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Úvod 

 

Předmětem této disertační práce jsou panelová sídliště u nás. Zabývala jsem se jimi jiţ 

ve své diplomové a rigorózní práci především v kontextu návaznosti tohoto typu výstavby na 

koncepce meziválečné avantgardy. Pokusila jsem se prokázat, ţe je jejich obyvatelé povaţují 

za místa, kde mohou spokojeně bydlet – ţe se pro ně stala domovem. Vzhledem k aktuálnosti 

problematiky bydlení na panelových sídlištích a k intenzivním diskusím o jejich regeneraci i 

k řadě „mýtů“ a paušálních odsudků, jeţ se k nim pojí, jsem se rozhodla věnovat se tomuto 

fenoménu podrobněji a pokusit se vystihnout specifika těchto celků, v nichţ ţijí více neţ tři 

milióny obyvatel České republiky. Protoţe vliv na charakter určité lokality má jednak její 

prostorové uspořádání a jednak struktura sociálních skupin v ní, zaměřím se na sídlištní 

specifika v těchto dvou oblastech, jeţ vyniknou ve srovnání s tradičními městskými 

strukturami. Záměrně volím výraz „specifika“, protoţe o sídlištích se většinou hovoří pouze 

ve spojení s jejich negativy, případně několika pozitivy, jeţ jsou jim přiznávána. Zřejmá je 

disproporce v hodnocení kvality ţivota na sídlištích ze strany jejich obyvatel a ze strany lidí, 

kteří přebírají obraz vytvářený médii, přestoţe sami na sídlištích neţijí a nemají o nich 

relevantní informace. Nápadný je i rozpor při porovnání výroků o anonymních sociálních 

ghettech s výsledky průzkumů spokojenosti obyvatel. Nabízí se otázka, zda není vše trochu 

jinak.  

To, ţe sídliště k dnešnímu obrazu města patří, protoţe vzhledem k celkovému rozsahu 

tohoto typu výstavby u nás téměř neexistují města bez panelových sídlišť, je 

nezpochybnitelný fakt. Jaké ale je jejich místo v městské struktuře? Jsou samostatnými celky 

v rámci města nebo mají spíše charakter městských čtvrtí? A jsou nutně horší neţ ostatní části 

města nebo mohla přinést nějaké nové kvality, které docení budoucí generace? Jinak řečeno, 

jsou skutečně všechna neustále tradovaná negativa těchto obytných souborů jednoznačnými 

negativy v kontextu kaţdé doby, ţivotního stylu i osobního zaloţení? Jaká podoba urbanismu 

odpovídala době, v níţ tyto celky vznikaly? Je nutno odsoudit kaţdý výtvor minulé doby jako 

„dobově poplatný“ nebo si některé myšlenky a realizace zachovaly svou platnost? Dá se 

vůbec konstatovat, ţe panelová sídliště jsou produktem socialistického reţimu? A především: 

pokud existují specifika panelových sídlišť v rovině urbanistické a sociální skladby, která jsou 

dána dobovými představami o bydlení a jejich realizací v podmínkách socialismu, mohou být 

pro některé skupiny obyvatel platnou formou bydlení a domova do budoucna? Zváţení 

moţnosti na tato specifika navázat a vyuţít je do budoucna se doslova nabízí, protoţe 

odborníci se zatím neshodli v odpovědi na zásadní otázku, jak by měla vypadat hromadná 
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bytová výstavba, která bude odpovídat novým nárokům lidí na bydlení a změnám v ţivotním 

stylu, k nimţ u nás došlo v posledních desetiletích.  

 

Cíle, metodika a struktura práce 

 

K pokusu o zodpovězení uvedených otázek jsme zvolili komplexní kulturologický 

úhel pohledu, protoţe je zřejmé, ţe pokud chceme porozumět specifickým rysům panelových 

sídlišť a ţivotu v nich, je nutno zabývat se co nejvíce aspekty obývatelnosti, vnímat je 

v širších souvislostech a vyvarovat se zjednodušujících tvrzení. Specifika moderních 

obytných celků nejlépe vyniknou ve srovnání s tradičním městem; tyto odlišnosti sledujeme 

jednak v původních záměrech projektantů a jejich představách o formě sídlišť a budoucích 

obyvatelích a jednak v reálné podobě sídlišť a skutečném sociálním a demografickém sloţení. 

Díky kulturologickému přístupu lze mapovat změny v městském prostředí s vyuţitím 

poznatků sociologie, antropologie nebo teorie architektury a urbanismu a přihlédnout i 

k výsledkům sociologických šetření a k rozhovorům s architekty. Na rozdíl od parciálních 

přístupů, jako je například technologický nebo ekonomický, umoţňuje kulturologický úhel 

pohledu hledání nových souvislostí a vztahů mezi různými aspekty. Podobně jako kterýkoli 

jiný výtvor architektury a urbanismu vypovídají panelová sídliště o struktuře celku lidského 

světa a mají společenský význam. Vyuţití kulturologického pohledu na problematiku je 

legitimní i proto, ţe v současnosti se přiznává vědecká hodnota i komplexním přístupům, 

nejen tradičním vědeckým postupům. 

Z prostudovaných materiálů povaţujeme za stále platná a inspirativní především 

východiska architekta a teoretika architektury Karla Honzíka ze třicátých aţ šedesátých let 20. 

století. Jsou v souladu s naším přístupem, protoţe Honzík se vyhýbá redukování a 

jednostrannému hodnocení, a naopak zdůrazňuje co největší moţnou komplexnost. Pokusil se 

charakterizovat prostředí, které je na rozdíl od prostředí vyznačujícího se pouze technickým 

komfortem přiměřené člověku a jeho potřebám, následujícím způsobem: „Obývatelností 

nějakého prostoru vyjadřujeme souhrn podmínek, které způsobují, ţe tento prostor je 

příhodný k obývání“.
1
 Honzík podotýkal, ţe se nejedná pouze o funkčnost a účelnost, ale 

spíše o širší, urbanistické nebo krajinné vztahy člověkem obývaného prostoru, o souhru 

mnoha faktorů, například atmosférických, světelných, akustických, provozních, pohledových, 

psychických a dalších. Velmi podstatné je podle něj sociální hledisko, zahrnující základní 

poţadavek člověka na začlenění do společenského ţivota i na moţnost mít soukromí. 

Soustava jednotlivých faktorů (neboli determinant či činitelů), které ovlivňují podobu 

urbanistického celku, není v kaţdé době ani na kaţdém místě stejná, protoţe právě doba a 

místo dávají vzniknout novým specifickým činitelům nebo pozměňují vzájemné vztahy mezi 

stávajícími faktory.
2
  

Panelová sídliště jsou často zjednodušeně chápána jako typický produkt 

socialistického zřízení, coţ pouze potvrzuje, ţe některé faktory jsou v určité dějinné situaci 

více určující neţ jiné; v tomto případě byl dominantním faktorem poţadavek politicko-

ekonomický: industrializace stavebnictví. Je ovšem nutno si uvědomit, ţe to rozhodně nebyl 

faktor jediný a právě kulturologický úhel pohledu umoţňuje postihnout i ostatní „součinitele“. 

Ti jsou neméně důleţití, protoţe panelová sídliště představují pro mnoho lidí domov, coţ 

nutně předpokládá existenci duchovního rozměru. Nemusíme se tedy omezovat na praktickou, 

existenční dimenzi, ale můţeme zohlednit i existenciální rozměr a zasadit tak problematiku do 

širšího kontextu.  

