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Severním Městem jsou označovány velké čtvrti panelových domů nacházející se na severním 
okraji Prahy. Jedná se konkrétně o Sídliště Prosek, Sídliště Ďáblice a Sídliště Bohnice, občas 
sem bývá zařazováno i později vybudované Sídliště Čimice. Čtvrť Kobylisy se k Severnímu 
Městu nepočítá především pro svou starší výstavbu, byť se geograficky i dopravně nachází 
mezi Sídlištěm Ďáblice a Bohnicemi. Severní Město bylo v době svého vzniku umístěno na 
samotnou hranu území Prahy, i proto se k němu nepočítají později připojené čtvrti, např. 
Letňany a Čakovice, na jejichž území vznikla sídliště až později.

Severní Město jsem zvolil jako téma své práce především proto, že jde o jeden z 
nejvýznamnějších a největších projektů v dějinách českého stavitelství srovnatelný svým 
měřítkem snad jen s dalšími pražskými projekty – Jižním Městem a Jihozápadním Městem. 
Celé Severní Město bylo postaveno ve velmi krátké době, mezi léty 1964, kdy byla zahájena 
výstavba Proseka, a 1980, kdy bylo dokončeno bohnické sídliště. Celkem zde bylo dokončeno 
28 626 bytů pro plánovaných 100 tisíc obyvatel, byť dnes na těchto sídlištích v panelových 
domech žije cca 80 tisíc obyvatel. Pro srovnání jde o město velké jako Havířov (79 679 
obyvatel při sčítání v roce 2011), jedenácté největší město v České republice.

Téma jsem také zvolil pro jeho kontroverznost a nedostatek informací. Dobová literatura 
se omezuje především na články publikované v časopise Architektura ČSR, na sborníkové 
publikace či na technickou literaturu. Můžeme proto nalézt dostatečné množství informací 
o jednotlivých soutěžích, teoretické statě o tvorbě urbanismu a životního prostředí na 
nových sídlištích, či materiály týkající se panelových soustav a jejich technických parametrů. 
Z pohledu výstavby budov občanské vybavenosti jsou velmi zajímavé Katalogy realizovaných 
bytových a občanských staveb v ČSR: typové stavby a opakovaná řešení. Šlo o ročenku 
vycházející v letech 1973, 1974 a 1975. Kromě fotografií obsahuje i základní typový popis a 
půdorys typického podlaží budov.

Současná literatura reflektující výstavbu panelových domů je poměrně chudá, zaměřuje se 
spíše na výjimečné počiny než na „šedý průměr“, který zajímal mne. V roce 2011 vyšla obsáhlá 
a velmi důležitá publikace od Kimberly Elman Zarecor nazvaná Manufacturing a Socialist 
Modernity, která popisuje především období padesátých a šedesátých let, ale představuje i 
zajímavé a jinde nepublikované informace o ateliérech a principech, které vedly k budování 
panelových sídlišť, např. právě Severního Města. Nastiňuje předpoklady, avšak samotného 
tématu mé práce se nedotýká. Dalším reprezentativním textem je První panelový dům v 
Praze od Evy Pýchové publikovaný v časopise Průzkumy památek 1/2006. Jde o detailní popis 
historie vzniku a samotného objektu, který je výjimečný nejen ze svého historického kontextu 
(byl zkrátka první), ale i svou architekturou. Panelový dům architekta Miloslava Wimmera je 
právě oním jedinečným počinem, stejně tak, jako např. Sídliště Invalidovna, dobře zpracované 
jak v textech věnovaných pouze jemu, tak v šíře zaměřených publikacích, např. v Architektuře 
60. let od Oldřicha Ševčíka a Ondřeje Beneše. Přímo sídlištím se ve velkém měřítku věnují 
jen školní práce, např. Podoby brněnských panelových sídlišť od Miroslava Diviny obhájená v 

Úvod
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Brně v roce 2010. Pro pražská sídliště takto shrnující text neexistuje. Právě jeho absence mě 
motivovala k výběru mého tématu, byť jsem se omezil pouze na výstavbu sídlišť na severu 
Prahy. Z publikovaných prací je výjimečný sborník připravený k výstavě Husákovo 3+1, který 
se sice věnuje především bytovému designu, ale text Cyrila Říhy zabíhá k volnějším úvahám o 
výstavbě bytových domů a změně směřování stavebnictví od kvality ke kvantitě.

Absence literatury mne také přivedla k nutnosti pracovat s pamětníky, kteří stále žijí a 
někteří stále aktivně tvoří. Zachycení jejich vzpomínek je velmi důležité, možná klíčové, k 
pochopení celé situace kolem výstavby sídlišť.

Důležitým pramenem pro poznání stavebních prací jsou také archivy lokálních organizací 
Stavoprojektu, které však skončily v různých archivech, nezpracované a většinou nedostupné. 
Některé projekty, např. Sídliště Bohnice, zůstaly v soukromých rukou.

Severní Město jsem si vybral také proto, že ačkoliv bylo postaveno v malém časovém 
úseku a na poměrně malé ploše, nabízí tři unikátní, jedinečné přístupy k urbanismu obytných 
čtvrtí, k tvorbě životního prostředí obyvatel a k architektuře jako takové. Každá ze tří mnou 
zpracovaných čtvrtí má vlastní tvář a koncepci, přestože je spojuje doba vzniku a stejný 
základní stavební prvek determinující základní tvary – panel.
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Výstavba panelových sídlišť v sedmdesátých letech je jasně determinována léty předešlými. 
V této kapitole se nebudu věnovat ideám prefabrikace před druhou světovou válkou, zato se 
ale pokusím o nastínění poválečného vývoje. Právě v něm tkví základ a předpoklad pochopení 
toho, čím byla bytová výstavba v panelových domech v sedmdesátých letech, jakou chtěla být 
a proč se zformovala právě takovým způsobem. Tento vývoj je mnohovrstevnatý, a proto je 
potřeba zmínit jeho několik rovin, které později rozvinu a aplikuji na konkrétních příkladech 
pražských sídlišť Bohnice, Ládví a Prosek.

Velmi důležitým faktorem byla politická a společenská situace. Bytová výstavba těsně po 
druhé světové válce byla úzce spjata s nutností obnovy poničeného bytového fondu. Bylo 
proto nutno vytvořit ve velmi krátkém časovém horizontu základní vzory bytových domů, 
které dbaly především na ekonomičnost výstavby. Prvními typizovanými domy, které byly 
produkovány ve velkém, byly T11 a T13.1 Projekt typových domů T spadal pod Studijní a 
typizační úřad a podílel se na něm také Erich Kohn. Tyto „bytovky“ byly stavěny v poměrně 
malých souborech, a to na okrajích menších měst (typickým příkladem je město Adamov u 
Brna, experimentální výstavba proběhla také v Praze v Kobylisích),2 nikdy však nevytvářely 
větší urbanistické celky, například čtvrti, a i proto tuto novou výstavbu nedoprovázela stavba 
občanské vybavenosti. Ta se omezovala především na prostory v přízemí budov určené k 
pronájmu, které svou velikostí odpovídaly bytové jednotce. K této úpravě však docházelo 
výjimečně, například v experimentálním souboru v Kobylisích. Občanská vybavenost byla 
v případě Kobylis, ale i jiných větších celků této výstavby, doplněna až později v rámci další 
bytové produkce.

Díky politické situaci nebyli projektanti ani úřady pověřené výstavbou omezeni soukromým 
vlastnictvím půdy, a tak se tato nová sídliště stavěla na exkluzivních místech, která by v 
kapitalistické společnosti byla určena převážně pro honosnější bytovou výstavbu.3 Právě tato 
poloha většinou zajišťuje velmi dobré napojení nově vzniklých obytných celků na dřívější 
infrastrukturu a urbanismus obce.4 Zároveň však dochází ke změně výškové stratifikace budov. 
Na příkladu rostlých starých měst se ukazuje, že se větší struktury a vyšší domy vyskytují v 

1 Oba typy měly dva třípokojové byty na patře. Toaleta a koupelna byly stavebně odděleny. Typ T12 měl 
navíc malou spíž umístěnou u toalety. Typ T13 měl rozšířený obývací pokoj na úkor ložnice, do které se již 
nevstupovalo z chodby, ale právě z obývacího pokoje. Tyto dispozice však nebyly dodržovány, a proto vznikly 
mnohé lokální variace, z nichž byly odvozeny další typy, například T20 se čtyřmi garsoniérami na podlaží, T15 
použitý v Ostravě Porubě s dvěmi 3+1 a dvěmi 2+1 na patře navíc vybavený výtahem a další varianty.
2 Projektovali je V. Jetel, J. Kincl, F. Marek, L. Marek, M. Olexa, M. Tryzna, výstavba probíhala v letech 
1947–1949. Domy vystavěné v Kobylisích byly projektovány ještě před dokončením typového domu T11, a 
proto jsou mírně odlišné, místo francouzského okna mají balkon, dispozice je však shodná.
3 Pozemky po druhé světové válce rozděloval Národní pozemkový fond spadající pod Ministerstvo 
zemědělství vedené v té době Júliem Ďurišem. Koncepce zestátnění půdy byla shrnuta v tzv. Hradeckém 
programu vyhlášeném 4. 4. 1947 a navazovala na pozemkovou reformu z roku 1919.
4 Dobrým příkladem jsou i mnou zvolené městské části Prosek a Bohnice.

Po Válce
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centrech měst, poblíž náměstí a jiných veřejných prostor. Tento jev je dán právě soukromým 
vlastnictvím půdy, jímž byl omezen počet dostupných stavebních parcel. Po zestátnění tato 
spjatost s půdou zcela pominula. Díky tomu se vyšší budovy začaly stěhovat na okraje 
měst. V poválečných letech tento jev nebyl tolik patrný, plně se projevil až s vícepatrovými 
budovami, jejichž výstavba započala v pozdější době (první typové stavby měly 3–4 patra, 
výjimkou byly pouze až šesti podlažní typy T15 a T16 použité např. v Ostravě-Porubě). Díky 
větší koncentraci obyvatel však docházelo k narušování dominanty historického centra, či 
– v případě menších měst – k jeho přesunu do prostoru, který ale k tomuto účelu nebyl 
vytvořen, a nemohl tak vyhovět požadavkům na městské centrum. Problémy se vztahem 
centra, periferie a lokálních center se opět naplno projevily až při větších realizacích celých 
sídlištních celků pro velké množství obyvatel. Náznaky budoucího řešení však můžeme nalézt 
i v realizacích před sedmdesátými lety.

Ilustrujícím příkladem je Ostrava-Poruba, urbanisticky odtržená od jiných částí Ostravy, 
fungující z velké části jako samostatné, na zelené louce postavené nové město, jež odpovídá 
dobovým urbanistickým trendům, které však ve svých hrubých obrysech přetrvaly i 
nadále a ovlivnily urbanismus sídlištních celků sedmdesátých let. Jde především o dělení do 
okrsků, které tvoří obytné zóny. Okrsky jsou pak uzavřeny do sítě obslužních komunikací 
pro automobilovou a veřejnou dopravu, přičemž velikost okrsku musí zaručit přiměřenou 
(většinou 5 minut) dochůzí vzdálenost k občanské vybavenosti, popřípadě dopravnímu 
spojení. Každý okrsek musí zajišťovat svým obyvatelům komfort veřejného parku, v blízkosti 
musí být sportoviště, školy a jiná občanská vybavenost, dostatečně dimenzovaná pro obytný 
celek. Samotný okrsek byl definován počtem svých obyvatel, takže se stávalo, že u menších 
souborů výstavby často chyběly některé prvky občanské vybavenosti (zprvu především 
zdravotní péče), neboť sídelní celek neměl dostatečný počet obyvatel a neodpovídal proto 
normám, díky nimž mu byla občanská vybavenost vybudována.5

Dalším velmi důležitým faktorem byla ekonomická situace. V poválečných letech byly 
k realizaci prvních typových staveb využívány převážně konvenční materiály, jako cihla a 
dřevo (byť pozdější krovy byly již betonové), přičemž využití těchto materiálů do velké míry 
determinovalo podobu samotné stavby (především její výšku). Prefabrikovanými díly pak byly 
stropy, schodiště, dveře a okna. Technologie skeletů, železobetonu či litého betonu byla sice 
zvládnuta již dříve (např. Morýsovy domy z roku 1947), avšak byla příliš nákladná a kapacity 
výrobních závodů v poválečných letech nemohly vyhovět požadavkům stavebního průmyslu. 
Navíc metoda sériové výroby panelů či celých domů nebyla technologicky vyzkoušená a 
dostatečně zažitá, a proto má panelová výstavba té doby experimentální charakter. Sloužila 
především k otestování samotné technologie panelů, ale i technologie stavby. Také proto 
se vůbec první montovaný betonový dům realizuje až v roce 1953.6 Šlo o adaptaci typu T16 
od Miloslava Wimmera v pražských Ďáblicích. Wimmerův dům je na svou dobu výjimečný i 
použitím panelů na obvodové zdi.7 Jiné experimentální domy té doby (také vycházející z typu 
T16), například od Karla Janů a J. Petráka v pražských Vysočanech, využívaly pouze betonový 
skelet, zatímco vnější stěny byly stále zděné. Tyto experimentální domy však byly shledány 
příliš náročnými jak po finanční stránce, tak i kvůli absenci dodavatelů (panely na Wimmerův 
dům se vyráběly přímo na staveništi).

5 To se týkalo především menších měst jako např. Pacova.
6 Projekt byl již z roku 1948. Pozdržen byl kvůli posudku ohledně jeho statiky.
7 Tzv. skeletopanel. Wimmerův dům v Ďáblicích však přišel s mnoha dalšími technologicky ojedinělými 
postupy, např. s odlehčenými stropními panely inspirovanými tkání přesličky.
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Z výše uvedených důvodů byly vybrány pro první větší celky panelových domů zlínské typy 
G408 a pozdější G57, které využívaly osvědčenou technologii skeletu a podélných nosných 
stěn. Tato konstrukce nesla celý dům a panely vnějších příčných stěn jen vyplňovaly jeho 
mezery a neměly žádnou nosnou funkci. Zjednodušeně lze říci, že panely nahradily ve výplni 
cihly. Přesto nebyl stavební postup těchto domů tak industrializovaný jako v pozdějších letech, 
především kvůli nedostatečným kapacitám dodavatelů a nemožnosti stavět vícepatrové domy. 
Typ G57 však již byl montován na dlouhých „montážních linkách“, což byly kolejnice položené 
podél řadové výstavby, po nichž se pohyboval kozový jeřáb zajišťující přepravu materiálu a 
stavbu stěn.

Technologie montáže na dlouhých linkách, poprvé aplikovaná na sídlišti Pankrác v Praze,9 
měla naprosto zásadní vliv jak na celkový urbanismus budoucích sídlišť, tak i na jednotlivé 
domy, které byly nuceny být definovány velikostí jeřábu na kolejích ve všech jeho rozměrech. 
V urbanismu pak definitivně převládla řádková výstavba umožňující stavbu mnoha budov bez 
větších logistických obtíží na přesun materiálu a stavebních strojů. I díky této metodě výstavby 
dostaly půdorysy sídlišť vzhled pravidelného pravoúhlého rastru. Nutno podotknout, že 
metoda řádkové výstavby přetrvala mnoho let, i přes poměrně rozšířenou kritiku, která 
započala již na počátku šedesátých let.10

Typizaci podléhaly i stavby občanské vybavenosti. Dobrým příkladem jsou jesle, mateřské 
školky či školy. Tyto instituce měly jasně danou kapacitu na základě sociologického průzkumu 
nových obyvatel. I díky poválečnému populačnímu boomu a především díky politice státu 
vstřícné k pracujícím ženám měla tato výstavba stejnou prioritu jako výstavba bytová. 
Postupem času měly být typizovány i stavby obchodních domů, nemocnic, poliklinik a budov 
stranického aparátu. Tyto stavby měly být stavěny na základě detailní analýzy obyvatelstva a 
také podle norem určující velikost spádové oblasti a maximální počet obyvatel daného území. 
Bohužel tato vybavenost byla většinou zanedbávána především díky absenci politického a 
veřejného tlaku na její výstavbu. I proto docházelo k rozšiřování dřívější infrastruktury a nová 
výstavba byla omezena na významné obytné celky. V oblasti severní Prahy tak došlo k výstavbě 
dvou poliklinik (v Bohnicích a na Proseku) a rozšíření areálu Nemocnice Na Bulovce,11 ačkoliv 
toto řešení neodpovídalo dobovým normám.

Nejvíce proklamovanou motivací pro výstavbu obřích sídlišť byla nutnost pozvednout 
úroveň bytového fondu v celé Československé republice. Již poválečná výstavba vykazovala 
větší kvality než jakákoliv předchozí výstavba, a to především v oblasti hygieny, rozměrů 
bytových jednotek a životního standartu. Všechny typové domy měly sociální zařízení v 
bytech, disponovaly rozvodem vody a byly vybaveny topením (zprvu na tuhá paliva). Velká 
pozornost byla také věnována orientaci bytů s ohledem na oslunění a klid. Kvůli hospodárnosti 
výstavby a údržby však byly byty omezeny výměrou obytných prostor, a to na 48m2 u bytů s 

8 První dům G40 byl postaven ve Zlíně v roce 1953. Maximální rozpon stěn byl však pouze 3,6 metru (pro 
srovnání: typová řada T měla rozpon stěn 4,2 metru). Proto byl nahrazen novějším typem G57, který rozpon 
rozšířil na 5,7 metru a tím umožnil výstavbu prostornějších bytových jednotek. Oba typy však nebyly vybaveny 
výtahem, a proto byly stavěny maximálně jako pětipodlažní.
9 Výstavba v letech 1954–1955.
10 Viz například článek POKORNÝ, Jaroslav: Bytová a občanská výstavba; in Architektura ČSSR 1963, s. 292.
11 Dokončené roku 1931 na místě bývalé hospodářské usedlosti Bulovka. Výstavba nemocnice započala 
roku 1913 infekčním pavilonem.
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dispozicí 2+1 a 58m2 pro 3+1.12 Nová výstavba měla tento standard postupně zvyšovat, a to 
každou pětiletku podle plánu.13

Takzvané pozvedávání úrovně se týkalo také plánovaných asanací takových historických 
čtvrtí, jako je například pražský Žižkov. Lidé z těchto čtvrtí měli být přesunuti do plánovaných 
sídlišť na okrajích měst, a teprve po asanaci a nové výstavbě na takto uvolněné půdě se měli 
vracet zpět, blíže k centru měst. Právě tyto úvahy pak do značné míry ovlivnily plánování 
dimenzí sídliště té doby.

