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Abstrakt

Bakalářská práce s názvem „Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce 

a sociální biografie stavby Ječná 39a“ se věnuje sociálními významu hmotných objektů, 

přičemž toto téma je, jak název napovídá, zkoumáno na materiálním prostředí velmi 

frekventované pražské ulice Ječné. V práci vycházíme z myšlenky, že lidé chápou a dávají 

smysl hmotným objektům na základě jejich ukotvení v rámci meziskupinových sítí, které 

tvoří součást jejich sociální identity. Způsob, jakým jednotlivci (či skupiny jednotlivců) 

materiálním objektům rozumí, je navíc podmíněn také časoprostorovým kontextem. První 

zmíněnou tezi blíže zkoumáme na základě dat získaných z interview s obyvateli ulice Ječné, 

kde analyzujeme, jak tito dané materiální prostředí interpretují a jak se tyto interpretace různí 

nebo shodují. Hledisko, kdy se může porozumění hmotnému objektu měnit v čase, potom 

blíže rozebíráme na stavbě Ječná 39a, kde na základě teorie Igora Kopytoffa zkoumáme její 

sociální biografii. Cílem bakalářské práce je ukázat, že i dopravně vytížená ulice, zdánlivě bez 

většího společenského významu, může mít sociální signifikantnost právě v tom, jakým 

způsobem se k jejímu materiálnímu prostředí lidé vztahují. 

Abstract

The bachelor thesis "Importance of Material Objects in Ječná Street from Perspective of 

Individual and Social Biography of Ječná 39a Building" deals with social significance of 

material objects, using the material environment of a very busy Prague street Ječná as a case 

study. The central idea of the thesis is that people understand and assign meaning to material 

objects based on their role in inter-group networks that constitute their social identity. The 

way in which individuals (or groups of individuals) perceive material objects is also subject to 

the spatio-temporal context. We base our hypotheses on data obtained in interviews with the 

residents of the street, we analyze how they interpret their physical environment and how 



these interpretations differ or match. We also analyze the situation when the perception of a 

material object changes over time using the case study of the Ječná 39a building, examining 

its social biography employing theorie of Igor Kopytoff. We are trying to show that even 

busy, traffic-loaded streets, seemingly lacking any social significance, offer a lot of social 

context based of the way people relate to its material environment.
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I. Vymezení předmětu zkoumání

V bakalářské práci se budeme zabývat materiální kulturou utvářející určité specifické místo (v 
tomto případě ulici Ječnou) a tím, jak se k jednotlivým materiálním objektům jedinci vztahují, 
nikoliv jen skrze jejich pragmatickou funkci. Cílem výzkumu je ukázat, že ačkoliv se mohou 
zdát materiální objekty jako neživé - vydělené ze světa lidí, mohou mít sociální význam právě 
v tom, jakým způsobem jim jednotlivci (nebo skupiny jednotlivců) ukotvení v rámci 
společenských vazeb rozumějí a jaký význam jim přikládají. Na jednom konkrétním 
materiálním objektu (stavbě Ječná 39a) bychom potom chtěli ukázat, jak se může měnit 
porozumění objektu nejen mezi jedinci a skupinami ale také v rámci času, a jak tedy i 
materiální objekt může mít svou biografii.

II. Centrální výzkumné otázky

Jakým způsobem jedinci „čtou“ a dávají význam materiálním objektům vytvářejících určité 
specifické místo? Jak se mohou interpretace materiálního objektu měnit v průběhu času? 
Mohou mít hmotné objekty biografii? 

III. Teoretické ukotvení

Při zpracování tématu vycházíme z poměrně banálního předpokladu, že lidé rozumějí a dávají 
význam objektům na základě jejich vztahu k jiným lidem, tedy na základě meziskupinových 
sítí ukotvených v jejich sociální identitě. Při zpracování dat týkajících se stavby Ječná 39a 
potom vycházíme především z myšlenek Kopytoffa, který tvrdí, že se interpretace a významy, 
jež lidé hmotným objektům přikládají, mohou měnit nejen z jednotlivce na jednotlivce nebo 
ze skupiny na skupinu, avšak také v průběhu času, tedy že i hmotné objekty mají biografii.

IV. Umístění výzkumu, materiál

Jak již bylo řečeno, zmíněné budeme zkoumat na materiálních objektech ulice Ječné s tím, že 
pro vykreslení biografické kapacity hmotných objektů se zaměříme na konkrétní stavbu v této 
ulici – na objekt Ječná 39a. Našimi informátory potom budou lidé, kteří materiální kulturu 
ulice Ječné znají důvěrněji, tedy lidé, kteří v ulici Ječné pracují či bydlí a přicházejí tak do 
styku s jednotlivými hmotnými objekty častěji. V případě biografie Ječné 39a jsou potom 
našimi informátory také jedinci, kteří jsou spjati s historií i současností daného hmotného 
objektu.

V. Metody a prameny

Institut sociologických studií
Projekt bakalářské práce



Metodou výzkumu jsou polostrukturované rozhovory. Hlavními teoretickými prameny je pro 
obecné uvažování o materiální kultuře kniha Iana Woodwarda Understanding of Material 
Culture. V druhé části věnující se biografii materiálních objektů vycházíme ze sborníku esejů 
editovaných Arjunem Appaduraiem The social life of thing: Commodities in cultural 
perspective. Při zpracování dat souvisejících se stavbou Ječná 39a navíc využíváme pro 
pochopení kontextu vzniku stavby různorodé architektonické i sociologické publikace 
(Caroline Humphrey, Viktor Buchli) věnující se materiální kultuře doby, v níž byla stavba 
postavena. 
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Úvod

Jak píše Ian Woodward (2007, s. vi) ve své knize Understanding Material Culture, lidé žijí ve 

světě, kde jsou doslova obklopeni materiálními objekty, přičemž jejich existence v našem 

životě je tak běžná, že jim nemáme tendenci přikládat nějaký zvláštní význam. Dopravit se 

z jednoho místa na druhé, vypít si ráno šálek kávy nebo si na chvíli vydechnout po únavném 

dni u oblíbené knížky, všechny tyto činnosti by bez materiální kultury nebyly možné. Ale je 

to skutečně tak, že hmotné objekty slouží pouze našim pragmatickým zájmům a každodenním 

činnostem a my jsme ti, kdo je mají plně v moci tak, jak se může na první pohled zdát? 

Woodward (2007, s. vi) ve své publikaci věnované základním poznatkům v oblasti studia 

materiální kultury podotýká, že hmotné objekty mají naopak určitý druh moci            nad 

lidmi v tom smyslu, že je tito využívají nejen ke světským cílům jako je čištění zubů nebo 

pořizování poznámek z přednášky, avšak člověk potřebuje hmotnou kulturu také proto, aby 

mohl lépe vyjádřit aspekty sama sebe, a to jak aspekty sociální tak subjektivní.

A právě tato dimenze vztahu materiální kultury a člověka se stala tématem naší 

bakalářské práce s názvem Význam materiálních objektů v ulici Ječné z pohledu jednotlivce    

a sociální biografie stavby Ječná 39a. V následujících řádcích budeme zkoumat tedy            

to, jakým způsobem lidé rozumějí hmotným objektům a jaké významy jim dávají, přičemž 

vycházíme z relativně banální myšlenky, že způsob, kterým jedinci hmotné objekty 

interpretují je výrazem jejich sociální identity, tedy jejich ukotvení v rámci meziskupinových 

sítí a v rámci jejich společenských rolí. Protože se navíc domníváme, že je každý unikátní 

sumou takových charakteristik, dovolujeme si zároveň tvrdit, že to, jak individua hmotné 

objekty „čtou“, tedy jakým způsobem jim rozumí a jaký význam jim dávají, se může měnit 

z jednotlivce na jednotlivce (potažmo ze skupiny na skupinu). Tuto úvahu dále obohacujeme 

také o časové hledisko a necháváme se inspirovat Kopytoffovou myšlenkou, že materiální 

objekty mají svoji sociální biografii, což znamená, že jejich chápání (a samozřejmě                  

i například jejich forma, využití atd.) se může měnit v průběhu času (Kopytoff, 1986, s. 64-

91). Shrneme-li tedy na tomto místě naše základní východisko, celá práce se snaží 

prozkoumat platnost následující teze: Lidé interpretují hmotné objekty na základě jejich 

příslušnosti k různorodým sociálním skupinám a na základě jejich pestré škály společenských 

rolí, a to s ohledem na časoprostorový kontext. 

Nechme specifikaci této úvahy na dané teoretické části a vymezme se nyní nejen tematicky, 

ale také tím, jak (respektive na jakém materiálu) budeme zmíněné zkoumat. První část této 

úvahy (tedy tu, která hovoří o vztahu interpretací hmotných objektu a sociální identitě jedince, 



3

který je interpretuje) budeme vykreslovat na prostředí velmi frekventované pražské ulice 

Ječné s tím, že jako respondenty se nám podařilo získat dva informátory, kteří s Ječnou 

přicházejí častěji do styku (jeden zde bydlí a jedna zde pracuje) a o jejích materiálních 

charakteristikách tak dokážou lépe hovořit. Druhou část teze mluvící                   o 

časoprostorovém kontextu, v jakém jsou hmotné objekty interpretováno, zkoumáme potom 

pouze částečně, tedy především co se týká změn porozumění a způsobu zvýznamňování 

materiálních objektů v rámci různých časových úseků, přičemž se necháme, jak jsme již 

zmínili inspirovat úvahami Kopytoffa, který v této souvislosti hovoří o sociální biografii 

materiálních objektů. Tuto vlastnost materiální kultury mít určitou trajektorii se potom 

snažíme zkoumat na stavbě Ječné 39a, kdy se nám jako informátoři o její životní dráze 

posloužili nejen rezidenti z Ječné 39a, avšak také osoby spjaté s její historií a současností. 

Mými respondenty tak v tomto případě byla autorka projektu budovy Ječná 39a Věra 

Machoninová; současný majitel stavby; a architekt, který se podílel na jejich rekonstrukcích 

po převzetí objektu do soukromých rukou. 

Při sběru dat a jejich následném zpracování jsme si položili potom tyto centrální otázky: Jaké

materiální objekty považují naši informátoři za důležité v rámci ulice Ječné? Jak těmto rozumí 

a co tyto interpretace vypovídají o nich samotných a o jejích sociální identitě? Existují 

v biografické dráze Ječné 39a nějaké rozeznatelné fáze vyznačující se změnou interpretací 

tohoto materiálního objektu a jaké následky to na osud budovy mělo? Existují nebo existovali 

nějaké ideální vize o její biografii? A je vůbec možné, aby materiální objekt biografii měl? 

Dříve než se pokusíme odpovědět si na toto otázky, zmiňme ještě, že oba dvě empirické části 

nejsou propojeny pouze teorií a místně, ale v případě stavby Ječná 39a           se snažíme také 

zjistit, jakým způsobem je budova do specifického prostředí ulice Ječné zasazena, a to tak, že 

se v jedné sekci zabýváme možným zohledněním charakteristik Ječné ze strany architekty 

Machoninové i architekta Rychtaříka při jejich projektování a dále              se zabýváme také 

tím, jak stavbě rozumí rezidenti ulice Ječné, které v textu nazývám také jako „uživatelé“.

Cílem bakalářské práce je ukázat, jakým způsobem se dá nahlížet na ulici Ječnou – na 

materiální prostředí, které se může zdát bez relevantnějšího sociálního významu (toto 

rozvedeme níže) - a dále chceme také demonstrovat, jaké různorodé spektrum interpretací

mohou v sobě materiální objekty kumulovat, a to například tím, jak se jejich porozumění 

mění v čase. 

Na úplný závěr potom ještě zmiňme, že metodou výzkumu byly polostrukturované rozhovory 

a celý text je rozdělen na tři části, kde v první hovoříme o našich motivacích; druhý oddíl 
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rozšiřuje a upřesňuje teoretická východiska, která zde již zazněla; a poslední sekce se věnuje 

prezentaci a interpretaci dat. Naše závěry jsou potom shrnuty na konci celé diplomové práce. 
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2. Motivace ke zpracování tématu

Dříve než se budeme věnovat teoretickému ukotvení práce a prezentaci dat a jejich 

interpretaci, ráda bych na tomto místě uvedla motivace, které mě vedly ke zpracování tématu, 

abych tak částečně nastínila moje prvotní uvažování o ulici Ječné a jejím materiálním 

prostředí. První věcí, která mě v souvislosti se sociálním významem materiální kultury 

napadla, byla na poli sociologie i jiných věd (například architektury a urbanistických studií) 

často diskutována souvislost mezi materiálním prostředím a vlivem tohoto prostředí na lidské 

chování a interakce mezi jednotlivci1. Tato úvaha mě také vedla k tomu, abych o ulici Ječné 

z počátku přemýšlela jako o veřejném prostoru, který svým hmotným uzpůsobením může 

ovlivňovat zmíněné, a tak jsem začala nastudovávat některé urbanistické příručky 

pojednávající o popsaném tématu. Pokud se potom přidržíme základního typového dělení 

veřejných prostorů dle Vladimíry Šilhánkové (2002, s. 17-20), uvažovat o Ječné tímto 

způsobem, zřejmě nebylo, řečeno prozaicky, úplnou střelou vedle, protože ulice je skutečně 

spolu s náměstími, zelení a ostatními nezastavěnými plochami něčím, co je považováno 

v urbanistických a architektonických knihách za základní druh veřejného prostoru nebo 

chceme-li veřejného prostranství, přičemž pro tyto pojmy můžeme najít různorodé definice. 

Co mi však připadalo zajímavější na knihách Jana Gehla (Gehl 2000; Gehl a Gemzøe 2002), 

úvahách Vladimíry Šilhánkové (2003), Gabriela Kopáčika (2005) a Pavla Hniličky (2005) 

(tedy na úvahách nikoliv sociologů, ale vědců z oblasti tak zvaných přírodních věd) nebyly 

ani tak snahy o vymezení oněch pojmů jako spíše představy zmíněných autorů o sociální roli 

ideálního veřejného prostoru jakožto specifického materiálního prostředí, které by mělo 

umožňovat a podporovat vznik co největší škály lidských činností a mělo by být tak 

demokratickým místem setkávání širokého spektra jednotlivců2. Materiální prostředí 

veřejných prostorů (ať už ulic nebo náměstí) by tedy dle těchto autorů mělo vyzývat 

k delšímu pobytu a nikoliv pouze k rychlému přesunu z jednoho místa na druhé, a to z toho 

důvodu, aby byla naplněna jeho deklarovaná společenská funkce jako místa pro rozvíjení 

různorodých aktivit a interakcí. Abychom ilustrovali řečené, využiji slov Vladimíry 

Šilhánková, která veřejné prostory popisuje takto: 

                                               
1

Tento sociální aspekt materiálního prostředí (architektury a urbanistických celků) ve své knize rozvíjí například Karel Schmeidler (2001)
2

Ačkoliv toto přímo nesouvisí s materiálními charakteristikami veřejných prostorů, považujeme za zajímavé zmínit, že sociolog Pavel 
Pospěch (2013) v kontextu této představy veřejného prostoru jako demokratického místa přístupného všem podotýká, že se jedná 
skutečně pouze o ideál vycházející z představ spojených s antickým vzorem řecké agory sloužící politickým, komerčním a dalším jiným
funkcím. Ve skutečnosti jsou veřejné prostory předmětem vnější a vnitřní regulace a jsou zde lidé, kteří jsou z nich vyháněni nebo na ně 
nemají přístup vůbec. (Pospěch, 2013, s. 75-100)
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„…Jsou to místa, kde se lidé navzájem setkávají, jsou to obývací pokoje města, kde se 

odehrávají rozhovory, mimořádné události i každodenní lidské činnosti. Veřejné prostory 

proto musíme chápat nejen v jejich prostorové dimenzi – jako otevřená, volně přístupná 

prostranství, ale i v jejich dimenzi společenské, jako prostor pro veřejný život.“    

(Šilhánková, 2003, 9)

Podobným způsobem potom vykresluje veřejné prostory i Jan Gehl a Larsen Gemzøe (2002), 

kteří navíc přinášejí v knize Život mezi budovami řadu konkrétních příkladů fungujících 

veřejných prostor z různých koutů světa. Gabriel Kopáčik (2005, s. 5) pak využívá k popisu 

ideálního veřejného prostoru citátu od Karla Čapka z knihy Londýnské ulice, kde je tento zase 

metaforicky spojován s „velkolepým divadlem“, s živou scénou, kde se skutečně žije a jen se 

tudy neprobíhá. Dokresleme potom tyto představy ještě jedním výrokem, tentokrát od Pavla 

Hniličky (2005) z publikace Sídelní kaše, kde tento píše:

„Kvalitní veřejný prostor je místem (materiálním prostředím, pozn. autorky) vybízejícím 

k pobytu, k obývání, místem, které nenutí člověka k jeho rychlému opuštění, místem, kde je 

příjemné setrvávat, zkrátka místem svobodným.“ (Hnilička, 2005, 89)

Jak se však k takovým představám o sociálním významu materiálního prostředí utvářejícího 

veřejný prostor, který je stimulem pro setkávání a široké pole aktivit, má konkrétně ulice 

Ječná? Jak už bylo řečeno v úvodu, z našeho pozorování v terénu nebylo patrné, že by Ječná 

byla zrovna oním ideálním místem pro hlubší interakce mezi jednotlivci kvůli již zmíněné 

dopravní vytíženosti, smogu a emisím, kdy je tento veřejný prostor (toto materiální prostředí) 

využíván především k účelu rychlého přesunu z jednoho místa na druhé. Ječná tedy výše 

popsané vize o materiálním prostředí generujícím ideální veřejný prostor jakožto společensky 

významné místo pro setkávání a jiné interakce mezi lidmi příliš nenaplňuje. Můžeme však 

říct, že tím pádem materiální prostředí Ječné nemá žádný sociální význam?