                                                 
1
 Karel Honzík, Tvorba životního slohu, Praha 1976, s. 83. Tento pojem poprvé použil v roce 1937 ve 

studii Obývatelné město, již uveřejnil v časopise Přítomnost. 
2
 Karel Honzík, Determinanty architektonické tvorby, Praha 1957, s. 77–79. 
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Domníváme, ţe Honzíkova koncepce obývatelnosti zohledňuje všechny z našeho úhlu 

pohledu podstatné faktory, díky nimţ můţeme zhodnotit, které aspekty fenoménu panelových 

sídlišť zůstávají platné a obstojí při současných nárocích na bydlení. Kulturní, sociální a 

fyzické aspekty tohoto komplexního fenoménu jsme nechtěli pouze postavit vedle sebe, ale 

pokusili jsme se je opravdu propojit. Nečlenili jsme proto předkládanou práci chronologicky 

na „sídliště tehdy“, „sídliště dnes“ a „sídliště v budoucnosti“, ale zvolili jsme rozdělení podle 

témat a inspirovali se přitom Honzíkovým postupem od obecnějších charakteristik ke 

konkrétnějším. Jeho uvaţování o provozu, urbanistické kompozici, klimatu, hygieně a 

technologii výstavby navazuje na tradici funkcionalismu z meziválečného období a 

zdůrazňuje principy zdravého bydlení, stavbu nových celků ve zdravotně nezávadných 

polohách s dobrým osluněním, provětráváním a dostupností zelených ploch. První kapitola je 

proto zaměřena obecněji a přibliţuje jednak ideové pozadí výstavby panelových sídlišť jako 

nové městské urbanistické struktury a jednak to, nakolik se jejich projektantům v praxi 

podařilo vytvořit prostředí, které mohou obyvatelé povaţovat za svůj domov.  

Druhá kapitola pojednávající o podobě prostoru na našich panelových sídlištích je 

členěna tematicky podle Honzíkových kritérií obývatelného celku, která jsme přizpůsobili 

specifikům těchto obytných souborů. Jeho determinantu přírodní topografie a parkových 

úprav pojímáme jako potřebu přírodních prvků vyjádřenou souladem s okolní krajinou a 

zakomponováním zeleně; o psychické determinantě a aspektu ţivotních zvyků uvaţujeme 

v kontextu zachování lidského měřítka na úrovni jednotlivých domů i v rámci celého 

obytného souboru. Honzíkovo psychologické hledisko a potřebu orientace a srozumitelnosti 

vztahů v určitém místě zohledňujeme v podkapitole o orientaci a odstranění monotónnosti a 

uniformity, výtvarným hlediskem se zabýváme v oddílu věnovaném estetice sídlišť a konečně 

jeho poţadavek respektování zájmů a volby obyvatel zvaţujeme v kontextu problematiky 

různorodosti zástavby.  

V souladu s tím, ţe za základní podmínku obývatelného prostoru povaţuje Honzík 

sociální „činitel“, sledujeme vliv všech uvedených faktorů na ţivot místních obyvatel. 

Způsobu, jímţ ovlivnily charakter sociálních vazeb na našich sídlištích, jsme věnovali třetí 

kapitolu. Jsme si vědomi, ţe v některých bodech můţe dojít k překrývání témat, přesto 

jednotlivé okruhy ani kapitoly od sebe nelze zcela oddělit, protoţe jsou, jak bude patrné 

z následujícího textu, vzájemně propojeny stejně jako jsou vzájemně propojeny jednotlivé 

sloţky obytného prostředí. 

S přihlédnutím k rozsahu a zaměření práce zůstávají nutně stranou našeho zájmu dílčí 

pohledy, analyzující panelová sídliště z jiných pozic. Jedná se například o technologický nebo 

ekonomický přístup, z nichţ vybíráme pouze některé poznatky a pokoušíme se je vyuţít v 

nových souvislostech. Ze stejného důvodu zůstanou některá témata pouze nastíněna, 

například v podkapitole o vyuţití uměleckých prvků ve výzdobě sídlišť sledujeme spíše 

uvaţování o této problematice v kontextu zvýšení obytných kvalit prostředí a nemapujeme 

jednotlivá umělecká díla na našich sídlištích. 

K doloţení obecných závěrů vyuţíváme příklady jednotlivých praţských sídlišť. 

Nabízí se otázka, proč jsme zvolili právě praţská sídliště? Je tomu tak jednak proto, ţe při 

hledání vhodných příkladů naší panelové výstavby pro konkrétní témata je nezbytné vycházet 

z dostupných materiálů a vzhledem k nedostatečné datové, statistické a srovnávací základně 

není na výběr z tolika moţností: praţská sídliště jsou nejlépe podchycena ve více studiích a 

analýzách. Druhý důvod je ten, ţe jsou v Praze zastoupeny všechny hlavní typy těchto 

obytných souborů. Ve výjimečných případech jsme povaţovali za nezbytné doloţit naše teze 

několika příklady mimopraţských celků, protoţe jsou ojedinělé z hlediska své formy nebo se 

v nich podařil proces regenerace apod. Na několika místech této práce, kde se stručně 

dotýkáme srovnání s výstavbou panelových sídlišť jinde v Evropě a hledáme odlišnosti, 



 4 

případně i styčné body, jsme pouţili příklady ze Slovenska, Německa, Francie nebo 

Skandinávie.  

Cílem této teoretické studie je ukázat, ţe sledovaný typ hromadné bytové výstavby má 

za sebou poměrně dlouhý vývoj a ţe uvaţování o něm v sociálním a kulturním kontextu můţe 

významně přispět k porozumění tomuto komplexnímu fenoménu, a tím i ke správnému 

vyhodnocení jeho potenciálu pro současnost. Ve snaze o poskytnutí co nejvyváţenějšího 

pohledu se v některých bodech naše argumentace blíţí polemice s jednostrannými odsudky 

odpůrců panelových sídlišť. V ţádném případě netvrdíme, ţe panelová sídliště nemají 

problémy, protoţe výstavba zcela nové urbanistické formy v tak velkém měřítku s ambicí 

vytvořit samostatné celky, jakási nová města a poskytnout všem obyvatelům stejný standard 

bydlení musela nutně narazit na celou řadu problémů, ať uţ to byly ekonomické poměry 

reálného socialismu nebo sociální důsledky experimentu s hromadnou bytovou výstavbou 

v dosud nevídaném rozsahu. Domníváme se však, ţe tyto problémy, související s ţivotem 

v nových obytných celcích (nebo obecně v kterémkoli typu hromadné bytové výstavby) je 

potřeba vţdy znovu a v nových souvislostech promýšlet. 

 

 

Teoretická východiska 

 

Relevantní literaturu rozdělujeme do dvou skupin. Nejprve informujeme o publikacích 

zahraničních i tuzemských autorů vztahujících se přímo k panelovým sídlištím. Do druhé 

skupiny zařazujeme literaturu, kterou jsme vyuţili k zasazení tohoto fenoménu do 

historických, kulturních a sociálních souvislostí.  

Problematika evropských panelových sídlišť přitahuje v současnosti pozornost 

významných evropských odborníků, jako jsou holandští sociální geografové Sako Musterd, 

Karien Dekker, Ronald van Kempen nebo anglický sociolog Rob Rowlands. Roku 2009 vyšla 

v New Yorku publikace těchto autorů s názvem Mass Housing in Europe zaloţená na 

výsledcích mezinárodního výzkumného projektu RESTATE, který byl zaměřen na stávající 

situaci a budoucí perspektivy panelových sídlišť. Do multidisciplinárního projektu 

financovaného v letech 2002–2005 z prostředků Evropské unie bylo zapojeno patnáct měst z 

deseti evropských zemí (Francie, Německa, Maďarska, Itálie, Nizozemí, Polska, Slovinska, 

Španělska, Švédska a Velké Británie) s dvaceti devíti sídlišti.
3
 Závěry zmíněných odborníků 

se sice netýkají přímo sídlišť v České republice, nicméně jejich přístup k problematice ţivota 

na moderních sídlištích ve střední, jiţní a západní Evropě je v mnoha ohledech inspirativní, za 

jeden z nejdůleţitějších bodů povaţujeme zdůraznění nutnosti diferencovaného přístupu 

k sídlištím. 