V neposlední řadě je také třeba zmínit politickou angažovanost architektů. Již za války 
byli převážně mladí architekti sdruženi v organizaci KOPA10 a v roce 1945 předali ministru 
zemědělství Júliu Ďurišovi plán socialistické výstavby, který shrnoval teze předválečné 
levicové avantgardy. Ve stejném roce se slučují organizace odborů socialistických architektů 
se Stavebně architektonickou komisí KSČ a znovuobnovuje se BAPS. Vychází první sborník O 
spolupráci architektů na výstavbě státu. V roce 1946 jsou architekti BAPSu hlavními iniciátory 
vzniku Ústřední plánovací komise. Ve stejné roce vychází již zmiňovaný sborník Funkční 
a směrné plány bytů. Po Únoru 1948 je stavebnictví okamžitě zestátněno a vznikají tak 
Československé stavební závody, jejichž ředitelem se stává Karel Janů.14 V dubnu téhož roku 
je založen Typizační a normalizační ústav, v září pak Projektový závod 100.15 Další iniciativu v 
institucionalizaci architektonické tvorby na území Čech přebírá ÚV KSČ, který reprodukuje 
závěry Typizačního a normalizačního ústavu, především ty o nutnosti zprůmyslnění bytové 
výstavby a uzákoňuje je ve vyhlášce č. 709/1950 Ministerstva stavebního průmyslu. V roce 1951 
dochází k centralizaci projektování budoucích sídlišť, a to pod střechou Výzkumného ústavu 
stavitelství a architektury a o rok později vzniknuvšímu Ústavu architektury a územního 
plánování. Tento ústav vydává v roce 1952 zcela zásadní publikaci Typizační sborník 1952, 
který kodifikuje směřování stavebnictví a ukazuje budoucí cesty vývoje architektury.16 I přes 
koketování se socialistickým realismem v průběhu padesátých let však ustanovuje ÚV KSČ 
dne 13. 10. 1955 jako svou prioritu ve stavebnictví typizaci a industrializaci. Románek se 
sorelou ukončuje v Čechách, stejně jako v SSSR, usnesení O odstranění zbytečností při 
projektování a ve výstavbě z roku 1956. O dva roky později dochází k decentralizaci plánování 
a vznikají krajské projektové ústavy.17 Tím dochází k diferenciaci v pohledu na architekturu 
a lokálnímu pojímání témat a měst. To zaručilo pestrost v šedesátých letech vzniknuvších 
sídlišť, byť na nich byly využity jak staré typy, tak, v menší míře, i typy nové, sázející na 
nový systém příčných nosných panelů, který měl zaručit větší modularitu jak interiéru, tak 
exteriéru bytových domů.

12 Tyto rozměry byly obsaženy ve sborníku Funkční a směrné plány bytů vydaném BAPSem v roce 1946.
13 Tento plán nebyl nikdy naplněn, dnes činí průměrná výměra panelového bytu 60m2.
14 Stalo se tak 23. 2. 1948, právně je zestátnění obsaženo v zákoně č. 121/48 Sb. o znárodnění stavebnictví 
a vytvoření socialistického projektového sektoru přijatého 28. 4. 1948.
15 Později přejmenovaný na Stavoprojekt. Ředitelem se stává Jiří Voženílek.
16 Typizační sborník byl ještě téhož roku doplněn o Přehled inženýrských typizačních prací 1952. V těchto 
mnohasvazkových publikacích je obsaženo vše od typizačních zásad, vybavení staveb, technických řešení až po 
katalog jednotlivých výrobků.
17 V Brně, Českých Budějovicích, Zlíně (Gottwaldově), Hradci Králové, Liberci, Olomouci, Ostravě, Plzni, 
Ústí nad Labem a Praze, kde zároveň fungoval Útvar hlavního architekta Prahy.
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Jak bylo naznačeno v předchozí kapitole, role architekta se v poválečných letech radikálně 
změnila. Hlavním zákazníkem byl již před Únorem 1948 stát, který napřel veškeré své úsilí k 
obnově průmyslu a výstavbě co největšího počtu bytů za co nejmenší cenu a čas. Postupně 
proto dochází k zániku soukromých architektonických kanceláří, a vytrácí se tedy i role 
individuálně tvůrčího architekta (nebo menšího kolektivu), stejně tak mizí i pestrost staveb. 
Příčinou byla změna bytové politiky s dominantní rolí státu, místo individuálního přístupu k 
bydlení byla preferována sériová výroba, která měla nasytit poptávku po bydlení, nikoliv však 
trh, který přestal existovat. Jedinou možností realizace individuálních staveb byla spolupráce 
s umělcem, kterou navíc musel schválit podnik Dílo. Vzniklo tak několik soukromých vil a 
domů, ve kterých se alespoň z malé části uchovala invence a řemeslo.

Role architekta, který naplňuje individuální přání, se přetavila v roli inženýra hledajícího 
ideální typový dům odpovídající všem standardizovaným požadavkům na bydlení celé 
společnosti. Předpokládalo se, že bude docházet k minimálnímu počtu modifikací, neboť 
změna konstrukcí typových domů by byla značně neekonomická a nákladná. I tato velká výzva 
vedla ke sdružování do velkých institucí centrálně řízených státem.1 Proto také v dubnu 1948 
vznikl Typizační a normalizační ústav, v září téhož roku Projektový závod 100, přejmenovaný 
později na Stavoprojekt. Centralizace stavitelství byla dovršena založením Výzkumného 
ústavu stavitelství a architektury a Ústavu architektury a územního plánování. Paralelně s 
centralizací architektonické praxe se centralizuje a zprůmyslňuje i stavebnictví. Hlavním 
stavebním podnikem se stávají Československé stavební závody. Tyto dvě síly, projekční a 
stavební, měly hlavní vliv na povahu architektury a veškeré výstavby v Československu až do 
Sametové revoluce v roce 1989.

Architekt je tak začleněn do ohromné struktury později dělené podle krajů a na různě 
specializovaná pracoviště, která mají jasnou pracovní hierarchii a metodiku práce. V každém 
ateliéru byl jak tým architektů, tak tým inženýrů specializující se na jednotlivé technologie. 
Specifickou postavou  byl takzvaný POV, který rozhodoval o rozmístění technologií a 
pracovních postupů přímo na staveništi. Tato funkce byla důležitá zejména v době řádkové 
výstavby, která zcela zásadním způsobem ovlivnila urbanismus českých sídlišť. Tyto ústavy se 
dále specializují a diverzifikují svojí činnost, například roku 1952 vzniká Výzkumný ústav vývoje 
architektury (VUVA) vedený Jiřím Voženílkem2 a roku 1954 Státní ústav pro rekonstrukci 

1 Dalším předpokladem tohoto sdružování byla politická situace po volbách 1946, kdy se KSČ snažila dostat 
strategické oblasti pod svou moc a stavebnictví pro ni bylo zcela klíčové.
2 Jiří Voženílek (1909–1986) architekt, urbanista a pedagog, 1933 dokončil ČVUT, 1930 vytvořil první projekt 
kolektivního domu, 1934 získal cenu Baťových závodů za projekt rodinného domku. Byl zakládajícím členem 
Pokrokové architektonické skupiny (PAS, spolu s Karlem Janů a Jiřím Štursou). Od 1937 pracoval u Bati, podílel 
se na výstavbě ve Zlíně. Od 1949 ve Stavoprojektu, kde byl generálním ředitelem, v roce 1952 založil VÚVA, 
od 1956 byl náměstkem ministra pro výstavbu a předsedou Státního výboru pro výstavbu, od 1961 působil 
devět let na pozici hlavního architekta Prahy a vyučoval urbanismus na ČVUT. V téže době obdržel Řád práce. 
Pro nesouhlas s okupací v roce 1968 byl donucen odejít ze všech svých funkcí, směl pouze vyučovat na ČVUT.

Architekti a instituce
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památkových měst a objektů (SURPMO).3 Jak již bylo řečeno, tyto ústavy se dále dělily podle 
krajů, existovala tedy např. VÚVA Praha, VÚVA Gottwaldov, stejně tak SURPMO Praha či 
SURPMO Brno. Krajské ústavy spadaly pod krajské výbory KSČ, kterým se zodpovídaly a od 
kterých dostávaly zadanou práci. Hlavní roli v projektech měli vedoucí pracovníci, kteří jsou 
také uváděni jako autoři,4 dohledat ostatní spolupracovníky je zpravidla velmi obtížné. I proto 
je v této době velmi těžké zodpovědět otázku autorství daných budov či sídelních celků.

Práci těmto ústavům a kancelářím zadával stát zastupovaný Ministerstvem pro výstavbu5 
či rovnou krajské výbory KSČ. Právě tyto organizace stanovovaly plány výstavby, směrnice a 
normy, které byly doporučovány v nejlepším případě podle výzkumu VÚVA, který sám měl 
pravomoc normy prosazovat. Tato centralizace vedla k zúžení počtu nabízených typových 
staveb a požadavku na co nejmenší lokální úpravy, čímž došlo k úbytku práce architektů 
a značnému omezení jejich působnosti. Dalším omezením byl přesně definovaný stavební 
program, ve kterém byly do nejmenších detailů rozepsány např. povolené plochy jednotlivých 
místností, či jejich vybavení. Později v sedmdesátých letech byly povinnosti investora 
delegovány na státní podnik Výstavba sídlišť, který zajišťoval veškerou bytovou výstavbu. 
Výjimkou byla družstevní výstavba, která byla spolufinancována budoucími obyvateli, kteří 
navíc museli vypomáhat při výstavbě.

Také teorie architektury byla oddělena od praxe, věnovali se jí především pracovníci 
VÚVA. Zejména díky tomu, že většina vedoucích architektů byla vzdělána v systému první 
republiky, byla zaručena alespoň základní návaznost na předešlé teze a diskurz. Kvůli kádrování 
pracovníků však ve vedoucích pozicích zasedli již dříve levicově orientovaní architekti.6 Ti 
byli velmi silně orientovaní na Rusko a jeho urbanistické teorie, ať už šlo o teorii pásových 
měst, či teorii obytných okrsků. Vlivem angažmá těchto architektů se soudobá architektura 
a urbanismus ubírala směrem k masivní, centrálně řízené výstavbě a teorii založené na 
vědeckém komunismu, který se snažil do sebemenšího detailu prozkoumat a ovládnout lidský 
život.7

Teorie architektury byla velmi hojně publikována jak knižně, tak časopisecky v odborných 
periodicích. Spolu s domácí produkcí vycházely, byť v omezené míře a velmi selektovaně, i 
zahraniční publikace, především však o velkých urbanistických projektech v ostatních zemích 
východního bloku, jen výjimečně se objevila tvorba francouzská a severská.8 Nejvýznamnějším 
dobovým periodikem v oblasti architektury byla Architektura ČSSR vycházející od roku 
1941,9 ve které se objevovaly výstupy VÚVA a také byly zveřejňovány výsledky stavebních 

3 Dříve R ateliér, přidružený ke Stavoprojektu již od doby jeho vzniku.
4 Například sídliště v Ostravě-Porubě projektoval Vladimír Meduna a Miloslav Čtvrtníček.
5 Respektive Státním výborem pro výstavbu, který byl součástí ministerstva.
6 Jako ilustrace postačí funkce, které obdrželi bývalí členové PAS.
7 Jedním z předních českých teoretiků byl Karel Honzík (1900–1966). Díky svému meziválečnému vzdělání 
byl také již zmíněným pojítkem. Již od čtyřicátých let pracoval spolu s Ladislavem Žákem a později i Bohuslavem 
Broukem na teorii takzvaného životního slohu. Jeho velkým zájmem bylo najít společné prvky v životě celé 
společnosti a uzpůsobit tak nejen bytové, ale i relaxační a pracovní prostory.
8 Francouzská tvorba díky přetrvávající prvorepublikové tradici, ze severské teorie a výstavby byly 
prezentovány především sociálně zaměřené státní projekty. Soukromá výstavba nebyla téměř reflektována.
9 Roku 1981 přejmenovaná na Architekturu ČSR.
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a projekčních soutěží. Ze zahraničních médií byly hojně čteny Architectural design10 a 
Architectural review,11 které odebírala např. Národní technická knihovna.

Proti požadavkům teorie a praxe architektury však stála stavařská a v pozdější době 
především betonářská opozice hájící své zájmy. Ta tlačila na co nejmenší počet typů 
prefabrikovaných dílů a tím omezovala možnosti individualizace typových domů a jejich 
vlastností. Výsledkem tlaku tak byla např. jednotná velikost oken, což ztěžovalo směrování 
deskových domů ke světovým stranám, dále i unifikace panelových dílů bez ohledu na jejich 
umístění ve stavbě.12 Zadavatel, tedy stát, více naslouchal průmyslu a uzpůsoboval plánování 
výstavby spíše jeho reálné produkci, než potřebám architektů, popřípadě samotných obyvatel.

Architektura se tak dostala pod velký tlak jak politický tak ekonomický. A tento tlak se 
podepsal na výsledku. Zásadním způsobem ovlivnil směrování výstavby a možnosti architektů 
v Československu po celou dobu trvání totality. Spolu s neprostupnou strukturou projekčních 
kanceláří a ústavů zapříčinil zkostnatění celého systému. V této situaci docházelo k budování 
největších obytných celků na našem území pro ohromný počet obyvatel, ve kterých k 
dnešnímu dni žije téměř třetina obyvatel České republiky.13

10 Vycházející od roku 1930 v Anglii. Dnes známý především jako hlavní hlásná trouba postmodernismu 
osmdesátých let.
11 Založen roku 1896 v Londýně, který mohl ovlivnit debatu o bytové výstavbě, především díky tomu, že 
v šedesátých letech publikoval mnoha statí a kritik bytové situace ve Velké Británii, založených především na 
levicových ideologiích.
12 Panely použité v přízemí měly stejné vlastnosti jako panely použité v posledních patrech a podobně.
13 Podle Sčítání lidu, bytů a domů 2001 bylo v ČR 1 215 243 panelových bytů, ve kterých žilo 3 097 868 
obyvatel.
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Po zkušenostech z výstavby, která bezprostředně navazovala na období druhé světové 
války, se rozproudila diskuse o dalších krocích a vývoji socialistické architektury. Jak bylo 
řečeno v předchozích kapitolách, došlo již dříve k jasnému rozdělení stavebnictví a jeho 
odvětví do institucí. Byla vytvořena struktura pracovišť, výrobních závodů a došlo také 
k rozdělení investorů. Na počátku šedesátých let začala sílit kritika stavebnictví a jeho 
dosavadního vývoje.

Kritika vycházela nejdříve z politiky státu, především vládního odmítnutí socialistického 
realismu. Tato dřívější ideologická a estetická doktrína, která byla odmítnuta v celém 
východním bloku roku 1956 tzv. usnesením O odstranění zbytečností při projektování a ve 
výstavbě. Po tomto vládním prohlášení začala debata o nahrazení tohoto slohu slohem novým, 
lépe definujícím svou dobu. Novou modlou se stala typizace až do nejmenších stavebních 
jednotek navazující na dřívější zkušenosti s panelovou výstavbou.

Prvotní kritika byla vedena spíše po estetické rovině, poukazovala na estetickou nadbytečnost 
a dekorativnost staveb postavených v sociálně realistickém stylu. Bylo požadováno odstranění 
jakéhokoliv formálního dekoru a návrat k čisté, jednoduché estetice, která se měla odehrávat 
na fasádách domů především rytmizovaným střídáním plných zdí a prosklených ploch. Tento 
požadavek nevzešel pouze z estetického cítění architektů. Jednak proto, že až příliš navazoval 
na estetiku funkcionalismu a její matematicky definované ušlechtilé proporce, ale také proto, 
že jej umožnily nově vyvinuté technologie panelů. Především revoluční systém příčných 
podélných zdí, který umožňoval větší variabilitu fasádních panelů. Ty díky absenci nosné 
funkce mohly plnit i jiné úlohy, než v dřívějších realizacích, které břímě stavby ponechávaly 
právě na obvodových zdech, které musely být dimenzovány tak, aby unesly celý dům. Nosná 
funkce obvodových panelů neumožňovala osazení domů většími okny či lodžiemi, k estetizaci 
mohlo docházet jen povrchovou úpravou fasády či instalací drobnějších prvků.1 I tyto prvky 
však byly podrobeny velké kritice a později od nich bylo opuštěno jednak z ekonomického 
hlediska, ale také kvůli proklamovanému soustředění na úpravu povrchových materiálů a 
celkovou čistotu tvaru domu.

Kritizována byla též neschopnost paneláren a dalších dodavatelských firem dodávat 
potřebné stavební díly v určeném množství a kvalitě. Sžíravou kritiku těchto firem provedl 
např. Karel Prager ve svém článku Technika stavby a architektura, v níž napsal: „Soustředění 
všech sil na rozvoj prefabrikace konstrukčních elementů hrubé stavby přineslo současně jednostranné 
tendence v celkovém názoru na zprůmyslnění stavebnictví. Byly budovány panelárny ve špatné 
technologické úrovni. Většina z nich je velkou manufakturou s výrobními linkami dlouhé výrobní 

1 Práci s povrchovou úpravou venkovní fasády panelových domů můžeme sledovat již na prvních prototypech 
– u tzv. Wimmerova domu (kde je však fasáda dnes zakryta polystyrenovým zateplením) či na realizacích v 
sídlištních celcích, např. v pražské Michly na domech G57. Instalace jiných ozdobných prvků proběhla např. na 
prototypech domů G40 ve Zlíně, které byly opatřeny odstupňovanou okapovou římsou či opět na Wimmerově 
domě v podobě velmi dekorativní obloučkové střešní římsy.

