy... 

Ta: Sice je to možná tradice, ale proč u nás je to všechno tak strašně 
rozsypaný? Pak se to tady staví pátý přes devátý, plácaj se ty baráky různě, jo, 
a pak tady třeba je nějakej pozemek, kde by se dalo pár stromků zasadit, a 
udělat tam park a dětský hřiště, ale voni tam postavěj Liedl, nebo co to tam je... 
Nebo Penis-market. No, a to si potom člověk říká, kde, to je, co ty lidi vlastně 
chtěj, žejo, co ty lidi chtěj od toho života tady... Chtěj bydlet v takovejhle 
hrůzách, mít kolem sebe nehezký věci... 

Já: No, a co vy od toho chcete? 

Ta: No, já nevim, no tak, ale co jinýho zase? Co člověku zbejvá? 
Ma: No my jsme chtěli jednoduchý praktický bydlení a chtěli jsme mít zahrádku, 
aby děti mohly... 
Ta: Praktický bydlen', možná, že je tady na tomhle baráku vidět i určitá 
návaznost na nějakou českou tradici... 

Já: No, tohle je fakt hezkej barák... 

Ma: A hlavně jsme viděli, že navazujeme na starou zástavbu... 

Ta: No tenhle barák nemůže přece nikoho urazit! 
A proč si lidi stavěj takovýhle domy? To je otázka, to mě by tak strašně zajímalo 
a mě to teda osobně vadí. Protože to vlastně strašně prasí ráz tady toho 
místa... 
Já- Já bvch se chtěla zeptat, jak vlastně probíhá stavba takového domu. Od 
začátku, jak jste na to vlastně přišli... Čí byl ten pozemek, ten byl obecní, nebo 



to měla nějaká firma, protože ony to skupují nějaké realitky, že, který to nějak 
rozparcelujou... Bylo to tak tedy? 

Ta: Pozemek byl firmy, která skoupila pozemky od různejch subjektů, většinou 
to bylo buď od obce nebo od nějakejch lidí, který byli na tu obec vázaný, nebo 
obec koupila pole a poté firma koupila od obce ty pozemky, za mrzký peníze, 
rozdělila se s těma lidma na úřadu, s těma, co jim to prodali a rozparcelovali to, 
žejo, a potom prodali parcely, což bal úžasnej vejvar pro tu firmu, ale vzhledem 
k tomu, že ta firma je veskrze hodně špatně zorganizovaná, tak na tom docela 
hodně peněz promrhali, taky si myslim, a to hlavně na těch sítích, který tady 
museli, udělat, žejo, 

Ma: Dělali je dvakrát a eště se jim napoprvé nepovedly. 

Ta: A vede k tomu, že tu teď nemáme tu ulici, nemáme tu osvětlení, nemáme tu 
infrastrukturu, která byla slíbená... 

Ma: Zodpovědní úředníci můžou za to, že tady ta silnice ještě neni dodělaná... 
Když jim to dovolili rozparcelovat, aniž by byla vybudovaná ta páteřní silnice... 

Ta: Pak je další věc, že jsou tady firmy, kterým solidní podnikání nic neříká, ale 
snaží se dojit peníze co to dá a jít vod toho... A říct lidem, jako sorry, my vám 
tam žádnou infrastrukturu neuděláme, přestože my to máme vod nich slíbený 
ve smlouvách, tak si to dejte k soudu, nám je to jedno... 

Já: Tedy předpokládám, že tohle byla zas na druhou stranu nejlevnější možnost 
jak koupit pozemek, že? 