V Československu byly různé aspekty ţivota na našich panelových sídlištích tématem 

řady odborných článků i publikací Výzkumného ústavu výstavby a architektury (VÚVA) 

v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století, kromě dosud nepřekonané knihy 

Jiřího Musila a jeho kolektivu, která vyšla roku 1985 pod názvem Lidé a sídliště jmenujme 

alespoň práce Evy Librové, Libuše Mackové, Vítězslava Procházky, Lubomíra Kotačky, 

Michala Beneše a samozřejmě jiţ zmiňovaného Jiřího Musila. Ve druhé polovině 

osmdesátých a v první polovině devadesátých let stála problematika ţivota na panelových 

sídlištích stranou zájmu. Oţivení zájmu o paneláky spadá do konce devadesátých let, kdy 

začali architekti a urbanisté diskutovat o otázce „co s nimi bude dál?“. Ve druhé polovině 

devadesátých let se tématu věnoval ve své edici Cahiers du CeFRes také Francouzský ústav 

pro výzkum ve společenských vědách (CeFReS). V současnosti se odborníci panelovými 

sídlišti zabývají především ze dvou úhlů pohledu. První souvisí s jejich regenerací, druhý s 

                                                 
3
 Více viz http://www.restate.geo.uu.nl.  

http://www.restate.geo.uu.nl/
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perspektivami do budoucna v kontextu sociálně-prostorové diferenciace českých měst. Téma 

je v poslední době zajímavé i pro studenty, uveďme alespoň publikaci Husákovo 3+1 editorů 

Lady Hubatové–Vackové a Cyrila Říhy z roku 2007, která je z našeho úhlu pohledu zajímavá 

tím, ţe se na ní kromě studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové (VŠUP) podíleli autoři 

nejrůznějšího zaměření a snaţili se problematiku bydlení v sedmdesátých letech u nás uchopit 

v co nejširším kontextu.  

Kromě publikací zabývajících se přímo sídlišti byla pro všechny tři hlavní kapitoly 

přínosná literatura z oblasti sociologie města a teorie architektury a urbanismu, především ta, 

jeţ nějakým způsobem reflektuje vztah mezi tradičními městskými strukturami a moderní 

architekturou. Problémy panelových sídlišť se díky společným architektonickým a 

urbanistickým principům výstavby a velké hustotě osídlení do značné míry podobají 

problémům velkoměst. Z tohoto důvodu bylo moţno vyuţít poznatky americké novinářky 

Jane Jacobsové a architekta a teoretika architektury Charlese Jenckse z šedesátých a 

sedmdesátých let 20. století, protoţe jejich kritika ţivota ve velkoměstech a především návrhy 

na zlepšení situace, jejichţ společným jmenovatelem je zvýšení druhovosti a rozmanitosti, si 

zachovaly platnost dodnes. To platí i pro dílo dánského architekta Jana Gehla, jehoţ úvahy o 

tvorbě městského prostředí příznivého pro člověka byly vydány jiţ vícekrát, v českém 

překladu vyšla například roku 2000 kniha Ţivot mezi budovami (první vydání z roku 1987). 

Jeho zatím poslední publikace má název Cities for People (2010). Z novější zahraniční 

literatury přináší řadu závěrů platných pro moderní architekturu (a potaţmo i hromadnou 

bytovou výstavbu) v kontextu proměn současného ţivota také kniha německého filosofa 

Karstena Harriese, působícího v USA. V českém překladu loni vyšla jeho Etická funkce 

architektury z roku 1998. Na problematiku městského ţivota se soustředí australská 

socioloţka Deborah Stevenson a některé její poznatky z knihy Cities and Urban Cultures lze 

aplikovat i na naše prostředí a obohatit tak sledovanou problematiku o další souvislosti.   

Problematika socialistického ţivotního stylu by vydala na samostatnou studii, proto 

jsem se zde omezili pouze na některé souvislosti s bydlením. Z tuzemské dobové literatury 

jsme vyuţili především práce architekta Jiřího Gočára (Od pyramid k panelům z roku 1959 a 

Architekt a ekonom k socialistickému ţivotnímu stylu, kterou vydal společně s Josefem 

Tomanem roku 1977) a Karla Honzíka, jenţ v roce 1961 editoval publikaci s názvem Věci 

kolem nás. V ní shromáţdil příspěvky tehdejších předních představitelů různých oborů, které 

se nějakým způsobem dotýkají ţivotního stylu: pro naše účely byly nejvýznamnější studie 

Karla Honzíka, ale i Otakara Nového a Otakara Kuči. Zásadní informace jsme nalezli i 

v knize Jiřího Hrůzy Teorie města z roku 1965 a publikaci Ivana Horkého Tvorba obytného 

prostředí (1984).  

Z novějších titulů byla inspirativní kniha Architektura a město autorů Petra 

Kratochvíla, Pavla Halíka a Otakara Nového z roku 1998. Studie Petra Kratochvíla Město 

jako kulturní fenomén je zajímavá díky zvolenému úhlu pohledu na celou problematiku, který 

vykazuje mnoho styčných bodů s naším kulturologickým přístupem k sídlištím: město chápe 

jako komplexní kulturní fenomén se specifickým charakterem, který si uchovává navzdory 

všem vlivům. V publikaci jiţ zmíněného CeFReS s názvem Problematika města: Praha a její 

nové čtvrtě pro nás byly přínosné především studie Oldřicha Kratochvíla, Laurenta Bazac–

Billauda, Milana Kučery a Daniely Grabmüllerové. Neopomenutelná je i novější studie Jiřího 

Musila Urbanizace českých zemí a socialismus v knize Zrod velkoměsta Pavly Horské, 

Eduarda Maura a Jiřího Musila z roku 2002. Zajímavá východiska lze dohledat rovněţ ve 

fenomenologicky orientované studii o povaze prostoru s názvem Prostor proţívaný jako 

prostor k jednání Ivana M. Havla a Moniky Mitášové. Tato stať je součástí publikace Prostor 

a jeho člověk z roku 2004. Texty našich i zahraničních současných teoretiků a povaze 

moderní architektury, které přinášejí nové pohledy a kontexty, velmi přínosné pro naši 

koncepci, editoval Petr Kratochvíl. Kniha vyšla roku 2005 pod názvem O smyslu a 
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interpretaci architektury. Různé teoretické příspěvky a interpretace výsledků průzkumů k 

proměnám soudobého města před rokem 1989 a po něm shrnují dvě publikace vydané MU 

v Brně a editované Slavomírou Ferenčuhovou, Magdalenou Hledíkovou, Lucií Galčanovou a 

Barborou Vackovou Město: Proměnlivá ne/samozřejmost z roku 2009 a Československé 

město včera a dnes: Kaţdodennost, reprezentace, výzkum z roku následujícího.   

Důleţitým pramenem pro nás byly rovněţ rozhovory s architekty, kteří ať uţ kladně 

nebo záporně reflektují hromadnou výstavbu ve sledovaném období. V posledních deseti 

letech vyšlo u příleţitosti mapování jednotlivých období naší nejnovější historie několik takto 

zaměřených publikací, pro problematiku, kterou sledujeme, byla důleţitá zejména Šedesátá 

léta v architektuře očima pamětníků editora Petra Ulricha, Město mezi domy, které editovali 

Karolina Jirkalová, Jan Skřivánek a Petr Volf a Texty o architektuře z roku 2005 a 2010.   

V následujícím textu budou vyuţity i výsledky několika sociologických průzkumů, 

proto povaţujeme za nezbytné podat o nich zde alespoň základní informace. Dosud největším 

a nejreprezentativnějším domácím výzkumem byl komplexní průzkum poválečné sídlištní 

zástavby, který organizoval v letech 1976–1980 VÚVA. Ţivot ve dvaceti dvou sídlištích 

v sedmi městech ČSR byl srovnáván se situací ve starších městských čtvrtích a ve čtvrtích 

rodinných domků. Vybrány byly nové obytné soubory, které reprezentovaly základní etapy, 

velikosti a urbanistické polohy sídlišť. Tyto poznatky jsou svým rozsahem ojedinělé i 

v mezinárodním srovnání a kolektiv autorů z VÚVA je vyuţil v publikaci Lidé a sídliště 

z roku 1985.  

Katedra kulturologie FF UK vydala roku 1995 shrnutí výsledků empirických šetření, 

jeţ v letech 1992–1994 uskutečnila v Praze na sídlišti Řepy pod názvem Funkce lokální 

kultury v inovaci ţivotního stylu: Monografická studie sídliště Řepy. Projekt byl zaměřen na 

postiţení změn v lokální kultuře a aktivizaci obyvatel sídliště prostřednictvím místních sítí 

masmédií a místních organizací a zařízení zabývajících se vytvářením příleţitostí pro trávení 

volného času.  

Pod názvem Celoměstská koncepce regenerace praţských panelových sídlišť 

zpracoval pro Útvar rozvoje města (URM) v červnu 2002 kolektiv autorů z různých institucí 

rozvojový potenciál i rizika nových obytných celků. Podkladem pro tento dokument byla 

komplexní analýza padesáti čtyř vybraných praţských sídlišť z roku 2001, která poskytla 

informace o demografické struktuře, urbanistické hodnotě, komplexní vybavenosti, vazbách s 

ostatními městskými částmi, technické vybavenosti, ekonomických vztazích a ţivotním 

prostředí. Její součástí byly také výsledky sociologického šetření, zjišťujícího názory a 

problémy obyvatel a míru jejich účasti na regeneraci sídliště.  