Vyřčenou otázku jsme si v úvaze o ulici položili a tato nás motivovala ke snaze podívat se na 

tuto síť hmotných objektů trochu jinou perspektivou. V následujících řádcích se tedy, jak už 

zaznělo v úvodu, budeme zabývat tím, jakým způsobem jednotlivci materiální objekty 

v rámci ulice Ječné „čtou“ a jaké významy jim připisují, abychom tak ukázali, že Ječná nemá 

sociální význam pouze jako potencionální prostranství umožňující střetávání a nejrůznější 

činnosti, ale že tato ulice je, jak jsme již naznačili v úvodních pasážích, sociálně významná 
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v tom, jakým způsobem se k jejím materiálním charakteristikám jednotlivci vztahují. 

Následující myšlenku dále rozvádíme v teoretické části.
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1. Teoretické ukotvení

V této části bakalářské práce se budeme zabývat teoriemi, jež se týkají uvažování o 

materiálních objektech či sítích materiálních objektů na poli sociologie a sociální (nebo 

kulturní) antropologie, abychom tak dostáli slibovanému v první části hovořící o našich 

motivacích - tedy abychom nastínili, jak jinak, než jak jsme popsali v předchozích odstavcích, 

se dá o materiálních charakteristikách určitého místa z hlediska jeho sociálního významu 

uvažovat. První podkapitola druhé části nesoucí název „Používané pojmy“ je potom věnována 

vymezení termínů, které budeme v textu aplikovat a druhá podkapitola (s označením 2.2. 

Teoretická východiska) se již bude věnovat konkrétním úvahám o materiálních objektech, ke 

kterým budeme vztahovat sebraná data a interpretace těchto dat. 

2.1. Používané pojmy

Každá z částí této sekce se věnuje vymezení jednoho z termínů, které zazní v rámci textu 

vícekrát tak, aby bylo čtenáři jasné, co máme v následujících řádcích jednotlivými označeními 

na mysli. V definicích pak vycházíme z již jmenované knihy Iana Woodwarda Understanding

Material Culture (2007).

2.1.1. Materiální (hmotná) kultura

Toto sousloví bylo již v textu použito a jistě si pod tímto výrazem každý dokážeme leccos 

představit. Ian Woodward (2007, s. 14-15) materiální kulturu definuje jako jakýkoliv 

materiální objekt nebo síť materiálních objektů, které jsou hmatatelné a mají fyzickou 

existenci, jež je součástí lidské kulturní praxe tím, jak materiální objekty a sítě materiálních 

objektů nejen využíváme k pragmatickým činnostem, ale také k činnostem sociálním, což 

bude také rozvedeno podrobněji v kapitole „Teoretická východiska“. 

Stejný autor potom podotýká, že s ohledem na současná studia spotřebitelského chování 

bývají do materiální kultury zařazovány také entity vnímatelné pohledem, kdy se hmotná 

kultura mobilizovaná například prostřednictvím reklamy stává součástí tužeb jednotlivce a 

materiální objekty a sítě objektů tak mají tendenci jednat také v myslích individuí právě tím, 

jak se stávají součástí tužeb a příjemných představ. (Woodward, 2007, tamtéž)

Nehledě na tuto velmi zajímavou perspektivu se náš text dotýká především první ze zmíněné 

dimenze hmotné kultury, a sice materiálních objektů, které jsou fyzické – hmatem vnímatelné. 
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2.1.2. Materiální (hmotné) objekty a sítě objektů

Materiálním objektem v následujících řádcích rozumíme jakoukoliv složku materiální kultury, 

která je vnímatelná hmatem nebo zrakem. Síť materiálních objektů je potom složena z těchto 

komponentů hmotné kultury. (Woodward, 2007, tamtéž)

2.1.3. Artefakt

Tento termín využijeme v rámci práce pouze párkrát (např. v kontextu stavby na adrese Ječná 

39a), přesto považujeme za nutné již na tomto místě osvětlit, co přesně znamená. Artefakt je 

fyzický produkt či stopa lidské činnosti, který je zpravidla považován za symbol aspektů 

kulturních a společenských aktivit, jež jsou chápany jako minulé - již nenáležející 

přítomnosti. (Woodward, 2007, tamtéž) Artefakt nebo artefakty se tak podle Woodwarda 

(2007, tamtéž) mohou stávat podmětem pro retrospektivní interpretace jedinců nebo skupin 

jedinců. 

2.1.4. Komodita

Vzhledem k tomu, že v části věnované teoretickým východiskům budeme odkazovat na esej 

Igora Kopytoffa a Arjuna Appaduraie, v naší diplomové práci zazní i pojem komodita3, proto 

je součástí tohoto „terminologického slovníčku“. Výraz komodita může být považován za 

synonymum slova zboží a jedná se tedy o materiální objekt, který je výsledkem tržních vztahů 

a který nabývá na hodnotě v rámci systému směny . (Woodward, 2007, tamtéž). Jak ukážeme 

v části „2.2. Teoretická východiska“, komoditou nemusí být materiální objekt či síť objektů 

trvale.

2.1.5. Identita

Vzhledem k tomu, že budeme zkoumat, jakým způsobem se jednotlivci vztahují 

k materiálním objektům a jejím sítím, budeme níže často narážet na pojem identita. Pokud se 

znovu přidržíme textu Iana Woodwarda (2007, s. 134-135), slovem identita označujeme 

sociálně podmíněnou představu jedince o tom, jaké místo má v rámci společnosti a jak se liší 

                                               
3

Woodward (2007, s. 14-15) ve své knize používá také pojem „thing“ (v českém překladu věc) a „actant“ (v českém překladu něco jako 

aktivní látka). Tyto nebudeme využívat, proto nepovažujeme za nutné blíže je specifikovat.
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od ostatních. Identita je souborem tělesných a emocionálních kvalit jednotlivce, avšak její 

součástí je také sociální dimenze lidské existence. Zmíněný autor jmenuje tři aspekty identity, 

kterými jsou: zaprvé sociální identita neboli jedincova příslušnost k různým skupinám a na to 

navázané individuální spektrum různorodých společenských rolí; za druhé „self“ či 

subjektivní identita, která se vztahuje k představám o našich jedinečných vlastnostech, 

charakteristickým rysům a přednostem; a za třetí „ego identita“, což je pocit stability a trvání 

(kontinuity) vyplývající z toho, jak si myslíme, že se známe a zapadáme mezi ostatní. 

Všechny tři složky jsou potom integrální, to znamená, že se prolínají do sebe a nelze jednu od 

druhé separovat. (Woodward, 2007,  s. 134-135)

2.2. Teoretická východiska 

Nyní, když jsme vysvětlili základní termíny, můžeme v teoretické části této práce pokračovat 

dále a představit hlavní ideje, ze kterých budeme při práci s daty vycházet. Stejně jako při 

definování jednotlivých pojmů i v první podkapitole této části věnující se teoriím dotýkajících 

se materiální kultury vycházíme z knihy Iana Woodwarda (2007), kterou v tomto místě 

používáme, abychom vysvětlili některé základní premisy, jež jsou primární pro uvažování o 

hmotných objektech a sítích hmotných objektů. V další podkapitole pak podrobněji nastíníme 

stěžejní myšlenky Arjuna Appaduraie a Igora Kopytoffa, kteří se zabývali sociálním životem 

(pokud hovoříme v Appaduraiových termínech) či sociální biografií (slovy Kopytoffa) 

materiálních objektů, a to především s ohledem na systém směny, tedy především se 

zaměřením na komodity. Dopracujme se však k jejich originálním myšlenkám postupně a 

začněme nyní oním základním seznámením s bádáním v oblasti materiální kultury a toho, jak 

o ní můžeme uvažovat. 

2.2.1. Obecné uvažování o hmotné kultuře

Samotný předmět našeho studia jistě není v sociologii a antropologii oblastí zcela 

neprobádanou a novou. Materiální kultura upoutávala pozornost dnes již takových klasiků 

sociální teorie, jakým je například Simmel, Marx nebo Durkheim, kteří se jí však zabývali 

především v kontextu širších společenských změn spojených s rozvojem kapitalismu a s tím 

souvisejícími jevy, jako je urbanizace a industrializace. Materiální kultura se potom stala úžeji 

vymezeným předmětem úvah teprve v době, kdy se začíná hovořit o formování tak zvané 

konzumní společnosti, kdy právě spotřebitelský na materiální objekty orientovaný životní styl 

podnítil vznik řady kritických studií (jmenujme např. práce Horkheimera, Adorna či 
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Marcuseho). Avšak ani tento poněkud nedůvěřivý přístup k materiálním objektům a sítím 

materiálních objektů, které figurují ve spotřebě, nebyl jediným úhlem pohledu na hmotnou 

kulturu, jenž se rozvíjel, proto od 70. let můžeme sledovat také přibývající počet vědeckých 

prací pohlížejících na spotřebu jako na proces, kdy spotřebitelé o materiálních objektech 

reflexivně přemýšlejí a selektují takové, které se pro ně mohou stát prostředkem exprese sama 

sebe a jejich postavení ve společnosti (např. Jamesonovy, Lash a Urryho práce nebo 

Barthesovy úvahy). Něco takového potom můžeme obecně nazývat obratem, kdy se pozornost 

začala zaměřovat čím dál tím více na kulturu a jedince, přičemž tento způsob uvažování o 

materiální kultuře se pak nadále rozvíjel bok po boku se strukturalisticky, kriticky a jinak 

laděnými teoriemi, jež se vyvíjejí až do dnešních dní a stávají se přínosem pro něco, co Ian 

Woodward nazývá „material culture studies“ či ve zkratce „MCS“, což má být dle 

jmenovaného autora zastřešujícím označením pro současné interdisciplinární studium hmotné 

kultury. (Woodward, 2007, s. 3-33)

A v tomto bodě se také dostáváme k formulování základních předpokladů, se kterými se 

můžeme na materiální objekty a jejich společenský význam dívat. Základní představou, 

kterou Woodward (2007, vi-vii) postuluje jako společnou všem sociologickým a 

antropologickým úvahám (a i úvahám z jiných oborů) spadajících do „MCS“ je teze, že 

ačkoliv jsou hmotné objekty součástí každodenního života, jejich smysl netkví pouze v 

praktickém užití, ale tyto mohou být v určitých situacích prostředkem, jak dát najevo i ty 

nejhlubší lidské emoce. Hmotné objekty dle tohoto uvažování nemají pouze pragmaticky 

vyhraněnou úlohu v životech jednotlivců, avšak mohou pomáhat porozumět a lépe vyjádřit 

aspekty jedincovy identity (sociální, subjektivní i „ego“ identity) a díky jejich schopnosti nést 

sociální významy usnadňují lidem orientaci v rámci kultury. (Woodward, 2007, vi-vii)

Pro ilustraci si představme banální příklad, kdy v dopravním prostředku potkáme muže 

v obleku a s aktovkou. To, jakým způsobem je oblečen, nám může mnohé napovědět 

například o tom, jaké je jeho profesní zaměření. Z jeho vzezření můžeme soudit, že se jedná o 

bankéře nebo podnikatele, pro jehož práci je vyžadován určitý typ oblékání. Z tohoto se dále 

můžeme domýšlet, že pokud vykonává práci s tak velkým důrazem na slušné vystupování, 

bude tento muž zřejmě zodpovědný a seriózní, což dále může ovlivnit náš vlastní způsob 

chování, pokud se s ním dostaneme během cesty do řeči. Tento muž navíc používá materiální 

objekty, které máme u sebe k podobnému cíli, jehož jsme se nyní dobrali my díky návodu, 

jenž nám pro uvažování dalo jeho oblečení. Na základě toho, že u sebe nosíme sešity 

pokreslené pestře hrajícími obrázky a jsme člověk určitého věku, se tento může dohadovat, že 

patříme mezi lehkovážné studenty, a tak se bude snažit během našeho kontaktu působit méně 
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formálním dojmem. Materiální objekty v této scéně však neodkazují pouze k naší sociální 

identitě, tedy k naší příslušnosti k různým společenským skupinám a k odlišným sociálním 

rolím (v tomto případě studenta, finančního poradce), které nám přísluší, avšak barevné 

obrázky na deskách sešitů mohou být pro člověka, který je nosí, expresí momentálních 

hlubokých emocí a naší subjektivní identity, kterou spojujeme se schopností kreativity a 

představami o tom, co vyjadřuje alternativní přístup k životu. 

Shrneme-li tedy, materiální kultura v této vymyšlené scéně slouží jednotlivým aktérům 

k lepšímu pochopení situace a k schůdnější interakci, a zároveň jsou dílčí materiální objekty 

patřící každému z aktérů zhmotněním jednotlivých komponent identity obou z nich, ať už je 

toto vyjádření aspektů sebe uvědomělé nebo nikoliv. Objekty hmotné kultury tedy mohou, jak 

vidíme, symbolizovat jedincovu subkulturní spřízněnost a diferencují a integrují tak sociální 

skupiny, třídy či kmeny. Právě z těchto důvodů potom mohou (jak jsme také vykreslili v této 

vymyšlené scéně) usnadňovat nebo naopak vylučovat interakce mezi jedinci či skupinami 

jedinců. Doplňme potom, že materiální objekty jsou také prostředkem pro formování 

sebevědomí a jedincovy identity a mohou nést a komunikovat hluboké osobní a emocionální 

významy tak jako obrázky na hřbetu sešitů jednoho z herců ve scéně, kterou jsme zběžně 

rozebírali v předchozím odstavci. (Woodward, 2007, s. 3-5)

Řekněme na tomto místě, že jmenované předpoklady jsou něčím, z čehož budeme 

v empirickém díle bakalářské práce vycházet a že tyto můžeme de facto považovat za 

axiomatická tvrzení, jež zde hlouběji nebudeme dokazovat. Pojďme si však spíše upřesnit, 

jakým způsobem s oněmi primárními idejemi něčeho, co Ian Woodward nazývá „MCS“, 

budeme dále pracovat, neboť v případě ulice Ječné (i stavby Ječná 39a) se nejedná o analýzu 

analogické situace, kterou jsme iluzorně popsali výše, avšak v případě této specificky 

lokalizované materiální kultury, kterou jsme v úvodních pasážích označovali také jako 

veřejný prostor, nejsme natolik v situaci, kdy by lidé toto materiální prostředí mohli 

významněji ovlivňovat a vybírat si ho jako například způsob svého oblékání (i když i tento 

může být například v případě účinkujícího bankéře něčím, co si nevybral, ale co je jeho 

povinností). Přesto věříme, že i skrze hmotnou kulturu ulice Ječné mohou jedinci vyjadřovat 

specifické aspekty své identity (a to všech jejich komponent) v tom, jaké materiální objekty 

tito vybírají jako důležité, jak jim rozumějí a jaké významy jim přikládají, a dále co o nich 

říká tento jejich způsob porozumění hmotným objektům a jejím sítím.

Jinak řečeno - jak jsme již avizovali v úvodu - v empirické části budeme zkoumat myšlenku, 

o které Woodward (2007, s. 5-7) také hovoří, a sice tezi, že člověk nejen dává význam 

materiálním objektům a jejich sítím tím, jak tyto selektuje a používá je k různorodým 
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sociálním činnostem, avšak již samotný způsob, jakým člověk tyto „čte“ může o jedinci 

leccos prozradit. Jestliže tedy na tomto místě znova zopakujeme náš již deklarovaný 

předpoklad, tak můžeme prohlásit, že individuum interpretuje materiální objekty a jejich sítě 

na základě jeho ukotvení v rámci meziskupinových vztahů, jež jsou součástí jeho sociální 

identity a jež jsou závislé na časoprostorovém kontextu (proto se také tyto interpretace 

hmotné kultury mohou měnit z jednotlivce na jednotlivce a ze skupiny na skupinu, a také 

v rámci času a prostoru) (Woodward, 2007, tamtéž). 

Ještě jednou a trochu více banálně vyjádřeno, v případě ulice Ječné nebudeme bádat nad tím, 

jak jsou materiální objekty performativně využívány v interakcích s jinými, avšak budeme se 

zaměřovat na to, jak o nich respondenti vyprávějí a jak to, co říkají a způsob, jakým to říkají, 

vypovídá zase o nich - tedy jak je jejich specifické „čtení“ materiálních objektů ulice Ječné 

spojeno s širšími diskursy self a sociální identitou.

Dříve než však k vlastní analýze dat přistoupíme, udělejme ještě jednu teoretickou 

odbočku, která nám pomůže při interpretaci dat týkajících se konkrétně hmotného objektu 

Ječná 39a, a která se vztahuje k změně interpretací materiálních objektů v již zmíněném 

kontextu času.

2.2.2. Hmotné objekty a jejich biografie

V předchozích řádcích, kde jsme hovořili o základních předpokladech studia materiální 

kultury, je zmíněno, že se interpretace hmotných objektů může měnit z jednotlivce na 

jednotlivce na základě jeho identity sociální i individuální, a že tyto interpretace jsou závislé 

také na časoprostorovém kontextu. Tuto druhou část myšlenky (tedy konkrétně úvahy o 

změnách interpretace objektu napříč časem) svým jedinečným způsobem rozvíjí Arjun 

Appadurai (1986) a Igor Kopytoff (1986), když mluví o tom, že materiální objekty mohou mít 

sociální život4 či konkrétně v termínech Kopytoffa biografii. 