Revize poválečného vývoje
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setrvačnosti. Nedokonalá, nízká kvalita železobetonových prefabrikátů vyplývá z nedokonalosti 
výrobních linek, systému přepravy a z nedořešené konstrukce a užití prvku samotného. Celá výrobní 
oblast v prefabrikaci nenese průmyslově organizované výroby.“2

Byla to právě dlouhá doba zavedení nových dílců do výroby a jejich distribuci na místo stavby, 
která zbrzďovala přechod na nové typy bytových domů, které by odstranily nedostatky svých 
předchůdců. Prvním typovým domům byla již v té době vytýkána malá variabilita, nemožnost 
stavět vícepodlažní bytové domy a zároveň neschopnost naplnění některých tehdy platných 
norem například ohledně oslunění bytu. Další vadou starých typů byla nemožnost uzpůsobit 
velikost bytu novým požadavkům, které rostly dle plánu vlády a strany. Tento požadavek 
nemohl být jednoduše splněn kvůli konstrukčním vlastnostem.

Karel Prager byl také jedním z mála kritiků, kteří se pouštěli do debat ohledně priorit 
během stavebního procesu. Ve zmíněném článku Technika stavby a architektura také hovoří 
o tom, že „… nastal výkyv k převaze technicistních a ekonomistických tendencí. Stavebnictví se 
v tomto období orientuje na jednostranně na zprůmyslnění hrubé stavby v různých technologických 
stupních, bez komplexního pohledu na celý organismus stavby, s vysloveným zanedbáváním rozvoje 
složek přidruženým stavební výroby (dokončovací, kompletační práce, technika instalací a vnitřních 
zařízení, povrchové úpravy atd.). Vztah k ostatním jmenovaným komponentům konceptu stavby 
je zanedbáván a opomíjen přes to, že bez tohoto komplexního pochopení nelze splnit základní 
předpoklad vývoje. Technologie hrubé stavby je nadřazena a autoritativně prosazována stavebnictvím 
do projekční praxe“.3

Toto autoritativní prosazování zájmu stavebnictví mělo velký dopad na architekturu 
nejen bytových staveb po celou dobu trvání komunismu. V bytové výstavbě se projevovalo 
především podřízením urbanismu technologii stavby, možnostem dopravy materiálů a 
ekonomičnosti vedení sítí potřebných k provozu bytového domu. Velkým omezením byla 
také výše zmiňovaná výstavba pomocí kozových jeřábů na kolejnicích, které určovaly jasnou 
linii stavby jednotlivých domů, ale také jejich výšku a možný rozpon stěn. Teprve zavedení 
nových typů T06b nebo T08b v šedesátých letech omezilo využití těchto jeřábů a alespoň z 
části osvobodilo urbanistickou praxi.

Limity dané neschopností vyrábět požadované prvky a bazírování na osvědčených starých 
prefabrikovaných dílech ze strany stavebního průmyslu však nadále svazovaly architektům 
ruce. A to i přes zevrubnou kritiku zkostnatělosti tohoto průmyslového odvětví, která od 
šedesátých let téměř nepolevovala.

Až v závěru šedesátých let docházelo ke kritice dřívější výstavby na základě detailních 
sociologických průzkumů. Jeden z nich, zaměřující se na porovnání spokojenosti obyvatel 
sídlišť a měst, byl publikován v časopise Architektura ČSSR v roce 1970. Jmenoval se Srovnávací 
průzkum způsobu života na nových sídlištích a na území města Prahy a jeho autorkou byla 
PhDr. Helena Janišová, která spolupracovala s Útvarem hlavního architekta města Prahy.4 
Kritika vedená obyvateli sídlišť skrze tento výzkum směřovala především na počet místností 

2 PRAGER, Karel: Technika stavby a architektura, in Architektura ČSSR 1963, s. 294.
3 PRAGER, Karel: Technika stavby a architektura, in Architektura ČSSR 1963, s. 294.
4 JANIŠOVÁ, Helena: Srovnávací průzkum způsobu života na nových sídlištích a na území města Prahy, in 
Architektura ČSSR 1970, s. 33–36.
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v bytech. Do roku 1965 bylo totiž zhruba 75 % všech nových bytů postaveno v dispozici 
2+1, jen 20 % mělo dispozici 3+1 nebo větší. Toto procento sice vysoce převyšovalo pražský 
standart, i přesto však přes 36 % respondentů uvedlo větší počet místností jako důvod ke 
změně svého panelového bytu za jiný.5

Dalším výrazným bodem kritiky byla nedostatečná plocha bytů, která však byla dána 
dlouhodobým plánem (jak bylo řečeno výše) a nebylo tak v možnostech architektů na tuto 
kritiku reagovat. Procento nespokojených v otázce výměry bytů bylo podle výzkumu necelých 
30 %. Jako další výraznější bod kritiky je uvedena i výše nájmu. Ve starších městských částech 
v Praze byl regulovaný nájem pro 61 % obyvatel pod 150 Kčs měsíčně, zatímco na nově 
vybudovaných sídlištích se pro 63 % obyvatel pohyboval v rozmezí 150–250 Kčs měsíčně.

Jako velký klad nového bydlení uvedli respondenti dostatek zeleně, vhodné prostředí 
pro děti, kvalitní okolí a soužití se sousedy. I přesto, že se výzkum konal především na 
starších sídlištích, jako Invalidovna či Hloubětín, je zarážející, že byl velmi málo reflektován v 
budoucích návrzích, např. Severního Města, kde sice došlo k dalšímu zvětšování plochy zeleně 
a služeb věnovaným mladým rodinám s dětmi, ale už nikoliv k razantnímu zvětšení bytů, byť 
dispozičně se většina budoucích bytů stavěla jako třípokojové s kuchyní.

5 Zhruba 35 % bytů bylo v Praze roku 1965 v dispozici 1+1, 38 % pak 2+1 a 20 % mělo dispozici 3+1.
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Model Severního Města
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Území Sídliště Prosek se nachází na čtyřech katastrálních územích, proseckém, 
střížkovském, letňanském a libeňském. Jde o rovinu ohraničenou z jihu svahem do Vysočan 
a ze západu křídovými skalami spadajícími do Libňe. Právě kvůli nestabilnímu podlaží, které 
je protkáno spletí slojí a chodeb, je samotné sídliště odsazeno od hrany skal, i toto umístění 
však nebylo příliš vhodné, především kvůli obtížnější stavbě a možnosti propadu půdy.1 Pláně 
a pole, které se nacházely na proseckém území před výstavbou sídliště, byly využívány pro 
zemědělské účely.

Z urbanistického hlediska byl Prosek vesnicí na spojnici Prahy a Staré Boleslavi, později 
také Vysočan se Střížkovem a Ďáblicemi. Například Litoměřická ulice je vedena přesně v 
místech staré cesty z Proseka na Střížkov. Starý Prosek byl samostatnou usedlostí, později se 
přeměnil na obytnou kolonii pro pracovníky z libeňských a vysočanských továren. Právě tyto 
průmyslové čtvrtě byly hlavní spojnicí s centrem Prahy.

Na centrum Prahy nemá urbanismus Proseka žádný vliv, jelikož je pohledově oddělen. 
Stejně tak se Prosek pohledově neprojevuje v pohledu z Libně, kvůli vzrostlé zeleni a 
odsazení budov od hrany skal. Dominantní polohu má jen vůči Vysočanům, této pozice však 
sídliště nevyužívá, protože je opět vzdáleno od hrany svahu, který odděluje tyto dvě čtvrtě. 
Překvapivě neměla výstavba sídliště ani velký vliv na zástavbu starých osad Prosek a Střížkov, 
které zůstaly stavebně zachovány, razantně se však proměnila jejich urbanistická a sociální 
situace, kdy se staly periferií sídelního celku pro plánovaných 30 000 obyvatel.

1 Nejznámější je propad trolejbusu č. 58 ze dne 9. 7. 1965 v ulici Nad Krocínkou. Nelze nezmínit i poměrně 
časté propady v okolí ulice Prosecká, jednak právě kvůli podloží, jednak kvůli hlavní odpadní stoce, která pod 
ní vede.

Prosek
Kontext
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O historii Proseka bylo publikováno velké množství knih a publikací. Především proto, 
že Starý Prosek je jednou z velmi starých a důležitých osad v okolí Prahy. Nejobsáhlejší 
publikací na toto téma je Tisíc let Proseka od Miroslava Kurandy vydaná roku 1969. Prosek 
byl dle legendy založen roku 970 Boleslavem II.1 V centru staré obce byl postaven kostel sv. 
Václava, podle legendy založen na místě, kde se Boleslavu II. ve spánku zjevil sv. Václav. Václav 
Hájek z Libočan píše, že byl kostel vysvěcen biskupem sv. Vojtěchem. Jak však uvádí Miroslav 
Kuranda, kostel měl být založen roku 970, sv. Vojtěch se však stal pražským biskupem až 
roku 983. Kostel je trojlodní bazilikou s románskými základy, několikrát byl přestavěn, roku 
1470 v gotickém duchu, renesanční předsíň pochází z roku 1572. Věž kostela byla dokončena 
až roku 1732 cibulovou střechou.

Od 14. století patřil Prosek pánům z Podvinské tvrze a těžil se zde jíl a břidlice využívané k 
výrobě stavebního materiálu. Následně Prosek připadl Starému Městu pražskému a byla zde 
vyhloubena studna. Po třicetileté válce se Prosek stal součástí Libeňského panství. Po rozvoji 
Libně a Vysočan na konci 19. století vyrostlo na území Proseka mnoho menších domků pro 
dělníky. V roce 1922 byl Prosek připojen k Praze. Mezi světovými válkami vznikla kolonie 
rodinných domků v okolí dnešní Prosecké ulice.

Díky stáří proseckého osídlení se na jeho území nachází mnoho starých usedlostí. 
Především podél cesty vedoucí z Libně směrem na Starou Boleslav, dnes Prosecké ulici. 
Některé ulice nesou název podle zaniklých usedlostí, např. Kundratka,2 U Pekařky či podle 
vinic, např. Soví Vršek, Mazanka,3 Pod Bání, Krocínka,4 a další. Z jihu byla oblast Proseka 
osídlena znatelně řídčeji, např. usedlostí Jetelka.5 

1 Legenda se nachází v Kronice Václava Hájka z Libočan.
2 Kundratka (zaniklá usedlost čp. 78 a 79) byla viniční a hospodářská usedlost poblíž dnešní ulice Prosecká. 
Ke spojení původně dvou usedlostí došlo až koncem 19. století. Celkem šlo o usedlost o čtyřech staveních, 
kdy hlavní obytná budova byla v novorenesančním stylu. Usedlost zanikla v druhé polovině 20. století, zbyla po 
ní pouze barokní kaplička. Viz LAŠTOVKOVÁ, Barbora, KOŤÁTKO, Jiří: Pražské usedlosti; Libri, Praha 2002.
3 Mazanka (Zvonařovská 13) byla původně viniční usedlostí ze 17. století. Ke konci 18. století vznikly dodnes 
stojící pozdně barokní stavby. V polovině 19. století připadla Mazanka majitelům Střížkovského panství, 
hrabatům z Reichenachu. Značného rozšíření se Mazanka dočkala po roce 1902, kdy bylo postaveno nové 
obytné stavení a další užitné stavby (architektem byl Alois Richter). Po vyvlastnění roku 1954 se v obytných 
budovách Mazanky vyučovalo. Od roku 1964 je usedlost památkově chráněna a dnes již navrácena do 
soukromých rukou. Usedlost je oddělena od okolí zdí, která obíhá i rozsáhlé zahrady.
4 Krocínka byla jednou z nejstarších pražských vinic, která patřila již od roku 1584 rodu Krocínů, kteří ji 
využívali jako letní rezidenci. Usedlost vyhořela v roce 1933 a již nebyla obnovena. Jediné co po usedlosti, 
která čítala obytná stavení, ale i skleník zbylo, je přilehlý park. Zahrady byly zastaveny novými vilkami.
5 Jetelka (zaniklá usedlost čp. 72) stávala naproti Flajšnerce. Podle stabilního katastru šlo o poměrně velké 
hospodářské stavení na okraji Libně. Od 1896 náležela Jetelka stejným majitelům jako Flajšnerka (Matylda 
Pleschnerová a Jan Švejda). V 60. letech byla zbořena kvůli výstavbě silnice na Prosek. V té době se skládala z 
velkého obytného stavení s mansardovou střechou a brány s výklenkovou kaplí.

Prosek
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Sídliště Prosek na mapách
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Výstavba Sídliště Prosek podle projektu týmu Jiřího Novotného, Z. Kotase, Z. Turzické a 
B. Kociána započala roku 1964 a pokračovala až do roku 1971, celkem bylo postaveno více 
než 9 500 bytů. Prosek se tak stal prvním sídlištěm Severního Města. Pro celé sídliště byla 
důležitá i stavba estakády do Vysočan, která byla dokončena roku 1967 a umožnila tak lepší 
dostupnost jak stavby, tak i rostoucího sídliště.1 Sídliště bylo s Prahou spojeno právě nově 
vybudovanou estakádou skrze Vysočany, starou cestou přestavěnou na Proseckou ulici a 
především nově budovanou dálniční komunikací Liberecká, hlavní výpadovkou z Prahy do 
severních Čech.

Dopravní obsluha sídliště byla řešena trolejbusy. Již v roce 1952 byla zprovozněna linka číslo 
58 přes Prosek do Letňan a Čakovic, kterou však mohli využít jen první obyvatelé a stavebníci 
sídliště, jelikož byla zrušena po propadu vozovky v roce 1965, tedy rok po zahájení výstavby. 
Trolejbusy byly nahrazeny konvenčními autobusy, které využívají síť páteřních komunikací 
Vysočanská, Prosecká, Lovosická a Litoměřická. Spojují Prosek jak s Libní, Vysočany, tak 
s ostatními čtvrtěmi Severního Města a čtvrtěmi později připojenými k Praze: Letňany a 
Čakovicemi.

Sídliště Prosek bylo rozděleno do tří etap, byť z urbanistického hlediska jej tvoří dva 
okrsky. První dvě etapy se nacházejí západně od středové osy ulice Vysočanská, poslední, 
třetí etapa na východě směrem k Letňanům. Z jihu je celek sídliště oddělen Proseckou ulicí, 
obytná část je umístěna na sever od ní, na jihu našla své umístění budova Historického ústavu 
a Ústavu teoretické a aplikované mechaniky. Vysočanská ulice se měla stát hlavním bulvárem 
vzniklého obytného komplexu, ale nestala se jí jak kvůli velkému odstupu budov na svém 
západním okraji, které tak netvoří kompaktní uliční čáru, toto odstoupení však bylo nutné 
kvůli hygienickým normám – čtyřproudá silnice byla příliš hlučná a prašná – tak kvůli umístění 
centrálního parku na její východní okraj. V jejím sousedství sice měla vyrůst obchodní a 
kulturní centra, ale i ta měla být umístěna s odstupem od vozovky a umístěna do zeleně (v 
případě kulturního centra), popř. vozovku překlenovat a odvést chodce do jiné úrovně než 
automobilovou dopravu (v případě obchodního centra). Kulturní centrum nebylo realizováno 
vůbec, obchodní jen v malém měřítku u křižovatky Vysočanské s Proseckou. Architektura 
obchodního centra nebyla nijak výrazná a neaspirovala na architektonicky významnou 
budovu ani v lokálním kontextu. Také centrální park nebyl dokončen v původně zamýšleném 
a soutěžním rozsahu podél celé Vysočanské ulice, ale jen z poloviny. Od obchodního střediska 
je oddělen velkým plošným parkovištěm a od Vysočanské ulice náspem. Při jeho rekonstrukci 
v roce 2008 (kvůli výstavbě Metra C pod ním) byly obnoveny vodní plochy a kanály, které 
přinášejí do jinak vcelku fádního parku oživení. Park je řešen jako dobře průchozí od obytných 
domů na jeho východní straně k zastávkám městské dopravy na jeho straně západní, což jej 
činí značně roztříštěným, protože chodníky jsou asfaltové a dělí jak travnaté plochy, tak 

1 Původní konstrukce silnice byla zbořena roku 2002 a na jejích základech vznikla konstrukce nová, ve 
stejném směru a umístění. Důvodem byl špatný technický stav staré silnice.
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zeleň, která je vysázena v menších ostrůvcích. Drobná architektura v parku téměř chybí. 
Mobiliář byl stejný jako v jiných částech sídliště. I přes velkou pozornost věnovanou soutěži, 
nedopadl park Přátelství nejlépe a nikdy nesloužil jako výrazné centrum čtvrti.

První dvě etapy tvoří západní okrsek Sídliště Prosek. Jak již bylo řečeno výše, z východu je 
ohraničen čtyřproudou Vysočanskou ulicí, ze západu pak okružní Litoměřickou (na severním 
okraji přejmenovanou na Teplickou). Vysočanskou ulici lemují tři dlouhé deskové obytné 
domy, v mezerách mezi nimi jsou umístěny přízemní stavby, dnes využívané jako hotel a 
restaurace. Kolmo na tyto domy jsou umístěny další dlouhé deskové domy, které vytvářejí 
malé okrsky s vnitřním prostorem bez dopravy, se zelení a mateřskými školkami. Prostřední 
dva malé okrsky ohraničené ulicemi Litvínovská, Veltruská a Rumburská mají ve vnitřním 
prostoru umístěny i nižší bodové domy v kompaktních formacích.

Jižní dva malé okrsky jsou zakončeny deskovými domy a jejich vnitřní prostor je tak zcela 
uzavřen. Blok ohraničený ulicemi Bílinská, Litvínovská a Rumburská je zpola uzavřen pěti 
bodovými domy, severní blok není vůbec uzavřen.

V západní části okrsku se nacházejí další dva deskové domy, dvě ulice dříve vystavěných 
rodinných domků a především areály škol, jak základních, tak středních doplněné o hřiště a 
další sportovní zázemí. Toto zdrobnění a snížení zástavby zjemnilo přechod mezi sídlištěm a 
starou zástavbou Proseka a Střížkova. Severně od západního obytného okrsku byl postaven 
areál hotelu Duo, který je složen z vysoké deskové budovy a nižší budovy s vyšším parterem 
tvořícím příchod do hotelu.

Východní obytný okrsek Sídliště Prosek je ze západu ohraničen Parkem přátelství a 
volným prostorem severně od něj, ze severu a východu Lovosickou ulicí a z jihu Proseckou 
ulicí. Na východ od Lovosické se nachází i menší soubor pěti deskových obytných domů, 
které vytvářejí uzavřený prostor s vlastním vybavením (mateřskou a základní školu) a malé 
obchodní středisko. Tento okrsek má jinou výměru a dispozici bytů, jelikož byl určen pro 
státní zaměstnance.