Autorkou nejnovějšího kvalitativního výzkumu zaloţeného na analýze hloubkových 

rozhovorů s dnešními třicátníky a jejich rodiči, kteří v roce 1978 tehdy ještě rozestavěné 

sídliště osídlovali, je socioloţka Jana Barvíková. Průzkum zaměřila na spokojenost 

s bydlením na praţském Jiţním Městě a pokusila se ověřit tezi, ţe se skutečný obraz sídliště 

můţe nápadně odlišovat od obrazu sídlišť prezentovaným médii a přejímaným lidmi, kteří 

sami na sídlištích neţijí a vlastně o nich aţ tolik nevědí. Šetření bylo součástí její disertační 

práce, kterou loni obhájila na Institutu sociologických studií FSV UK pod názvem Sídliště 

dnes. Jiţní Město jako místo k ţivotu z pohledu dvou generací jeho prvních obyvatel. Práci 

vedl Michal Illner.  

 

Závěry a shrnutí  

 

Podobně jako jinde v Evropě byla naše panelová sídliště budována na základě 

funkcionalistických koncepcí spojených s odmítnutím tradičních měst a snahou poskytnout 

všem lidem bez rozdílu stejně komfortní bydlení v zeleni. Popření základních městských 

principů narušilo některé aspekty obývatelnosti, jednalo se například o absenci ulic a náměstí, 
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o problematiku lidského měřítka nebo o monotónnost nových souborů. V současnosti se 

někteří architekti a urbanisté snaţí tyto městotvorné prvky do sídlišť dodávat. To můţe být 

správný přístup, pokud jsou zároveň respektovány místní podmínky a zvláštnosti kaţdého 

obytného souboru a potřeby obyvatel, kteří tam budou bydlet. Po období plánování, 

dodrţování norem a „univerzálních receptů na bydlení“, poté, co se nezdařil modernistický 

pokus podřídit ţivot geometrii v koncepci města jako stroje na bydlení a potvrdila se teze o 

neredukovatelnosti ţivota, je nutné vycházet ze specifik. Panelová sídliště poskytla relativně 

kvalitní bydlení v bytech I. kategorie obyvatelům přicházejícím do měst, jejichţ původní 

bytová situace byla nesrovnatelně horší. Díky nim dostalo mnoho mladých rodin šanci bydlet 

„ve svém“ a opustit přeplněné byty svých rodičů. Zásluhou tehdejší bytové politiky na nich 

nedocházelo k sociálně-prostorové segregaci. Průzkumy v nových obytných souborech 

ukázaly, ţe oproti převaţujícímu mínění lidí zvenčí a stigmatizaci v médiích je na našich 

panelových sídlištích prokazatelný bohatý sociální ţivot. Sociální vztahy se v průběhu jejich 

existence proměňují, specifické jsou především ve fázi po nastěhování, kdy se od vazeb 

v jiných částech města odlišují a zakládají se především na podobnosti rodin a vzájemné 

pomoci. Později se díky generační obměně přibliţují vztahům v ostatních částech města. 

V souvislosti s vývojově daným specifickým sociálním sloţením obyvatel na našich sídlištích, 

které je základem pro další fungování těchto celků a zabránění jejich ghettoizaci se uvaţuje o 

jejich další regeneraci na základě současných i budoucích potřeb jejich obyvatel.  

    

Ve třech hlavních kapitolách této práce jsme se pokusili přispět k porozumění 

fenoménu panelových sídlišť tím, ţe jsme sledovali záměry a představy jejich projektantů, 

porovnali je s výslednou podobou a přiblíţili, jak se specifická forma odrazila na sociálním 

sloţení těchto celků. Na základě srovnání s urbanismem tradičního města a sociálních vztahů 

v něm jsme se snaţili pojmenovat specifika sídlišť v obou těchto oblastech. Kulturologický 

úhel pohledu nám umoţnil propojit fyzické, kulturní a sociální aspekty a vidět je v nových 

souvislostech; vycházeli jsme přitom z konceptu obývatelného prostoru, jak jej ve třicátých 

letech 20. století formuloval Karel Honzík a přizpůsobili ho charakteru panelových sídlišť. 

Ukázalo se, ţe některé zvláštnosti nových obytných souborů mohou být v kontextu dnešní 

doby nahlíţena jako pozitiva. O sídlištích můţeme plným právem hovořit jako o významných 

městských čtvrtích, které plní jednu ze základních funkcí městského organismu, a to funkci 

bydlení. V současnosti je „nenápadná“ architektura, k níţ můţeme panelová sídliště přiřadit, 

velmi ceněna, protoţe velká část soudobých architektů se zaměřila spíše na předvádění 

nových technologií a forem a zapomíná, ţe jejich základním tématem ve vztahu k celé 

společnosti je, bylo a bude především bydlení.   

Na základě studia urbanistické struktury panelových sídlišť je jiţ nyní zřejmé, ţe si i 

do budoucna podrţí určitá specifika jako je převáţně obytná funkce, méně pracovních 

příleţitostí a závislost na vnitřním městě. Velká část našich sídlišť představuje jakýsi základ, 

z něhoţ můţe vhodnými zásahy vzniknout dobře identifikovatelná a diferencovaná prostorová 

struktura, která bude podporovat kontakty mezi lidmi a posilovat v nich pocit domova a 

příslušnosti k místu.
4
 Struktura města není v průběhu času neměnná a vyvíjí se přirozeně 

pomalu, předpokladem úspěšného vývoje však je, ţe se nesmí zříkat prvků z minulosti, které 

si zachovaly svou platnost; v případě sídlišť to jsou hodnoty jako univerzálnost, levnost a 

zeleň. Nesprávné hodnocení moderních obytných souborů vychází mimo jiné z toho, ţe je lidé 

vnímají jako celky bez minulosti a bez budoucnosti. Nezohledňují ani způsob, jímţ byla 

vnímána v době svého vzniku a který se velmi lišil od dnešního většinového pojetí ani 

skutečnost, ţe jejich vývoj není ještě zdaleka ukončen. Toto odmítání souvisí s chápáním 

                                                 
4
 Pavel Halík, Architektonická avantgarda a tradice českého funkcionalistického urbanismu, in: Laurent 

Bazac–Billaud (ed.), Problematika města: Praha a její nové čtvrtě, Cahiers du CeFReS, č. 7, Praha 
1995, s. 51. 
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těchto celků jako produktu minulého reţimu, ale jak jsme se pokusili ukázat, odpověď na tuto 

otázku je sloţitější, lze na ni totiţ odpovědět ano i ne. Na společné kořeny počátku výstavby 

evropských panelových sídlišť jsme poukázali výše, v Československu byla sídliště pojímána 

jako forma bydlení odpovídající ţivotnímu stylu nového socialistického člověka s jeho 

novými potřebami a to, ţe dobře míněná snaha o zlepšení podmínek bydlení pro co největší 

počet obyvatel se zčásti rozmělnila v nefunkční ekonomice socialistického státu nic nemění 

na tom, ţe řada specifik této formy hromadné výstavby má svá výrazná pozitiva, která lze 

vyuţít při řešení bytové otázky v současnosti i do budoucna. 

Jisté je, ţe není moţný pouhý návrat k tradičním formám města, které vznikly 

v odlišné době a v odlišných podmínkách. Je moţno vyuţít některé „fungující“ prvky, ne se 

snaţit změnit specifické městské struktury na něco, čím nejsou a být nemohou. Mělo by se 

navázat na kvalitní a u mnoha celků dosud nenaplněný potenciál, jímţ je hlavně městská 

vybavenost a zeleň. Na sídlištích je moţnost jeho naplnění větší neţ u jiných druhů zástavby, 

navíc tak lze učinit v jiné podobě, neţ bylo původně plánováno a přizpůsobit ji současným 

nárokům na bydlení. Cílem není upevňovat samostatnost od města oddělených celků, ale 

naopak je co nejvíce s ostatními částmi města provázat při zachování jejich přirozených 

specifik a respektování nutné polarizace mezi centrem a okrajovými částmi.
5
  

Pokud sledujeme dnešní trendy ve výstavbě a její ekonomická měřítka, lze 

konstatovat, ţe se sídliště mohou stát vyhledávanou formou bydlení, dalším typem 

hromadného bydlení srovnatelným například se čtvrtěmi činţáků z první poloviny 20. století. 