Ve svých esejích (Appaduraiův esej nese název „Commodities and politcs of value“ a 

Kopytoffův „The cultural biography of thing: commoditization as process“) navíc oba shodně 

upozorňují na současné tendence polarizovat svět lidí a svět věcí jako dvě zcela odlišná 

univerza (Appadurai, 1986, s. 3-5; Kopytoff, 1986, s. 64), přičemž Kopytoff  (1986, s. 64) 

upozorňuje na to, že světu komodit a tedy i komoditizaci (pojem rozebereme níže) podléhali 

dříve i lidé, pokud přihlédneme k faktu, že to není tak dávno, kdy bylo v různých 

                                               
4

Appadurai se ve své eseji dle našeho názoru zaměřuje více vyhraněně na ekonomický svět komodit, proto zde používáme hlavně 

Kopytoffa, jehož myšlenky jsou z našeho pohledu schůdněji použitelné. Zmiňme zde však alespoň to, že Appadurai (1986, s. 3-63) ve své 
eseji mluví o tom, jak komodity získávají na hodnotě ve směnném procesu, kdy je jejich hodnota výsledkem dvou tužeb – dvou intenzit 
žádosti. Autor na základě tohoto proklamuje názor, že komodity a obecně věci mají určitou trajektorii a svou hodnotu a formou se může 
jejich význam měnit v čase (Appadurai 1986, s. 3-63).
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společnostech teprve zrušeno otroctví. Na tomto fenoménu navíc autor brilantně ukazuje 

právě zmíněnou biografii materiálních i nemateriálních objektů, tedy v tomto případě člověka, 

který se odchytem a prodejem stal komoditou. Autor tvrdí, že tomuto komoditnímu stavu 

nejprve předcházelo vytržení daného jedince z jeho původních sociálních vazeb, čímž 

v ekonomické sféře směny získal na chvíli status objektu – komodity. Tento status mu však 

nezůstal na dlouho, neboť byl po prodeji resocializován v domě svého nového pána (či 

skupiny lidí), a tak mu byla dána nová sociální identita. I tuto sociální identitu však mohl 

kdykoliv znovu ztratit tím, že otrok mohl být zase prodán, tedy mohl se stát kdykoliv znovu 

komoditou. (Kopytoff , 1986, s. 64-65)

Na základě těchto úvah o vývoji, kdy se mění interpretace nějaké komodity (v tomto 

případě nikoliv materiální, ale z masa a kostí), Kopytoff (1986, s. 65) navrhuje přistupovat při 

studiu hmotných objektů a procesu jejich společenské transformace k těmto entitám stejně 

jako k člověku, tedy navrhuje zabývat se jejich biografií a tím, jak je jejich životní dráha 

realizována a různorodě interpretována. Autor doporučuje ptát se při zkoumání biografie 

objektů na otázky tohoto typu: „Kde se tento materiální objekt vzal a kdo ho vyrobil?“, „Co 

můžeme vyčíst z „postavení“ hmotného objektu v dané době a kultuře – jaké jsou biografické 

možnosti tohoto materiálního objektu a jak jsou tyto realizovány nebo nerealizovány?“, „Jaká 

byla dosavadní dráha zkoumaného materiálního objektu a existují nějaké ideální vize o jeho 

biografii?“, „Dokážeme rozeznat v životě materiálního objektu nějaká období, která by nesla 

specifické kulturní znaky?“, „A jak se materiální objekt má ke změnám využívání a co se 

s objektem stává, pokud již není užitečný?“. A tak se můžeme ptát dále a dále, abychom 

zjistili, nejen jak se s věcmi jedná, ale také z jaké perspektivy toto jednotlivci nebo skupiny 

jednotlivců nazírají. (Kopytoff, 1986, 66-68)

Tak, jak jsme uvedli v úvodu bakalářské práce, podobné otázky si budeme klást i my 

v kontextu jedné konkrétní stavby v Ječné, a sice objektu na adrese Ječná 39a, kde nás bude 

zajímat právě biografie této stavby a možné nahlížení na ni z různorodých perspektiv a 

různorodých pozic v čase. Než se však dostaneme k empirické části, vysvětleme Kopytoffovu 

teorii více dopodrobna a poodhalme význam pojmu komoditizace, který tento autor používá    

a který již v této podkapitole našeho textu jednou zazněl.

Komoditizace a opačný pojem singularizace je dle Kopytoffa (1986, s. 68-77) kulturní proces, 

ve kterém jsou materiální i nemateriální objekty různorodě klasifikovány a jsou mezi nimi 

ustanovovány vztahy, kdy některé spadají do stejné kategorie a jiné zase do odlišné, přičemž 

tyto jednotlivé kategorie mohou mít také hierarchické uspořádání (jak ukazuje         na 

Bohannanově výzkumu směnného systému kmene Tivů v Nigérii) dle systému morálky. 



15

Tímto je v myslích lidí ukládán jakýsi kognitivní rámec, který jim usnadňuje přemýšlení          

o světě, jenž je jinak zcela chaotický, zcela heterogenní a neuspořádaný. Samotná 

komoditizace vede k tomu, že jsou vytvářeny co největší soubory objektů, které jsou –

v termínech ekonomiky – směnitelné na trhu či, pokud se budeme bavit obecněji, zaměnitelné                    

v daném kulturním rámci jedna za druhou. Singularizace jako v podstatě opačný proces 

potom vede k tomu, že některé objekty jsou naopak vydělovány ze skupin homogenních entit 

a jsou klasifikovány jako jedinečné, jako nezaměnitelné, jako pro směnu na trhu nevhodné. 

(Kopytoff, 1986, s. 68-77)

Pokud se navíc podíváme podrobněji na proces, který Kopytoff (1986, s. 63) nazývá 

singularizace, tento autor se odkazuje ve svých úvahách na Durkheima, který tvrdil, že každá 

lidská společnost má potřebu určité věci vymezit jako „posvátné“, jako jedinečné                     

a nedotknutelné. Tento dále zmiňuje, že pro současné společnosti je typická velká míra 

komoditizace, tedy zaměnitelnosti jedné věci za druhé, a tím pádem i jejich potencionální 

směnitelnosti v ekonomické sféře, avšak kultura je to, co brání dovést tento proces do úplného 

extrému. Singularizace, tedy označování některých věcí jako cenných a bezcenných (tedy 

v ekonomické sféře jako bez hodnoty a tedy nemožnosti směny) probíhá na úrovni jednotlivců 

i skupin jednotlivců, přičemž pro moderní vyspělé společnosti, jež tento sociolog nazývá 

komplexní, je typické, že zde vedle sebe existují mnohá schémata singularizace díky systému 

kategorií, který je více otevřen a jeho přijetí je dobrovolné. V komplexní společnosti se tak 

jinak řečeno projevuje obrovská suma kognitivních rámců individuálních i kolektivních 

interpretací. (Kopytoff, 1986, tamtéž)

Jakou relevanci však úvahy o singularizaci a komoditizaci mají pro tuto konkrétní 

bakalářskou práci? Důvodem, proč zde tyto Kopytoffovy myšlenky uvádíme, je ten, že            

i v biografii domu Ječná 39a můžeme dle našeho pozorování vysledovat nejen nějakou 

biografickou dráhu, ale v jistém smyslu také snahu o singularizaci tohoto objektu – snahu 

přiřknout mu status něčeho kulturně jedinečného, něčeho umělecky cenného. O tomto však 

budeme pojednávat více do hloubky v adekvátní empirické části, proto upusťme nyní 

teoretické tělo práce a začneme se postupně věnovat představení a interpretaci sebraných dat.
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3. Empirická část

Empirická část této bakalářské práce je rozdělena na tři hlavní sekce, přičemž první 

z nich představuje ve stručnosti respondenty, se kterými jsme prováděli interview, díky nimž 

jsme získali primární zdroj dat. Další dvě hlavní podkapitoly jsou potom kapitola 3.2. Význam

materiálních objektů v ulici Ječné a 3.3. Stavba Ječná 39a jako materiální objekt se sociální 

biografií. V těchto částech již prezentujeme a interpretujeme získaná data v kontextu teorií, 

které jsme popsali výše.

3.1. Představení respondentů

Jak již bylo řečeno, v této podčásti představíme v krátkosti jednotlivé respondenty, se kterými 

jsme dělali polostrukturované rozhovory a kromě některých životopisných údajů zde bude 

také uvedeno, jakým způsobem byla interview používána při následné analýze. Tato konkrétní 

kapitola má však primárně posloužit jako nástroj, díky kterému bude možné snadněji 

porozumět datům i interpretacím, které z nich vyvozujeme, a to díky alespoň zběžnému 

poznání dotazovaných, jejichž viděním hmotných objektů se budeme v obou dvou hlavních 

empirických částech zabývat.

Co se potom týká anonymity informátorů, první dva z respondentů Barbora a Vávra (tedy 

„uživatelé“ ulice Ječné) jsou označováni v textu těmito fiktivními jmény a u současného 

majitele stavby Ječná 39a používáme pouze obecné označení „majitel“. V případě paní 

architektky Machoninové a pana architekta Rychtaříka, změnu jmen neprovádíme, protože 

považujeme za informaci všeobecně známou nebo veřejně přístupnou, že se o projekt domu (v 

případě Machoninové) a o jeho rekonstrukce (v případě Rychtaříka) tito lidé zasadili. 

3.1.1. Barbora

Barbora je vysokoškolsky vzdělaná asi pětatřicetiletá žena, o které stejně jako o 

následujícím dotazovaném Vávrovi mluvíme v textu také jako o „uživatelce/uživateli“. Tímto 

odkazujeme ke skutečnosti, že Barbora v ulici Ječné pracuje (konkrétně cca rok a půl), a tak 

přichází do kontaktu s jejími hmotnými charakteristikami častěji. Jak jsme vysvětlili v úvodu 

celého textu, získat tento typ respondentů byl našim záměrem, protože jsme předpokládali, že 

lidé, kteří v ulici Ječné bydlí nebo pracují, budou intenzivněji vnímat toto specifické 

materiální prostředí, a proto od nich budeme schopni získat hlubší informace týkající se 

jednotlivých hmotných objektů a významů, které na ně navazují. Tento předpoklad se pak 
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v případě Barbory potvrdil, neboť ačkoliv v místě nepracuje z našeho pohledu dlouho, byla 

nám schopna materiální prostředí Ječné velmi podrobně popsat. Rozhovory s ní (realizované 

v březnu a dubnu 2013) proto využíváme v obou dvou následujících částech – tedy jak v části 

věnující se Ječné, tak v části pojednávající o stavbě Ječná 39a. 

Vrátíme-li se však ještě podrobněji k její vlastní životní dráze, Barbora se narodila 

v středočeském kraji a do Prahy se přistěhovala asi před deseti lety. Dotazovaná vystudovala 

magisterský program sociální péče v Českých Budějovicích a ve své profesní kariéře působila 

v různorodých občanských sdruženích v oblasti sociálních služeb. V tomto sektoru má potom 

zkušenosti s terénní prací stejně jako se středním managementem. V životopise, který nám byl 

laskavě poskytnut, je mezi jejími zájmy uvedena filosofie, příroda a zahrada, což se (jak 

ukážeme níže) také odráží na tom, jakým způsobem některé hmotné objekty ulice Ječné 

vnímá. Závěrem tohoto medailonku potom autorka diplomové práce považuje za podstatné 

zmínit, že se s respondentkou již delší dobu zná, pročež bylo možné rozhovory s ní vést 

nejvíce dopodrobna ze všech dotazovaných. 

3.1.2. Vávra

Pan Vávra, kterého v textu pro zjednodušení označuji také pouze „Vávra“ nebo „uživatel“ je 

asi padesátiletý muž s vysokoškolským technicky orientovaným vzděláním. Ve svém 

profesním životě působil na vyšších manažerských postech v řadě i mezinárodně působících 

firem zabývajících se výrobou a distribucí nábytku. Do Prahy se přistěhoval v době svých 

studií ke konci šedesátých let a již zde zůstal a oženil se. Se svojí chotí má dvě děti a v Ječné 

bydlí již asi deset let. 

S panem Vávrou byl stejně jako s Barborou prováděn rozhovor v březnu a dubnu 2013 

a získaná data jsou naším hlavním zdrojem v obou dvou následujících částech. Co se týká 

našeho seznámení, s dotazovaným jsme se poznali náhodou právě v ulici Ječné, když za námi 

sám ze zvědavosti přišel a později se uvolil k tomu dělat informátora pro tento projekt. 

3.1.3. Majitel

Současný majitel stavby Ječná 39a je odhadem asi padesátiletý muž vysokoškolského 

vzdělání, který dům koupil ze státního vlastnictví do soukromých rukou v devadesátých letech 

a provedl v něm řadu rekonstrukcí a úprav, a to vnějších i vnitřních dispozic. Na stavbě 

realizoval také přístavbu, kde je jeho soukromý byt. Tato přístavba je však viditelná nikoliv 
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z ulice ale z vnitřního bloku domů, takže nezasahuje nějakým způsobem do fasády objektu a 

tedy ani nemění pohled na stavbu z vnějšku, který je pro nás klíčový.

Rozhovor s ním byl pořízen v květnu 2012 a je ho využito pouze v části, kde se 

věnujeme biografii objektu Ječná 39a, neboť toto interview nebylo vedeno natolik podrobně 

jako u předchozích dvou dotazovaných a o ulici Ječné jsme se bavili pouze povrchně.

3.1.4. Věra Machoninová

Významná osobnost české architektury Věra Machoninová se narodila na konci 

dvacátých let ve Strakonicích (Věra Machoninová, ©2012) a vystudovala obor 

Architektonická tvorba na ČVUT v Praze (Ulrich, 2006, s. 186-187; Beneš et al., 2010, s. 30). 

Z rozhovoru, který je publikován v knize Šedesátá léta v architektuře očima pamětníků (a 

také v knize shrnující její dílo od Oldřicha Beneše a kolektivu), vyplývá, že byla 

Machoninová od počátku přitahována světem statiky, avšak nakonec se na radu svého muže, 

se kterým tvořila tvůrčí pár, rozhodla věnovat architektuře – projektování (Ulrich, 2006, s. 

186-187; Beneš et al., 2010, s. 30). 

Svoji činnost zahájila již v padesátých letech (Beneš a Ševčík, 2008, s. 32-34), ale 

významně se projevila především v letech šedesátých, kdy se s manželem účastnili řady tehdy 

vypisovaných soutěží (Beneš et al., 2010, 6-37). Machoninová byla dlouho zaměstnána 

v pražském Stavoprojektu a se svým mužem později založila samostatně působící ateliér Alfa, 

který funguje po delší přestávce i dnes. Je však třeba zmínit, že tento byl rozpuštěn po 

událostech roku 1968 a byl z něj společně s dalšími samostatně působícími ateliéry vytvořen 

Projektový ústav pro výstavbu hlavního města Prahy. (Ulrich, 2006, s. 186-187; Beneš et al., 

2010, s. 30) Další vývoj své profesní dráhy Machoninová sama komentuje slovy: „Až v roce 

1971 jsme tvrdě pocítili, že „spadla klec“ (Machoninová In Ulrich, 2006, s. 186; Beneš et al., 

2010, s. 30). Machoninová tím naráží na skutečnost, že s manželem nebyli v této době přijati 

do nově zformovaného Svazu architektů, a ačkoliv mohli kvůli tehdy poměrně dlouhé 

realizaci staveb dohlížet na rozdělané projekty, v dalších letech se oba věnovali především 

kreslení architektonických studií, které byly pouze zakládány (Ulrich, 2006, 186-195; Beneš 

et al., 2010, s. 30-35). Ječná 39a a Machoninové vlastní vila jsou potom jedny z mála 

projektů, na kterých se mohla v sedmdesátých letech podílet (Beneš et al., 2010, 121-122). 

Věra Machoninová se však i přesto stala známou svými realizacemi, jakými byl například 

obchodní dům Kotva a Dům bytové kultury v Praze nebo hotel Thermal v Karlových Varech. 

(Ulrich et al., 2006, 186-195; Beneš et al., 2010, 6-35)
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S paní architektkou bylo setkání uskutečněno v květnu 2012 a rozhovor s ní 

využíváme v druhé části textu, kde se zabýváme biografií jejího vlastního projektu.

3.1.5. Zdeněk Rychtařík

Zdeněk Rychtařík je architektem, který se podílel na rekonstrukcích domu od 

Machoninové a na realizaci přístavby, o které byla řeč výše. Pan architekt je součástí 

pražského ateliéru Vyšehrad, který obdržel za své četné realizace řadu cen od odborné 

veřejnosti (Profil, ©2012). 

S panem Rychtaříkem jsme se setkali jednou, a to v květnu 2012, a rozhovor s ním 

využíváme taktéž primárně v druhé části textu, kde je označován pro zjednodušení jako 

„Rychtařík“ stejně jako je paní architekta Věra Machoninová označována pouze jako 

„Machoninová“.