Urbanistická koncepce východního okrsku, třetí etapy Sídliště Prosek, je obdobná jako 
u západního okrsku. Západní straně vévodí tři dlouhé deskové domy, v mezerách mezi nimi 
se nacházejí menší obchodní střediska s většími rozměry, než v západním okrsku. Kolmo 
na tyto domy jsou umístěny další desky ohrazující vnitřní prostor malých okrsků. Uzavřeny 
deskovým domem jsou však opět jen dva. Jižní okrsek je zcela originální svým pojetím kvůli 
zachování starší výstavby rodinných domků.  Ty jsou doplněny objekty občanské vybavenosti 
jako centrem pro mládež, obchodním centrem, školkami, knihovnou a hygienickou stanicí. 
Prostor druhého malého okrsku od jihu je zaplněn jak budovami školky, tak skupinou čtyř 
bodových domů a dětskými hřišti. Skupina domů kolem ulice Cvikovská je uzavřena z východu 
skupinou šesti bodových domů a její vnitřní prostor je zaplněn rozsáhlými hřišti s malou 
budovou Ústavu sociálních služeb. Severní malý okrsek je uzavřen deskovým domem a v jeho 
vnitřním prostoru se nachází budova školky a pět bodových domů.

Bytové okrsky jsou odděleny od východní části, která je věnována školám, Novoborskou 
ulicí. Ve východní části třetí etapy Sídliště Prosek se nacházejí, jak již bylo řečeno, školy. Jde 
o tři velké areály, základní školu a dvě střední školy doplněné o dvě velká sportoviště, dům 
mládeže a mateřskou školku. Podobně, jako na celém Severním Městě jsou školy i na Proseku 
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umístěny na periferii obytné čtvrti. Toto umístění nevadí v případě Bohnic ani Ládví, kde se 
školy dostávají do míst sousedících s přírodou, či jinou klidovou oblastí. V případě Proseka 
se však nacházejí v sousedství páteřních komunikací a jsou odděleny od rekreačních ploch či 
městské zeleně.

Východní okrsek Sídliště Prosek je doplněn o polikliniku, která je umístěna severně od 
Lovosické ulice. Poliklinika měla být tvořena velkým areálem zajišťujícím lékařskou pomoc 
obyvatelům Proseka, Ládví a Střížkova. Nakonec však byla realizována jen ústřední budova, 
která vykonává jen základní a specializovanou péči, avšak složitější úkony stále zůstaly na 
bedrech Nemocnice Na Bulovce, která je spádová pro celou oblast Severního Města a velké 
části Prahy 8.

Z architektonického hlediska je většina deskových obytných domů na Proseku totožných, 
využívají panelovou soustavu T06b. Jižní fasáda je z větší části osazena lodžiemi s kovovým 
zábradlím, severní je perforovaná pouze okny a sloupcem lodžií v místě schodiště. V některých 
případech jsou sekce otočeny a lodžie se nacházejí na severní straně, toto otočení však není 
nijak rytmické, ani nevytváří žádný větší architektonický dojem, jen lehce obměňuje deskové 
domy, aby nebyl každý stejný. Střešní krajina není nijak pojednána, domy mají ploché střechy 
s budkami výtahů.

Výjimku tvoří dlouhé deskové domy lemující ze západu Vysočanskou ulici. Právě fasáda 
směřující k ní je značně rytmizována za pomoci dlouhých lodžiových pásů s betonovým 
zábradlím s bloky zdi perforované okny. Domy tak získávají monumentální měřítko a značnou 
hmotnost, především díky horizontálnímu členění fasády a hmotné římse střechy, která kryje 
budky výtahů před zraky chodců na ulicích. Jednotlivé vchody však nejsou nijak rozlišeny, 
jako např. na Sídlišti Ďáblice a celkový výtvarný dojem není tak silný a kompaktní. Podobný 
dojem vytváří i dům v Prosecké ulici. Avšak prvky jsou zde vyměněny, lodžie zaujímají menší 
plochy než zdi s okny a sdružují se do bloků, vždy přes tři poschodí, čtyři vedle sebe. Dům 
tak působí ještě hmotněji, jako hradba před ulicí chránící své obyvatele. Těžkopádný vzhled 
opět podtrhuje masivní střešní římsa.

Extrémní přístup, kdy je uliční stěna složena pouze z lodžií, či pouze ze zdi s okny byl 
uplatněn v protilehlých domech v Lovosické ulici. Je zde dobře patrný dojem, který vytváří 
betonové zábradlí lodžií a horizontální dělení fasády, oproti dojmu z monolitické zdi členěné 
pouze okny, které mají stále stejný rytmus, byť jsou propojeny slepými skleněnými panely 
se snahou dosáhnout horizontálního členění a odlehčení. Západní dům, otáčející se do ulice 
pouze zdí s okny, působí fádně, zaměnitelně a nepřístupně, zatímco východní je otevřenější, 
čistší – až modernistický – čitelnější, členitější a proto s pocitově menším měřítkem, byť 
jsou oba domy dispozičně a rozměrově zcela totožné. Rozdíl je i v pojetí parteru, lodžiemi 
otočený dům má parter vsazený více do hmoty domu, odděluje tak vizuálně vchod od bytové 
části začínající až v prvním patře. Protější dům má vchody zarovnané s linií fasády, byty jsou 
umístěny i v přízemí, které není nijak odděleno od ostatních pater. Dům tak působí jako 
neprostupná monolitická deska, zcela bez lidského měřítka.
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Vyzvaná soutěž na řešení Parku přátelství na pražském Sídlišti Prosek proběhla mezi 
červencem a listopadem 1968. Účastnili se ji Luděk Todl s Jaroslavem Horkým, Jaroslav 
Kadlec, František Marek, Josef Hrůza a Otakar Kuča se svými spolupracovníky. V porotě 
zasedli Adolf Benš, Jiří Novotný, Pavel Neumann, Jan Růžička, Stanislav Semrád a Ladislav 
Žák. Výsledky soutěže byly publikovány v časopise Architektura ČSSR roč. 1969 a byl jí 
věnován stejný rozsah, jako např. soutěži na řešení celého Sídliště Bohnice. Jednalo se o na 
svou dobu mimořádnou soutěž, která vycházela z koncepce realizace Sídliště Prosek. Prostor 
centrálního parku měl fungovat jako velkoměstský bulvár, velkorysé centrum sebevědomé 
čtvrti, v jeho jižní části měl vzniknout velký zelený park. Soutěž na něj byla první svého 
druhu v českém poválečném kontextu, proto jí byla věnována velká pozornost a obesláni byli 
jen významní architekti s dlouholetou urbanistickou a architektonickou praxí. Východiskem 
soutěže byl pouze projekt Sídliště Prosek, nikoliv jeho realizace, i proto byl nakonec park 
realizován do pozměněných urbanistických souvislostí. Především jde o nerealizované 
kulturní centrum, které mělo být umístěno na severním konci parku. Jinak bylo v projektu 
také řešeno obchodní středisko nacházející se na jihu území určeném pro park. I v tomto 
případě je patrná nekoncepčnost urbanistického plánování a radikální změny projektů, které 
byly činěny především kvůli škrtání peněz z rozpočtů na občanskou vybavenost.

V soutěži na řešení centrálního parku na Proseku zvítězil návrh Otakara Kuči, který byl 
doporučen k realizaci. Dělí území parku na tři zóny, jižní, podobající se striktní koncepci 
zahrad s jasně vymezenými prostory v intimním měřítku, středovou, jejíž těžištěm je 
rozvolněnější parková plocha se vzrostlými stromy a loukou, v severní části umístil Otakar 
Kuča sadovou úpravu s v řadách vysázenými nižšími stromy. Od Vysočanské ulice na západu 
je park oddělen dvojitou alejí, kterou probíhá také cesta pro pěší, jediná přímá komunikace 
od jihu k severu. V návrhu je totiž striktně potlačen prvek promenády, jindy poměrně typický 
právě pro městské parky umístěné v sousedství velkých tříd. Kučův návrh však nepropojuje 
park s obchodním a kulturním centrem. Vytváří hůře průchodné bariéry v podobě rozsáhlých 
pozemních parkovišť, také propojení s bytovými domy v ulici Jablonecká není nejlepší a nijak 
se nesnaží překročit ulici s parkovištěm.

Na druhém místě skončil návrh Luďka Todla a Jaroslava Horkého, který je ucelenější, 
celý prostor parku je výrazově jednotný, blízký typu centrálního městského parku, podobně 
jako např. Stadtpark ve Vídni či Central Park v New Yorku. Koncepce je rozvolněná, s hlavní 
komunikací propojující jak kulturní, tak obchodní centrum, které nejsou od parku odděleny 
parkovištěm, ale veřejným prostorem. Zajímavá je také práce s vodou, která je naturálnější 
než u jiných projektů a vytváří tak romantizující charakter zákoutí.

Třetí místo přidělila komise návrhu Josefa Hrůzy. Má podobný charakter jako návrh Luďka 
Todla a Jaroslava Horkého. Jde o městský centrální park, avšak se značně modernistickým 
charakterem. Dynamické, diagonální geometrické linie přinášejí do pravoúhlého sídliště 
oživení, zároveň do něj zapadají. Především díky využití podobného architektonického 
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jazyka, tvorby volného prostoru a materiálu. Propojení s jižním obchodním centrem je také 
podobné jako v Todlově a Horkého návrhu, zato severní centrum je odděleno příčnou ulicí 
s parkováním. V tomto případě však oddělení nevadí, jako v předchozích případech, protože 
i prostor mezi budovami kulturního centra je vyplněn parkovou úpravou a dělí tak celý 
prostor na klidovou, jižní zónu, a kulturní, severní zónu.

Návrh Františka Marka umístila porota na čtvrté místo. Základní ideou byla plocha osázená 
vzrostlými stromy, které měly být rovnoměrně rozmístěny v celém prostoru. Tato souvislá 
výsadba byla dynamicky protkána sítí chodníků a cest pro pěší. Nákupní centrum je zcela 
odděleno parkovištěm, podobně jako centrum kulturní. Zvláštností návrhu je také oddělení 
bytových domů v Jablonecké ulici od parku zeleným pruhem bez stromů.

Soutěž obeslal svým návrhem také Ladislav Knittl, který nebyl mezi vyzvanými architekty. 
Skončil poslední, i přes největší propojení obchodního a kulturního centra s parkem, 
díky čemuž zcelil celý prostor. Zajímavostí je využití nižších dřevin, které dalo vyniknout 
monumentalitě panelových deskových domů v okolí a celkově pocitu kompaktního města. 
Nevýhodou tohoto návrhu byla značná neidentifikovatelnost jednotlivých míst v parku a 
absence rozlišitelného charakteru.
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Sídliště Ďáblice se nachází na severu Prahy mezi Kobylisy a Střížkovem. I přes svůj název 
neleží v katastrálním území Ďáblic, ale Kobylis. Jedná se o pokračování terasy táhnoucí se 
od Bohnic přes Kobylisy, která volně přechází v Proseckou rovinu. Nejvýraznější přírodní 
dominantou je kopec Ládví, který se vypíná na severu sídliště. Nachází se na něm rozhledna, 
vodojem a hvězdárna. Vrch Ládví tvoří přirozenou hranici sídliště, zároveň mu však poskytuje 
blízkost přírodě a rekreační plochu. Z jihu je sídliště ohrazeno údolím, kterým dnes vede 
ulice Liberecká.

Území, na kterém bylo postaveno Sídliště Ďáblice, není z pohledu centra města nijak 
exponované ani s ním přímo urbanisticky spojené. Skýtalo tak příležitost pro výstavbu 
neomezující se, ani nevymezující se vůči starší pražské zástavbě.

Na Prahu je však ďáblické sídliště napojeno především ekonomicky, neboť na svém území 
má jen malé množství pracovních příležitostí, byť v oblasti Severního Města jde o sídliště s 
největší nabídkou práce. Na západě sídliště leží zahradnictví dnes vlastněné Lesy hlavního 
města Prahy, rozvodna a menší okrsek s dílnami. Na jihu sídliště byl postaven areál Akademie 
věd České republiky,1 v jeho sousedství se nachází také sídlo Inspekce Policie ČR a poliklinika. 
Na sever sídliště jsou orientovány služby pro seniory, především dům s pečovatelskou službou, 
gerontologické centrum, či denní stacionář. Sídliště Ďáblice má také, v porovnání k ostatním 
čtvrtím Severního Města, rozvinuté centrum kolem obchodního domu v Kyselově ulici, který 
je doplněno o kulturní sály, kino, Úřad městské části Praha 8 a knihovnu.

1 Ústavy termomechaniky, fyziky plazmatu, fyzikální chemie, fyziky, teorie informace a Orientální ústav.

Ďáblice
Kontext



30

Sídliště Ďáblice



31

Soutěž na urbanistické řešení ďáblické čtvrti byla vyhlášena roku 1963 radou Národního 
výboru Praha jako druhá v pořadí zabývající se výstavbou Severního Města, první řešenou 
částí byl Prosek. Již v jejím zadání se jasně zrcadlí chápání severní části Prahy jako samostatné 
části do velké míry odříznuté od centra, ke kterému má vztah spíše kompoziční, neboť rámuje 
jeho severní horizont. Tím pádem bylo potřeba v soutěži myslet opravdu na vše a tvořit tak 
spíše samostatné město, či příměstí než městskou část čerpající z jiných součástí města. 
Požadavkem v soutěži proto bylo vytvoření prostředí pro práci, odpočinek a kompletní servis 
veřejných služeb školstvím počínaje a domovem důchodců konče. Předem daným prvkem 
byl komplex ČSAV Na Slovance umístěný v jižní části plánovaného sídliště. Opakovaně byla 
zdůrazňována svébytnost a jedinečnost projektované čtvrti na dalších vznikajících čtvrtích 
Prosek a Kobylisy a plánovaných Bohnic. Od Proseku byly podle dřívějšího projektu Ďáblice 
odděleny Libereckou ulicí, která byla přemostěna ulicí Vysočanskou/Střelničnou, která tvořila 
jedinou dopravní spojku obou sídlišť. S Bohnicemi pak byly Ďáblice spojeny pokračováním 
ulice Střelničné přes Kobylisy ulicí Čimickou. V zadání soutěže je také zdůrazněn jedinečný 
charakter místa, kde mělo vzniknout budoucí ďáblické sídliště. Jako jediné sídliště Severního 
Města se totiž nachází na úpatí kopce (Ládví) a podloží proto nemá profil terasy jako v 
případě Bohnic a Proseku, ale od hrany nad ulicí Liberecká se pozvolna zvedá právě k vrchu 
Ládví, kde mělo sídliště plynule navázat na Ďáblický háj, který mělo akcentovat. Protichůdným 
požadavkem však bylo, že se ďáblické sídliště mělo stát pointou celého Severního Města 
a ještě vygradovat prosecké měřítko vzešlé z předchozí soutěže. Jak se s tímto úkolem 
vypořádali jednotliví účastníci, bude popsáno dále.

V zadání projektu byla plocha pro Sídliště Ďáblice vymezena z východu protažením ulice 
Vysočanská, z jihu areálem ČSAV, ze západu pak jeho pomyslným protažením a ze severu 
přirozenou bariérou vrchu Ládví. Dopravní schéma bylo vytvořeno podle dobových konvencí 
a to jednou centrální ulicí, která měla sloužit jak osobní tak hromadné dopravě (autobusy a 
později tramvaje) a zároveň sítí menších ulic vedoucích k jednotlivým domům. Problematickým 
se již v zadání ukázalo křížení ulic Liberecká a Vysočanská, které díky svému měřítku a 
mimoúrovňovému řešení vytvořilo obtížně naplnitelný prostor a zamezilo tak spojení obou 
sídlišť (byť se o něj některé soutěžní týmy snažily).

Této první soutěže se účastnilo přes 20 návrhů, první cena však nebyla udělena. Dělené 
druhé místo obsadily návrhy týmů Jiřího Novotného, Vlastimila Durdíka a Jindřicha Kriseho, 
L. Todla a Jana Krásného. Třetí cenu pak získal návrh týmu Jiřího Klena, A. Vély a Ivana 
Kňourka. To svědčí o velkém zájmu o problematiku výstavby sídlišť a zároveň o poměrně 
širokém spektru názorů na ni. Nelze říci, že by se ani jeden z návrhů nepokoušel přijít s 
alespoň jedním originálním řešením, ať už na poli velkých struktur sdružujících různé funkce 
či v oblasti řešení dopravy. Poměrně jednotná však zůstává orientace hlavních obytných bloků 
a to východozápadní v sousedství hlavních tříd, a severojižní blíže k Ládví. Jednotná je taktéž 
snaha o zmírnění zástavby a zklidnění prostoru na úpatí kopce Ládví a jeho využití k rekreaci 
a životu „blíže k přírodě“, stejně tak v návrzích panuje shoda v umístění hlavního sportoviště 
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na severovýchodě pod Ďáblickým hřbitovem.

Nejblíže realizovanému projektu je návrh č. 1 Jiřího Novotného a Vlastimila Durdíka. 
Prospekt Vysočanské ulice směrem od Proseku ukončili mohutným kruhovým objezdem, 
který dále hlavní dopravu směřuje čtyřproudou komunikací směrem do Kobylis severně od 
ČSAV, tak, že ho odděluje od hlavní obytné části. Ta je od hlavní komunikace oddělena variací 
na centrální park na Proseku. V blízkosti ČSAV, avšak na druhé straně vozovky, je umístěno 
centrum čtvrti s nákupním domem a hlavními službami. Na sever od hlavní komunikace se 
pak nacházejí obytné deskové domy, které však netvoří bloky, ale jsou umístěny podél hlavní 
komunikace v několika řadách. Na sever následují kolmé deskové domy směřující k úpatí 
Ládví, pod kterým se nachází druhá hlavní, avšak pouze dvouproudová komunikace. Za ní se 
pak zástavba zmenšuje a snaží se propojit s hmotou kopce, který je pointován rozhlednou.