Soudě podle hodnotového zaloţení obyvatel bude charakteristickým způsobem existence 

městský způsob ţivota s intenzivním vyuţitím prostoru formou hustě zastavěné městské 

struktury. Odborníci konstatují, ţe se ve vyspělých zemích zvyšuje prostorová náročnost 

obyvatel v důsledku demografických a ekonomických změn (především vyšší ekonomická 

síla obyvatel a změny v rodině), protoţe roste počet domácností a tedy i bytů a zastavěné 

plochy. Proto jsou stále aktuální diskuse o podobě hromadné bytové výstavby. Jiţ v průběhu 

devadesátých let se ukázalo, ţe zakládání satelitních městeček v okolí měst není řešením ani z 

hlediska urbanistického ani sociálního, navíc tato forma zástavby je nadále neudrţitelná kvůli 

velkému záboru plochy. Naproti tomu bydlení v panelových domech lze z ekologického 

hlediska hodnotit jako jedno z nejšetrnějších, pokud jej budeme posuzovat v širších 

souvislostech. Zábor půdy vzhledem k počtu obyvatel je minimální, centrum města a 

občanská vybavenost jsou obvykle dosaţitelné pěšky nebo veřejnou hromadnou dopravou. 

Panelové domy byly od samého začátku koncipovány jako úsporné a to především svým 

prostorovým řešením.  

Důvodů pro posun ve vnímání sídlišť směrem k moţnosti jejich chápání jako 

rovnocenné nabídky bydlení, byť s určitými specifiky, je hned několik. Všechny souvisejí 

s vývojem společnosti a s proměnami ţivotního stylu, a tím i s novými nároky na bydlení. 

První z nich má obecnější charakter a dochází k němu v kaţdé době. Jedná se o proměny 

v názorech na atraktivitu obytného prostředí, o preference jednotlivých čtvrtí a o proměnu 

města jako takovou. Jiţ v šedesátých letech si uvědomil francouzský sociolog Paul-Henry 

Chombart de Lauwe, ţe ve 20. století ještě nebyla znovu uspokojivě zodpovězena otázka „co 

je to město?“ v kontextu současné společnosti. Pokud se vyvíjí společnost, vyvíjí se i modely 

způsobu ţivota a bydlení a také podoba města. Ale do jaké podoby?
6
 Dříve se všechny 

městské čtvrti posuzovaly podle centra města, které se idealizovalo a pouţívalo jako měřítko 

pro kvalitu ţivota v ostatních čtvrtích. Dnes však i centra měst procházejí v době vzrůstající 

urbanizace, migrace a privatizování výraznou proměnou. Málokdy se v nich odehrává rodinný 

ţivot, stále častěji jsou redukována pouze na ţivot pracovní a na atrakci pro turisty; proto se 

zde stále sloţitěji hledá něco emočního a osobitého. Velmi výstiţné je srovnání paušálního 

                                                 
5
 Jiří Musil a kol., Lidé a sídliště, Praha 1985, s. 332.  

6
 Paul-Henry Chombart de Lauwe, Des hommes et des villes, Paris 1963, s. 16. 
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odsuzování panelových sídlišť s ostrou kritikou nových dělnických čtvrtí jako Karlín nebo 

Libeň v 19. století, které byly rovněţ označovány jako noclehárny a které jsou dnes jiţ po 

uplynutí určité doby a „vplynutí“ ţivota na zcela jiné kvalitativní úrovni. 

Další důvody pro posun v hodnocení sídlišť souvisejí s proměnami v ţivotním stylu. 

Politické a společenské změny, jimiţ prošla česká společnost během devadesátých let 

minulého století, se odrazily i v poţadavcích na bydlení. Změnily se příjmové moţnosti, mění 

se ţivotní styl a hodnoty přejímáním nových vzorů, pokračují změny ve sloţení rodiny a 

vyvíjejí se demografické charakteristiky obyvatelstva. Fakt, ţe pro současnou společnost je 

charakteristický obrovský rozmach mobility ve všech podobách, je dnes uţ nezpochybnitelný. 

Mnozí povaţují mobilitu za lákavý rys. Zdá se, ţe otevřenost sídlištních prostorů, která 

s mobilitou souvisí, můţe dobře odpovídat charakteru dnešní doby, kdy jsou lidé v aktivním 

věku mnohem „pohyblivější“ neţ dříve: pracují jinde, baví se jinde, bydlí jinde. Moderní doba 

je často interpretována jako příčina bezdomoví, protoţe její dva hlavní trendy, technologický 

pokrok a byrokratizace sociálního ţivota, jsou zaloţeny na principech racionality, anonymity 

a abstraktnosti sociálních vztahů. Lidé neustále střídají různá prostředí a nikde nejsou opravdu 

doma. Na jedné straně jsou osvobozeni od rodinných omezení, na straně druhé to znamená 

ztrátu jistot. Konstrukce ve filozofii i snaha architektů stavět tak, aby lidem poskytli fyzický 

úkryt, a zároveň i moţnost bydlet jsou zpochybněny. Nabízí se otázka, zda není pojem 

„bydlení“ příliš zatíţen nostalgií a tradičním chápáním, zda by se lidé neměli otevřít spíše 

budoucnosti a poloţit si otázku, jaký způsob bydlení vlastně odpovídá současnému ţivotnímu 

stylu? Stále častěji se objevují názory, ţe moderní civilizace směřuje k novodobému 

nomádství a ţe postavit si tradiční dům se v budoucnu stane privilegiem těch nejbohatších; 

ostatní se budou stěhovat z místa na místo, takţe na podobu obydlí nebudou kladeny 

dosavadní vysoké nároky. Je moţné, ţe bude mít podobu prefabrikovaného domu, jenţ se 

bude od ostatních lišit pouze designem. Proto by bydlení na panelových sídlištích mohlo 

odpovídat výše popsanému (moţnému) ţivotnímu stylu lépe neţ například ţivot v rodinném 

domě. 

S rozvojem digitálních technologií se mění způsob komunikace lidí s okolím a 

proměňují se i jejich představy o světě, včetně toho, jaké funkce a formy má mít domov, 

společenství nebo města. Přestoţe panelákové byty mají řadu dispozičních nešvarů a byty 

v nově stavěných domech mají lepší technické parametry (zateplení či nové rozvody), jejich 

dispoziční řešení je v řadě případů mnohem horší neţ u proklínaných paneláků. Navíc ţijeme 

v době informační revoluce a nové technologie umoţňují znovu propojit bydliště a pracoviště 

– připomeňme modernistické oddělení těchto zón. V soukromí bytu se odehrávají vzdělávání, 

studium, nakupování a komunikace s přáteli. Místo a vzdálenost ztrácejí svou důleţitost a 

charakter údělu; to vše za předpokladu, ţe je splněna podmínka vytvoření efektivních 

komunikačních systémů. V ţádném případě to však neznamená, ţe se sniţuje úloha domova a 

městského prostředí, protoţe i době informačních technologií člověk vţdy přirozeně má a 

bude mít potřebu někam patřit i komunikovat se svým okolím. 

Kritika panelových sídlišť jako specifické formy urbanismu svědčí o tom, ţe se 

přehodnocují dosavadní kulturní hodnoty a nové se hledají a jiţ dnes je jisté, ţe nové 

urbanistické přístupy budou syntetické. Přehodnotí se tradiční nástroje urbanismu jako 

rozdělení prostorů na veřejné a soukromé, funkční zónování apod. Jaké budou budoucí ţivotní 

formy je otázkou, jisté je, ţe budou pestré stejně jako jim odpovídající urbanistické formy; 

uplatní se v nich jak specifika panelových sídlišť, tak i tradiční osvědčené prvky. Všechny 

tyto formy mohou existovat vedle sebe a lidé si sami vyberou, které jsou pro ně 

nejvýhodnější.   