Ma: No, tak ne... No, my jsme hledali, ne aby to bylo úplně nejlevnější, ale a by 
to bylo taky vázaný na městskou hromadnou dopravu a aby děti měly školu, 
aby nemusely měnit, a vlastně cenově srovnatelnej pozemek jsme měli 
dohodnutej v Běchovicích ale tam zase přes nějaký rodinný vazby z toho sešlo, 
takže vlastně za stejný peníze jsme koupili pozemek tady. Ale tam už byly 
vybudovaný ulice, všechno, že, tam to bylo ve staré zástavbě... Takže ten 
rozdíl... Sice za stejný peníze, ale v horším, dá se říct... Ale my jsme byli v klidu, 
protože když jsme si šli na úřady zjistit, jak to vypadá s kanalizací, s plynem, s 
komunikací, tak nám ukázali, jak se to tady bude všechno budovat, jak je to 
schválený, jak jsou územní plány, a viděli jsme, prostě tady ta silnice, ta smyčka 
tady už byla, ty domečky, prostě to už tu bylo, a věděli jsme, že se tady bude 
dělat kanalizace, ale nevěděli jsme, že už nebudou, nebo že dlouhá léta 
nebudou dělat povrch, že. Ona tady silnice byla ještě kousek k nám byla tu 
taková stará asfaltka, a když dvakrát překopávali kanalizaci, tak j» úplně zrušili, 
že... Takže to si člověk zjišťoval, to nám totiž už hlásili, že si koupili pozemek a 
teď se tam nemůžou dostat, brodí se blátem, jezdí blátem, nemají silnice, no, 



takže jsme zjišťovali, a byli jsme ujištěni... No a když člověk vidí, že už tady už 
nějaký ta nátlaky, že už se to buduje, tak už ho nějak nenapadne, vůbec... 

Pé: U nás to bylo taky byl problém, ale tam už teď ty ulice jakž takž jsou, jsou 
udělaný teda tou nejlevnější variantou, ale... Vim, že se tady probíralo na úřadě 
jakým způsobem se budou ty ulice stavět, jestli to budou ty dlažby jako maj v 
Běchovicích, tam to maj takhle v podstatě všechno, nakonec tedy zvítězila tahle 
varianta kvůli tý rychlosti, no, ale některý ty ulice dělaný timhletim způsobem už 
jsou zase vymletý, protože to tam projede nějakej náklaďák a už je to zase 
špatný... 

Ta: Kvůli rychlosti a taky proto, že je to laciný a za chvíli se to bude dělat zase, 
takže je to pořád zdroj peněz. 

Ma: A dokonce když firma, jmenuje se Ekospol prodávala pozemky, tak měla 
dokonce několik druhů smluv, který předkládala lidem, jo, my máme nějakou 
smlouvu a sousedi už mají už zase jinou. Takže to takhle měnili, a třeba vzadu 
právě ten právník, ten má ve smlouvě, že tam bude m't komunikaci, asi právě 
věděl, že jsou tyhle problémy, tak má ve smlouvě, že bude mít komunikaci, že, 
ale taky se nedovolá, jo, prostě má ve smlouvě, ale nedovolá se... No, takže 
jsme jezdili, hledali jsme, že, tak aby nám to vyhovovalo, s prací, školou a to 
všechno a první byl v těch Běchovicích, tak to selhalo a pak jsme narychlo 
sehnali tady... 

Já: Přes tu firmu... 

Ma: No, tak jsme přes tu firmu koupili aspoň tady to... 

Já: A ta firma tedy zároveň staví i ten barák nebo je to jiná? 

Ta: To má každej jinak... 

Já: A ve vašem případě? 

Ma: Ale tady na té smyčce Ekospol nikomu nestavěl, tady prodali jenom 
pozemky, tady nestavěli. Oni tedy staví, ale tady nestavěli nikomu. 

Ta: Tak si to představte, máte malej byt, jste v tom namačkaný... 

Já: A vás je pět, jestli jsem to dobře pochopila... 

Ta: Jo, nás je pět, byli jsme čtyři a chtěli jsme ještě další dítě, žejo, a co teď, tak 
jak budeme řešit situaci... T a k ž e jestli někde seženeme jako vetší byt, anebo 
manželku osvítí múza a přijde s takovým nápadem, hele, tak to prodáme, 
půjdeme do nájmu a za tyhlety peníze koupíme pozemek a vezmeme si 
hypotéku, tak jsme to tak udělali, koupili jsme pozemek, ještě jsme z nějakejch 

i;*. Vy ; 



úspor udělaly takový ty základy, žejo, nějakejch sto tisíc na to padlo, no a na 
zbytek jsme si vzali hypotéku a postavili vlastně z hypotéky tenhle barák. 