3.2. Význam materiálních objektů v ulici Ječné
5

„Lenin je v Ječný“ a „v Ječný je život věčný“, tyto dva výroky uvádí redaktor časopisu Týdne 

Jiří Peňás ve svém článku Věčnost v Ječné (Peňás, ©2005) a odkazuje se tak k jedné ze 

stěžejních pražských ulic, se kterou jsou tyto dvě slovní hříčky provázány. Peňás (©2005) 

v tomto svém článku popisuje roli ulice Ječné jako duchovního místa a spojuje ho navíc 

s někdejší undergroundovou scénou, neboť právě v této ulici stojí dům filosofa Jiřího Němce, 

Dany Němcové a jejich sedmi dětí, kteří jsou spojeni nejen s křesťanskou vírou, ale také se 

skupinou Plastic People of the Universe, kterážto byla symbolem odporu proti vládnoucí 

garnituře před rokem 1989. 

Poznamenejme však, že duchovní dimenze ulice Ječné netkví pouze v přítomnosti domu 

Němcových na daném místě, avšak stejně jako další části Nového Města je také Ječná 

součástí čtvrti (původně samostatného města) vybudované na popud Karla IV.6, který 8. 

března 1348 vydal zakládající listinu a začal s překotnou rychlostí budovat své nové hlavní 

sídlo a zároveň (s přihlédnutím k tomu, že byl tento českým králem a také císařem středověké 

římské říše) nové centrum křesťanské víry, čemuž i odpovídá množství kostelů a jiných 

církevních objektů, které na tomto území Karel IV. vybudoval (Ledvinka, ©).

                                               
5 mapa ulice Ječné viz obrázek Příloha č. 1
6

Ječné je zároveň součástí památkové zóny města Prahy viz obrázek Příloha č. 2
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Odhlédněme však na chvíli od této duchovní stránky ulice Ječné (která bude rozebírána 

podrobněji níže) a podívejme se nyní na jinou dimenzi tohoto materiálního prostředí, přičemž 

tato může být vzhledem k řečenému považována za jistý paradox. 

Touto na první pohled zcela odlišnou charakteristikou ulice je bezpochyby její již několikrát 

jmenovaná dopravní vytíženost, což se logicky projevuje také hlukem a emisemi, přičemž 

popsaný jev se na první pohled příliš neslučuje s vnitřní stránkou člověka, s duchovním 

životem. Pokud se totiž přidržíme dělení Gabriela Kopáčika (2005, s. 6-7), který rozlišuje 

městské prostory dle jejich dopravní vytíženosti, Ječná by byla zřejmě tím nejméně ideálním 

typem, kdy je v rámci relativně staré zástavby realizován provoz celoměstských ale i 

meziměstských uzlů, a to protože Ječná je spojnicí Vinohrad s centrem a je navíc v těsné 

blízkosti magistrály vedoucí na dálnici. 

Toto materiální prostředí (tedy hmotné uzpůsobení ulice, ale také množství aut, která jsou 

bezpochyby součástí materiální kultury též), jak už bylo řečeno v motivacích na začátku, dle 

našeho pozorování příliš nevede k tomu, aby byla Ječná využívána k jiným činnostem, než 

k různorodým typům dopravy, a tímto také zcela neodpovídá ideálním (či zidealizovaným) 

představám o veřejném prostoru jako materiálním prostředí, jež vyzývá k delšímu pobytu a 

zprostředkovává tak rozmanité sociální interakce. Naše pozorování nám potom bylo 

potvrzeno i ze strany respondentů, kteří, pokud bychom se přidrželi dělení Jana Gehla (2000, 

s. 11-16), jenž rozlišuje typy aktivit ve veřejném prostoru na nezbytné, volitelné a 

společenské, potvrdili naši hypotézu, že tento městský prostor saturuje především první 

jmenované, tedy činnosti, jež jedinci vykonávají z povinnosti (např. chození do školy, do 

úřadu, obstarávání nejnutnějších nákupů atd.). 

I přesto však, jak se ukázalo v rozhovorech s Barborou a Vávrou, může mít pro jedince takové 

materiální prostředí význam (což ukážeme níže) a tím, že se s ním jednotlivci určitým 

způsobem identifikují (tím, jak do interpretací hmotných objektů promítají aspekty sama 

sebe), jsou pro ně jeho nevýhody snesitelnější. Barbora, co se týká negativ ulice Ječné, 

například poznamenává:

„Mně připadá, že jak je tady ta doprava, ten hluk, a zplodiny, tak to je samozřejmě 

nepříjemný, ale zároveň mi připadá, že pod tím vším, je to místo hrozně zajímavý právě tím 

cvrkotem, tím, jak je to hektický, rychlý, tím, že se tady žije, že je to tady v pohybu:“ 

(Barbora, březen 2012)
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Na tomto výroku tedy můžeme vidět, že ačkoliv si „uživatelé“ Ječné mohou 

uvědomovat nevýhody, které dané materiální prostředí má, mohou se s ním v určitém smyslu 

ztotožňovat, a tak tyto negativa respektovat nebo je dokonce formulovat jako výhody. 

Pojďme se tedy nyní podrobněji podívat na to, jaké materiální objekty dotazování určili jako 

významné, abychom tak ukázali, jakým způsobem jsou tyto různorodě nebo podobně 

interpretovány a jaké mají tyto interpretace širší sociální význam právě ve způsobu, kterým 

zrcadlí identitu (v našem případě se budeme zaměřovat na její sociální složku) jednotlivce.

Následující kapitoly jsou děleny tematický podle námětů, na které v kontextu 

materiální kultury ulice Ječné narazili oba dva z dotazovaných a poslední sekce je věnována 

předběžnému shrnutí poznatků učiněných v této kapitole. Dříve, než se do tohoto pustíme, 

rádi bychom na tomto místě znovu podotkli, že data týkající se ulice Ječné jsou čerpána 

z interview s Barborou a Vávrou.

3.2.1. Ječná a turismus

Prvním z námětů, kterého se dotkli oba dva respondenti v souvislosti s materiálním 

prostředím ulice Ječné, byl turismus, o kterém oba dva shodně mluvili v souvislosti 

s Pivovarským domem7 i obecně v souvislosti s vnímanou přítomností turistů v rámci ulice. 

Pokud se potom zaměříme na Pivovarský dům, který je jakožto součást materiální kultury 

předmětem našeho studia, oba dva s tímto hmotným objektem spojovali svoje představy o 

tom, co je tradičně české a co nikoliv, přičemž Barbora vnímala výzdobu výloh s historickými 

nástroji na výrobu piva a dřevěný interiér tohoto podniku jako něco, co odkazuje k národní 

minulosti a k výrobě nápoje, který považuje pro naši zemi za charakteristický. Oproti tomu 

Vávra se stavěl k Pivovarskému domu jako k reprezentaci tradičně českého (něčeho, co je 

specifické pro náš národ již od minulosti) více kriticky a marketing daného restauračního 

zařízení (tedy zaměření na co nejširší škálu piv často ve vysokých cenových relacích) hodnotil 

jako „klišé“ - jako povrchní zkratku, která má reprezentovat pro turisty tradiční českou 

kulturu, která je však podle respondenta daleko více všestranná. Zmíněné můžeme ilustrovat 

jeho vlastními výmluvnými slovy:

„…Je to takovej ten model takové té jakože tradiční české hospody – jakože Česko je 

ta pivní velmoc kam, když přijedete, tak co první musíte udělat, je dát si škopek, protože je to 

místní produkt, kterej je typickej. Pivo se přitom vyrábí leckde, ale i když je spousta jinej 

                                               
7

Obrázek viz Příloha č. 3 a mapa Příloha č. 1
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zajímavejch věcí, tak když se vás někdo zeptá, co je pro Česko typický, tak řeknete hezký 

holky a pivo.“ (Vávra, březen 2013)

Vybraný úryvek z rozhovoru nám tedy dokládá, že Vávra se k tomuto způsobu 

prezentace „typicky českého“ či „českého tradičního“, tedy k způsobu prezentace něčeho, co 

bychom mohli nazývat národní identitou, staví s odstupem a sám se s tímto pojetím 

„českého“ - pro daný národ typického - neztotožňuje. 

Když jsem se ho v druhém rozhovoru pro doplnění ptala, co tedy považuje za 

zajímavější, za lépe odpovídající jeho představám o českých tradicích, jmenoval některé 

stavby funkcionalismu a architekturu obecně a zmiňoval také české vědce:

„…Já si myslím, že typicky český v tom, že to tady děláme dobře už od pradávna, že 

to není jenom to pivo, ale je to třeba i naše architektura. Já si myslím, že je hloupost dělat ze 

sebe navenek jenom ochlasty - vždyť Češi, například funkcionalisté jako třeba Müllerova vila 

nebo vila Tugendhat, nebo třeba ten kostel ve Vršovicích, prostě architekti a vědci…Zkrátka 

chtěl jsem říct, že Česko má tradici i v tom, že tady bylo spoustu vzdělaných lidí a myslím si, 

že je škoda takhle o sobě říkat světu, že jediný, co tady za něco stojí, je to naše pivo.“ (Vávra, 

duben 2013)

Tento úryvek z rozhovoru jsme sem zařadili nejen, abychom respondentovy vlastními 

slovy nastínili to, co je jím samotným považováno za „tradičně české“, ale rádi bychom to 

dále rozvedli. 

Jak jsme viděli výše v souvislosti s materiálním objektem Pivovarského domu, oba 

dotazovaní tento hmotný objekt dokázali „číst“ jako fyzickou entitu odkazující k něčemu, co 

má být vyjádřením národních tradic a tedy i národní identity, připustíme-li, že vztah 

k tradicím – k minulosti je jejím důležitým prvkem. Tito se potom s daným materiálním 

objektem v tomto ohledu ztotožňovali nebo naopak nikoliv a manifestovali tak skrze svůj 

postoj k němu vlastní představu o národní identitě, která je (ale také nemusí být) součástí 

identity jejich vlastní. Vávrův popis toho, co je pro něj ve skutečnosti „tradičně české“ tedy 

odkazuje i k tomu, jak vidí sebe sama a jak toto zapadá do interpretací, které spojuje 

s Pivovarským domem, jenž pro něj představuje to, co se prezentuje jako součást národních 

tradic. Dotazovaný jako „tradičně české“ jmenoval vzdělanost, přičemž on sám může být se 

svým vysokoškolským titulem jistě považován za člena „intelektuální elity“. Pivovarský dům 

jako materiální objekt snažící se reprezentovat navenek (cizincům) české tradice a kulturu 
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proto neodpovídal jeho vlastnímu sociálnímu postavení, které je provázáno s jeho 

představami o národní identitě a s tím, jak má být tato dle něho prezentována. Již na tomto 

příkladu tedy můžeme vidět, jakým způsobem je propojena interpretace hmotných objektů se 

sociální identitou člověka (neboť sociální status zahrnujíc dosažené vzdělání je jistě její 

součástí), který se jim snaží porozumět a dát jim smysl. Něco podobného potom můžeme 

sledovat i u dalšího společného námětu. 

3.2.2. Ječná jako duchovní místo

Jak už bylo řečeno v úvodních pasážích, Ječná může svým materiálním prostředím 

odkazovat také k oblasti duchovna, přičemž tuto povahu místa nevnímal pouze autor výše 

zmiňovaného článku, avšak také naši dva respondenti a oba dva tuto charakteristiku Ječné 

akcentovali jako velmi důležitou ve vztahu k danému místu. Duchovní aspekt Ječné potom 

oba spojovali z našeho pohledu s velmi dominantním materiálním objektem umístěným na 

pomezí Karlova náměstí a dané ulice, a sice v kontextu kostela sv. Ignáce z Loyoly8, který je 

sídlem jezuitského řádu. Dalšími hmotnými objekty, které dotazovaní ztotožňují s duchovní 

funkcí ulice, byly potom různorodé církevní školy, v případě Barbory pak také malba Panny 

Marie s Ježíškem9 na průčelí jednoho z domů a v případě Vávry dům již zmiňované Dany 

Němcové a její rodiny10, přičemž Němcová se kromě svého osudu disidentky a ženy-

křesťanky proslavila také svoji solidaritou s cizinci a uprchlíky v souvislosti s působením 

v organizacích, které tuto specifickou sociální otázku řeší (Benda, ©2004).

Vraťme se však k jmenovaným materiálním objektům a k tomu, jaký význam těmto 

hmotným objektům jednotliví dotazovaní přikládali. V případě Barbory byl kostel a další 

materiální objekty ztotožněné s duchovní sférou odkazem na její vlastní víru. Jak jsme zmínili 

v medailoncích věnovaných respondentům, Barbora uváděla mezi své zájmy vedle přírody 

také filosofii, proto zřejmě není náhodou, že jí je oblast duchovna blízká a že jejím 

deklarovaným vyznáním je buddhismus. Na tomto místě by dle našeho názoru bylo zbytečné 

dále rozvíjet poměrně banální myšlenku, že náboženské vyznání je velmi důležitým 

konstitutivním prvkem lidské sociální i subjektivní identity, avšak rádi bychom rozebrali její 

zdůrazňování ulice Ječné jako duchovního místa ještě z trochu jiné perspektivy. Vezměme si 

k ruce jeden z jejich výroků: 

                                               
8

viz mapa Příloha č. 1 a obrázek č. 4
9 viz obrázek Příloha č. 5
10

viz mapa Příloha č. 1
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„…Mně to právě přijde hrozně fajn, že to tam je (řeč je o malbě Panny Marie 

s dítětem, pozn. autorky), že to vlastně v tý hektice, v tom pohybu připomene tu statiku, ten 

klid, ten jinej rozměr života duchovního a připomene to, že sice všechno je v pohybu, ale 

vlastně je to stabilní vnitřně. Takže mně toto přijde prostě důležitý, aby i přes ten pohyb byl 

člověk nějak uvnitřněnej, aby byl sám u sebe…No, a mně ta ulice přijde i docela zajímavá 

tím, že jsou tady ty tři zdravotní církevní školy…., takže to duchovno se ti připomíná i skrze 

ty školy…“ (Barbora, březen 2013)

Důvodem, proč jsme tento citát vybrali, byl vedle doložení tvrzení, že respondentka 

zdůrazňovala duchovní dimenzi ulice především ta část, kde se hovoří o církevních školách, 

přičemž je známo, že se jedna z nich zabývá výukou sluchově postižených. A právě v tomto 

vidíme určitou signifikanci.

Křesťanskou víru si jistě mohou mnozí z nás spojovat i s negativními hodnotami, 

avšak je faktem, že různorodé církevní organizace (a školy téměř s jistotou) i samotná 

křesťanská víra založená na lásce k bližnímu svému může působit také jako symbol 

schopnosti empatie a solidarity. Vzhledem k tomu, že Barbora působí v oblasti sociálních 

služeb, které se solidaritou vůči společensky slabším také vyznačují, ačkoliv jsme toto spolu 

neprobíraly, její akcentování významu materiálních objektů spojených s duchovní sférou, 

může odkazovat nejen k její vlastní víře, ale také nevědomky k jejímu profesnímu zaměření. 

Ať tak či onak materiální objekty, které dotazovaná interpretovala jako zhmotnění duchovní 

podstaty ulice, tato spojovala s aspekty své vlastní osobnosti a s jejím zařazením do určité 

vymezené skupiny věřících.

Pokud přejdeme potom k druhému dotazovanému, důraz kladený na duchovní dimenzi 

Ječné byl v jeho případě pojat trochu jinou cestou a jestliže tedy trochu předběhneme, 

můžeme se setkat i zde s odlišnou interpretací objektů, které jsou sice totožně propojovány se 

stejným námětem (v tomto případě duchovnem a křesťanskou vírou), avšak významy, které 

jim jednotlivci udílejí, se ubírají jiným směrem. 

Vraťme se však k samotné prezentaci dat: druhý z respondentů Vávra v souvislosti 

s materiálními objekty, které chápal jako zhmotnění duchovní podstaty Ječné, nemluvil o 

svém vlastním náboženském vyznání, ale v kontextu kostela sv. Ignáce z Loyoly a domu 

Němcových hovořil o minulém sociálně-politickém uspořádání, přičemž tyto materiální 

objekty interpretoval jako stavby odkazující na revoltu proti socialistickému režimu. Jak sám 

poznamenal, tak samotný nebyl člověkem, který by proti tehdejší vládě nějakým způsobem 

veřejně vystupoval. Tyto hmotné objekty jsou pro něj spíše symbolem vlastních politických 
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názorů, které skrze ně v rozhovoru retrospektivně prezentoval. Vávra prostřednictvím těchto 

staveb vyjadřuje svoje negativní postoje k dřívějším společenským pořádkům, které srovnává 

se situací dneska a dává je do souvislosti i se svou osobní historií, která pro něj může mít silný 

emocionální náboj. Pro ilustraci použiji opět jeho vlastního výroku:

„…Já jsem tady ještě nebydlel, protože my jsme se sem přestěhovali…v létě to bude 

asi deset let, ale to se prostě o tom baráku ví, že tam ti Němcovi bydleli a že se to místo stalo 

takovým neoficiálním doupětem různých disidentů…Však Němcová je taky chartistka a byla 

chvilku poslankyní Federálního shromáždění, když se to taky konečně sesypalo…Ten 

okamžik, jako ten osmdesátej devátej, je pro mě významný i proto, že se mi zrovna 

v listopadu narodil syn, takže my jsme tehdy s manželkou měli úplně jiný starosti, než někde 

zvonit klíčema, ale samozřejmě jsme to hrozně silně vnímali a k tomu to narození toho mýho 

syna, to bylo prostě strašně symbolický. Najednou byla naděje, že alespoň on vyroste ve 

svobodné zemi…“ (Vávra, březen 2013)

Tento Vávrův popis událostí roku 1989, které se mu vybavily v souvislosti 

s materiálním objektem, jež je svojí historií spjat s Němcovými, Chartou a obecně s určitým 

druhem opozice vůči režimu před jmenovaným rokem, jsme na toto místo zařadili především 

proto, abychom ukázali, jak mohou materiální objekty nést také hluboké emocionální 

významy, o kterých jsme se zmiňovali v teoretické části. Kromě toho, že daný hmotný objekt 

Vávra interpretuje skrze jeho faktickou znalost historie a předešlého historického období, 

napojuje na něj také své názory na minulost a současnost (tuto část výroku zde však 

neuvádím) a materiální objekt spojuje dále se silně emotivní a radostnou událostí v rámci 

rodiny. O hmotném objektu tak přemýšlí v kontextu osobní historie, která však není odtržena 

od sociálních vazeb (už jen tím, že se týká instituce rodiny nebo toho, že se stal otcem – získal 

novou sociální roli) a která se odehrává na pozadí politického vývoje ve společnosti. Pro 

Vávru bylo navíc toto téma týkající se bývalého politického režimu, velmi dominantním 

motivem při vyprávění o hmotných objektech ulice Ječné, takže můžeme i říct, že jeho 

odkazování se na minulost skrze materiální prostředí ulice Ječné je také vyjádřením jeho 

zařazení do určité věkové skupiny, do určité generace. I na této složce materiální kultury tedy 

můžeme pozorovat, jak jsou interpretace hmotných objektů propojeny se zakotvením 

jednotlivců do společenských sítí a skupin a navíc, jak také mohou být expresí individuálních 

pocitů. 
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Ačkoli by se dalo toto téma duchovní dimenze Ječné rozebírat dále, zakončeme nyní 

naši diskuzi na toto téma a přejděme k další části, která se zabývá materiálními objekty, jež 

rovněž odkazují na bývalé sociálně-politické uspořádání, avšak trochu jiným způsobem.