Funkčně tedy jde o lokálně upravený ideální příklad čtvrti uzavřené v komunikacích, kolem 
nichž jsou rozmístěna centra lokálního významu a od nichž je bytová výstavba oddělena pásem 
zeleně. Sportoviště a školy jsou pak umístěny na periferii. Samozřejmě vše je koncipováno 
s normovanou dochůzí vzdáleností 5 minut. Zajímavostí návrhu č. 1 je pak kolmé protažení 
ústředního prostoru od hlavní vozovky směrem k vrchu Ládví, které však není nijak 
pointováno. Výsledkem je tak vzdušné a klidné sídliště uzpůsobené potřebám automobilové 
dopravy. Kompozičně je k centru města tento návrh poměrně nevýrazný, neboť většinu 
vysokých budov (průměrně 7,5 pater) umístili Novotný s Durdíkem dále od hrany svahu do 
Libně a proto se na ní nevypínají podobně jako sídliště v Bohnicích. Celý projekt je na ploše 
108 ha projektován pro 25 600 obyvatel.

Oproti tomu racionálnímu a normy plnícímu projektu působí návrh č. 13 Jindřicha Kriseho, 
V. Todla a Jana Krásného až futuristickým dojmem. Ďáblice v něm nejsou samostatnou čtvrtí 
či sídlištěm, ale jsou vtaženy do širokého kontextu svého okolí a jelikož se nacházejí téměř 
uprostřed zpracovávaného území (Prosek, Kobylisy, Ďáblice, Letňany, Čakovice), je jim 
přiřknuta funkce centra. Tomu je podřízeno vše, hustota zástavby je radikálně menší oproti 
předchozímu návrhu, hmota staveb však narostla až neúměrně k jejich významu. Vysočanská 
ulice je prodloužena v táhlém oblouku tak, aby míjela centrálně umístěný park, avšak zároveň 
akcentovala až teatrální průjezd novým centrem. Divákovi se tak měl nejdříve naskytnout 
pohled na megastrukturu sdružující funkce pod jednou střechou po levé straně, kterou 
následně projel a byl konfrontován s odhalenou masou lesem porostlého vrchu Ládví. Pokud 
by divák pokračoval dále po kruhovém objezdu, dostal by se na třídu mezi Ládví po své pravé 
ruce a mezi rytmicky kolmo umístěné deskové domy po levé ruce. Tato nápaditá gradace 
měla dojít svého vyvrcholení až v Kobylisích, které však nejsou obsaženy v předloženém 
návrhu. Na jih od zmíněných deskových domů se pak nacházely centrální park a náměstí, 
které by rozměry odpovídaly podobnému řešení realizovaném později na Jižním Městě. Areál 
ČSAV pak zůstal zcela mimo zájem architektů na okraji plánované zástavby. Velkorysost 
věnovaná prostoru mezi domy se však podepsala na menším objemu obyvatelstva, než byl 
požadavek, a to na 21 844 lidí na 97 ha.

Třetí oceněný návrh č. 18 Jiřího Klena, A. Vély a Ivana Kňourka pak ilustruje teorii o 
obytných okrscích. Plochu ďáblického sídliště obepíná komunikacemi podobně jako návrh 
číslo 1, avšak vnitřní členění takto vzniklého „ostrova“ probíhá zcela jinak a to za pomoci 
menších obslužních komunikací, které ho dělí na tři menší části, tvořené vždy třemi mohutnými 
„obvodovými“ domy, které však ponechávají severní stranu směrem k Ládví volnou a tak 
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se snaží docílit požadovaného propojení. Uvnitř takto vzniklých „bloků“ se pak nachází 
menší deskové obytné domy a menší služby jako školky. Hlavní centrum čtvrti je u hlavní 
třídy směřující přímo do Kobylis a to po obou jejích stranách, takže si toto řešení vyžádalo 
přemostění rušné čtyřproudé komunikace. Plánované centrum se tak dostává do kontaktu s 
areálem ČSAV, který, byť na periferii, není odsunut tak jako v předchozích návrzích.  Klidové 
zóny jsou řešeny uvnitř výše popsaných bloků a další, včetně stadionu, jsou umístěny na 
úpatí kopce Ládví. Návrh je masivní, počítá až s dvanácti podlažními domy, které jsou však 
umístěny nahodile bez jakéhokoliv kompozičního záměru. Spíše tak, aby v daném okrsku 
navýšily hustotu obyvatelstva, která má být po celé ploše čtvrti stejná.
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Sídliště Ďáblice
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Sídliště Ďáblice bylo realizováno podle návrhu Viktora Tučka firmou Konstruktiva mezi 
roky 1969–1977 s náklady kolem 2,6 miliardy Kčs. Celkově bylo postaveno 9 550 bytů, které 
byly zamýšleny pro 27 500 obyvatel. Sídliště zabírá plochu 120 ha a hustota obyvatelstva 
proto odpovídala v době dokončení 26 800 ob/km2.

Realizovaný návrh sídliště lze rozdělit do pěti částí, které jsou od sebe odděleny 
víceproudými silnicemi. Každá část má vlastní charakter, společné je jim především hlavní 
centrum, které se nachází v sousedství ulic Střelničná, Opálkova a Kyselova. Dnes je do tohoto 
prostoru umístěna stanice metra Ládví. Obdobou centra, byť v menším měřítku je nedaleko 
položený přízemní objekt mezi ulicemi Střelničná a Tanvaldská, kam byly umístěny obchody 
a restaurace. V geografickém centru sídliště, severně od ulice Taussigova, je umístěn park. 
Nachází se tak v nejklidnější zóně celého sídliště. Urbanisticky tak jde opět o dobové dělení 
do obytných okrsků a dalších menších, opakujících se jednotek. Ty jsou realizovány především 
právě v centrálním okrsku. Ukázková je také silniční a uliční síť. Centrum ďáblického sídliště 
protíná čtyřproudová hlavní komunikace vedoucí z Proseku do Kobylis, navíc doplněná o 
středový pruh pro tramvajovou dopravu. Z této středové ulice vybíhá na východě druhá 
páteřní komunikace mířící k severu do starých Ďáblic. Na úpatí kopce Ládví však zahýbá k 
západu, je paralelní ke středové ose a vytváří tak určující mřížku, která obepíná středový 
okrsek sídliště. Západní páteřní komunikace je díky napojení na Kobylisy ve značně menším 
měřítku a kapacitě než předchozí popisované ulice a tvoří hranici mezi Sídlištěm Bohnice a 
starší zástavbou rodinných domků v Kobylisích. Uliční síť páteřních komunikací není striktně 
pravoúhlá, ale reaguje na terén a je vedena ve východozápadním směru po vrstevnici kopce 
Ládví.

Západní okrsek je ze všech nejmenší a tvoří ho pouze tři obytné deskové domy. Navazuje 
na nízkou zástavbu rodinných domků v Kobylisích, z východu je ohraničen zeleným pásem 
parku, ve kterém jsou umístěny mateřské školky, koupaliště zbytek areálu Kobyliské střelnice. 
Ta byla do dnešní podoby realizována v roce 1975, zachovala ze z ní však jen část a všechna 
stavení byla stržena. Park má severojižní orientaci a umožňuje také průchod zelení z jižně 
situovaného areálu Akademie věd ČR až do Ďáblického háje na severu. Rozděluje také západní 
a střední okrsek, a je kolmý na centrálně umístěný park.

Centrální okrsek je tvořen rytmicky opakovanými soustavami domů. V severní části jde 
vždy o soubor dvou dlouhých deskových domů v severojižní orientaci, které jsou doplněny 
o areál školy, školky a sportoviště. Tento je opakován celkově třikrát a jeho nejvýchodnější 
část končí až u Ďáblické ulice, která tvoří rozmezí mezi středním a východním okrskem. 
Střední část celého okrsku je věnována parku a klidové zóně, které ho protínají v celé 
jeho délce od východu k západu. Park je přerušen jen ulicí Burešova, ve které se nachází 
jeden bodový věžový dům, který je dominantou parku. V jižní částí středového okrsku se 
nacházejí soubory čtyř deskových bytových domů, které tvoří čtvercové bloky s vnitřním 
prostranstvím. I přes svou délku však toto prostranství úplně neoddělují, ale zpřístupňují jen 

Ďáblice
Realizace
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průchody ve svém parteru. I tak jsou však vnitřní „dvory“ zpestřením jinak méně určeného 
prostoru a přinášejí do sídliště městský ráz známý ze starších čtvrtí. Ke každému bloku také 
náleží areál mateřské školky. Celkem je tento blok opakován ve středním okrsku třikrát. 
Výjimečný je pouze středový blok, který není z jihu uzavřen deskovým domem, ale starší 
zástavbou rodinných domů v ulici Za Střelnicí, které nebyly zdemolovány a tvoří tak kontrast 
k hmotným deskovým domům, které je obklopují. Zcela na jihu středového okrsku se nachází 
centrum celého sídliště se solitérní budovou ubytovny a jedním deskovým domem umístěným 
paralelně se Střelničnou ulicí. Centrum Ládví je tvořeno několika vícepodlažními obchodními 
stavbami, které měly obsáhnout především obchodní středisko a základní služby. Naproti 
nim je lapidární stavba sdružující funkci místní samosprávy, kina, kulturního sálu a knihovny 
rozdělená do dvou kubických domů propojených vyvýšeným a sdíleným parterem.

Na východ od centra se nachází již zmíněné nedemolované rodinné domky, po nichž 
následuje budova ubytovny, dříve také fungující jako obytný dům hotelového charakteru. 
Vysoká, bodová stavba vyniká především originálním pojetím nižších pater, které vystupují 
z blokové hmoty a v kaskádě sestupují až do prvního patra. Rozbíjí tak monolitickou 
hmotu celého domu a zdrobňují měřítko spodních pater. Vyšší patra jsou členěna striktně 
horizontálně lodžiemi s betonovým zábradlím. Dům sází na své monumentální měřítko, 
čitelnou tektonickou stavbu a rytmizaci nižší pater obytnými moduly s balkony. Na vertikální 
působivost domu také sází zdůraznění schodišťové části, která celá prosklená, dělí dům na 
dvě hmotové části v poměru 1:2. Dále na východ navazuje přízemní stavba sdružující služby a 
prostory pro restaurace, na kterou navazuje dlouhý deskový obytný dům, který je jako jediný 
orientovaný podél ulice Štěpničná a není zasazen striktně do klidné zóny dále od dopravy 
jako jiné obytné stavby středového okrsku.

Severní okrsek těsně přiléhá k úpatí kopce Ládví, na jihu je ohraničen Žernoseckou 
ulicí. Na východě přiléhá ke starší zástavbě rodinných domků. V jeho centru se nachází 
základní škola a nákupní dům. Hmotné deskové domy, které jsou typické pro ostatní okrsky 
Sídliště Ďáblice, zde nebyly realizovány. Nahradily je domy bodové, které i díky své lepší 
prostupnosti pro pěší, otevírají sídliště směrem k lesu, který měl sloužit jako hlavní rekreační 
zóna. Urbanisticky se tak povedlo zjemnit okraj sídliště a zvláště ten severní je ukázkovým 
příkladem vložení panelových domů do zeleně. Postup, při kterém byly umisťovány bodové 
věžové domy na okraj sídlišť, se postupem doby stal velmi používaným, především proto, že 
to byla jediná cesta pro prolomení jinak monolitické stěny dlouhých deskových domů. Při 
pohledu zdáli docházelo také k rytmizování siluety sídliště. V severním okrsku, nejklidnější 
zóně Sídliště Ďáblice se také nachází Domov důchodců a gerontologické centrum, což zcela 
odpovídá dobovým trendům odsouvání starých lidí na periferii, byť do poměrně kvalitních 
staveb a klidných míst poblíž zeleně.

Východní okrsek je od zbytku sídliště oddělen nejvíce, především zásluhou velkých 
několikaproudých vozovek ulic Střelničná a Ďáblická. Byl zde realizován soubor čtyř 
deskových obytných domů, které svírají klidné vnitřní prostranství, na jehož okraj je umístěna 
přízemní budova služeb a mateřská školka. Dalším souborem nacházejícím se ve východním 
okrsku je šest bodových věžových domů u ulice Černého. Ty jsou sice umístěny na pohledové 
periferii od Letňan, ale jejich kompozice tomu není přizpůsobena. Od domů umístěných v 
severním okrsku se také liší větším počtem pater a zasazením do prostoru, který zde není 
nijak pojednán a jedná se hluchý meziprostor. Ve východním okrsku se také nachází jediná 
průmyslová zóna umístěná v Sídlišti Ďáblice, jde o několik dílen, které se nacházejí severně 
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od obytných domů a jižně od Ďáblického hřbitova. K dílnám je také umístěna konečná točna 
tramvajových linek dopravně obsluhující sídliště z jihu.

Jediný okrsek, nacházející se ještě jižněji od páteřní komunikace je také odlišný od 
ostatních. Z poloviny jej tvoří stará zástavba rodinných domků v okolí Libeňské vodárenské 
věže, jejíž středem prochází ulice Davídkova, dříve důležitá spojnice této části s Libní. Ve 
stabilním katastru je dnešní ulice Davídkova zakreslena jako hlavní spojení vesnice ďáblice 
s Libní, potažmo celou Prahou. Procházela nedaleko usedlosti Mazanka. Během realizace 
Ďáblického sídliště však zůstalo Davídkově její původní, na sídliště malé měřítko a netvoří 
již žádnou páteřní spojnici. V západní části jižního okrsku je soustředěna výstavba budov 
Akademie věd ČR, na severu doplněná souborem sedmi panelových obytných domů, které 
mají jak menší měřítko, tak i jiné architektonické a konstrukční pojetí, než zbytek sídliště. 
Budovy Akademie věd ČR jsou poplatné době a panelovému stavebnímu systému a jsou 
spíše utilitárního charakteru. Z architektonického ani urbanistického hlediska neaspirují na 
dominanty čtvrtě. Uprostřed areálu navíc zůstal nijak neurčený volný prostor, degradovaný 
technickými stavbami. Areál Akademie věd také zcela pomíjí možnost většího propojení 
Sídliště Ďáblice s přírodní památkou Okrouhlík. Urbanistické napojení na Kobylisy přerušuje 
také budova Generální inspekce Policie ČR, která svou hmotou, uzavřeností a proporcemi 
poukazuje spíše na aroganci moci než na snahu o tvorbu městského prostoru či navázání na 
měřítko areálu Akademie věd, nebo přes ulici se nacházejícího západního okrsku sídliště. Ani 
solitérnost této budovy z ní však díky její orientaci podél Štěpničné ulice nedělá dominantu, 
ale jen velké mocenské gesto nijak nepřispívající urbanistickému celku.

Z architektonického hlediska je Sídliště Ďáblice velmi jednotné. Deskové obytné domy 
jsou pojaty se zvýšeným parterem, který nabízí dostatečný počet nebytových prostorů, které 
však nejsou využity ani v současné době. Na bytových domech, tvořící „bloky“ v jižní části 
středového okrsku se dochovala původní barevnost fasád, která podtrhuje jejich tektoniku a 
stavební materiál. Zdařilá je rytmizace fasády menšími lodžiemi, jejichž zábradlí je vyvedeno 
v kontrastní červenohnědé barvě. Maximálně jednoduché členění fasády a její barevné 
pojetí zvýrazňuje tichou strnulou monumentalitu bytových domů a zároveň posouvá jejich 
estetiku směrem k brutalistickým a modernistickým stavbám využívajícím čisté geometrické 
tvarosloví. Kontrast k této chladné estetice tvoří zelený veřejný prostor, který se nachází v 
celém prostoru Sídliště Ďáblice a zaručuje tak lidské měřítko. Spojením těchto dvou faktorů 
se na sídlišti povedlo vytvořit téměř ideální prostředí modernistických urbanistických vizí. 
Díky vzrostlé zeleni také nedošlo k dramatickému rozšíření plošných parkovišť jako v jiných 
sídlištích, tím zůstala zachována původní kapacita ulic vedoucích do bezprostřední blízkosti 
bytových domů, které jsou klidné a nepřinášejí žádné rušivé elementy spojené s osobní 
dopravou.

Výrazným prvkem ďáblického sídliště je také pojetí střech dlouhých deskových bytových 
domů nacházejících se v severní části středního okrsku. Jindy běžné solitérní budky výtahů 
jsou zde řešeny jejich propojením do velkého celku, který sjednocuje hmotu domů a umocňuje 
jejich čistý tvar i přes její členění vertikálními sloupci lodžií. Bytový dům ve Frýdlantské ulici 
je také zářným příkladem citlivého přístupu k rekonstrukci panelových domů, kdy i přes 
obměnu fasády došlo k zachování barevnosti podtrhující jak sjednocenou fasádu, tak její 
rytmizaci za pomoci částí zábradlí lodžií. Zábradlí lodžií hraje velkou roli ve tvorbě výrazu 
bytových domů na Sídlišti Ďáblice, především proto, že i když z ekonomických důvodů došlo k 
využití skleněného zábradlí, namísto původně plánovaného betonového, bylo vždy doplněno 
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o jeden betonový dílec, který pomáhá právě rytmizaci fasády a tvoří kontrastní prvek. Jde o 
malý detail, který však velmi pomohl celkovému výrazu domů, byť v původních návrzích měl 
být výraz více hmotný s jasným horizontálním členěním fasády.

Realizace Sídliště Ďáblice, zvláště jeho středového okrsku, je příkladem velmi zdařilé 
výstavby dotažené do všech detailů, která velmi době slouží své funkci i v dnešní době. 
Energie architektů věnovaná bytovým domům, které jsou velmi kvalitní a přesahují dobový 
standart, však později chyběla při návrhu areálu Akademie věd, který je nejen v kontextu 
sídliště promarněnou urbanistickou a architektonickou příležitostí. Prostředí vytvořené pro 
obyvatele jej svou kvalitou dalece předčí.
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Bohnice se nacházejí na samotném severním okraji Prahy na pravém břehu Vltavy. Leží na 
rovné terase navazující na skálu, pod kterou se nachází Troja. Jediným vyvýšeným bodem je 
na východě Čimický háj, který pozvolna stoupá k vrchu Ládví. Geografická poloha je značně 
dominantní, protože se jedná o jednu ze tří pražských teras, které bezprostředně navazují 
na Vltavu, zbylými dvěma jsou Vyšehrad a Letná, které mají kromě geografického významu 
i důležitý význam historický. Z krajinářského pohledu jde proto o velmi citlivou lokalitu 
ovlivňující celé vnímání Pražské kotliny.