Já: A jak to tedy funguje s tou stavbou baráku z katalogu? 
Ta: v našem případě to bylo tak, že jsme měli katalog, tam jsme si vybrali 
projekt, kterej by se nám líbil, zašli jsme s nim za tim projektantem, řekli jsme 
mu nám by se to takhle líbilo, ale potřebujem to mít tady širší, tady jinak 
místnosti, a von to vzal, zpracoval to podle těch požadavků a udělal projekt, 
vzhledem k tomu, že to byl katalogovej projekt, tak jsme zase ušetřili na tom, 
kdybysme měli novej projekt, jo, jak by byl dražší, ale zase ten projekt, tam 
chyběly některý prováděčky, důležitý, tak to jsme museli ještě nechat dodělávat 
a takhle, prostě jsme měli projekt a podle toho projektu jsme se pustili do 
stavby. Nejdřív jsme vybírali firmu, to jsme oslovili asi dvanáct firem, šílený 
množství, nevybrali jsme si ani jednu, protože žádná nás nepřesvědčila o tom, 
že jí můžeme plně důvěřovat, v tom, že když jí svěříme peníze že nám za to 
odevzdá odvedenou práci, všichni chtěli prachy dopředu, u všech to bylo velký 
riziko a výsledný rozhodnutí bylo, že míra rizika převažuje míru užitku, takže 
jsme zkonstatovali, že nám nezbyde nic jinýho než začíti sami,a šli jsme do 
toho takhle tímhle způsobem, objednali jsme si zedníky a kontrolovali jsme si je 
sami, zedníky a řemeslníky obecně... 

Ma: Nehledě na to, že ty projekty byly strašně cenově nasazený, my jsme 
věděli, že ten dům se dá postavit za dva miliony a taky jsme měli nabídku že 
nám to postaví firma tady z Běchovic, jsme si říkali, je nejblíž, a ta byla 
nejdražší, tam nám řekli, že nám to postaví za tři a půl, no udělali nám 
rozpočet, jo a spotřebu materiálu, betonu a cihel měli dvojnásobnou než na ten 
dům mohlo padnout, v tom rozpočtu, takže, strašný... 

Já: To je fakt zajímavý, já jsem o tom mluvila s nějakejma paníma 
architektkama z památkovýho ústavu a ty říkaly, že většinou tyhle firmy staví ty 
baráky tak strašně odfláknuté, že na to většinou ani nikdo nedohlíží a že voni to 
chtěj mít co nejrychlejc, že na ně neni vůbec spolehnutí. 

Ma: A nedodržujou termíny... 
Ta: To je právě ten rozdíl, když to staví firma, tak ta chce vydělat a víc ji 
nezajímá a celkem nějak moc, víceméně na to kašle a většinou nemáte záruku, 
že se vám ta firma bude o ty její vlastní řemeslníky starat, že si na ně 
dohlídnou a vy jim to pak zkontrolujete. Zatímco když si sami vezmeme 
řemeslníky tak víme, že si po nich každej den převezmeme práci. Samozřejmě 
vyžaduje to určitou zkušenost. Úplně bez zkušeností je to třeba těžký, je lepší 



mít nějakou stavbu někde už okouknutou, ale dá se to. Stačí jenom trošku 
selskýho rozumu, neni to zas až tak tragický, nebo nějakýho chytrýho poradce. 

Ma: Naštěstí soused tady je stavař mostů, takže s nim jsme to konzultovali. 

Ta: ale všechno jsem si zkontroloval a vim, kde na tom baráku všechno je a 
vim, ze mi to nespadne na hlavu. Když to nechám stavět firmou a za půl roku se 
mi začne sesouvat zeď, tak já vůbec nevim, co v tý zemi vlastně je! Jestli pod 
tou zdí je základ... 

Já: Ano, já jsem slyšela, že pak vám třeba po dvou letech ten barák popraská, a 
že se musí v podstatě postavit znova... že je to většinou špatně izolovaný, a 
tak, jako když se to svěří tý firmě... 