3.2.3. Ječná jako muzeum socialismu

Nadpis této podkapitoly je možná trochu nadsazeným vyjádřením toho, jaké další 

materiální objekty respondenti v rámci Ječné považovali za významné, přesto se jim snažíme 

shrnout další námět, který se v rozhovorech objevil. Vávra totiž v rámci vyprávění o Ječné 

zmínil také obchod GUMA11 a lahůdky, přičemž tyto hmotné objekty nepojímal jako symboly 

revolty proti bývalému společenskému uspořádání tak, jak to bylo ukázáno u staveb 

v předchozí části, avšak tyto spíše popisoval jako určité zhmotnění tehdejšího „modus 

vivendi“, na čemž manifestoval z jeho pohledu absurdnost bývalého politického režimu. 

Pomožme si opět výrokem:

„… I vlastně ta posedlost tou gumou (řeč je o hmotném objektu, ve kterém sídlí 

obchod GUMA, pozn. autorky). Víte, ten plast byl za socialismu novej materiál, kterej byl

hrozně populární. Ona se vám hned vybaví ta scéna z Pelíšků, jak se jim roztečou ty plastový 

lžičky, tak asi tak podobně byl někdy ten režim hrozně úsměvnej - tou snahou něco dokázat, 

být lepší než ten Západ. Ale nakonec to vlastně nefungovalo...” (Vávra, březen 2013)

Na tomto citátu můžeme vidět, jak skrze konkrétní hmotný objekt dotazovaný 

manifestuje již zmíněný kritický postoj k socialismu a aktualizuje jeho význam pomocí 

současného filmu. I Barbora potom některé materiální objekty interpretovala jako

„socialistické“, tedy typické pro komunizmus. Toto bývalé společensko-politické uspořádání 

ztotožňovala například s papírnictvím, které jí onu dobu připomínalo v tom, jakým způsobem 

je přehlceno různorodým sortimentem, jen aby působilo, že je zde všeho hojnost a dostatek; a 

dále zmiňovala také lahůdky12 (které jsou umístěny v přízemí domu Ječná 39a), kde ji doby 

před rokem 1989 (dobu socialismu) zase sugerovaly interakce, jež v materiálním objektu 

zažívala, a sice nepříjemný kontakt s prodavačkami. 

Pro všechny tyto materiální objekty (ať už pro ty, které identifikoval Vávra nebo pro 

ty, které zmiňovala Barbora) je však typické, že se neváží ke konkrétním vzpomínkám, ale 

spíše vyvolávají obecné obrazy, které tito spojují s minulými dobami a mohou na nich tak

                                               
11 Viz obrázek č. 6 a mapa Příloha č. 1
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prezentovat svůj individuální přístup nejen ke společnosti, která je dle nich již věcí minulosti, 

ale také k dnešku. Na těchto obrazech tedy vidíme, jakým způsobem respondenti klasifikují 

některé materiální objekty jako odkazy ke kultuře, kterou již nepovažují za dnešní, tedy jakým 

způsobem dělají z materiálních objektů artefakty – fyzické stopy společenské nebo kulturní 

činnosti, která je považována za aspekty minulosti. 

Tyto artefakty, jak jsme již zmínili v části, kde jsme definovali tento pojem, potom

mohou u jednotlivců vyvolávat retrospektivní interpretace, jak můžeme vidět i v přiloženém 

výroku, kde dává Vávra samotnou existenci tohoto hmotného objektu do kontextu jeho vidění 

politiky dané doby z pozice současnosti. Na základě identifikování některých hmotných 

objektů jako artefaktů tedy jedinci vyjadřují představy o tom, co je vlastní současné 

společnosti a kultuře, jíž jsou sami součástí a jež vytváří rámec pro jejich lidskou existenci, 

pro jejich identitu sociální i individuální. Opět se tedy můžeme setkat s chápáním hmotných 

objektů skrze ukotvení jedince v rámci společenských vazeb, v rámci jeho vlastní kultury. 

Pojďme se nyní podívat na další námět, který byl pro respondenty podnětem pro uvažování o 

minulosti. 

3.2.4. Ječná jako typicky pražská ulice

Pokud plynule navážeme na řečené, tento jev, kdy se Vávra s Barborou nějakým 

způsobem odkazovali skrze materiální objekty k minulosti, můžeme pozorovat i u jiných 

hmotných objektů. Oba dva vyjmenovali velkou řadu materiálních objektů či jejich sítí, které 

pro ně měly především pragmatický význam, avšak například u zelinářství umístěného 

v průjezdu jednoho z domů v Ječné Vávra poznamenal, že mu dané prostředí připomíná 

Nerudovy Malostranské povídky, které ho upomínají na dobu jeho studia a navíc pro něj 

reprezentují typickou „starou Prahu“:

„Tak to je asi trochu nadsázka, ale já si tu knížku vždycky představoval v prostředí 

Prahy, která je plná různých pavlačových domů a podobných zákoutí, kde se odehrávají různé 

příběhy. Je to prostě kousek takový tý starý Prahy ještě bez aut se spoustou malých krámku, 

kde jste si mohli něco dobrýho koupit a věděli jste, že je to kvalitní…“ (Vávra, březen 2013)

Na tomto výroku vidíme, jakou romantickou představou o minulosti Prahy - tedy o 

minulosti místa - respondent disponuje a jak tuto vyjadřuje skrze materiální objekt umístěný 

v Ječné, přičemž tento se opět obrací skrze minulost také k přítomnosti. Ačkoliv však 

můžeme vyčíst, že se jedná o představu, která danou dobu oproti dnešku mírně idealizuje, 
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nedá se říct, že se s Ječnou tím pádem neztotožňuje, protože tato v jiných svých materiálních 

charakteristikách neodpovídá jeho představám „takové té staré Praze“ bez aut a s kvalitními 

obchody:

„…To zelinářství je spíše takovou jako upomínkou k tomu, jaká Praha byla, ale to 

neznamená, že bych chtěl, aby taková byla celá Ječná nebo celý město…Ona ta Ječná je 

hlučná a tak dále, ale zase mně se to svým způsobem líbí a nemyslím si, že by taková byla ta 

ulice jenom dneska. Já myslím, že tady to bylo vždycky hrozně živý a že to tady, co já vím, už 

třeba od středověku nebo možná i dřív takhle žilo, že tady procházelo denně obrovský 

množství lidí, křičeli tady trhovci a prostě byla to vždycky taková významná spojnice.“ 

(Vávra, duben 2013)

Podobné představy o Ječné v minulosti potom zmiňuje i Barbora:

„…A ještě mi přijde, že ta ulice je tak nějak typická pro Prahu, že když jsem dřív 

projížděla tudy tramvají, tak jsem si vždycky stoupala dozadu a byl to pro mě takovej hezkej 

pohled, takovej pražskej, protože ještě když seš v zadním vagónu a sjíždíš dolů, tak vidíš 

nahoře Ludmilu (kostel sv. Ludmily na Náměstí Míru, pozn. autorky) a kolem sebe vidíš, jak 

to žije. A je to takový pražský…Starý domy, ten kostel nahoře i dole, obchůdky… Je tak 

prostě určitým způsobem cejtit, že to město je tady už dlouho a je takhle využívaný, 

frekventovaný hrozně dlouhou dobu.“ (Barbora, březen 2013)

Co z těchto posledně jmenovaných citací můžeme vyčíst, je subjektivní představa, 

jaká je Praha jako město (ať už v minulosti nebo dnes), což je také propojeno s individuálními 

vizemi toho, co bychom mohli nazývat jako kosmopolitní styl života vyznačující se rušností a 

hektičností, do čehož dotazovaní umisťují také Ječnou, a tím ospravedlňují její potencionální 

nevýhody. Avšak co je důležitější, materiální prostředí Ječné (automobilová doprava a s tím 

spojený hluk) dotazovaní spojují se svými představami o historii místa a vytváří si tak jakýsi 

příběh o kontinuálním vývoji. Oba dva totiž shodně zmiňovali v rozhovorech roli Ječné jako 

spojnice (a v případě Barbory také tržiště) již od středověku, čímž mimo jiné odůvodňovali 

současný stav ulice jako místa dopravně velmi vytíženého. 

Doplňme potom, že snahu dát minulosti nějaký uspořádaný ráz a vztáhnout ji 

k současnosti pak nevidíme pouze v tomto případě, avšak v souvislosti s hmotnou kulturou 

ulice Ječné dotazovaní zmiňovali také vlastní životní příběhy, které s tímto místem nějakým 
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způsobem spojovali a dávali jim ucelenou strukturu. Barbora dávala Ječnou například do 

kontextu svého profesního vývoje, který spojovala s tímto místem, i když zde dříve 

nepracovala a Vávra zase místo propojoval se svoji osobní biografií – spojoval ji se svým 

mládím až po současný rodinný život. 

Jaký význam však tato informace vzhledem k předmětu našeho bádání má? Jak ve své 

knize věnující se antropologii paměti píše Joël Candau (2005), lidská paměť se vyznačuje tím, 

že je topofilní neboli že se váže k určitým místům a materiálním sítím (Candau, 2005, 153-

155) a člověk má navíc jedinečnou schopnost své vzpomínky, které by na sebe jinak 

nenavazovaly, nějakým způsobem třídit a dávat jim kontinuální charakter (Candau, 2005, 

135-139). Význam této činnosti pak může spočívat v tom, pokud se vrátíme zpět k definici 

pojmů výše, že takto jednotlivec konstituuje ego identitu, tedy jakýsi vnitřní pocit stability a 

trvání. Osobní biografie a i způsob, kterým vytváříme nějaký ucelený rámec našim 

vzpomínkám, navíc neexistuje bez širších sociálních souvislostí (Candau, 2005, tamtéž), a to 

znamená, že je také odrazem naší sociální identity. Abychom podpořili řečené, pomožme si 

citátem samotného Joëla Candau:

„…la mémoire autobiographique vise à construire un monde relativement stable, 

vraisemblable et prévisible, où les projets de vie prennent sens et où la succession de épisodes 

biographiques perd son caractère aléatoire et désordonné pour s´intégrer dans un continuum 

ausi logique que possible dont le point origine et le point d´aboutissement sont constitués par 

le sujet lui-même, ou éventuellement sa famille (les racines), son clan, son pays…13“ 

(Candau, 2005, 136)

Shrneme-li tedy tuto poslední část, materiální prostředí ulice Ječné má svůj sociální 

význam také v tom, že je místem, na které lidé navazují svoje vzpomínky nebo představy o 

minulosti, které jsou provázané se společností jednak svojí náplní (jednak tím, k jak se 

vztahují ke společnosti), ale i tím, jakým způsobem jim jedinec (nebo skupina jedinců) dává 

smysl, když je selektuje a vytváří tak jejich kontinuální ráz.

                                               
13

„…autobiografická paměť je zacílena na vytváření relativně stabilního, pravděpodobného a předvídatelného 
světa, kde životní projekt dává smysl a kde posloupnost biografických epizod ztrácí svůj nahodilý a 
neorganizovaný charakter, aby se integroval do kontinua stejně tak logického jako možného, jehož bod počátku 
a výsledný bod jsou vytvářené samotným subjektem, nebo eventuálně rodinou (kořeny), jeho klanem, jeho 
zemí…“ (překlad: autorka textu)
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3.2.5. Dílčí shrnutí

V předchozích částech bylo našim cílem analyzovat, jaké materiální objekty považují 

naši respondenti za významné a jaké interpretace se k těmto objektům a sítím objektů váží. 

Vycházeli jsme přitom z představy, že to, jakým způsobem jedinec materiální objekty „čte“ 

neboli jakým způsobem je interpretuje a dává jim význam, je proces závislý na jeho vztahu 

k ostatním – na jeho ukotvení v rámci meziskupinových sítí. Jak jsme ukázali, v předchozích 

řádcích, při rozhovorech s Barborou a s Vávrou jsme našli společné náměty, které materiální 

prostředí ulice Ječné respondentům sugerovalo, avšak daná témata jako například „Ječná jako 

duchovní místo“ jednotlivci identifikovali často s různými materiálními objekty a jejich 

sítěmi, a co je důležitější, i v případě, že hovořili o svém vnímání stejného objektu, jejich 

způsob porozumění těmto hmotným entitám se různil na základě toho, jak své interpretace 

propojovali se svou biografií, svým sociálním statusem a rolemi, zkrátka se vším, co je 

spojeno s jejich individuální, sociální i ego identitou. 

Vzhledem k tomu, co jsme navíc řešili v části věnující se našim motivacím, potom 

můžeme zmínit, že právě skrze to, jakým způsobem tito dotazovaní promítají aspekty svoji 

osobnosti do materiálního prostředí ulice Ječné, se tito s daným místem jistým způsobem 

ztotožňují a dokážou tak přecházet jeho nevýhody, jakými je například skutečnost, že se 

nejedná o příliš ideální veřejný prostor, jenž jsme popisovali na začátku celé práce. Vávra i 

Barbora si v rozhovorech nedostatky Ječné uvědomovali, ale shodně je ospravedlňovali 

například skrze jejich vize o minulosti místa.

Neboť se domníváme, že k tomuto dílčímu tématu již bylo řečeno potřebné (již jsme 

dle našeho názoru dostatečně doložili pravdivost teze předkládané v úvodu a teoretické stati), 

posuňme se nyní o krok dále a rozeberme v dalších částech to, jakým způsobem se může 

interpretace materiálního objektu lišit nejen z jednotlivce na jednotlivce na základě toho,

v jakých skupinových sítích a rolích je tento ukotven, ale také v kontextu času. V další sekci 

se budeme věnovat sociální biografii Ječné 39a.
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3.1. Stavba Ječná 39a jako materiální objekt se sociální biografií

Následující empirická část je věnována prezentaci dat, které se týkají konkrétní stavby, 

její historie a jejího vnímání z různých perspektiv a z různých pozic v čase, a sice se bude 

týkat stavby Ječná 39a14, která je projektem architektky Věry Machoninové, umělecky spjaté 

s tak zvanými „zlatými šedesátými léty“. Důvodem, proč jsme vybrali zrovna tuto stavbu, je 

kromě její výrazné modré barvy a netradičního opláštění ze smaltovaných plechů (tedy 

důvodem byl i její progresivní vzhled pozměňující z našeho pohledu zásadně celkovou vizáž 

ulice Ječné) skutečnost, že jsme o stavbě zpočátku přemýšleli jako o artefaktu, tedy jako o 

materiálním objektu, který by mohli „uživatelé“ Ječné vnímat prizmatem minulých dob, a 

proto by tento mohl vyvolávat zajímavé retrospektivní reakce. Již dříve jsme se totiž 

mnohokrát setkali s tím, že některé budovy postavené v rozmezí let 1948-1989 byly 

označovány jako „socialistické“ či „komunistické“, proto jsme chtěli zjistit, co dané kategorie 

vlastně znamenají a k jakým hmotným objektům se mohou vázat – zda je i tato stavba 

z pohledu „uživatelů“ ulice Ječné „socialistická“ nebo „komunistická“ či jaké jiné významy 

na sebe navazuje.