Pro koho tedy mohou být panelová sídliště zajímavou nabídkou bydlení? Bydlení 

v těchto celcích by mohli vzhledem k tamní specifické podobě sociálních vztahů v budoucnu 

vyhledávat lidé, kteří oceňují určitou míru anonymity. Současným trendem je stěhování lidí 
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z nejvyšších příjmových kategorií do příměstských lokalit s dobrým ekologickým zázemím, 

kde vytvářejí lokality s homogenní sociální strukturou. Problémem však můţe být, ţe byt jim 

slouţí jenom jako noclehárna, protoţe tito lidé tráví většinu času v práci. Nabízí se otázka, 

zda by část z nich nevolila jako alternativu byty na těch sídlištích, která splňují kritéria 

obývatelnosti ve všech aspektech. Pro řadu domácností jsou diskutované výhody sídlištního 

bydlení podstatné a nejedná se pouze o to, ţe byty na sídlištích bývají cenově dostupnější. Pro 

osoby na začátku profesní kariéry, které tráví většinu času pracovního i volného mimo domov 

a nepotřebují širokou nabídku sluţeb v okolí bydliště, jsou velkou předností minimální nároky 

na údrţbu panelákových bytů. Zelené plochy v okolí celků i uvnitř nich a bezpečné prostředí 

pro hry jsou výhodné pro rodiny s dětmi, u této skupiny je zájem o sídlištní lokality přímo 

úměrný vybavení celku školkami, školami a sluţbami pro rodiny s malými dětmi. Pokud se 

v těchto celcích podaří zajistit i zařízení pro mimoškolní aktivity dětí a mládeţe, rodiny 

pravděpodobně v místě bydliště setrvají. Pro první obyvatele sídlišť, kteří jsou dnes jiţ 

vesměs ve vyšším věku, představují sídliště domov a místo, kde strávili velkou část svého 

ţivota. Ani tato skupina nemá většinou důvod ke stěhování, pokud se cítí na sídlišti bezpečně 

a je splněna podmínka, ţe veškeré sluţby jsou dostupné v nejbliţším okolí. 

Paneláky mají svou uţitnou i estetickou hodnotu, protoţe jejich výstavba souvisela 

s realizací funkcionalistických zásad v praxi a funkcionalismus byl sloh, který byl přímo 

propojen s ţivotním stylem. Přestoţe v podmínkách reálného socialismu byly značně 

rozředěny, jasně definovatelný základ zůstal. Proto i dnes je nutno nejprve se zamyslet nad 

současným ţivotním stylem a definovat ho, především zodpovědět otázku „jak chceme 

bydlet“ a co potřebujeme a teprve poté začít uvaţovat o regeneraci sídlišť a především o tom, 

kvůli komu se tato regenerace uskutečňuje. Nesmí se ovšem nikdy zapomenout na to, ţe 

ţádná změna ţivotního stylu nemůţe eliminovat důleţitost domova pro člověka, důleţitost 

existence místa, s nímţ se člověk můţe ztotoţnit. Moderní svět s vyspělými technologiemi 

přispívá k ulehčení lidského ţivota, zároveň však tento svět má dimenze, které, jak podotýká 

Karsten Harries, „technika nedokáţe postihnout. Techniku je nutno jasně deklarovat a 

vyhradit jí její místo – coţ znamená: uznat jak její osvobozující potenciál, tak hrozbu, kterou 

představuje“.
7
 Z úhlu pohledu, který je sledován v této práci, lze konstatovat, ţe panelová 

sídliště poskytla jak dobře vybavené byty, tak i kvalitně zaloţené širší obytné prostředí, 

k němuţ si lidé, doceňující otevřenost prostoru, mohou vytvořit vztah. 

Podle některých odborníků se budoucnost měst bude vyvíjet na jedné straně mezi 

důsledky epochy, určované „produkcí a distribucí informací“ a na druhé straně mezi 

hodnotovými orientacemi zdůrazňujícími význam kvalitního ţivotního prostředí a menších 

komunit. První typ orientace bude klást důraz na hodnoty městského a velkoměstského 

sociálního prostředí, tedy na dostupnost a výběr pracovních příleţitostí, zařízení občanského 

vybavení, sociální kontakty a na vyšší civilizační a technické kvality místa bydliště. Druhá 

orientace bude preferovat dobré ţivotní prostředí a trávení volného času v přírodě, rekreační 

sport, klidnější denní formy ţivota či výměnu sluţeb mezi lidmi. Je evidentní, ţe budou muset 

vznikat nové stavební druhy a větší sortiment typů obytných domů, aby byly uspokojeny 

různé ţivotní styly. Některá dobře zaloţená a udrţovaná panelová sídliště splňující podmínky 

obývatelnosti mohou tyto rozdílné nároky splňovat; například blízkost přírody nebo naopak 

dobré spojení do centra města můţe být pro výběr místa k bydlení rozhodující. Nelze sice 

dosáhnout toho, aby všechny nové obytné soubory byly zároveň ţivými městy i klidnými 

obytnými celky uprostřed zeleně, kombinace uvedených protikladných výhod v některých 

z nich můţe být chápána jako kýţená syntéza obou těchto pozic.  

 

 

                                                 
7
 Karsten Harries, Etická funkce architektury, Řevnice – Praha, 2011, s. 186. 



 11 

Výběr z literatury 

 

 Ajvaz, Michal, Havel, Ivan M., Mitášová, Monika (edd.): Prostor a jeho člověk. 

Praha: Vesmír, 2004. 

 Andrle, Alois, Pojer, Miroslav, Ullmann, Ota: Byty a bydlení v Československu. Praha: 

SEVT, 1967. 

 Augé, Marc: Antropologie současných světů. Brno: Atlantis, 1999. 

 Bahrdt, Hans Paul: Humaner Städtebau. Hamburg: Christian Wegner Verlag, 1968. 

 Barvíková, Jana: Sídliště dnes. Jiţní Město jako místo k ţivotu z pohledu dvou 

generací jeho prvních obyvatel (disertační práce). Praha: Institut sociologických studií, 

FSV UK, 2011. 

 Bauman, Zygmunt: Úvahy o postmoderní době. Praha: Slon, 1995. 

 Bauman, Zygmunt: Tekutá modernita. Praha: Mladá fronta, 2002. 

 Bazac–Billaud, Laurent (ed.): Problematika města: Praha a její nové čtvrtě. Cahiers 

du CeFReS, č. 7, Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 

1995. 

 Bazac–Billaud, Laurent: Jak se ţije na sídlišti. Architekt XLIII, 1997, č. 22, s. 61–64. 

 Beneš, Michal: Problém významu – hodnoty „domov“ z hlediska sémiotiky 

architektury. Architektura ČSR XLI, 1982, č. 6, s. 283–286.  

 Beneš, Michal: Monotónie nových obytných souborů. Praha: VÚVA, 1989. 

 Blaţek, Bohuslav: Sídliště. Zrcadlo nastavené době. Umění a řemesla 39, 1998, č. 4, s. 

40–47. 

 Bollnow, Otto Friedrich: Mensch und Raum. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 1963. 

 Boška, Bohumil: Výsledky sociologického průzkumu k regeneraci praţských sídlišť. 

Závěrečná studie. Praha: Sekce Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy, 

2001. 

 Brint, Steven: Gemeinschaft Revisited: A Critique and Reconstruction of the 

Comunity Concept. Sociological Theory 19, č. 1, 2001, s. 1–23. 

 Broţ, Alois (ed.): Standard bytu a úroveň bydlení v socialistické společnosti. Praha: 

VÚVA, 1976.  

 Celoměstská koncepce regenerace praţských panelových sídlišť (kol.): Praha: Sekce 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, MHMP, 2002. 

 Cousins, Albert N., Nagpaul, Hans: Urban Life. The Sociology of Cities and Urban 

Society. New York:  John Wiley & Sons, 1979. 

 Čančík, Josef: Ţivot na dobré adrese. Architekt Ivan Plicka o perspektivě panelových 

sídlišť. A2 III, 2007, č. 4, 24. 1., s. 1, 14–15. 

 Černoušek, Michal: Psychologie ţivotního prostředí. Praha: Karolinum, 1992. 

 Černý, Miloš, Lakomý, Zdeněk, Nový, Otakar: Ţivotní prostředí pro člověka. Praha: 

Academia, 1973. 

 Day, Christopher: Duch a místo. Brno: ERA, 2004. 

 Druhý ţivot pro sídliště (kol.): Era 21 9, 2009, č. 1, s. 55–57.  