Ma: Většina vlastně domů se tu stavěla, když už jsme tu bydleli, a protože mám 
malýho kluka, a chodíme na procházky, voni ho zajímaj většinou ty mašiny a 
tak stojíme dost u vzniku těch staveb a jako je to, jde to poznat, jo, tam kde se 
staví pořádně to jde už vidět, prostě to člověk vidí, jak se to staví, a potom vidím 
to vždycky žasnu, co tam dělaj a je tu holka stavařka, a ačkoli já stavařka 
nejsem, tak kolikrát říkám, heleď támhleten dům, to dobře, že to se mi líbí, jak 
stavěj, a ona říká, jojo, t aky jsme se na to dívali, jak to maj dobře... Anebo jsme 
se shodli, že tam naproti, že tam to tedy čuněj... Jo, zrovna naproti nim, co tam 
stavěj, že to je strašný... A ona taky jako stavařka, takhle, najali si firmu, a taky 
měli problémy s ní aby je přinutili udělat co chtěli... 

Ta: No, rozhodně to nelze každýmu doporučit stavět sám, jednaj je to určitý 
riziko a jednak je to zkušenost nějaká, která tam musí bejt, každej si to neumí 
ohlídat, taky neuhlídáte všechno, stropy jsme neuhlídali... 

Ma: Špatně ho nahodili, jo, on nespadne, ale... On taky člověk odejde, řeknete 
jim, jak to má být, nestojíte u nich a pak přijdete a... No ale zase základy jsou 
dobře, deska je dobře, nebo prostě ty pevný věci, jako to, co drží dům to je 
dobrý no... Naproti tomu, když vidíme tady vedle tu desku, no ta se prostě 
vylívá najednou, musí být najednou vylitá, tam ji vylívali nadvakrát a jezdili 
dovnitř mixama a přejížděli tam prostě odpadní roury, a vytáhli ji spláclou a oni 
řekli to je dobrý, to proteče, no, ale tam se to stavělo prostě na prodej, jo, tam 
to stavěli s tím, ti majitelé, že to prostě prodaj. To měli tady haló, to se jim 
chodila spousta lidí koukat jak jim dělaj desku. Takže tam je dost velká 
pravděpodobnost, že jim to tam popraská... 

Já- Staví si tu lidé ty domy s tím, že tu stráví celý život a že jejich děti tu stráví 
také celý život, tak se domy vždycky stavěly, ne, já jsem si vždycky myslela, že 



se dům staví pro rodinu. Nebo je to spíš tak, že se po pár letech odstěhujou, 
postaví si větší a lepší... 

Ta: To já nevim, jak si to každej představuje... 

Já: A jak si to představujete vy? Nebo víte třeba něco o sousedech? 

Ma: No, zatim se tu odstěhovali jedni, ty se rozvedli, údajně manželka a dcery 
bily tatínka, tak to bylo neúnosný, tak ty to prodali, to asi nebylo v plánu, jinak tu 
všichni jsou, tak snad jedině v tom modrým, se snad nastěhují a odstěhují, že, 
to tak vypadá, jinak jak se tak známe, bavíme se, tak... i jak si tak osazují 
zahrádky, jak se snaží, jak mají radost jak jim kde co roste, nebo takhle, pořídí 
si zvířata. 

Já: Mě totiž připadalo, jak jsem tak procházela těma vesnicema, tak mi 
připadalo, že se tam ani nedá moc bydlet, že to tam neni, takový, že by si 
člověk mohl k tomu baráku vytvořit nějakej vztah, protože to byly hrozně často 
jen tak domy postavený vedle sebe bez nějaký návaznosti na okolí a že to 
pořádně nemělo ani tu zahradu a tak, tak mi připadalo, že se v tom asi nedá 
strávit několik generací života, já nevim, já mám jenom takový povrchní dojmy... 

Ma: jak jsme se bavili, kdo se sem nastěhoval, tak byl to strašnej nezvyk, že, 
prostě nový věci, že, holky, třeba, nová trouba, nová myčka, ovládat to a tak, jo, 
jako že každýmu trvalo chvíli než se s tím novým domem sžil, a vypořádala a s 
tou rozblácenou ulicí... Spousta lidí si na ty problémy tady vznikla, jak jsme se 
tak bavili. 