Popsané však není rozhodně náš jediný cíl. Jak jsme již několikrát avizovali v rámci 

textu, rádi bychom v tomto oddíle pomocí literatury a na sesbíraných datech také ilustrovali 

Kopytoffovu a Apparaduiovu myšlenku týkající se skutečnosti, že materiální objekty mohou 

měnit svůj význam nejen v tom, jak je jednotlivci nebo skupiny jednotlivců různorodě chápou 

a interpretují, ale také v tom, jak jsou „čteny“ z různých pozic v čase. Pokud se tedy budeme 

na tomto místě trochu opakovat a zároveň otázky vyjmenované v úvodu doplníme a 

upřesníme, v následujících řádcích se tedy budeme ptát: Jaká je historie dané stavby a jaké 

vize do ní vkládala nebo vkládá autorka? Jak jinak na stavbu mohlo být pohlíženo vzhledem 

k materiální kultuře dané doby? Jak se stavbou bylo zacházeno poté, co přešla z komoditního 

stavu do soukromých rukou a stala se pracovním místem a současným bydlištěm aktuálního 

majitele? Jak je chápána stavba z pohledu dneška – z pohledu „uživatelů“ ulice Ječné? Může 

být Ječná 39a vnímaná jako artefakt bývalého sociálně-politického uspořádání? A jaký ideální 

osud ji jednotlivci prorokují do budoucnosti?

Dříve než se však pokusíme odpovědět na tyto otázky v podčástech 3.3.3., 3.3.4. a 

3.3.5., budeme se v prvních dvou oddílech věnovat snaze zasadit materiální objekt Ječná 39a 

do širšího kontextu. V první podkapitole této empirické části se tedy budeme snažit popsat, 

z jakých uměleckých principů Machoninová vycházela a v následujícím oddíle se potom 

                                               
14

Viz obrázek Příloha č. 7 a Příloha č. 1
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pokusíme zasadit stavbu Ječná 39a do materiálního prostředí ulice Ječné, tedy našim cílem 

bude ukázat, jakým způsobem ji v kontextu ulice vnímají „uživatelé“ a jak o ulici uvažovala 

Machoninová a Rychtařík, když se podíleli na realizaci stavby (v případě paní architektky) a 

na rekonstrukci (v případě pana architekta) zmíněného domu. Úplně na začátek se tedy 

pokusíme stavbu dát do kontextu ulice Ječné, které jsme v této práci věnovali již značný 

prostor.

Než se k tomuto však dostaneme, pojďme nyní projít rychlým kurzem architektury, 

abychom se seznámili s uměním doby, ve které Machoninová tvořila, a to abychom pochopili, 

jak se dílo autorky odlišovalo od jiných počinů v této době vznikajících.

Poznamenejme pak na úplný závěr, že data jsou čerpána z rozhovorů s paní 

architektkou Machoninovou, s panem architektem Rychtaříkem, se současným majitelem 

stavby a s respondenty Vávrou a Barborou.

3.3.1. Kontext dějin architektury

Jak jsme slíbili v úvodní sekvenci, v této kapitole provedeme čtenáře rychlým kurzem 

architektury, která se u nás vyvíjela po druhé světové válce, abychom tak jasně vymezili, 

v čem se dílo Machoninové odlišuje od jiných architektonických počinů, které na území 

Československa (ale také ve světě) po konci druhé světové války vznikaly. Na úplný začátek 

je však třeba jít do doby ještě před druhou válkou, neboť v tomto období (zhruba od 30. let) se 

v architektuře rozvíjí principy moderny, tedy způsobu pojímání architektury, na který 

Machoninová s manželem a také jiní umělci od 60. let reagují (Beneš a Ševčík, 2008, 12-20;

Schmeidler, 2006, 53-61). 

Moderna je tvůrčím přístupem, který značnou měrou čerpá z funkcionalismu a 

prosazuje se v rámci racionalistické tendence, jež má za příčinu, že u samotné architektury, 

která má nyní řešit sociální otázky, je manifestována především jejich funkce na úkor 

emocionální stránky objektů. Příkladem mohou být třeba Corbusierovy velmi smělé návrhy 

na Unité d´Habitation nebo na celkové přestavění Paříže. Bohužel i přes mnohé odvážné 

plány hraničící až se sociálním inženýrstvím, kdy se architekti snažili svými projekty vyřešit 

nedostatečnou hygienu, přístup světla, čerstvý vzduch a množství zeleně v tradičně 

budovaných městech, se postupně ukázalo, že tento přístup má mnoho negativ a že podobné 

objekty či soustavy objektů vytváří prostředí, jež není zcela vhodné k obývání či k jiným 

účelům, a to z mnoha důvodů, mezi kterými nechyběla například anonymita či nečitelnost ze 

strany uživatelů. (Beneš a Ševčík, 2008, 12-20; Schmeidler, 2006, 53-61)
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A právě na tyto „prohřešky” moderny se po skončení druhé světové války snaží 

reagovat řada tvůrců, kteří tak v nedostatcích předešlého uvažování hledají východiska pro 

svou vlastní uměleckou činnost. I když se dá následující epocha shrnout do pojmu jako 

„pozdní moderna”, pro další vývoj není typický jednotný styl, ale veškeré nyní více 

antropocentricky orientované směry akcentující uživatelovu zkušenost. Ty jsou 

charakteristické právě přehodnocením postupů moderny nebo jejich naprostým odmítnutím. 

(Beneš a Ševčík, 2008, 11-32) Samotná Machoninová bývá někdy řazena do brutalismu, což 

je sloh, jež svým názvem nevyjadřuje něco odpudivého, ale: „...je třeba si uvědomit, že slovo 

brutální zde neznamená nelidský nebo násilný, ale spíš brutální ve své pravdivosti…“ (Vorlík, 

2012, 199-200) Autoři tvořící v tomto stylu byli fascinováni krásou a přirozeností

neopracovaného betonu, ocelových konstrukcí a technickými prvky stavby, které se přestávají

zakrývat a je z nich naopak učiněn estetický cíl (Vorlík, 2010, 199-204). Nicméně zařazení 

Machoninové k brutalismu není podle některých autorů zcela přesné, a tak ji obecněji řadí 

jednoduše do období pozdní moderny (Beneš et al., 2010, 6-30). 

Pokud se potom přidržíme publikace od Oldřicha Ševčíka a Ondřeje Beneše 

„Architektura 60. let” (2008), Machoninová je spjata nejen s pozdní modernou, ale také s 

architekturou tzv. „zlatých šedesátých let”, což bylo pro země bývalého východního bloku 

bezpochyby velmi specifické období, jež je charakteristické větší možností komunikace se 

zahraničím (např. v podobě účasti na světových výstavách), a tudíž možností reflexe a 

uplatnění cizích vzorů v tvorbě u nás, což bylo možné díky všeobecně známému uvolnění 

politického klimatu v této době. Čeští a slovenští autoři a tedy i Machoninová, která začala 

projektovat již v padesátých letech, tak zcela opouštějí výrazové prostředky tzv. sorely neboli 

sociálního realismu s jeho historizujícími tendencemi, a také - stejně jako jejich zahraniční 

kolegové - reagují na chyby moderny, jež vedla ve svých extrémech až k produkci 

homogenizovaných sídlištních komplexů zcela upozaďujících nároky uživatele na prostředí, v 

němž žije. Pro architekty tvořící v této době je tedy typické již zmíněné ovlivňování 

západními vzory, využívání nových technologií související s vývojem v kontextu rozvoje 

kosmických programů, spolupráce s dalšími uměleckými odvětvími a působení atmosféry 

celkového kulturního vývoje. Již jmenování autoři Beneš a Ševčík (2008) potom uvádějí, že 

generace architektů šedesátých let byla poznamenána celkovou optimistickou náladou doby 

obnovující škody napáchané válkou, kdy se zdálo, že technologie mohou spolehlivě vyřešit 

veškeré lidské problémy. Tato nadneseně vyjádřeno euforie byla u nás ukončena normalizací 

a navíc (což poznamenalo také „Západ”) ropnou krizí, která byla deziluzí pro naděje vkládané 



35

do techniky a byla zároveň popudem k řešení nově vzniklých ekologických otázek. (Beneš a

Ševčík, 2008, 11-37; Ulrich, 2006, 7-18)

Pokud pak na závěr zcela ve stručnosti popíšeme hlavní prvky tvorby samotné 

Machoninové a jejího manžele, můžeme mezi nimi například jmenovat tyto: velmi rafinovaně 

inženýrsky řešené projekty charakteristické výrazným členěním hmoty a objemů; vysoká 

estetická funkce materiálu (často beton, ocelové konstrukce a technologicky atypické řešení 

opláštění staveb) a výrazné barvy, přičemž tyto prolínají také do interiéru stavby za účelem 

umocnění pocitu z prostředí; a charakteristická je také častá spolupráce s jinými uměleckými 

odvětvími. Příkladem popsaného pak může být třeba již jmenovaný lázeňský komplex 

Thermal, obchodní dům Kotva nebo Československé velvyslanectví v Berlíně.            

(Beneš et al., 2010)

Na úplný konec je pak třeba ještě zmínit, že podobné prvky můžeme najít i u jiných 

děl jejich současníků a považujeme zde za nutné také zdůraznit, že většina jejich projektů se 

kvůli dlouhé době realizace staveb dočkala své kolaudace až v sedmdesátých letech, což může 

velmi výrazně ovlivnit jejich vnímání. (Beneš et al., 2010) Jak jsme však z předešlých řádků 

viděli, Machoninová nepatří mezi architekty, kteří by stavěli projekty jako např. sídliště nebo 

monumentální stavby socialistického realismu, jejichž architektonický styl (a také účel) byl 

vykládán v rámci oficiální ideologie šířené komunistickou stranou. Tuto skutečnost, že byly 

některé architektonické objekty, nástrojem ideologické propagandy, jsou rozvinuty níže.

3.3.2. Ječná 39a a její zasazení do daného materiálního prostředí

Než se však budeme věnovat hlouběji kontextům, ve kterých stavba Ječná 39a 

vznikala, rádi bychom nejprve dali tento hmotný objekt do vztahu k ulici Ječné, o které jsme 

se podrobně bavili výše a rozebírali jsme, jak materiální prostředí a jednotlivé materiální 

objekty vnímají různí jedinci. V souvislosti s tím se tedy můžeme na tomto místě ptát, zda 

v případě architektů, kteří do historie stavby zasáhli, bylo znát také nějaké vnímání 

materiálního prostředí, ve kterém se stavba nachází a zda toto nějak ovlivnilo jejich vlastní 

práci. 

Protože jsme interview o ulici Ječné s těmito respondenty nevedli tak dopodrobna, 

máme v tomto ohledu de facto velmi kusé informace, avšak přesto můžeme z těchto leccos 

soudit. Už samotným technickým provedením Ječné 39a, kde je použita zvuková clona 

z barevných smaltovaných plechů zavěšených před vlastní fasádou, se můžeme dohadovat (a 

Machoninová sama ostatně tuto skutečnost uvedla v článku v Československém architektovi), 
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že pokud autorka takové technické řešení využila, velmi dobře vnímala specifikum Ječné 

v její dopravní vytíženosti. Jak budeme podrobněji rozebírat v další sekci, Ječná 39a měla být 

navíc původně ubytovnou, takže právě zde bylo žádoucí, aby případní obyvatelé daného 

objektu nebyli venkovním prostředím během spánku rušeni. 

Když toto rozvedeme dále a zaměříme se na další prvky, které měli stavbě pomoc 

zapadnout do daného prostředí, ačkoliv si Machoninová ulici již příliš nevybavovala, když 

jsme se spolu v roce 2012 setkaly, během interview dokázala přesto popsat, jakými dalšími 

formálními prostředky materiální objekt zasadila do charakteru ulice:

„…A jinak já tu ulici, tu atmosféru tý ulice vnímalo hned ze začátku. Ono teď ta 

budova strašně vyráží, ale třeba ten rohový dům hned vedle, který byl domem stejného 

investora a měl být také opraven, tak ten byl, když jsme začínali tu stavbu, tak byl zelený, 

teda zelenkavý, jak se říká. A pak v té ulici třetí dům a další dům byl taky zelený, takže ona 

měla takovou atmosféru jakoby studenější…No, a navíc jsem si říkala, že když už ji chci 

udělat barevně jinou, spojenou s tím zeleným vedle, tak musí být taky plastická, proto ty 

kariatydy od sochaře Chlupáče dole. To bylo záměrně, aby to přízemí bylo plastické, aby ty 

lidi šli kolem soch, protože ta plastika těch budov, to je pro Prahu charakteristický…Takže 

jsem se snažila…Taky ty arkýře tomu měly pomoct – měly udělat tu stavbu plastickou…“ 

(Machoninová, květen 2012)

Machoninová v tomto citátu jmenuje několik způsobů, jakými se snažila stavbu Ječná 

39a zasadit do okolní starší zástavby a uvádí například sochy, respektive speciálně výtvarně 

provedené nosné sloupy od M. Chlupáče či také objemy objektu (arkýře), které měly 

napomoci lepšímu splynutí s okolním prostředím. 

Podobné prvky, které pomáhají stavbě zapadnout do ulice Ječné, potom jmenoval také 

Rychtařík (zmínil např. ještě tvar vrchní části budovy připomínající sedlové střechy typické 

právě pro starší městskou zástavbu) a je poměrně zajímavé, že ačkoliv on sám se podílel na 

rekonstrukcích především vnitřních prostorů, i zde můžeme vidět nějaké propojení s námi 

zkoumanou ulicí. V interiérech hostelu, který zde sídlí a nese jméno Barley (což v angličtině 

znamená ječmen), můžeme sledovat jednak symboly aut na stěnách ale také symboly 

ječmene15, které odkazují k historii ulice jako tržiště s obilím. Stejně jako u Machoninové 

můžeme tedy soudit, že i tento autor vnímal materiální charakteristiku místa jako důležité 

                                               
15

Viz obrázek Příloha č. 8, Příloha č. 9
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dopravní spojnice a že navíc její jméno, které je také určitým odkazem na genius loci místa, 

obrazně přenesl do vnitřních prostor objektu, čímž tomuto genius loci dal hmotný charakter. 

O důležitosti jména daného místa mluví například Kopáčik:

„Je (jméno ulice, pozn. autorky) prvním symbolem specifického významu konkrétního 

místa. Je pojítkem současnosti s minulostí, je součástí adresy a tím i domova.“ (Kopáčik, 

2005, 14)

Ať už si popsaný význam jména ulice Rychtařík sám do hloubky uvědomoval nebo to 

bylo spíše kouzlo nechtěného, můžeme v tomto bodě přesto uzavřít, že oba dva architekti ulici 

Ječnou a její charakter vnímali a nějakým způsobem ho zohlednili ve svých projektech.

Opusťme však nyní v tuto chvíli Ječnou z pohledu profesionálního architekta a 

zkusme se na stavbu a její zasazení do ulice podívat očima Barbory a Vávry. V případě 

„uživatelů“ ulice Ječné a jejich názorů na stavbu a její zasazení do materiálního prostředí 

místa tito jmenovali již dříve zmíněné formální prvky a například Barbora uváděla jako 

vhodnou také barvu, kterou sama autorka stavby zpětně hodnotila jako již nehodící se  - jako

příliš vyrážející z okolní zástavby. Z našeho pohledu však zajímavější bylo, jak tyto formální 

prvky propojovali oba dva respondenti opět s představou kontinuálního vývoje. Doložme toto 

například Vávrovým citátem:

„…Vlastně taky tím, jak to má ty vyklenutý okna a výškou to respektuje ostatní domy, 

tak to jakoby i ztělesňuje to plynutí, který je pro tuhle ulici typický. Tím, jak je to docela 

dobře zasunutý mezi ty ostatní domy, ten barák i když je asi o dost novější, tak prostě plynule 

navazuje a nevadí tam. Je to prostě takovej symbol toho, jak se všechno postupně vyvíjí, ale i 

ta nová doba navazuje na tu starou…O tom se těžce mluví, ale pro staršího člověka jako jsem 

já, má něco takovýho význam – vidět, že i ty starý barabizny zůstavaj a existujou s těma

novějšíma.“ (Vávra, duben 2013)

Na citátu vidíme, jak zasazení Ječné 39a mezi starší budovy respondent spojuje 

s vlastním věkem a s určitou životní fází a to de facto znovu potvrzuje hypotézu, kterou jsme 

předestřeli v části věnující se ulici Ječné, kdy jsme mluvili o tom, že tento dotazovaný 

materiální objekty zvýznamňoval skrze svoji příslušnost ke starší generaci. Barbora pak 

v tomto ohledu mluvila spíše pouze o tom, že se jí stavba svými moderními výrazovými 

prostředky hodí do celkového charakteru Ječné, neboť i tato ulice dle ní neustále plyne, vyvíjí 
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se. Jak už jsme navíc zmínili, Vávra i Barbora stejně jako oba dva architekti jmenovali řadu 

architektonických prvků, kterými se stavba dle nich hodí mezi okolní materiální objekty. Oba 

dva ji tedy posuzovali jako adekvátní danému místu a nespojovali s ní žádné negativní 

významy.

Shrňme tedy tak, že v případě našich dotazovaných jsme se u architektů setkali 

s propojením stavby s ulicí Ječnou skrze výrazové prostředky užité v jejich projektech a 

„uživateli“ Ječné pak byl tento objekt vnímán jako vhodná součást prostředí, které je jim 

blízké a o kterém jsme se do hloubky bavili v předchozí empirické části.

Nyní se však již definitivně vzdalme tématu ulice Ječné a pojďme se v dalších částech 

soustředit na jeden konkrétní materiální objekt. Další oddíl je věnován první etapě v biografii 

stavby Ječná 39a, a sice jejímu osudu před rokem 1989.