 Ferenčuhová, Slavomíra, Hledíková, Magdalena, Galčanová, Lucie, Vacková, Barbora 

(edd.): Město: Proměnlivá ne/samozřejmost.  Červený Kostelec, Brno: Pavel Mervart, 

MU, 2009. 

 Ferenčuhová, Slavomíra, Galčanová, Lucie, Vacková, Barbora (edd.): Československé 

město včera a dnes: Kaţdodennost, reprezentace, výzkum.  Červený Kostelec, Brno: 

Pavel Mervart, MU, 2010. 

 Fňukal, Milan, Szcyrba, Zdeněk (edd.): Bydlení – nové formy a dimenze. Sborník 

referátů z konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 



 12 

 Fragner, Benjamin: Urbanita 86. Technický magazín XXIX, 1986, č. 9, s. 34–39. 

 Fuchs, Bohuslav: Nové zónování. Urbanistická tvorba ţivotního prostředí z hlediska 

sídelního a krajinného. Praha: Academia, 1967. 

 Gehl, Jan: Ţivot mezi budovami. Uţívání veřejných prostranství. Brno: Nadace 

Partnerství, 2000. 

 Gehl, Jan: Cities for People. Washington, Covelo, London: Island Press, 2010.  

 Giddens, Anthony: Sociologie. Praha: Argo, 1999. 

 Gočár, Jiří: Od pyramid k panelům. Praha: Československý spisovatel, 1959. 

 Gočár, Jiří, Toman, Josef: Architekt a ekonom k socialistickému ţivotnímu stylu. 

Praha: Svoboda, 1977. 

 Gottdiener, Mark, Hutchison, Ray: The New Urban Sociology. Boulder: Westview 

Press, 2011. 

 Gutman, Robert (ed.): People and Buildings. New York, London: Basic Books, Inc., 

Publishers, 1972. 

 Halík, Pavel, Kratochvíl, Petr, Nový, Otakar: Architektura a město. Praha: Academia, 

1996. 

 Harries, Karsten: Etická funkce architektury. Řevnice, Praha:  Arbor vitae, VŠUP, 

2011. 

 Hexner, Michal: Cenné a pozoruhodné urbanistické soubory z hlediska urbanistického 

vývoje, zaloţení, architektury a kompozice. Praha: Útvar rozvoje města, MHMP, 2007. 

 Hnilička, Pavel: Sídelní kaše. Brno: Vydavatelství ERA, 2005. 

 Hodrová, Daniela: Citlivé město. Eseje z mytopoetiky. Praha: Akropolis, 2006. 

 Honzík, Karel: Architektura všem. Praha: SNKLHU, 1956. 

 Honzík, Karel: Determinanty architektonické tvorby. Praha: Svaz architektů ČSR, 

1957. 

 Honzík, Karel (ed.): Věci kolem nás, Praha: Mladá fronta, 1961. 

 Honzík, Karel: Z tvorby ţivotního slohu. Praha: Nakladatelství politické literatury, 

1965. 

 Honzík, Karel: Tvorba ţivotního slohu. Stati o architektuře a uţitkové tvorbě. Praha: 

Horizont, 1976. 

 Horký, Ivan: Tvorba obytného prostředí. Praha: SNTL, 1984. 

 Horská, Pavla, Maur, Eduard, Musil, Jiří: Zrod velkoměsta. Urbanizace českých zemí a 

Evropa. Praha, Litomyšl: Paseka, 2002. 

 Hrůza, Jiří: Teorie města. Praha: Nakladatelství AV, 1965. 

 Hrůza, Jiří: Charty moderního urbanismu. Praha: Agora, 2002. 

 Hubáček, Ondřej (ed.): Funkce lokální kultury v inovaci ţivotního stylu. Monografická 

studie sídliště Řepy. Praha: Katedra kulturologie, FF UK, 1995. 

 Hubbard, Phill, Kitchin, Rob, Vallentine, Gill (edd.): Key Texts in Human Geography. 

London: Sage Publications, 2008. 

 Hubatová–Vacková, Lada, Říha, Cyril (edd.): Husákovo 3+1. Praha: VŠUP, 2007. 

 Chombart de Lauwe, Paul-Henry: Des hommes et des villes. Paris: Payot, 1963. 

 Illner, Michal: Čím byla, jsou a čím se mohou stát naše sídliště. Beton, 2008, č. 3, s. 

6–8. 

 Jacobsová, Jane: Smrt a ţivot amerických velkoměst. Praha: Odeon, 1975. 

 Janišová, Helena (a kol.): Srovnávací výzkum způsobu ţivota na nových sídlištích a 

na území města Prahy. Architektura ČSR XXIX, 1970, č. 1, s. 33–36. 

 Jencks, Charles: The Language of Postmodern Architecture. London: Academy 

Editions, 1977. 



 13 

 Jencks, Charles: Architecture Today. New York: H. N. Abrams, 1988. 

 Jirkalová, Karolina, Skřivánek, Jan, Volf, Petr (edd.): Město mezi domy. Rozhovory 

s architekty. Praha: Gasset, 2009. 

 Knapík, Jiří, Franc, Martin (a kol.): Průvodce kulturním děním a ţivotním stylem 

v českých zemích 1948–1967. Praha: Academia, 2011. 

 Kobza, Ondřej: Odnaučili jsme se bydlet. Rozhovor s Vladimírem Czumalem. 

Literární noviny 17, 2006, č. 46, s. 15. 

 Konopásek, Zdeněk (ed.): Otevřená minulost. Autobiografická sociologie státního 

socialismu. Praha: Karolinum, 1999. 

 Koohlhaas, Rem: Co se to stalo urbanismu? Era 21 2011, č. 5, s. 20–21. 

 Kotačka, Lubomír: Závěry vyplývající ze srovnání praţských a mimopraţských 

sídlišť. Výstavba a architektura XXIV, 1978, č. 7, s. 4–10.   

 Kratochvíl, Petr: Moderní urbanismus a „duch doby“. Architektura ČSR XLVIII, 

1989, č. 4, s. 2–5. 

 Kratochvíl, Petr (ed.): O smyslu a interpretaci architektury. Praha: VŠUP, 2005. 

 Krier, Léon: Architektura. Volba nebo osud. Praha: Academia, 2001. 

 Lábus, Ladislav (ed.): Proměny architektury a urbanismu. Výzkumný záměr FA 

ČVUT. Praha: FA ČVUT, 2006. 

 Le Corbusier–Saugnier: Za novou architekturu. Praha: Nakladatelství Petr Rezek, 

2004. 

 Lehmbrock, Josef, Fischer, Wend (edd.): Profitopolis oder: Der Mensch braucht eine 

andere Stadt. München: Die Neue Sammlung, Staatliches Museum für angewandte 

Kunst, 1978. 

 Lérová, Irena: Bydlení a ekonomika. Praha: Melantrich, 1981. 

 Lynch, Kevin: Obraz města. Praha: BOVA POLYGON, 2004. 

 Macková, Libuše, Rousek, Vladimír, Sůva, Stanislav: Bydlení v Československu. 

Přehled bytové výstavby od roku 1945. Praha: Nakladatelství československých 

výtvarných umělců, 1958. 

 Macková, Libuše: Problémy bydlení v socialistické společnosti. Praha: VÚVA, 1977. 

 Maier, Karel, Gebert, J. G.: Sídliště – díl první: Strašidla, mýty, realita. Umění a 

řemesla 39, 1998, č. 4, s. 2–6. 

 Maier, Karel, Sídliště: problém a multikriteriální analýza jako součást přípravy k jeho 

řešení, Sociologický časopis 39, 2003, č. 5, s. 653–666. 

 Maier, Karel: Od oprav domů ke kvalitnějšímu bydlení. REALIT 15, 2008, č. 4, s. 18–

23. 

 Mansfeldová, Alena: K problematice regenerace poválečných sídlišť. Výstavba a 

architektura XXXVI, 1990, č. 1, s. 25–34. 

 Marcelli, Miroslav: Mesto vo filozofii. Bratislava: Kalligram, 2011. 

 Matoušek, Vladimír (a kol.), Dosavadní vývoj a tendence rozvoje sídel v ČSSR. Brno: 

VÚVA, 1986. 