Já: Jaký je to rozdíl, bydlet v bytě a v domě? 

Ta: Velkej! 

Já: A jaké jsou výhody a nevýhody? 

Ma: No, výhody, že se člověk nemusí dohadovat se sousedama.a že už je 
opravdu potřeba po pětadvaceti letech tedy tu chodbu vymalovat, že je opravdu 
špinavá a jsou tam ti staří, kteří říkají, dyť je to dobrý, takže v tomhle je to 
nejlepší' že si člověk řekne, jak si vymaluje, a nemusí se opravdu dohadovat... 

Já: A má to nějaký nevýhody? 



Ma: No, když je Jarda pryč, tak se bojim, no, když jsem tu sama, tak se bojim. 

Ta: Když budeš bydlet v paneláku, tak se budeš bát taky, přijdou k tobě, 
rozmlátěj dveře sekyrou... 

Ma: Já jsem se tam tak nebála, ono to bylo asi tim, že nás tehdy vykradli v 
ňákym..., nebo i tady pár sousedů vykradli... 

Já: Vy jste předtim bydleli v paneláku, někde tady...? 

Ma: Ne, v cihlovým domě, to nebyl vyloženě panelák, že... 

Ta: Ve sklepním bytě... 

Ma: No, my jsme totiž chtěli původně, on ten dům má rovnou střechu, tak jsme 
chtěli vybudovat nástavbu a v ní byty, s tím, že bysme se mohli nastěhovat do 
velkýho bytu v nástavbě. No, nepřesvědčili jsme je vůbec, vlastně s tím, že 
bysme firmě ', že firma by tam udělala ty byty a za odměnu by spravila, že by 
se vlastně firmě prodala střecha, ona by tam vybudovala byty, ty by prodala a 
aby z toho něco dům měl, tak měl mít novou fasádu, nový vchody, dveře, 
schránky, vymalováno, ne, nájemníky jsme nepřesvědčili, tam ty starší, že... 

Ta: No, takže teďka asfaltujou střechu, že, vybíraj, musej platit šílený peníze 
aby to zafinancovali, tak se skládaj různý... 
A to to mohli mít grátis všechno hotový, akorát by museli snýst, že maj nad 
sebou eště jedny sousedy. No, je to těžký, ty lidi jsou... A je těžký potom ty lidi 
přesvědčit, že ty úmysly nejsou, že chceme zbohatnout na úkor jich, ale že 
chceme něco pro ně udělat... je to těžký no, to se radši člověk odstěhuje, 
byteček prodá a postaví si dům. 

Já: Takže postavit si dům je vlastně nejjednodušší možnost jak bydlet...? 

Ma No my jsme si říkali, že vlastně celej ten dům by tim získal, že vlastně byty 
všech by stouply na hodnotě, protože ten dům by vypadal rázem úplně jinak, 
že..., no nepochopili to do dneška, no, jo, do dneska tam nemaj vymalováno... 

Ta- Ozvaly se hlasy, že nemovitost je dlouhodobá investice a že neni třeba 
dělat fasádu dneska,' když se může udělat za deset let, ta fasáda to je nějak 
vystřílený (?)(?) 



Já: Kde to vlastně je? 

Ma: V Běchovicích na Vanhově, jak jsou ty čtyři bytovka, tak tři patřej městu a ty 
jsou opravený, jo, i město shledalo, že je to zapotřebí, msto si tam udělalo 
nástavby, udělalo přesně to, co jsme chtěli my a oni začali teda, ale tam ten 
dům, co maj lidi koupený ty byty, družstevní, tak ty řekli, že ne, že to v žádným 
případě, že je to zbytečnost... 

Ta: takhle se dělá politika, buď jste dobrej politik a přesvědčíte lidi, že to, co 
děláte je správný, pak to třeba muže nějak fungovat, ale to je těžký,' jo, anebo 
ne... 

Ma: A ono se to relativně dařilo, ale byl tam zase pan právník, no, ten právním 
takovej ten, kterej byl zedník a za komunistů vystudoval práva a ten tam vlastně 
rozved... 
No, jenže my jsme tam byli relativně noví, a on tam byl starej tak tomu věřili, 

protože řekl, že je chceme, že na tom chceme vydělat, ze na tom chceme 
zbohatnout... 