Podobně důležité jsou Bohnice i z pohledu urbanistického. Zástavba bývalých polí 
razantně proměnila siluetu města. Viditelnost lokality téměř z celého území Prahy ji s 
městem propojuje, byť díky Trojské skále je tato městská část dopravně značně odtržená a 
nenavazuje bezprostředně na jiné čtvrti. Sídliště se díky umístění až na samotné hraně této 
skály stalo nedílnou součástí panoramatu města a jednou z jeho dominant, pohledově vytváří 
bariéru, která uzavírá Prahu na severu, a to i přes snahu architektů o zjemnění díky umístění 
bodových, věžových domů, které prolamují celistvost deskových domů v pozadí.

Z ekonomického hlediska jsou Bohnice plně závislé na pracovních příležitostech mimo své 
území, jde o čistě rezidenční čtvrť, která poskytuje zázemí jak mladým rodinám s dětmi, tak 
seniorům díky domu s pečovatelskou službou. Výjimku tvoří jen nepočetná pracovní místa ve 
službách, především v pedagogice, lékařství a obchodech.

Z politického hlediska spadají Bohnice do Prahy 8, značně nesourodé správní jednotce 
složené jak z historických industriálních čtvrtí, patřícím k širšímu městskému centru, tak 
právě z velkých sídlišť na severu Prahy.

Bohnice
Kontext
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Sídliště Bohnice
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Dnes stojící Sídliště Bohnice navázalo na předchozí výstavbu jen velmi volně. Stará obec 
Bohnice je sice poprvé zmíněna již roku 1158, ale k dnešnímu dni se v Bohnicích ze starších 
budov nachází jen kostel sv. Petra a Pavla (vysvěcen právě onoho roku), Vraných statek 
(Bohnická 36),1 jehož přestavba je dle štítu datována do roku 1777, a další stavby dnes 
používané jako rodinné domy a k tomuto účelu přestavěné. Vraných statek je významnou 
barokní památkou na území Bohnic, proto se roku 1964 stal památkově chráněnou stavbou. 
Je vyveden podle soudobých tendencí barokních staveb v Praze s velmi bohatou štukovou 
výzdobou, zachovanými původními detaily a osově souměrnou kompozicí jednotlivých budov. 
Do dnešní podoby byl statek renovován v 70. letech. Zbylé budovy nemají samy o sobě 
valnou architektonickou hodnotu (především kvůli častým přestavbám, po nichž zůstaly jen 
některé starší prvky), zachovaly si však vesnický ráz s orientací na náves a jí protínající ulici, 
která se dnes jmenuje Bohnická. Samotný statek leží o pár desítek metrů jižněji v dnešní ulici 
U Skalky, tedy na severozápadním okraji sídliště.

Na jihu Bohnic se nachází staré viniční usedlosti, které vznikaly postupem let na viničních 
tratích, které byly zakládány i díky výnosům Karla IV. na většině pražských svahů. Dnes 
zřejmě nejznámější je usedlost Salabka, která je jednou z nejstarších viničních usedlostí v 
Praze vůbec.2 Stavení bylo vybudováno zřejmě kolem roku 1600 a již od té doby fungovalo 
jako letní sídlo. Postupem času se usedlost rozrostla na pět staveb, které byly naposledy 
přestaveny v roce 1900 (přístavba patra na obytný dům). Již v roce 1955 zde byla poprvé 
obnovena vinice, byla však zrušena roku 1968 a poté obnovena až roku 1992, doplnila tak 
vinici sv. Kláry. Památkové ochrany se Salabka dočkala roku 1985. Další starou zástavbou 
sousedící z jihu přímo se sídlištěm je usedlost Na Farkách3 s barokními staveními, která je 
dnes opuštěná. Dříve tato usedlost náležela bohnické faře. Na západ od sídliště se nacházela 
i usedlost Bendovka založená kolem roku 1805, byla obývána do první poloviny 20. století. 
Dnes z ní zůstaly jen ruiny na pozemku Botanické zahrady. Až do stavby sídliště šlo o samotu, 
dnes ji připomíná hlavně stejnojmenný pramen.4

Lokalita dnešních Bohnic začala být spojována s větší výstavbou již koncem 19. století, kdy 
začaly úřady klást větší důraz na definování územního plánu a především na dopravu ve městě 
a do města. I tyto návrhy cest ovlivnily budoucí umístění sídlišť. Kvůli uvažovanému sídlišti na 
sever od Prahy byla zbořena např. usedlost na Stírce. Úvahy o obytné čtvrti však byly opuštěny 
po rozhodnutí o výstavbě psychiatrické léčebny. Ta byla do této lokality umístěna především 
kvůli klidné poloze za městem, avšak stále dobré dopravní dostupnosti. Její koncepce počítala 

1 Více viz LAŠTOVKOVÁ, Barbora, KOŤÁTKO, Jiří: Pražské usedlosti; Libri, Praha 2002, s. 329.
2 LAŠTOVKOVÁ, Barbora, KOŤÁTKO, Jiří: Pražské usedlosti; Libri, Praha 2002, s. 257 nebo také katalog k 
výstavě KOL.: Pražské usedlosti II; Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Praha 2006, s. 122.
3 LAŠTOVKOVÁ, Barbora, KOŤÁTKO, Jiří: Pražské usedlosti; Libri, Praha 2002, s. 196 nebo také katalog k 
výstavě KOL.: Pražské usedlosti II; Útvar rozvoje hlavního města Prahy, Praha 2006, s. 119.
4 LAŠTOVKOVÁ, Barbora, KOŤÁTKO, Jiří: Pražské usedlosti; Libri, Praha 2002, s. 30.
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s rozptýlením jednotlivých pavilonů po rozsáhlém areálu pojednaném jako uzavřený park a 
celý komplex byl umístěn na východ od starých Bohnic, tedy do obory, která se nacházela 
za kostelem sv. Petra a Pavla. Výstavba léčebny započala roku 1906 podle návrhu Václava 
Roštlapila. Dokončena byla již roku 1911 a stala se největším ústavem pro duševně choré v 
tehdejším mocnářství. Celý areál je orientován podle středové osy směrem na severovýchod 
od hlavní budovy, která má monumentální, byť nezdobné průčelí a pro Roštlapila typickou 
mansardovou střechu. Na středové ose je ještě umístěn kostel sv. Václava s modernisticky 
pojatým prosklením věže a další hlavní budovy léčebny. Takto zvolená kompozice je značně 
dynamická a navozuje zamýšlené zdání zahrady a parku. Od výše popsané centrální osy se 
symetricky odklánějí další dvě diagonální, podél nichž jsou rozmístěny další pavilony. Použitím 
těchto os docílil Roštlapil rozčlenění areálu do menších celků, do kterých pak víceméně 
volně doplňoval další stavby pavilonů, vždy obklopené zelení a s velkými rozestupy od sebe. 
Technické stavby a obytné domy pro zaměstnance zasadil také do parku, avšak do jeho 
severní části. Celá léčebna je odsazena od potenciálně lukrativních parcel na hraně svahu 
spadajícího do Troje.

Právě realizace bohnické léčebny byla zcela zásadní pro následující vývoj čtvrti, přičleněné 
k Praze až roku 1922. Jednoznačně určila její omezení ze severu a také orientaci její hlavní 
třídy – Lodžské ulice, která je však vůči ose léčebny posunuta více na západ a nenavazuje na 
ni. Z východu pak bylo budoucí sídliště omezeno historickou cestou z Kobylis přes Šutku do 
Čimic a Čimickým hájem. Ze západu se sídliště mohlo volně rozšířit až na samou hranu skal 
na Vltavou a poskytnout tak výhled na suchdolský svah na protějším břehu.
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Soutěž na Sídliště Bohnice byla vypsána od března do září 1964 a zúčastnilo se jí celkem 35 
návrhů. V porotě zasedli mimo jiné Václav Krch, Jiří Hrůza či Jaroslav Fragner, kteří udělili tři 
ceny a doporučili k realizaci vítězný návrh, byť k němu měli množství výhrad, o čemž svědčí 
i snížení finanční odměny.

O soutěži vyšel nepříliš obsáhlý článek v časopise Architektura ČSSR 4/1965 a urbanistické 
řešení vítězného návrhu se později objevilo jako exemplární příklad v publikaci Statě z 
kompozice obytných souborů.1 I přes svou kvalitu se soutěž na Bohnice nedočkala širší 
veřejné reflexe. Pravděpodobně i kvůli emigraci jejího vítěze Milana Jarolíma po okupaci v 
roce 1968.

Zadání bylo odpovídající zaměření soutěže, která měla být pouze ideová a ukázat na 
nové tendence urbanistické tvorby. V jejím zadání totiž bylo výslovně řečeno, že nemusí být 
využito soudobých panelových sestav ani typizovaných domů. Bohnice měly být pojaty jako 
výstavní čtvrť a pointa celého Severního Města. O tomto zaměření vypovídá i deklarované 
partnerství a spolupráce s Polskem, která se však nakonec projevila jen v místním pojmenování 
(Kulturní dům Krakov, názvy ulic ad.) a nijak se nepodepsala např. na spolupráci architektů či 
stavebních firem. Nevídanou volnost dostali architekti také v zadání počtu bytů, které bylo 
většinou striktně určeno, v případě Bohnic to bylo 10 500 až 16 000 bytů. Kromě bydlení se 
měl v Bohnicích nacházet i kampus Přírodovědecké fakulty (v jihovýchodní části) a severní 
část tehdy ještě neexistující Botanické zahrady.

Těžištěm vítězného soutěžního návrhu byly čtyři „větrníky“ – soubory deskových domů 
poskládaných do tvaru kříže v přísné orientaci na světové strany. Severovýchodní a jihozápadní 
byly tvořeny čtyřmi domy, zbylé dva jen třemi. Do jejich středu byly umístěny stavby občanské 
vybavenosti, např. obchodní centra, poliklinika či prostory pro kulturu. „Větrníky“ měly 
být tvořeny deskovými domy o dvanácti podlažích využívající v té době běžnou panelovou 
sestavu T08b. V těchto obytných domech měly být umístěny byty o výměře užitné plochy 
maximálně 62 m2, což odpovídalo dobovým požadavkům na standard bydlení. Celkem měly 
domy pojmout na 11 000 bytů pro 30 tisíc obyvatel. Avšak, jak podotýká Ivo Oberstein, 
„větrníky“ nikdy nemohly mít takovou kapacitu a šlo pravděpodobně o výpočetní chybu, což 
potvrzují i úpravy provedené již v projektu, který následoval.2

Již v soutěžním návrhu byla dopravní obslužnost zamýšlena tak, aby spojila Bohnice jak se 
sídlištěm v Kobylisích (a přes něj s dalšími plánovanými sídlišti Severního Města), tak estakádou 
a následným mostem přes Císařský ostrov s Podbabou. Tento hlavní tah byl umístěn na jih od 
„větrníků“, ke kterým byla vedena jedna čtyřproudá ulice vedená směrem k severu a rozdělující 
bohnické sídliště na západní a východní polovinu. Z východu mělo být sídliště ohraničeno 

1 KRÁSNÝ, Jan: Statě z kompozice obytných souborů; SNTL, Praha 1979, s. 145.
2 V rozhovoru pro Earch ze dne 1. 4. 2004: http://www.earch.cz/cs/rozhovor-s-ivo-obersteinem.
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tahem na Čimice, ze kterého odbočovala další velkokapacitní komunikace směrem na západ 
ohraničující Bohnice od severu a protínající dva severně umístěné „větrníky“. Středová silnice 
měla být překlenuta nákupním centrem a provoz se tak měl rozdělit do různých úrovní, 
pozemní, která patřila autům, a nadzemní, kde měli volný prostor k pohybu chodci. Při návrhu 
silničních tahů došlo k vytvoření jak rastru velkokapacitních ulic, ze kterých byla individuální 
doprava vedena menšími ulicemi k jednotlivým domům, tak smyčky, po které měla být vedena 
hromadná tramvajová doprava zajišťující spojení s centrem Prahy přes Kobylisy. Tramvajová 
doprava měla dokonce vést na samostatném, nad silnice vyvýšeném tělese po středové 
ose sídliště. Tento návrh dopravního inženýra Jiřího Schwallera byl první svého druhu na 
našem území a později se jím inspirovali i další architekti při tvorbě návrhů svých sídlišť.3 
Jasným vymezením dopravy měl vzniknout velký volný prostor, který měl sloužit k rekreaci 
či volnočasovým aktivitám. Tento prostor měl navázat na Čimický háj a stráně svažující se 
jak do Troji, tak směrem k Suchdolu. Zároveň také splňoval dobové požadavky a hygienické 
normy, zejména v oblasti oslunění bytů. Jednotlivé domy byly v prostoru tak vzdálené, že k 
zastínění nemohlo dojít.

Návrh Milana Jarolíma byl vybrán především pro jeho práci s volným prostorem, schopností 
umístit velký počet obyvatel na malé území a následně jim zajistit veškerou občanskou 
vybavenost v optimální blízkosti. Projekt také ideálně zapadal do dobových tezí o obytných 
okrscích a samostatně fungujících čtvrtí, které razil např. Karel Honzík nebo ruští architekti a 
urbanisté, dokonce se dotýkal i idee domurbie, jak poznamenává porota ve svém zdůvodnění, 
který opět razil Karel Honzík.4 Nepočítal však s téměř žádnou kapacitou pro práci, byl 
navržen jen pro bydlení, volný čas a vysokoškolský kampus. I přes zkušenosti s předchozí 
velkou výstavbou na území Pankráce5 či Malešic6 byl projekt Severního Města prvním z 
řady nových sídlišť na zelené louce s nutností vybudovat vše zcela od základu a nemožností 
navázat na existující či již dříve vyprojektovanou infrastrukturu (např. kanalizaci, elektrické 
vedení apod.), který vznikal na území Prahy, což se projevilo v nové struktuře výstavby jeho 
částí, tedy i v Bohnicích.

Soutěžní návrh také počítal s demolicí Starých Bohnic a absolutně ignoroval urbanismus 
Psychiatrické nemocnice Bohnice, byť vycházel z podobných premis umístění staveb do zeleně. 
Hlavní severojižní osa léčebny nijak nenavazuje na osy sídliště a hlavní budovy ředitelství a 
kostela tvoří dominanty opět jen v areálu léčebny, ale nemají žádný větší dopad na sídliště, 
jsou od něj odtrženy volně komponovaným pásem neurčeného prostoru. Architekt si velmi 
dobře uvědomoval ohromné měřítko a počet obyvatel, který odpovídá menšímu krajskému 
městu. I díky tomu mohl návrh pojmout tak radikálně a zcela novátorsky, na našem území 
jedinečně.

3 Např. Ivo Oberstein a jeho tým při práci na koncepci Jižního Města, kde se původně nepočítalo s metrem, 
ale právě s rychlodráhou vedenou na vyvýšené konstrukci.
4 Domurbie je dům, který poskytuje svým obyvatelům všechny vymoženosti města pod jednou střechou 
a je po této stránce soběstačný. Je paralelou k Le Corbusierovým Le Unitée de Habitation, která tuto ideu 
převedla do reality na několika místech (Marseilles, Berlín) a ukázala tak limity tohoto směřování.
5 Výstavba sídliště Pankrác I a Pankrác II navázala na prvorepublikovou výstavbu „Zelená Liška“ od Antonína 
Černého, který ji koncipoval jako funkcionalistické řádkové sídliště. Dnes je tato část vymezena trojúhelníkem 
ulic Budějovická, Na Strži a Olbrachtova.
6 Sídliště Malešice vznikalo podle návrhu Františka Fialy od roku 1956. Jako jedno z mála pražských sídlišť 
zachovává původní výstavbu rodinných domků již ve svém prvním návrhu a velmi zdařile se začleňuje i do 
okolního terénu.
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Návrh Jindřicha Kriseho, který se umístil druhý, také využíval lapidární urbanistické 
koncepce. Bydlení soustředil do dvou okrsků, které připomínají kolektivní dům Václava 
Hilského a Evžena Linharta v Litvínově, ovšem ve značně zvětšeném měřítku a s absentující 
střední částí ve stejné výšce zástavby jako křídla. Krise a jeho kolektiv do středu umístil nižší 
domy sdružující služby. V okolí těchto souborů byly umístěny školky a parkoviště. Areál 
vysoké školy se nacházel na jižní hraně Trojského svahu, v kontrastu s odsazením obytné části 
co nejvíce na sever. Právě toto řešení, které značně zjemnilo vzhled sídliště směrem z centra, 
bylo porotou vyzvednuto jako hlavní deviza projektu. Citlivost ke svému okolí projevil Krise 
i v zachování Starých Bohnic a navázáním na osu léčebny, byť v intimnějším, pěším měřítku. 
Tato osa vedla k zamýšlenému centru celé nové čtvrti, které bylo umístěno na jihu, avšak v 
dostatečné vzdálenosti od hrany svahu do Troje. Další pozoruhodností návrhu je umístění 
kolonie rodinných domků a věžových bytových staveb na severozápadní okraj sídliště. Lze 
zde najít paralelu s realizovaným projektem, který toto území pojednal podobně.

Na třetím místě skončil projekt kolektivu vedeného Míťou Hejdukem a Milanem 
Míškem. Tento projekt je ze všech nejvelkorysejší v pojetí celého území. Jako jediný totiž 
zastavuje i území dnešní Botanické zahrady, a to kolonií rodinných domků. Ty jsou také 
umístěny na západní straně sídliště. Celý návrh pak připomíná syntézu tezí pásového města 
a megastruktur. Především pro své natažení podél dopravního tahu z Kobylis do Suchdola a 
silnou propojeností zastavěných ploch systémem ramp a nadzemních ulic pro pěší. Také jako 
jeden z mála akcentuje centrum čtvrti výškovými stavbami mrakodrapového charakteru, 
zatímco obytné domy nechává v nižších výškových hladinách. Jako jediný z oceněných návrhů 
umisťuje blíže k centru sportoviště a školy, zbylé projekty je umisťují do klidnějších částí 
na periferii čtvrtě. Silně je také akcentováno propojení s Čimicemi, na jejichž území umístili 
autoři projektu celou čtvrtinu obytných domů a sídliště tak více přiblížili Čimickému háji. 
Zajímavostí je také zpracování vysokoškolského kampusu jak na jihovýchod Bohnic, tak do 
Pelc-Tyrolky, kudy je veden i jeden z hlavních tahů.