 Merleau-Ponty, Maurice: Viditelné a neviditelné. Praha: OIKOYMENH, 2004. 

 Mumford, Lewis: The City in History. Its Origins, Its Transformations and Its 

Prospects. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1961. 

 Musil, Jiří: Sociologie soudobého města. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1967. 

 Musil, Jiří: Sociologie bydlení. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1971. 

 Musil, Jiří: Sociální komunikace, děti na sídlištích, spokojenost obyvatel. Výstavba a 

architektura XXIV, 1978, č. 7, s. 12–28.  



 14 

 Musil, Jiří: Výsledky společenského hodnocení nových obytných souborů. 

Architektura ČSR XLI, 1981, č. 4, s. 170–176. 

 Musil, Jiří: Sociologie pro architekty a urbanisty I., Praha: ČVUT, 1982. 

 Musil, Jiří: Zhodnocení poválečné sídlištní výstavby v ČSR – cíle, zaměření a metody. 

Architektura ČSR XLI, 1982, č. 4, s. 155–157. 

 Musil, Jiří (a kol.): Lidé a sídliště. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1985. 

 Nekvindová Terezie (ed.): Jana Ševčíková – Jiří Ševčík, Texty. Praha: Tranzit.cz, VVP 

AVU, 2010. 

 Norberg-Schulz, Christian: Genius loci. K fenomenologii architektury. Praha: Odeon, 

1994. 

 Novotný, Jiří: Nové bydlení v Praze. Praha: Orbis, 1964. 

 Ortová, Jitka: Kapitoly z kulturní ekologie. Praha: Karolinum, 1999. 

 Ouředníček, Martin (ed.): Sociální geografie praţského městského regionu. Praha: 

Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, 2006.  

 Park, Robert E., Burgess, Ernest W., McKenzie, Roderic D.: The City. Chicago, 

London: The University of Chicago Press, 1968. 

 Perglová, Míla: Kulatý stůl Architekta. O regeneraci praţských sídlišť. Architekt 

XLIII, 1997, č. 22, s. 54–58. 

 Pešková, Jaroslava: Člověk a jeho svět. Architektura XLIX, 1990, č. 2, s. 18–19. 

 Procházka, Vítězslav: Československá architektura po 2. světové válce. Praha: VÚVA, 

1975. 

 Prudký, Libor (a kol.): Inventura hodnot. Výsledky sociologických výzkumů hodnot ve 

společnosti České republiky. Praha: Academia, 2009. 

 Ragon, Michel: Kde budeme ţít zítra. Praha: Mladá fronta, 1967. 

 Rjabušin, Alexandr: Domov budoucnosti. Praha: Odeon, 1980. 

 Rowlands, Rob, Musterd, Sako, van Kempen, Ronald: Mass Housing in Europe. 

Multiple faces of Development, Change and Response. Basingstoke, New York: 

Palgrave Macmillan, 2009. 

 Říha, Cyril, Steinbachová, Marcela (edd.): Texty o architektuře 03/05. Napříč 

švýcarskou architekturou. Sborník přednášek a rozhovorů. Praha:  Kruh, 2005. 

 Sedlák, Martin: Sto let vývoje sídliště. Architekt XLIII, 1997, č. 22, s. 9–16. 

 Sennett, Richard: The Conscience of the Eye: The Design and Social Life of Cities. 

London: Faber & Faber, 1993. 

 Schmeidler, Karel (a kol.): Sociologie v architektonické a urbanistické tvorbě. Brno: 

Zdeněk Novotný, 2001. 

 Součková, Eliška: Člověk a sídliště ve světle sociologických průzkumů. Výzkum a 

vývoj bydlení (příloha 4/78), Výstavba a architektura XXIV, 1978, č. 11–12, s. 27–32. 

 Steinführer, Annett: Wohnstandortentscheidungen und städtische Transformation. 

Vergleichende Fallstudien in Ostdeutschland und Tschechien. Wiesbaden: VS Verlag 

für Sozialwissenschaften, 2004. 

 Stevenson, Deborah: Cities and Urban Cultures. Maidenhead, Berkshire: Open 

University Press, 2003. 

 Ševčík, Oldřich: Problémy moderny a postmoderny. Architektura – filosofie – estetika 

(P. Gorsen – J. Habermas – Ch. Jencks – J. F. Lyotard – P. Portoghesi), Praha: 

Vydavatelství ČVUT, 1998. 

 Ševčík, Oldřich, Beneš, Ondřej (edd.): Architektura 60. let. „Zlatá šedesátá léta“ v 

české architektuře 20. století. Praha: Grada Publishing, 2009. 

 Štědrá, Taťána (ed.): Analýza regenerace praţských panelových sídlišť. Praha: Sekce 

Útvar rozvoje hlavního města Prahy, MHMP, 2001. 



 15 

 Švácha, Rostislav: Od moderny k funkcionalismu. Praha: Victoria Publishing, 1994. 

 Švácha, Rostislav (ed.): Regionalismus a internacionalismus v soudobé architektuře. 

Praha: ČKA, 1999. 

 Téma sídliště (kol.): Architekt XLIII, 1997, č. 22, s. 8. 

 Temelová, Jana, Novák, Jakub, Ouředníček, Martin, Puldová, Petra: Budou česká 

sídliště místy bydlení chudých? Era 21 9, 2009, č. 1, s. 53–54. 

 Uherek, Zdeněk, Bazac-Billaud, Laurent (edd.): Slova města. Cahiers du CeFReS, č. 

18, Praha: Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, 2000. 

 Ulrich, Petr (a kol.): Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků. Praha: Česká 

technika – nakladatelství ČVUT, 2006. 

 Vacková, Barbora: Prostor, moc a utopie. Ideální město a jeho společnost. Brno: 

Masarykova univerzita, 2010. 

 Vojvodík, Josef, Wiendl, Jan (edd.): Heslář české avantgardy. Estetické koncepty a 

proměny uměleckých postupů v letech 1908–1958. Praha: UK – TOGGA, 2011. 

 Volf, Petr: Panelák je panelák je panelák. Magazín Víkend, Příloha Hospodářských 

novin, 2010, č. 42, 22. 10., s. 22–29. 

 Voţenílek, Jiří: Vývoj urbanismu. Praha: ČVUT, 1990. 

 Vlašín, Štěpán (ed.): Avantgarda známá a neznámá I. Od proletářského umění k 

poetismu 1919–1924. Praha: Svoboda, 1971. 

 Wirth, Louis: Urbanism as a way of life. American Journal of Sociology 44, 1938, č. 

1, s. 1–24. 

 Zadraţilová, Lucie: Domov na sídlišti: mýtus nebo realita? In: Hubatová–Vacková, 

Lada, Říha, Cyril (edd.): Husákovo 3+1, Praha: VŠUP, 2007, s. 38–56. 

 Zadraţilová, Lucie: Rozhovor s Jiřím Musilem o bydlení na sídlišti. In: Hubatová–

Vacková, Lada, Říha, Cyril (edd.): Husákovo 3+1, Praha: VŠUP, 2007, s. 215–225.  

 Zadraţilová, Lucie: Šokující pravdivost paneláků: důvod k obdivu, nebo k nenávisti?  

Rozhovor Lucie Zadraţilové s Ladislavem Lábusem. Era 21 9, 2009, č. 1, s. 47–52. 

 Zadraţilová, Lucie: Ţivot v praţských králíkárnách: sonda do současného vývoje 

panelových sídlišť. Era 21 9, 2009, č. 1, s. 14–15. 

 Zadraţilová, Lucie: Byt jako zrcadlo ţivotního stylu. Několik poznámek k současným 

proměnám bytových dispozic u nás. Era 21 10, 2010, č. 3, s. 30–33.  

 Zadraţilová, Lucie: Sociologie bydlení v padesátých letech. In: Janovský, Igor, 

Kleinová, Jana, Stříteský, Hynek (edd.): Věda a technika v Československu v letech 

1945–1960, Praha: NTM, 2010, s. 151–169.     

 Zadraţilová, Lucie: Jiţní Město… Ţije! 

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/arc/pla/cs6127205.htm, vyhledáno 13. 12. 

2011.   

 Zounek, František: Jeden z pohledů na bydlení v panelových domech. Stavba 7, 2000, 

č. 5, s. 42–46. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.goethe.de/ins/cz/pra/kul/duc/arc/pla/cs6127205.htm