Ta: No, to je jedno, jestli to byl právník nebo kdo, prostě vždycky se najde 
nějakej šťoura... 

Já: To mě udivuje, protože já bydlim na Vinohradech s rodičema, v družstevním 
domě a mě připadá, že všechny domy, který jsou v naší ulici opravený jsou 
družstevní, a ty který nejsou tak ty jsou pořád eště někoho, někde a... 

Ta: To má taky logiku velkou, ty jsou někoho, a ten někdo vybírá regulovanej 
nájem a z toho toho moc neopraví a v tom družstevním jsou lidi schopný si 
platit do fondu oprav... 

Já: Takže on je nakonec lepší ten družstevní dům... 

Ta: Záleží na tom... 

Ma: Tady je to přesně naopak, tady jsou obecní spravený a družstevní... 

Ta' To záleží na lidech, ale většinou je těžký se s těma lidma domluvit a záleží 
hrozne moc na tom, jaký jsou tam lidi a obecně je to vždycky těžší. Musí tam 
bejt někdo, kdo umí dělat politiku a kdo a kdo umí ty lidi přesvědčit 



Ma: No a pak výhoda proti bytům, my jsme chtěli... Nechtěli jsme velkej 
pozemek, tenhle nám bohatě vyhovuje, prostě máme zahrádku... Mít prostě 
možnost, že člověk přijde z práce a sedne si ven na zahrádku, prostě že si 
posedí venku, no. Takový to, že nemusí být zavřený v tom bytě anebo z bytu 
utíkat někam, jezdit na chalupy, nebo takhle někam, že my vlastně i víkendy 
tady trávíme, že nemusíme nikam běžet, nikam se stěhovat... 

Pé: No, je fakt, že bez tý zahrádky by asi ty víkendy tady byly nepoužitelný, to je 
potom ta chalupa nutnost. 

Já: No, právě, že spousta těch domů nemá tu zahrádku, nebo je nemaj moc 
použitelný, tam se nedá... 

Ta: no ale zase tam maj aspoň nějaký sezení, ne? 

Já: No, možná jo, ale právě jsem si říkala, co dělaj takovýhle lidi vlastně o 
víkendu, jako že jsou strašně daleko z města, nemaj zahrádku a stejně na těch 
zahrádkách moc bejt nemůžou, takže jako že je to takovej jakoby paradox, že 
oni jakoby jsou vlastně někde na vsi, ale vlastně jako na tý vsi nejsou, jo... jsou 
vlastně v bytě. 

Ma: No, jsou to lidi, kteří se sem přestěhovali z bytu z Modřan, měli chalupu a 
přesto, že bydlí tady, nadále jezdí na tu chalupu. Udržují teď vlastně dvě 
zahrádky, dvě nemovitosti. Zase nemají to srdce tu chalupu, jo, protože tam 
prožili, jo, nějakej čas, s dětma, když byly nejmenší, 

Ta: Zase je to blbý, jo, chalupy byly nutný za komunistů, kdy lidi neměli jak jinak 
se realizovat. Nemohli se realizovat v práci, potřebovali se realizovat ve volným 
čase, tak využívali tadytu možnost, dneska mají ty lidi možnost se realizovat v 
práci', klidně, no a potom taky maj možnost, když už bydlej v bytě ve městě, 
cestovat, žejo, a voni můžou cestovat, teďka, dneska ta nabídka je široká, s tim, 
že jedou na venkov, existuje agroturistika a existuje široká nabídka různejch 
chat k pronajmutí, já nevim, čeho všeho, tam přijedou, maj to všechno nemusej 
se vo nic stará, žejo, prostě ubytujou se, staraj se akorát vo žaludek, a vo to, 
kde jak naplánujou výlety, no, a můžou jezdit každej víkend někam jinam, já si 
nedovedu představit, že bych jezdil na chalupu, pořád na to stejný, dycky bych 
v pátek zabalil, abych dovez sádru a hřebíky a nezapomněl se stavit pro 
hmoždinky, dojel na chalupu, tam celej víkend hákoval a pak se zase vrátil do 
svýho panelákovýho bytu, ty jo, to bych asi... 

ti 



Pé: Podle toho, jak to v pátek vypadá na silnicích to furt frčí, no 

Ta: To je takovej přežitek z doby minulý, kdy lidem nic jinýho nezbylo... 