3.3.3. Ječná 39a před rokem 1989

V otázkách, které Kopytoff (1986, 66-68) formuluje jako vhodné proto, jak se ptát na

biografii materiálních objektů, kteréžto jsme uvedli v teoretické části, se jedna zaměřuje na 

rozeznání určitých období v životě materiálního objektu. Dříve než jsme tedy začali pracovat 

s daty, i my jsme si tuto otázku položili a rozeznali jsme v biografii stavby tři základní fáze –

Ječná 39a před rokem 1989; Ječná 39a po roce 1989 po jejím převzetí do soukromých rukou a 

do doby, než byla plně rekonstruována; a Ječná dnes. V této části se budeme zabývat první 

zmíněnou etapou.

Projekt budovy Ječná 39a byl zadán státním odborovým podnikem Teplotechna paní 

architektce Věře Machoninové v roce 1975 a jednalo se o zastavění proluky v rámci ulice 

Ječné a vybudování administrativní budovy s lahůdkami a snackem. Spolupráce s investorem 

však nebyla zcela ideální, a tak byl nejprve změněn (výrazně ponížen) plán investičních 

nákladů a poté dokonce i samotný účel stavby, která měla ve finále sloužit jako ubytovna. Ani 

toto však nebylo nakonec splněno a z dané budovy – z daného materiálního objektu – se po 

dostavění a kolaudaci stala nakonec původně zamýšlená administrativní stavba, která však 

kapacitně neodpovídala svému využití a provázely ji další peripetie. (Machoninová, 1988, s.3) 

Věra Machoninová (1988, s. 3) ve svém vlastním článku publikovaném v Československém 

architektovi například mluví o závadách na smaltované fasádě způsobených nedbalou prací a 

také o nemožnosti realizovat interiér vstupní haly, na kterém se měla podílet. Celý článek pak 

zakončuje slovy:
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„…Při hodnocení uplynulých zkušeností při projektování nové budovy v Ječné ulici 

vidím jedinou pozitivní stránku v možnosti vyzkoušet funkci zvukové clony a v kontextu se 

starou zástavbou v agresivním městském prostředí pak možnost vyzkoušet na velkých 

plochách průčelí barevné smaltované plechové kazety…“ (Machoninová, 1988, s.3)

Jak vidno, sama autorka spatřovala význam stavby Ječná 39a v této době především 

v jejím technickém provedení a podobně o budově přemýšlela také Ing. arch. R. Valterová, 

CSc. (1986), která o objektu napsala článek do Mladé Fronty s více než vypovídajícím titulem 

„Otazník v Ječné“, kde konstatuje stejně jako Machoninová, že hodnotu na stavbě má 

především její fasáda, přičemž se však zamýšlí nad tím, zda měla být takto vůbec realizována, 

když jsou s ní spojeny mnohé technické problémy (jako vypadávání smaltovaných kazet atd.).

Kromě technického (tedy de facto čistě praktického) významu, který stavbě byl 

přikládán, však můžeme přihlédnout také k osobnímu hledisku autorky, která v rozhovoru s 

námi popsala práci na budově takto:

„...My neměli vůbec možnost pracovat pro realizaci nějakou (řeč je o době po roce 

1968), až najednou v tom jednasedmdesátým přišel šéf investic Teplotechny, že by chtěl tu 

proluku postavit, že by tam chtěli postavit takový polyfunkční dům – jednak kanceláře a 

jednak nějaký ubytování. A on tedy přišel a řekl, že chce, abych to udělala já, což překvapil 

vedení, ale on na tom tak trval, že mně to nakonec dovolili a já v té euforii, že můžu zase něco 

dělat, jsem se na to vrhla a začala jsem přemýšlet, jak to bude vypadat. A jak jsem nemohla 

dlouho nic dělat, tak jsem byla tak natěšená, že jsem chtěla udělat něco, aby bylo vidět, že i 

taková proluka má smysl.“ (Machoninová, květen 2012)

Na tomto výroku tedy můžeme vidět, že kromě možnosti rozvoje v pracovní sféře 

tomuto objektu respondentka přikládala také emocionální význam a že tato stavba tak v jejím 

profesionálním životě zaujímá specifické místo. 

Pojďme se však podívat na ještě trochu jiné hledisko, se kterým můžeme na stavbu 

pohlížet. Jak bylo řečeno, Ječná 39a měla být původně ubytovnou a ačkoliv tento záměr 

nakonec nebyl naplněn, prozrazuje to leccos o tom, jaké další významy s ní mohly být spojené 

ještě předtím, než byla postavena. Ubytovny totiž byly jistým architektonickým typem a také 

způsobem bydlení, který byl pro období socialismu charakteristický a byl oficiálně vykládán 

v rámci obecně šířené ideologie (Humphrey, 2005, 39-58). Pokud potom půjdeme ke kořenům 

této prosazované ideologie, měli bychom zmínit, že Marx na hmotné objekty pohlížel 
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s nedůvěrou, neboť se domníval, že jsou ztělesněním vykořisťovatelských kapitalistických 

vztahů – že jsou zdrojem „falešného vědomí“ pracujících tříd, které produkují hojnost 

materiálních objektů a přehlíží přitom své vlastní postavení (Woodward, 2007, s. 19-21). 

Autor, který těmito svými myšlenkami ovlivnil na velmi dlouhou dobu život na celém 

geopolitickém východě Evropy (a potažmo život také v Asii), si tedy velmi dobře 

uvědomoval toto další hledisko sociálního významu materiálních objektů, které, jak 

Woodward (2007, s. 12-14) poukazuje, jsou schopny reprodukovat sítě kulturních a 

politických diskursů, tedy jinak řečeno i mocenských vztahů. Je tedy jistým paradoxem 

(pokud přihlédneme k tomu, že manipulace lidmi prostřednictvím hmotných objektů byla 

zdrojem Marxovy kritiky kapitalismu) nebo naopak naprosto logickým vývojem, že 

komunistická strana vládnoucí v socialistických republikách, která se jeho myšlenkami 

inspirovala, sama tuto schopnost materiálních objektů využívala (či se snažila využívat). 

Jak se tedy pohlíželo v této době na materiální kulturu v souvislosti s bydlením?  

Klasické formy bydlení jsou v socialistických zemích po druhé světové válce prohlášeny za 

buržoazní přežitek a za zdroj nebezpečného individualismu a začínají se tak budovat nové 

sídelní typy, které mají mít transformační vliv a mají být tak spolutvůrcem nového 

socialistického života, inkubátorem nového typu člověka – socialistické ženy a socialistického 

muže (Humphrey, 2005, s. 39-58).  Caroline Humphrey (2005)  potom poznamenává, že 

ideologie v této době (a obecně vždy) neexistovala pouze v jazykové formě, ale právě také 

v hmotné kultuře a že konkrétně bydlení se v této epoše stává legitimizací mocenských 

vztahů, neboť bytová otázka byla značně neutěšená a získání bydlení bylo podřízenou často 

dlouhou čekací lhůtou (Buchli, 2000, s.137-157). V tomto procesu navíc sehrávaly velmi 

podstatnou roli právě ubytovny, které měly být součástí formativního procesu, v němž se 

v rámci komunálního života s ostatními člověk zbaví vlastností jako lhostejnosti a sobeckosti 

a zároveň bude podrobován neustálé kontrole ze strany svých spolubydlících kvůli 

naprostému nedostatku soukromí. Přes veškerá svá negativa jako například neadekvátní 

vybavení a opotřebovanost materiálů, byly ubytovny vyhledávaným způsobem bydlení, neboť 

tyto mohly být předfází, která vedla k získání vlastního bytu (Humphrey, 2005)

Co je však na těchto informacích důležitého pro nás a naše uvažování o stavbě    

Ječná 39a? Jak jsme již několikrát uvedli, i Ječná měla být původně ubytovnou, to znamená, 

že ačkoliv architektka nepatřila mezi umělce, kteří by tvořili v rámci tehdy prosazované 

moderny nebo socialistického realismu, kterýžto byl vykládán v rámci prosazované ideologie 

jako adekvátní socialistický sloh, její budova (aniž by si to zřejmě sama uvědomovala) mohla 

mít z pohledu investora ideální biografii ve své úloze produkovat sociálně-politické       
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vztahy - produkovat určitou formou bydlení socialistický způsob života. Nicméně tato vize o 

dráze stavby Ječné 39a, jak jsme již zmínili, nikdy nebyl naplněn, takže ačkoliv o ní jistě 

mohli někteří přemýšlet v termínech tehdy proklamované ideologie (mohla být vnímána jako 

nástroj politické moci čistě jen proto, že byla tehdy postavena), v této době jsme z dostupných 

zdrojů zaznamenali uvažování o ní především v technických termínech, tedy v rámci jejího 

praktického užití.

3.3.4. Ječná 39a po roce 1989

Se společenskými a politickými změnami roku 1989 i stavba Ječná 39a vstupuje do 

nové fáze své biografie, neboť v 90. letech přechází ze státního vlastnictví do soukromých 

rukou a nese tak na krátký čas status komodity. To, jakým způsobem se s ní po prodeji 

zacházelo, je potom velmi zajímavým procesem, kdy majitel na stavbě realizoval řadu 

rekonstrukčních prací a právě na tomto způsobu, jakým s ní bylo nakládáno, můžeme vidět, 

jak stavbu majitel a Rychtařík chápali a jak tyto interpretace promítli do způsobu, s jakým 

s budovou rekonstruovali. 

Můžeme se tedy ptát: Bylo o stavbě nadále uvažováno jako o materiálním objektu 

každodennosti bez větší signifikance nebo zde bylo uvažováno i o její umělecké hodnotě a 

autorství Věry Machoninové? Ve výpovědích, které jsme získali, bohužel existuje jistá 

nekonzistence, neboť nám bylo paní architektkou Machoninovou sděleno, že na téma 

rekonstrukcí a jak je provádět s ní nikdo nekomunikoval, kdežto majitel shodně s architektem 

Rychtaříkem tvrdili, že tyto konzultace proběhly. 

Na tomto místě nechceme dělat soudce a rozhodnout, kde leží pravda, avšak ať už 

zmíněné konzultace proběhly nebo nikoliv, pokud se podíváme do interiéru stavby Ječná 39a, 

můžeme zde vidět nějakou snahu o návaznost na autorčino dílo a sám Rychtařík v rozhovoru 

akcentoval důležitost, kterou přikládá právě tomu, aby bylo autorství na projektech bráno 

vážně, pokud je nutné na daných stavbách provádět nějaké úpravy. Vnější vizáž budovy 

zůstala tak bez větších změn a navíc, jestliže přihlédneme k formálním prvkům užitým ve 

vnitřních prostorech, jistým způsobem Rychtařík dotáhl Machoninové dílo dále, neboť 

v interiérech užil v recepci podobný materiál, který byl pro místo autorkou projektu zamýšlen, 

avšak ono „entrée“ nebylo nakonec kvůli investorům Teplotechny realizováno. 

Navíc i v dalších prostorech, na kterých se Machoninová neměla vůbec možnost 

podílet (autorka ovlivnila podobu stavby především zvenku), Rychtařík jistým způsobem na 

paní architektu navázal. V bytě pana majitele i v hostelu Barley, o kterém již byla řeč výše, 
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byla totiž použita zelená barva16 stejně jako na okenních rámech zvenku budovy, a tak zde 

došlo nějakým způsobem k prolínání prvků z exteriéru do interiéru, což, jak už jsme 

avizovali, bylo jedním ze základních charakteristických rysů Machoninové tvorby.

Vraťme se však k samotné skutečnosti, že Machoninová v rozhovoru zmínila, že s ní 

nebyly rekonstrukce diskutovány. Ani na tomto místě se nebudeme snažit toto tvrzení 

vyvracet nebo potvrzovat, avšak chtěli bychom tomuto dát trochu širší kontext. Jak bylo 

uvedeno v zběžném představení autorky, Machoninová se podílela se svým manželem na 

projektu lázeňského hotelu Thermal, který je v dnešní době také v rukou soukromého majitele 

a je poměrně známou skutečností, že paní architektka zde již dlouhou dobu bojuje o citlivější 

zacházení s budovou, jak v interiérech, tak v exteriérech, což se ji dlouhodobě příliš nedaří 

(Beneš et al., 2010). Machoninová však rozhodně není sama, kdo by její stavby oceňoval, 

avšak v letech 2010/2011 se tato architekta dočkala výstavy (v pražské galerii Jaroslava 

Fragnera) shrnující její a manželovo dílo a také publikace (Beneš et al., 2010), která k té 

příležitosti vyšla. 

Kromě působivého obrázkového materiálu a jistě jinak zajímavých informací (kterých 

byly v tomto textu častokrát využíváno), je pak dle našeho názoru na zmiňované knize 

důležitý ještě jeden aspekt. V pasážích na začátku publikace, kde se k tvorbě a životu Věry 

Machoninové a jejího manžela Vladimíra vyjadřují různí odborníci z oblasti architektury, se 

často setkáváme s de facto biografickými pojednáními, kde je z našeho pohledu akcentována 

skutečnost, že Machoninovi nemohli po událostech roku 1968 prakticky vůbec tvořit. Na 

něčem takovém samozřejmě není nic špatného, avšak vyvolává to v nás pocit snahy přiřknout 

tvorbě Machoninových status umění, jež není zatížené ideologií minulého                    

sociálně-politického uspořádání. Příkladem by mohl být článek Jakuba Železného s více než 

výmluvným titulem „Machoninovi: architektura navzdory“ (Beneš et al., 2010, s.18-21), kde 

toto zatížení negativními konotacemi staveb paní architekty a jejího manžela autor přímo řeší 

a rozebírá ho jako neopodstatněné. Něco podobného však nenajdeme jen ve jmenované knize, 

avšak i rapper Vladimír 518 z pražské skupiny PSH, který se věnuje také tvorbě ilustrací a 

knižní a časopiseckou činností, vydal o autorce komiks a na webových stránkách labelu a 

vydavatelství BigBoss o její tvorbě píše:

„…Vyrůstal jsem v partě hajzlů, co se flákala po městě, dělal jsem tagy v metru, 

tramvajích, na domy a na cokoliv, na co šlo psát, somrovali jsme cigára, dělali bordel na 

                                               
16

Viz obrázek Příloha č. 10 a Příloha č. 11
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privátech naivních holek a hlavně jsme nonstop chodili po městě. Město jsme milovali čím 

dál víc a spoustu dlouhejch let jsme doslova proflákali po ulicích. Tehdy jsem domy jako je 

Kotva, DBK, Máj, nebo Federální shromáždění nemel rád a přesto jsem byl nucenej je denně 

potkávat. Díky tomu jsem měl čas je pozorovat a při bližším pohledu, kdy se mi povedlo 

prohlídnout nános dlouholetý špíny, jsem začal vidět skvělý a odvážný domy…Článek sem 

nahazuju hlavně z toho důvodu, že se blíží výstava manželů Machoninových v Galerii 

Jaroslava Fragnera, ke které vyjde i katalog a to je rozhodně velká událost i důkaz toho, že 

ledy nenávisti vůči architektuře 60. až 80. let postupně tajou, a to hlavně mezi mladými 

lidmi.“ (Vladimír 518, ©2010)

Jak vidíme na úryvku z článku, Vladimír 518 popisuje velmi obrazně svou změnu 

pohledu na některé počiny architektury spadající do dob socialismu a hodnotí ji jako 

umělecky cennou stejně (což je poměrně logické) jako publikace věnující se Machoninovým. 

Znovu se však zeptejme, proč jsou tyto skutečnosti pro naše uvažování o materiální kultuře a 

o biografii hmotných objektů důležité? 

Kopytoff  (1986, s. 68-80) ve svém eseji píše, že proces singularizace, kdy jsou 

některé hmotné objekty vyňaty ze sféry homogenních, zaměnitelných věcí, je často pouze 

otázkou delšího plynutí času, kdy jsou takové hmotné objekty přehodnoceny jako „jedinečné“ 

jen díky svému stáří. Tento sociolog navíc poznamenává, že umění má často v systému 

klasifikace a hierarchie jednotlivých kategorií vyšší postavení na žebříčku hodnot, a tak 

samotný status umění materiálnímu objektu přináší singularizovaný charakter (Kopytoff, 

1986, tamtéž). 

To, co tedy můžeme vidět na komentované publikaci i na názoru Vladimíra 518 na 

stavby Machoninové je, že její architektura začala být po roce 1989 postupně některými lidmi 

vydělována z homogenní kategorie „socialistických“ nebo chceme-li „komunistických 

staveb“, které byly navíc vnímány jako politické -  jako určitou ideologií zatížené - a začala 

být interpretována jako „umění“, jako singularizovaná materiální kultura. Tuto novou 

interpretaci architektury Machoninové můžeme potom, jak už bylo popsáno výše, dle našeho 

názoru vnímat také ze strany Rychtaříka a současného majitele s ohledem na způsob 

provádění rekonstrukcí na objektu, a to ať už byly konzultace s autorkou projektu skutečně 

realizovány nebo nikoliv. 

Shrňme tedy na závěr, že pro sociální biografii hmotného objektu Ječná 39a je po roce 

1989 charakteristická transformace z komoditního stavu do stavu singularizovaného, 
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umělecky cenného objektu (tedy alespoň ze strany určité části veřejnosti, ze strany 

současného majitele a ze strany pana architekta Rychtaříka).

3.3.5. Ječná 39a dnes a v budoucnu

Tato předposlední kapitola věnující se Ječné 39a se zaměřuje na poslední fázi 

biografie této stavby, a sice na Ječnou 39a dnes. Fáze je přitom trochu nadnesený výraz, 

neboť vzhledem k tomu, že jsme sami ukotveni v současnosti, nemůžeme vidět její konec. 