Soutěž přinesla řadu netradičních řešení, jejichž paralely probleskují všemi následujícími 
soutěžemi na nové velké obytné čtvrti, především pak na Jižním Městě a Jihozápadním Městě. 
Je velká škoda, že se celá soutěž nedočkala širší publikace a na rozdíl např. od Ďáblic takřka 
zapadla a nebyla reflektována ani ve své době.
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Při popisu projektu vycházím především z osobního rozhovoru s ing. arch. Petrem 
Frolíkem, který pracoval v ateliéru ETA během realizace Sídliště Bohnice, vytvořil například 
dispozice bytů.

Na samotném projektu, podle kterého mělo být Sídliště Bohnice postaveno, pracoval 
ateliér ETA, vedený ing. arch. Václavem Havránkem, autor soutěžního návrhu Milan Jarolím 
se na něm po své emigraci nijak nepodílel. Kvůli dlouhotrvajícím neshodám mezi architekty, 
dodavatelskými firmami a investorem docházelo k četným změnám a překreslováním 
projektu. Z původního soutěžního návrhu proto zůstal zachován jen základní koncept, a to 
ve značně ochuzené podobě, za to doplněný řadou dalších bytových a rodinných domů, které 
jeho urbanistickou čistotu dále narušily. Došlo také ke změně požadavků na počet bytů. Ve 
finální verzi projektu je uvedeno 9 920 jednotek pro zhruba 33 tisíc obyvatel.

Třecí plochou s dodavateli byl především stavební systém, ze kterého mělo být sídliště 
vybudováno. Původní plány totiž počítaly s letitou, ale osvědčenou sestavou T08b, která 
byla zavedená, a proto pro stavební firmy přijatelnější. Václav Havránek naopak trval na 
novém stavebním panelovém systému pojmenovaném VVÚ-ETA,1 jehož byl spoluautorem. 
Ten umožňoval architektům větší variabilitu, co se dispozic budov týče. Ateliér ETA také 
prosazoval co největší využití monolitického betonu, především na budovách služeb. Panelová 
soustava si žádala mnoho kompromisů a nevyhovovala zdaleka všem požadavkům na stavby 
jako nákupní střediska či polikliniku. Po dlouhých diskusích, které probíhaly ještě v době 
stavby sídliště, byl prosazen stavební systém VVÚ-ETA. Toto rozhodnutí však padlo až po 
vyprojektování a v průběhu realizace první, severovýchodní části sídliště, která byla řešena 
původně navrženým systémem T08b. Tato část je specifická také tím, že měla jiného investora 
než zbytek sídliště. Byl jím letňanský Letov a byty byly zamýšleny pro jeho zaměstnance. Další 
odchylkou, z pohledu Bohnic, bylo využití dánského stavebního systému Larsen-Nielsen a to 
při stavbě budov, které byly vyprojektovány jako jedny z posledních a to na jihovýchodním 
konci sídliště.

Budovy služeb měly být podle architektů pojaty autorsky, právě s využitím monolitického 
betonu. K tomu však došlo jen z části, již ve fázi projektu byl totiž monolitický beton vyměněn 
za typizovaný panelový systém. Tato změna se týkala jak obchodních center, tak hotelového 
domu, a dokonce i polikliniky. Budovy školek a škol byly převzaty podle typových vzorů bez 
úprav. Konstrukci z monolitického betonu si zachovaly jen dva bytové domy, které jsou zcela 
unikátní v kontextu Bohnic a velmi netradiční také v kontextu dobové výstavby v celých 
Čechách, byť vzniklo několik podobně koncipovaných domů.2

1 Název je zkratkou Výzkumný vědecký ústav a jména architektonického ateliéru ETA a prozrazuje tak 
místo vzniku nového systému.
2 Nejblíže obytný dům na Proseku v ulici Prosecká.

Bohnice
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Z estetického hlediska měly být využity lapidární pravoúhlé tvary ukazující na čistotu 
a kvalitu proporcí. Dělení fasád bytových domů mělo být horizontální, pásy lodžií, jejichž 
zábradlí mělo být betonové, měly protínat celou délku domu. Vertikální členění fasád bylo 
zcela potlačeno. Tato estetika se již osvědčila dříve např. na Sídlišti Novodvorská,3 kde je 
oceňována i dnes pro svou jednoduchost, čitelnou tektoniku a eleganci.

Zvláštností bohnického sídliště je poměrně velký počet vyprojektovaných a následně 
realizovaných rodinných domků, které byly původně projektovány jako zděné, ale opět došlo 
ke změně směrem k panelovým systémům. Projekt počítal se 146 domky.

Z urbanistického hlediska došlo k zásadním změnám. V prvních verzích projektu se počítalo 
s demolicí staré zástavby v Bohnicích, ostatně tak to zamýšlel soutěžní návrh. Nakonec byly 
Staré Bohnice zachovány, tím se však razantně změnila celá situace na severním okraji sídliště.

Hlavní uliční síť zůstala zachována podle soutěžního návrhu a tvořila středovou osu, na 
kterou ze severu navazovala osa východozápadní. Z východu byla oblast sídliště uzavřena 
tahem na Čimice. Změnám v projektech však podlehlo napojení právě Čimické ulice 
s Lodžkou ulicí, to mělo být původně přímé, ale kvůli změně projektu bytových domů v 
severovýchodním cípu muselo být vedeno zatáčkou a k napojení došlo až u psychiatrické 
léčebny. Tím se zásadně narušila východozápadní osa a její prospekt, který i v projektech 
počítal s rafinovanými průhledy skrze obchodní centra vyzdvižená nad úroveň vozovek.

Z hlediska veřejné dopravy došlo ke změně tramvajové smyčky, neměla již vést na 
vyzdvižené konstrukci nad vozovkou, ale na středovém pruhu vozovky, v dalších verzích 
projektu však byla tramvajová doprava v Bohnicích zcela zrušena. V jedné z verzí se dokonce 
počítalo s metrem, avšak i toto řešení bylo zakrátko změněno a Bohnice tak zůstaly v 
projektech odkázány jen na autobusovou a automobilovou dopravu.

Projekt se snažil velkokapacitní vozovky pro automobilovou dopravu dostat co nejdále od 
obytných budov či škol, k nim ji zajišťovaly jen  zklidněné a zpomalené ulice. Parkování bylo 
projektováno jako podzemní pod obytnými domy nebo v parkovacích domech v blízkosti 
bytů. I v této oblasti docházelo k velkým diskusím především se stavebními firmami, které 
poukazovaly na náročnost podzemních staveb a jejich nevýhodnost.4 Proto se již v projektech 
změnila koncepce na velká plošná povrchová parkoviště, narušující zelené pásy, které měly 
oddělovat bytové domy od dopravního ruchu.

Nejradikálnější změnu, jak urbanistickou, tak architektonickou, však doznaly „větrníky“. 
Čisté, geometrické a až brutalistické útvary ze soutěžního návrhu byly v průběhu projektových 
prací osekány a přizpůsobeny novým požadavkům. Zůstala sice zachována původní idea 
dvanáctipodlažních obytných domů sevřených do kříže s budovou služeb umístěnou v jeho 
těžišti, avšak délka jednotlivých domů byla značně pozměněna, takže došlo k citelnému 
narušení proporcí a kompoziční harmonie. Za změnou stál opět především tlak investorů, 
kterým přišla výška budov neekonomická, a stavebních firem, které odmítaly tak vysoké 

3 Byť bylo vystavěno za pomoci panelového sytému T08b. Autorem realizace je Aleš Bořkovec a Vladimíř 
Ježek. Zmíněné betonové zábradlí lodžií však není realizováno na všech domech.
4 Podzemní stavby garážového a dopravního charakteru totiž spadaly do stejné kolonky jako jiné dopravní 
stavby, neboť byly finančně náročnější a firmám se proto ekonomicky nevyplácelo je realizovat.
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budovy stavět kvůli jejich technické náročnosti. V rámci kompromisu tak došlo k jejich zkrácení. 
Kuriózní v tomto kontextu je snížení východní části deskového domu v ulici Zhořelecká: 
místo dvanácti podlaží ve zbytku tohoto domu bylo vyprojektováno jen osm podlaží, a to 
kvůli požadavkům útvaru Hlavního architekta města Prahy, který vedl Jiří Voženílek. Udaným 
důvodem bylo zaclonění věže kostela sv. Petra a Pavla ve Starých Bohnicích při pohledu z 
Nebozízku, kam chodil Jiří Voženílek na skleničku vína.5

Čistá koncepce původních „větrníků“ byla také narušena umístěním dalších domů, 
které si vynutil investor, aby byl naplněn požadavek počtu obyvatel a bytů. Návrh domů, 
koncipovaných jako věžové, sklidil kritiku od stavebních firem, především z důvodu, že realizace 
deskových domů je jednodušší, a také proto, že tyto věžové domy byly sice projektovány z 
prefabrikovaných panelů soustavy VVÚ-ETA, ale byly zcela atypické. Architekti z kanceláře 
ETA tyto domy obhájili ve všech projektech a rozmístili je po okrajích sídliště tak, aby tyto 
domy zjemnily jeho hranu při pohledu z centra Prahy a zároveň neuzavřely průchodnost 
volného prostoru pro obyvatele „větrníků“ do okolní zeleně.

První verze projektu počítaly s velmi pestrou občanskou vybaveností. Šlo především o 
školky a školy,6 obchodní domy a hřiště, které byly rovnoměrně rozmístěny v každém ze čtyř 
obytných okrsků bohnického sídliště. Kompozičně byly tyto stavby již v projektech řešeny tak, 
že školky se nacházely v klidných částech mezi obytnými domy a samotné školy na okrajích 
jednotlivých okrsků, tedy tak, aby nekonkurovaly „městskému“ centru. Toto centrum, těžiště 
Bohnic a architektonický středobod, mělo vzniknout v okolí kulturního domu Krakov, kam 
ateliér ETA umístil bazén, kino, hotelový dům a v blízkosti také polikliniku. Z těchto plánů se 
však postupně ustupovalo a realizace se dočkala jen velmi úsporná a osekaná varianta, a to 
kvůli seškrtání rozpočtu, který postihl i kapitolu umění.

5 K návratu zpět na dvanáct podlaží nedošlo ani po jeho odchodu z této pozice v roce 1971.
6 Z důvodu obydlení sídliště mladšími rodinami.
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Sídliště Bohnice bylo realizováno v letech 1972–1980 podle návrhu Václava Havránka z 
ateliéru ETA. Celkem bylo dostavěno 9 567 bytů a 146 rodinných domů pro zamýšlených 33 
000 obyvatel, kteří mohli využívat na svou dobu rozsáhlou síť přidružených služeb. Podle 
evidence obyvatel z roku 2011 žije dnes na katastrálním území Bohnic 17 271 obyvatel, což 
odpovídá hustotě zalidnění 3 707 obyvatel na km2.1 Tyto údaje ukazují na velmi podprůměrnou 
hustotu zalidnění, která neodpovídá původním odhadům ani požadavkům investora. Část 
sídliště se však nachází i na katastrálním území Troje, proto jsou uvedené informace jen 
ilustrační.

Z urbanistického hlediska je sídliště Bohnice rozděleno do dvou velkých okrsků – 
východního, který je ohraničen ulicemi K Pazderkám, Lodžská a Čimická a přimyká se k dříve 
vybudované psychiatrické léčebně, a západního, který je ohraničen ulicemi K Pazderkám, 
Lodžská a ze severu Starými Bohnicemi. Toto rozdělení zcela odpovídalo urbanistickým 
tendencím své doby a bylo obsaženo již v soutěžním návrhu. Zajišťovalo totiž přehledné 
dělení sídliště, jednoduchou výstavbu potřebné infrastruktury a sítí i požadavek na kapacitu 
ulic pro auta a hromadnou dopravu. Umožnilo také rozmístění zastávek v požadované dochůzí 
vzdálenosti z jakéhokoliv bytu sídliště. I v dnešní podobě je proto sídliště dobře dopravně 
obsloužené, byť jen směrem na Kobylisy, neboť estakáda do Troje a most přes Císařskou 
louku nebyly realizovány.

Středem sídliště vede široká, čtyřproudá silnice (ulice Lodžská), ze které jsou bočními, 
klidnějšími ulicemi přiváděna auta k jednotlivým domům s pozemními plošnými parkovišti v 
jejich blízkosti. Tento systém měl umožnit jak dobrou dopravní obslužnost bydlení, tak také 
relativní klid v jeho okolí, neboť dobře izoloval od ulic s velkou dopravní frekvencí. Kapacita 
parkovišť však nevyhovuje dnešním požadavkům, proto auta obsadila mnoho prostoru dříve 
určeného k jiným funkcím. Prostor před obytnými domy, který měl zeleným pásem oddělovat 
bydlení od dopravy, se změnil v zabetonovanou plochu přivádějící dopravu, byť individuální, 
přímo k domům a tím narušil jejich plánované zasazení do zeleně. Ta se proto omezuje jen 
na užší pruh mezi chodníkem a samotným domem. Výjimkou je okolí školek a některých 
bodových věžových domů, kde je zeleň řešena více koncepčně a je doplněna o dětská hřiště. 
Do těchto klidových zón, či prostor, které jsou využívány především dětmi, doprava téměř 
nevstupuje.

Veřejná doprava je vedena ke všem čtyřem okrskovým centrům, je jednoduše dostupná, 
přehledná. Zajišťují ji autobusy, kolejová doprava nebyla realizována. Konečné zastávky 
autobusů Sídliště Bohnice a Poliklinika Mazurská jsou řešeny zcela obyčejnými smyčkami, 
které však narušují prostor zamýšlený jako centrum. Točny v něm totiž jen zabírají místo, 
které nevytváří náměstí nebo jinak definovaný městský prostor, takže kromě dopravní 

1 Počet obyvatel na ostatních sídlištích Severního Města je: Prosek 17 167 obyv. (hustota zalidnění 10 244 
ob/km2), Střížkov 13 987 obyv. (6 890 ob/km2).

Bohnice
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obslužnosti pro lokalitu nemají větší urbanistický význam a hodnotu.

Koncepce „větrníků“ pocházející již ze soutěžního návrhu zůstala při realizaci zachována 
také v osekané formě. Nejblíže původní ideji se realizace přiblížila v ulici Lodžská v okolí 
nákupního centra Odra. „Větrník“ byl realizován celý, je tvořen čtyřmi obytnými domy. 
Dům mezi ulicemi Lodžská a Poznaňská je jako jediný dokonce na severní straně doplněn o 
podzemní parkoviště, jak bylo naplánováno. Střecha parkoviště však není podle původního 
záměru pokryta zelení, ale nachází se na ní jen další úroveň parkoviště, protože kapacita 
původního parkoviště byla nedostatečná.

Jednou z realizovaných staveb monolitického betonu je bytový dům v ulici Hlivická, který 
je postaven kolmo k hlavní ose Lodžské ulice. Jde o nepodsklepený objekt a právě tento 
fakt se podepsal na celém domě. Bytový dům v Hlivické ulici je totiž krásným příkladem 
výstavby sedmdesátých let s řadou paralel jak v Čechách, a hlavně v Evropě, kde se podobné 
domy stavěly jako státní investice, především jako experimentální bydlení či bydlení sociální. 
Fasáda není členěna jednotlivými okny, ale jejich pásy. Dům je rozdělen na dva objekty, jižní a 
severní. Objekty jsou vzájemně propojeny tubusy chodeb, které navazují na podlaží bez bytů. 
Na těchto podlažích byly umístěny prostory nahrazující sklepy a jiné užitkové prostory. Na 
severním konci jižního objektu se nachází schodiště, které je zřetelně viditelné i na fasádě a 
vytváří dojem schodišťové věže. Estetické a architektonické ztvárnění domu je velmi čisté, 
minimalistické až brutalistické. Paralely lze nalézt např. ve výstavbě v Londýně, především u 
známých realizací jako Robin Hood Gardens či Threllic Tower, které také využívají členění 
fasády dlouhými horizontálními pruhy oken, balkonů či lodžií s jasně rozpoznatelnými 
„ulicemi“, které jsou umístěny uvnitř domů. V neposlední řadě jde také o estetické zvýraznění 
vertikální komunikace uvnitř budov, v  anglických paralelách oddělením do samostatných 
objektů spojených s bytovým domem koridory, či v domě v Hlivické ulici zcela jinak pojatým 
členěním a perforováním zdi okenními otvory.

Velmi zajímavým počinem je také obchodní dům Odra, který je položen přes Lodžskou 
ulici. Při průjezdu autem působí majestátním dojmem. Vytváří kontrast k vysokým deskovým 
obytným domům, jelikož je nízký, plochý a na své rozměry poměrně vzdušný, i díky tomu, 
že jde de facto o dva objekty spojené tubusy chodeb, které zanechávají velký vnitřní prostor 
nad vozovkou. Pocitu vzdušnosti napomáhá i jasné horizontální dělení na patra – přízemí je 
odlehčené sloupy a odstoupené od vozovky, a první patro má výrazné rampy pro chodce, 
tvořící z východní strany jakousi paralelu ke galerii. I v tomto unikátním obchodním domě 
můžeme nalézt prvky brutalismu: již zmíněné rampy, jasné tektonické dělení a snahu o 
oddělení dopravní a obchodní funkce do jiných pater. Tyto prvky později převzaly i jiné, 
podobně koncipované stavby.2

Severovýchodní „větrník“ tvoří deskový bytový dům v ulici Katovická. K domu na jeho 
jižní straně přiléhá přízemní budova, která je věnován službám a dnes se v ní nachází např. 
restaurace. Bytový dům v Katovické ulici je předobrazem celé řady dalších domů, především 
obdobných na sídlišti Bohnice, Petrovice či Jižním Městě. Na jižní fasádu jsou umístěny pásy 
lodžií, severní fasáda je monotónně rytmizována pouze okny sdruženými po třech, která i v 
tomto případě prozrazují celá patra věnovaná nebytovým prostorům, jelikož ani tento dům 

2 Viditelný je princip přemosťování dopravních komunikací např. na Jižním Městě, ať už v celku kolem stanice 
metra Háje, či v okolí ulice Opatovská.
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není podsklepen a je realizován na pilotech.