Já: Ale já to mám hrozně ráda, jezdit na chalupu, mě se hrozně líbí že mám 
jako ty dva domovy a... 

Ma: No, heleď, ale vono to někoho baví... 

Ta: No, tak když to někoho baví, tak proč ne, no, ale jsme v tomhletom teda 
neobvyklí, bych řek v Evropě...a na světě. 

Ma: No, to jo, to jo. No, a viděli jste ten pořad o chalupaření, ne, to bylo dobrý 
jak to tam rozebírali a to prostě už mají tady, to už maj... zakořeněný 

Já: Ale vono to neni jenom vod těch komunistů, protože já myslim, že u nás 
byla docela tak v nějakejch těch dvacátejch, třicátejch letech, že lidi si stavěli ty 
chaty, sruby, a trempové měli ty osady... 

Ta: Ale to nebylo takhle rozšířený... 

Já: No, ne, ale stejně... 

Ta: Masový měřítko to dostalo... 

Ma: Ale víš, proč se to rozšířilo, plno lidí přišlo z vesnice do toho města a vraceli 
se pořád na tu vesnici, zůstaly jim tam chalupy po rodičích... 

Já: No, a potom tady taky byly ty sudety, žejo, který byly vystěhovaný a byla 
tam spousta těch chalup... 

Ta: No, ale za komunistů lidi nemohli nikam jezdit, za hranice nemohli, když jeli 
tady, tak jako ubytovat se někde, to bylo pro ně drahý nebo nějak nemožný, 
nabídka nebyla, neměli kde, tak co, no, tak měli svoje chlupy... 
Když je to baví, tak proč ne, ale já si to s terna hmoždinkama fakt nedovedu 
představit, no... 

Ma: No, ty né... 

Já: No, ale tak vy máte ty hmoždinky tady, tak... 



Ma: Ne, on ani tady si to nedovede představit s hmoždinkama takže on je to 
je extrémní případ jako, bych řekla, takže ten se vymyká české povaze totiž 
Mě to taky nevadí, jezdit na jedno místo, ale já se někam chci vrátit a on říká 
ale tam už jsme byli, přece. Tam už jsme to viděli, tak já říkám to nevadí tak 
bylo to tam pěkný, tak se tam můžeme zase podívat... 

Já: No, tak to mluvíme úplně mimo téma... 

Ma: Mimo otázky... 

Já: Ne, já už vlastně žádný otázky nemám, protože vy jste mi zodpověděli 
mimochodem spoustu mejch otázek. Takže já vám děkuju a doufám, že jsem 
vás příliš neobtěžovala a taky teda doufám, že mi to k něčemu bude, on to teda 
neni žádnej seriózní výzkum, to jsou jenom takový sondy... 

Ma: Kdybyste chtěla, tak my vám domluvíme... 

Já: ... toho rytíře... no, tak to bych chtěla... 

Ma: No, ty měli docela smůlu, ty když se sem stěhovali, tak ta paní se zabila v 
autě na jižní spojce, ale konstatovali jsme, že dobře, že zabila sebe a ne 
někoho jinýho, protože ta, když tady vjížděla, tak člověk nepostřehl pomalu ani 
barvu auta, jo to bylo jenom tak vžum... 

Já: To byla paní vod toho rytíře? 

Ma: No, od toho rytíře, tam z toho červenýho, no, takže jsme říkali, že je dobře 
že se nikomu nic nestalo ani jejím dětem, který s ní jely. I když je to strašný' 
zůstaly po ní dvě děti, ale mohla kdykoli kohokoli zabít na ulici tady 

Ta: To Vašek je taky blázen, ale ještě se nezabil, člověče..., to je divný 
doklepal to do tý padesátky... Hahahaha, chachacha... To je divný, no má 
štěstí... 