Z tohoto důvodu se zde budeme zabývat také představami o budoucnosti daného hmotného 

objektu z pohledu různých respondentů, tedy dle rady Kopytoffa (1986, s. 66-68) se budeme 

zabývat tím, jaký ideální osud tomuto materiálnímu objektu naši respondenti prorokují. 

Budeme se tedy, jinak řečeno, snažit vykreslit, jaký osud stavba může mít (jak tato fáze může 

být zakončena). Co tedy můžeme o Ječné 39a nyní říct?

Materiální objekt Ječná 39a v současnosti již neprochází obdobím větších rekonstrukcí 

a dle slov pana majitele již ani nebude, takže v současnosti už nemůžeme pozorovat 

konfrontaci různorodých perspektiv na stavbu ze strany autorky projektu a ze strany jiného 

architekta (a také ze strany současného majitele objektu). To, co budeme vzhledem k aktuální 

situaci budovy Ječná 39a řešit je tedy spíše téma, o kterém jsme mluvili v úvodních pasážích. 

Na hmotný objekt Ječná 39a se budeme snažit podívat z pohledu „uživatelů“ Ječné, tedy 

z pohledu Barbory a Vávry a budeme se snažit zjistit, zda je současníky na tento hmotný 

objekt pohlíženo jako na artefakt odkazující k minulému sociálně-politickému uspořádání a 

zda tento respondenti slučují s kategoriemi „socialistický“ a „komunistický“, pokud tyto 

vůbec používají. 

Co se tedy týká možného pochopení stavby jako památníku doby, respondenti sami 

objekt nepopisovali výrazy jako “socialistický” nebo “komunistický”, i když oba de facto 

objekt do doby před rokem 1989 zařadili. Když jsme je konfrontovali s tím, že může být 

stavba takto vnímána, u obou jsme se setkali s reakcí, kdy byli schopni vyjmenovat nějaké 

atributy, kterými jim objekt danou dobu připomíná. U Vávry to byla například zastaralost -

omšelost stavby a u obou respondentů potom formální podoba s tehdy stavěnými obchodními 

domy, jejichž prudkému vývoji za dob socialismu se někdy hanlivě říkalo “priorizace”. 

Nicméně Barbora ani Vávra stavbu neidentifikovali tak, že by ji sami nazvali “socialistickou” 

či “komunistickou”. Oba dva tímto výrazem označují například paneláková sídliště, různé 

realistické sochy a v případě Vávry i jiné stavby, které nesou prvky socialistického realismu 

neboli tzv. sorely, která, jak jsem již zmínila jinde, byla především v 50. letech de facto 

oficiálním slohem socialistických zemí (Líbal a Líbal, 2000, s. 248-251). 
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Pro širší kontext na tomto místě však zmiňme, že v případě panelákových sídlišť se 

rozhodně nejedná o výdobytek pouze socialismu, ale vznikala tato i na geopolitickém západě 

a i zde se objevovala často naprosto neadekvátní řešení, která neodpovídala nárokům jejich 

obyvatel. Přesto je pravdou, že v našich podmínkách byl menší prostor pro reflexi a kritiku 

takových obytných komplexů a zvláště v době normalizace nabývá výstavba technologicky, 

esteticky a funkčně velmi pofidérních sídlišť rychlého tempa. (Beneš a Ševčík, 2008, s. 54-

81) 

Tyto jejich materiální nedostatky potom oba respondenti různými způsoby reflektovali 

a jejich negativní postoj k těmto hmotným objektům manifestovali například označením 

sídlišť jako “králíkáren” a jinými zápornými výrazy, přičemž u Barbory je tento odmítavý 

přístup podporován také vlastní zkušeností, kdy se na jedno ze sídlišť přistěhovala v době 

neradostné události v rámci rodiny. Ačkoliv toto již nechceme rozvádět, i zde tedy vidíme, jak 

ovlivňuje „čtení“ materiálních objektů naše sociální identita, v tomto případě společenská 

instituce rodiny a její osud. 

Vraťme se však zpátky ke kategoriím, které respondenti v souvislosti se socialistickou 

architekturou jmenovali. Další kategorií, kterou jeden z dotázaných (Vávra) v souvislosti s 

architekturou a materiální kulturou dané doby, používal, bylo označení “retro” nebo 

“bruselský styl”, které pro něj nejsou “socialistické” v tom negativní významu smyslu jako u 

sídlišť nebo děl socialistického realismu, přesto se k těmto respondent stavěl kriticky a 

vyjadřoval obavu z jejich prezentování na veřejnosti jako důkazu něčeho pozitivního na 

daném období. Ilustrujme toto jeho vlastními slovy: 

“ V určitým smyslu jsou i komunistický takový ty dneska retro věci, který ale v sobě 

nenesou podle mě zas až takovej ten negativní význam....Ale takový věci prostě dneska jsou 

už spíš brány jako určitej odkaz doby - toho, co ještě nebylo tak hrozný. Vlastně je to teď 

taková móda přehodnocovat tu dobu a ukazovat i to, co na ní bylo pozitivní...Ale pro mě 

prostě, já jsem dobu mládí prožíval v době normalizace a pro mě, když ty věci vidím, tak i 

když jsou hezký, mě to do tý doby hrozně vrací...Jasně, že jsme prožívali hezký věci, ale pro 

mě prostě ta doba byla v něčem tak hrozně ubíjející, že i když třeba zrovna nějaká ta 

bruselovská vázička na kytky může být zase děsně módní, tak já bych si ji prostě domů nedal, 

ani kdyby mi ji někdo nutil zadarmo...”  (Vávra, březen 2013)

Na tomto výroku znovu vidíme, jak Vávra vyjadřuje kritický (a z našeho pohledu také 

velmi emotivně zabarvený) postoj k bývalému režimu a domníváme se, že i z prezentace dat 
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v kontextu ulice Ječné lze usuzovat, jak je toto téma a vztahování se k němu (v tomto textu 

skrze materiální objekty) velmi důležitým prvkem jeho osobnosti. Nicméně soustřeďme se 

nyní opět na námět této empirické části - shrňme, co bylo doposud řečeno a přesuňme se 

k vizím o budoucnosti konkrétní stavby Ječná 39a. 

Jak jsme popsali výše, hmotný objekt Ječná 39a ani jeden z respondentů nepovažuje za 

„socialistický“ či „komunistický“ artefakt, neboť tato označení spojují spíše s hmotnými 

objekty sídlištních komplexů či (v případě Vávry) se stavbami socialistického realismu. Je 

třeba ještě doplnit, že Vávra samotný mluvil o těchto hmotných objektech jako o nástroji moci 

vlády před rokem 1989, kdežto Barbora tyto stavby chápala jako typické pro dobu především 

kvůli jejich opotřebovanosti, nedokonalému provedení atd. U obou však můžeme konstatovat, 

že tato kategorie nese pro dotazované negativní významy a vztahuje se k jejich hodnocení 

doby, osobním vzpomínkám, pocitům atd. Samotná Ječná 39a však takové asociace 

neevokovala a je zajímavé, že oba dva respondenti na budovu pohlíželi jako na 

architektonicky zajímavou (umělecky cennou a tedy singularizovanou), ačkoliv shodně 

zdůrazňovali, že ji nedokážou blíže specifikovat v termínech umění a o její historii nic neví. 

Odtrhněme se však nyní od minulosti a současnosti a pojďme se na závěr této kapitoly 

zabývat ještě v pár řádcích tím, jakou ideální biografii ji jednotliví respondenti prorokují do 

budoucna. Co se týká „uživatelů“ ulice Ječné, Barbora stavbu viděla jako důležitý prvek 

materiálního prostředí ulice, a proto by dle jejího názoru měla zůstat v takové podobě, v jaké 

je. I když Vávra mluvil v kontextu jejího zasazení do Ječné o jejím symbolickém významu, 

který ho upomíná na soužití generací a zmiňoval také její uměleckou funkci, nedomníval se 

tento, že by byla nenahraditelná, přesto ji vnímal stejně jako Barbora jako součást místa, ke 

kterému má vztah, a proto by tedy měla být dle jeho názoru zachována v podobě, kterou má 

dnes. Stejné názory potom vyjadřoval i Rychtařík a současný majitel hmotného objektu tento 

popisoval jako svůj domov, do kterého investoval značné množství peněz, proto se ho nehodlá 

vzdát a ani již ho nebude nějakým způsobem radikálně měnit. Řekněme, že tedy všichni tito 

dotazovaní Ječnou 39a spojovali s možnou existencí do budoucnosti, přičemž tato by si měla 

zachovat svoji vnější podobu a zřejmě by neměla příliš měnit (dle majitelovy vize) svoji 

funkci. Oproti popsanému se nám potom může jevit velmi radikálním stanovisko samotné 

autorky projektu Ječná 39a Věry Machoninové:

„…Podle mýho barák musí vydržet padesát let. Neměli by ho bourat třeba po dvaceti 

letech, to je podle mě blbost, ale když to bude padesát let a plus a oni sundají ten plášť (řeč je 

o opláštění Ječné 39a ze smaltovaných plechů, pozn. autorky), to už mi je celkem volný. On 
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už teď má 35 let, takže on ještě patnáct let vydrží a pak se třeba zbourá a postaví se něco 

jinýho.“ (Machoninová, květen 2012)

Jak je vidět v tomto citátu, Machoninová samotná vizi budoucnosti Ječné 39a nijak 

neidealizuje a chce objekt uchovat ještě pouze několik let. V rozhovoru potom zmínila, že se 

domnívá, že stavba má nějakým způsobem  limitovanou životnost nejen materiální ale i 

duchovní. V tomto je tedy autorka poměrně skeptická a biografii, kterou vlastní stavbě 

předpovídá, jí samotné není příliš příznivá (tedy její existenci ne). Konstatujme potom, že čí 

vize se naplní, ukáže už jen čas.

Na závěr, než tedy přikročíme k dílčímu shrnutí, zakončeme, že výše popsaná fáze 

Ječné 39a dnes je charakteristická jakousi stabilizací zacházení s ní, kdy se na ní již nic 

zásadního nemění a nejsou v rámci ní konfrontovány různorodé pohledy na to, jak by se s ní 

mělo nakládat. Co se týká možného vnímání hmotného objektu jako „socialistického“ nebo 

„komunistického“ ze strany lidí, kteří s ní nejsou nijak spjati (ze strany „uživatelů“  ulice 

Ječné) ji tito s podobnými pojmy neztotožňují a ačkoliv ji oba zasazují do oné doby, objekt 

chápou jako architektonický cenný a jako hmotnou kulturu, která je integrální součástí 

nějakého specifického materiálního prostředí, jak jsme si ukázali v pasáži týkající se 

zasazenosti stavby do ulice. Respondenti ji pak až na paní architektu prorokují zachování 

v nezměněné podobě, kdežto samotná autorka předvídá její funkční a významovou 

zastaralost, a tedy i její možné odstranění.

3.3.6. Dílčí shrnutí 

Protože se již dopracováváme k shrnutí celé bakalářské práce, dovolíme se být na 

tomto místě již trochu lakoničtí a poznatky z této kapitoly shrnout do pár vět. 

Materiální objekt Ječné 39a, u kterého jsme zkoumali jeho sociální biografii, tedy 

změnu jeho chápaní z pohledu lidí napříč časem, skutečně touto společenskou historií 

disponuje. V jeho životní dráze tedy můžeme vnímat etapu, kdy byl v 80. letech postaven a 

počítalo se s ním jako s hmotným objektem, který bude mít v rámci tehdy proklamované 

ideologie sociálně-transformační úlohu a bude tedy svým uzpůsobením produkovat ideální 

společenské vztahy, které byly vykládány jako „socialistické“ či jako „komunistické“. Tento 

původně zamýšlený účel stavby však nakonec kvůli jinému funkčnímu naplnění nebyl 

realizován, a tak se v tomto období o hmotném objektu uvažuje (alespoň z dostupných 

pramenů) v technických termínech řešících především jeho funkčnost pro každodenní 

využívání. 
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Změna jeho interpretací nastává potom po roce 1989, kdy se hmotný objekt na chvíli 

stává komoditou – objektem, jehož hodnota je dána ekonomickými vztahy ve směnném 

procesu – avšak v zápětí je singularizován a samotným zacházením s ním interpretován jako 

architektonicky cenný a tedy jako vydělený z homogenní kategorie socialistických staveb, jež 

mohou být chápány jako artefakty odkazující na ideologii šířenou bývalým                 

sociálně-politickým uspořádáním. 

Dnešek potom (tedy poslední, ještě nedokončená etapa) je typická stabilizací 

z hlediska úprav jeho vzhledu a také tím, že i z pohledu „uživatelů“ Ječné, kteří o jeho historii 

a ani o autorce projektu nic nevědí, je tento interpretován jako „umění“ (je i jimi chápán jako 

singularizovaný objekt), pročež (a i s přihlédnutím k jeho adekvátnímu zasazením od ulice 

Ječné) má být tento dle jejich vizí zachován v jeho nezměněné podobě, k čemuž se potom 

přiklání i Rychtařík s majitelem. Opačný biografický osud mu pak prorokuje samotná autorka 

projektu, která počítá s jeho možným zbouráním – s jeho možným opotřebováním nejen 

v jeho materiální, ale také v jeho duchovní podstatě.
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Závěr

Celá naše práce je rozdělitelná do dvou částí, a to do části, která se věnuje Ječné ulici 

obecně a části, jež se týká stavby Ječná 39a. Respektive, zde máme dvě spolu související 

témata, a sice vztah interpretace objektů a sociální identity jedince a vztah interpretace 

objektů a času. 

Co se týká prvního zmíněného čili toho, jakým způsobem se sociální identita neboli 

ukotvení jedince v rámci společenských vazeb daných meziskupinovými sítěmi a sociálními 

rolemi promítá do porozumění a interpretace hmotných objektů, v případě ulice Ječné a 

našich dvou dotazovaných Barbory a Vávry jsme měli možnost na několika příkladech 

ukázat, jakým způsobem se do „čtení“ hmotné kultury propisuje výše definovaná identita a 

jak se tedy mohou významy připisované hmotným objektům lišit z jednotlivce na jednotlivce, 

ačkoliv se tito vyjadřují ke stejnému materiálnímu objektu. 

Co se týká pasáží v úvodu a v části věnované motivacím, kde jsme zmiňovali, že  

Ječná - pokud se budeme řídit ideální vizí veřejného prostoru jako materiálního prostředí 

generujícího rozmanitost činností a pestré společenské interakce tak, jak je to prezentováno 

některými urbanisty, jež jsem jmenovala na začátku celého textu – tak tato ulice není v tomto 

ohledu příliš ideálním veřejným prostranstvím tvořeným materiálními objekty, přesto jsme 

mohli na získaných datech vidět, že toto místo má sociální význam v tom, jakým způsobem se 

k němu lidé vztahují a jakým způsobem do něj tedy promítají nejen čistě individuální 

charakteristiky vlastní osobnosti, avšak také sociální aspekty svého života. V případě našich 

dvou dotazovaných jsme potom zjistili, že toto ovlivňuje vztah k dané lokalitě a k jejím 

nedostatkům, na které díky ztotožnění se s danou hmotnou kulturou dokážou hledět 

shovívavěji.

Pokud potom shrneme poznatky z druhé části, kde jsme se zabývali změnou 

interpretací materiálního objektu, nikoliv již výhradně z jedince na jedince, ale spíše v rámci 

času, došli jsme v případě hmotného objektu Ječná 39a k tomu, že v jejím případě skutečně 

můžeme hovořit o sociální biografii materiálního objektu, kdy má i tento nějakou 

společenskou trajektorii tím, jak se mění jeho chápání v čase. Konkrétně jsme v případě této 

stavby byly schopni rozeznat tři etapy, kde měla klíčovou roli tzv. „sametová revoluce“ v roce 

1989, kdy se stavba stala na chvíli komoditou a přešla poté do soukromých rukou. Z pohledu 

„uživatelů“ Ječné, kteří ji posuzovali prizmatem dneška, potom stavba oproti původnímu 
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očekávání nebyla ztotožňována s kategoriemi „socialistický“ a „komunistický“, ale naopak 

byla vnímána její umělecká hodnota.

Jestliže tedy na úplný závěr shrneme do pár vět, náš výzkum potvrdil tezi, že jedinci 

skutečně interpretují, tedy rozumí a dávají význam materiálním objektům na základě, 

meziskupinových sítí ukotvených v sociální identitě. V souvislosti s tím i ulice Ječné, jež je 

naprosto všedním materiálním prostředím, může generovat velké množství sociálních 

významů pro každého jednotlivce a být tak naopak velmi pestrým materiálním prostředím, 

které je společensky signifikantní. V případě stavby Ječná 39 jsme potom potvrdili 

Kopytoffovu tezi, že materiální objekty mají podobně jako člověk biografii, neboť jsme i u 

tohoto hmotného objektu nalezli nějakou životní dráhu v tom, jak se v čase měnil jeho 

význam.

Summary

So our conclusion in a few sentences is, that our research confirms the thesis that individuals 

actually interpret, understand andgive meaning to material objects based on inter-group 

networks anchored in social identity. This means that the street like Ječná street which is 

absolutely commonplace material environment can generate a large amount of social 

meanings for each individual and thus be contrary very colored material environment that is 

socially significant. In the case of building Ječná 39a we then confirmed Kopytoffov´s thesis 

that material objects has like a person's biography - this material object can change the 

meaning of that as time goes by.
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