Poslední stavbou „větrníku“ je bytový dům v ulici Vratislavská. Opět je asymetricky rozdělen 
na jižní a severní část. Schodiště, umístěné zhruba do dvou třetin délky domu, je prosklené a 
tvoří kontrast k fasádě. Ta je na východní straně značně rytmizována. Střídají se na ní bloky 
oken uskupené do tvaru čtverce a dvěma sloupy lodžií. Lodžie jsou také umístěny na každé 
čtvrté podlaží. Toto dělení fasády je v kontextu dobových domů velmi netradiční a přináší 
novou estetickou kvalitu, kdy lze opět nalézt paralely jak s výše zmiňovanými brutalistickými 
architektonickými díly, tak i např. na Le Corbusierovými slavnými Unite d’habitation.3 Na 
západní straně je dům pojat více tradičně. Stěny s okny jsou doplněny vždy dvěmi sloupci 
lodžií, avšak horizontální členění zcela chybí.

Jak již bylo naznačeno, severovýchodní „větrník“ lze považovat za nejbližší k ideám architektů 
a je nejméně zasažen požadavky stavebních firem. Jeho nespornou architektonickou kvalitu 
a jedinečnost však sráží současný ne příliš dobrý stav obchodního centra Odra, povrchová 
parkoviště, která ukrojila ze zeleně a všeobecného volného nezabetonovaného prostoru, a 
také rekonstrukce bytových domů, které je sice zachránily po technické stránce, ale zahalily 
domy do duhových barviček a tvarů, které ne zcela reflektují tektoniku stavby, která zároveň 
však byl jejich největší estetickou silou. Z pohledu z většího měřítka také celkovému dojmu 
uškodila změna vedení Lodžské ulice, která v realizaci tvoří oblouk místo projektované 
přímky. Ubírá tak průjezdu pod obchodním centrem Odra monumentalitu a určitou dávku 
teatrálnosti, která by severovýchodní „větrník“ posunula k větším kvalitám a snad i lepšímu 
pochopení celkové koncepce.

Patrně nejvíce se původní koncepci vzdálil severozápadní „větrník“. Nachází se zde sice 
vůbec nejdelší panelový dům v České republice, ale celkově je měřítko značně neurčité, a 
proto i celá soudržnost „větrníku“ jako urbanistického celku pokulhává. Ulice Zhořelecká 
nedosahuje měřítek Lodžské, která se jeví až jako velkoměstská třída, i díky nízké zástavbě 
Starých Bohnic na její severní straně. Kvůli umístění točny konečné autobusů je obchodní 
středisko vysunuto dále na jih a rozhodně nemá měřítko ani kvalitu místního centra. Veřejný 
prostor je dále značně rozbit řadou povrchových parkovišť, která také zabrala zelený pruh 
oddělující obytný dům ve Zhořelecké ulici od silnice. Teto dům je typickým příkladem 
panelového domu: dlouhý, nijak nečleněný a monotónní. Jeho severní fasáda je tvořena zdí 
prolomenou otvory oken, jižní fasáda je rytmizována sloupci lodžií. V přízemí se nacházejí 
nebytové prostory, které dům spíše oddělují od ulice, než aby se otevřely. Tyto nedostatky 
jsou však platné až z dnešního pohledu, v dobách absence soukromých služeb zkrátka 
takových prostor nebylo potřeba.

Za severozápadním „větrníkem“ se však nachází soubor menších věžových obytných domů 
a rodinné domy. Až zde vynikne původní záměr umístit byty co nejvíce do zeleně a oddělit je 
od dopravního ruchu, byť ne v tak monumentálním, až kolosálním měřítku jako u původních 
„větrníků“. Především domy v okolí ulice Dolákova nabízejí velmi klidné, kvalitní prostředí 
obytné čtvrti. Zcela ojedinělý je i sousední soubor rodinných domů. Tyto přízemní řadové 
objekty jsou umístěny zejména kolem ulice Eledrova. Jde o přízemní domy s předzahrádkou, 
která je odděluje od ulice a vytváří intimní prostředí. Zároveň jsou však vystavěny v těsné 
blízkosti, nevytvářejí tedy tak rozbředlý prostor jako dnešní sídliště, ale kompaktní uliční 

3 Zde ovšem jen paralely vizuální, nikoliv programové a funkční.
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linii. Jednotícím prvkem je i provedení fasády v režné cihle, byť jde o panelovou konstrukci. 
Tvarově jsou domy velmi čisté, až lapidárně jednoduché. Svou architektonickou a urbanistickou 
kvalitou obstojí ve srovnání např. s brémským sídlištěm Vahr4 a snad i s okrskem rodinných 
domů v berlínské Hansa Viertel.5

Jak jihozápadní, tak jihovýchodní „větrník“ trpí podobnými neduhy. Patří k nim zejména 
ztráta soudržnosti, původní ideu větrníků spíše tušíme, byť i zde se nacházejí čtyři obytné 
domy s obchodním střediskem umístěným do jejich centra. U jihozápadního „větrníku“ 
je středisko opět posunuto na jih kvůli točně konečné autobusu. Ulice tam však nekončí, 
ale pokračuje dál bez jakékoliv dominanty, jakou mělo středisko pravděpodobně být, až k 
věžovým obytným domům v ulici Na Farkách, které vytvářejí podobně přívětivé prostředí 
obytné čtvrtě jako v okolí severozápadního „větrníku“. Jihozápadní „větrník“ je nejméně 
rozpoznatelný, obchodní centrum je zcela minimalizováno, zřejmě proto, že je blízko k centru 
celé čtvrtě.

Právě centrum celých Bohnic se stalo jejích největším úskalím. Proti projektu zůstalo 
značně nedokončené. Z původního záměru zbyl jen kulturní dům Krakov sdružující v sobě 
společenské prostory a knihovnu. Architektonicky jde o jednoduchou budovu, na které je již 
na první pohled znát, že se zde šetřilo především na materiálech. Skleněná závěsná fasáda s 
jednoduchým vertikálním členěním a pásy oken jej nijak neodlišuje od šedi kulturních domů 
sedmdesátých let. Z centra bylo ještě realizováno nákupní středisko, které opět překračuje 
Lodžskou ulici, avšak jen jednoduchým nadchodem, ne tak rafinovaně jako to činí Odra. 
Nákupní centrum má podobu jednoduchého, patrového domu soustřeďujícího služby do 
nadzemního patra, přízemí je spíše obslužné a je určeno pro zásobování. Také proto nijak 
nepřispívá k vzniku náměstí či jiného jasně identifikovatelného urbanistického prostoru. 
Tomu nenapomáhá i jindy vítané odsazení budov od ulice, neboť tu došlo k příliš velkému 
vyprázdnění. Absence jakýchkoliv dalších staveb přesahujících lokální význam zcela umrtvila 
tuto část Bohnic. Kvůli nedostatku financí nedošlo ani k zušlechtění tohoto prostoru, který 
tak zůstal z části zadlážděn, z části zatravněn, ale bez identity a náplně. Zůstal jako memento 
nenaplněné koncepce a naprosto necitlivého zásahu investora, který zastavil výstavbu 
plánovaného kina či bazénu, které by díky své návštěvnosti a atraktivitě mohly z této lokality 
udělat centrum.

4 Rodinné domky v ulici Gustav-Radbuch Straße či především v okrsku ohraničeném Eislebner Straße.
5 V okolí Händelalle.
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Kritika panelových sídlišť se odehrává v rovině odborné a laické. Laickou lze shrnout 
poměrně jednoduše. Panelové domy jsou králíkárny, které postrádají individuální podobu, 
nejsou líbivé a nebytové prostory nejsou dostatečné. Ať už jde o velikost sklepů, stísněnost 
chodeb, malé kočárkárny či nevhodné vchody pro obyvatele se sníženou mobilitou.

Odborná kritika je mnohem složitější a je vedená z mnoha stran. Již v době výstavby 
Severního Města byla sídliště kritizována a kritika časem sílila. Starší sídliště, jako např. 
Severní Město byla kritizována i architekty budující novější sídliště, např. Ivo Obersteinem 
v rozhovoru pro server e-arch.cz hovoří o nedokonalé spolupráci architektů s projekčním 
ústavem a stavebními firmami.1 Nejvíce kritizuje výstavbu Sídliště Bohnice pro podlehnutí 
a ustupování těmto firmám, naopak vyzdvihuje Sídliště Ďáblice (na kterém také pracoval) 
pro jeho dotaženost do detailu, kterou připisuje architektu Tučkovi a jeho vyjednávání 
právě se stavebními firmami a nesmlouvavými postoji, díky nimž dokázal realizovat svou vizi. 
Podobně vedená kritika zaznívala již roku 1978 v článku Karla Kunštuka, týkala se zdánlivě 
nedůležitého zábradlí lodžií: „Ty (lodžie) se po tlaku stavební výroby staly téměř jediným výrazovým 
prvkem panelových domů, jehož výtvarná hodnota byla snížena hromadně vyráběným zámečnickým 
zábradlím používaným téměř po celém území ČSR. Nepodařilo se prosadit silikátové zábradlí, 
které by bylo jediné schopné plnit architektonické požadavky v celém rozsahu a úměře hmoty 
panelového domu.“2 Podobně jako u lodžií došlo k redukci většiny dalších prvků, které nebyly 
konstrukčně nezbytné, opět na příkladu srovnání Bohnic s Ďáblicemi je možno pozorovat 
změnu v práci se střechami domů. Bohnice jsou čistě technicistní, bez jakékoliv římsy, jen 
rovná střecha s budkami výtahů, Ďáblice však se střešní krajinou pracují, doplňují budky 
výtahů o výtvarné prvky, které dodávají domům na modernistickém vzezření. Další kritikou, 
týkající se vzhledu panelových domů byla jejich barevnost, často byl totiž ponechán beton 
bez nátěru, jen pohledový, což by nevadilo, kdyby byla jeho povrchová úprava pohledová 
a kvalitní. Zároveň monotónní barevnost nahrávala fádnímu vzhledu jednotlivých budov a 
nemožnosti jejich rozlišení. Tam, kde byly využity barvy na fasádách domů, sloužily většinou 
k podtržení tektoniky domu, či rytmizují jeho fasádu. Bohužel při překotné rekonstrukci a 
revitalizaci sídlišť v posledních letech byla původní barevnost značně poničena. Důkaz, že 
mohl vzniknou vizuálně zajímavý panelový dům, je opět možné nalézt na Sídlišti Ďáblice, 
např. v Ďáblické ulici. Většina domů postavených na Severním Městě je však v rámci své 
čtvrtě totožných, z důvodu ekonomičnosti stavby, což je hlavním bodem kritiky na straně 
architektury. Karel Kunštuk k tomu dodává: „Chudý sortiment skladebních jednotek zúžený 
tlakem výroby na řadovou sekci a bodový dům omezil prostor pro architekturu na minimum. Dlouhý 
řadový dům zakončený skupinou bodových domů se stal pro některé projektanty uměleckým krédem 
a bodový dům vrcholem architektonické tvorby. Z tohoto chudého sortimentu mohly spíše vzniknout 
‘noclehárny’, než místa odpočinku a ideologické výchovy.“3 Reakcí na tuto kritiku byla snaha o 

1 Viz http://www.earch.cz/cs/rozhovor-s-ivo-obersteinem.
2 KUNŠTUK, Karel: Komplexní bytová výstavba, in Architektura ČSR 1978, s. 57.
3 KUNŠTUK, Karel: Komplexní bytová výstavba, in Architektura ČSR 1978, s. 57.
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vyzdvižení urbanistické koncepce sídliště a jeho prostorového uspořádání. Svědčí o tom např. 
kniha Statě z kompozice obytných souborů od Jana Krásného.4 Po urbanistické stránce byl 
vyzdvižen především soutěžní návrh na Sídliště Bohnice pro svojí jednoduchost, čitelnost a 
silný koncept. Kritiku však sklidila realizace, která původní koncept zachovala jen z části kvůli 
ústupkům realizačních firem.

Největší dobovou kritiku však sklízela výstavba občanské vybavenosti. Především proto, že 
nebyla realizována v měřítku, ve kterém byla projektována a následně požadována obyvateli 
sídlišť. Kapacita škol a školek byla počítána v době vzniku projektu a jen velmi málokdy 
vyhovovala situaci v době dokončování a osidlování sídliště. Sídliště Bohnice díky škrtům v 
rozpočtu přišlo jak o kino, tak o bazén a další budovy, které by značně zpříjemnily život na 
sídlišti či by do něj přivedly návštěvníky.

V době dokončení sídliště byl také kritizován veřejný prostor. Na dobových fotografiích či ve 
filmu Panelstory od Věry Chytilové lze vidět holé pláně a krajinu připomínající nezkultivované 
staveniště. Dnes, po letech, je však kvalita zeleně a rekreačních prostor naopak uváděna 
jako hlavní deviza sídlišť. Bohužel však neexistuje obsáhlejší a aktuální sociologický výzkum 
zabývající se spokojeností lidí se životem na sídlištích, který by mohl být základním kamenem 
ke komplexnější kritice.

4 KRÁSNÝ, Jan: Statě z kompozice obytných souborů; SNTL, Praha 1979.
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Paralely k jednotlivých sídlištím Severního Města se hledají velmi obtížně. Urbanistická 
koncepce dalších obdobně velkých sídlišť v Praze byla zcela odlišná a vznikla později. 
Brněnská sídliště, která vznikla v přibližně stejné době jako Severní Město, využívala jiných 
konstrukčních systémů, především B60, a vycházela z jiného urbanistického kontextu.

Přesto lze nalézt jisté podobnosti. Jedno z prvních větších sídlišť v Brně – Juliánov od Pavla 
Krchňáka a Františka Kočího, dokončeno 1964 – pracuje s umístěním v krajině, konkrétně na 
okraji strmého svahu podobně jako Sídliště Bohnice. Do sousedství umístil Krchňák s Kočím 
nízké stavby škol, které jsou tak v klidových zónách, zároveň umožňují odsazení vyšších 
bytových domů od hrany svahu a tím zjemňují jeho siluetu. K její dynamizaci navíc přispívají 
soubory bodových obytných domů, které narušují monolitické plochy deskových domů. 
Kompozice sídliště se také směrem ke svahu rozvolňuje, netvoří jasné řady, ani náznaky 
bloků, ale více kopíruje terén a dbá na svou podobu při pohledu zdálky. Juliánov je však 
komponován méně nápadně, decentněji, neměl být dominantou, jak bylo požadováno od 
bohnického sídliště při pohledu z centra Prahy, proto si popisovaný charakter zanechalo jen 
na svém západním okraji směrem k Suchdolu.

Juliánov je možné považovat také jako paralelu k Sídlišti Ďáblice. Jeho centrem je totiž 
park doplněný bazénem, dnes Juliánovské náměstí. Tento park přináší velmi zajímavý druh 
veřejného prostoru a celkově sídliště značně oživuje. Juliánovské náměstí má však velmi 
kompaktní rozměry, odlišné od parku, který je umístěn na ďáblickém sídlišti jižně od Kobyliské 
střelnice. Jde také o více městský prostor, s větší mírou chodníků a zpevněných ploch, než 
v pražském případě, kde jde více o park a rekreační zónu. Podobně umístěný park, který 
je zároveň centrem čtvrtě, má také další brněnské sídliště – Lesná od architektů Františka 
Zounka a Viktora Rudiše dokončené roku 1970. Měřítkem se blíží srovnávanému Sídlišti 
Ďáblice, bylo projektováno pro 20 000 obyvatel, na celkové ploše 104ha, což znamenalo 
pouze dvoutřetinou hustotu zalidnění. Již z tohoto údaje je patrné, že volný prostor byl 
pointou Lesné, zatímco Ďáblice byly na svou dobu zastavěny hustě. Lesná je tak paralelou 
spíše k severskému pojetí sídlišť, než k českému, který je přece jen více urbanizovaný se 
striktněji definovaným plánem zástavby.

Jednou z mála možných pražských paralel jsou centrální parky na Sídlišti Prosek a Jižním 
Města. V obou případech jde o rozsáhlé podlouhlé území situované v centrální oblasti čtvrtí. 
Zásadní rozdíl je však v pojetí. Na Jižním Městě prostor centrálního parku zůstal po výstavbě 
metra jako nezastavitelná plocha a nebyl nijak zvláště pojednán, zato na Proseku mělo jít 
o centrum celé čtvrtě, velmi exponované místo, kterému byla věnována ohromná péče, 
především díky vypsání soutěže na jeho podobu. Liší se také umístění staveb v okolí parků, 
na Proseku mělo jít o kulturní a obchodní centrum, v případě Jižního Města zde byly umístěny 
školy a obytné domy.

Hledání totožných sídlišť nebo obdobných řešení je velmi složité i v případě jednotlivých 
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tvůrců. Jiří Novotný se podílel na návrhu sídlišť Invalidovna, Prosek i Ďáblice a přesto má 
každá čtvrť svou jasnou tvář, poučená řešením té předchozí, avšak stále přicházející s 
novými postupy a urbanistickým ztvárněním. Obdobně můžeme sledovat vývoj v tvorbě Iva 
Obersteina, který se účastnil jak souteží na Sídliště Bohnice, tak Jižní Město a Jihozápadní 
Město. Ve všech třech případech předvedl zcela jiný přístup od využití teorií plan libre v 
bohnickém případě až po silný urbanistický koncept realizovaný na Jihozápadním Městě.
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I přes množství sídlišť vystavěných po druhé světové válce je velmi obtížné nalézt 
dvě, která by si byla výrazněji podobná svou urbanistickou koncepcí. A to navzdory malé 
možnosti individualizace jednotlivých typizovaných budov, které se opakovaly na celém území 
České republiky. Zdánlivě šedivá a nudná sídliště tak v sobě ukrývají mnoho inovativních 
urbanistických postupů, teorií aplikovaných v praxi a především ducha své doby, kdy bylo 
možné stavět celá nová města a razantně proměňovat podoby těch starých s touhou zanechat 
po sobě stopu. Panelová sídliště se stala ve všech svých podobách a pestrosti pomníky své 
doby.

Bohnice, Ďáblice i Prosek skýtají mnoho prostoru pro objevování tajů české poválečné 
architektury aplikované na všední život. Architektury, která ovlivnila mnoho lidských životů, 
především proto, že tvořila jejich domovy a jejich bezprostřední okolí, životní prostor. Nešlo 
o architekturu nijak vzletnou, ale architekturu, která musela sloužit každý den, být stále na 
očích. I proto nám mohla zevšednět natolik, že jí nevěnujeme pozornost. Ale není právě 
nevěnování pozornosti, přijmutí věci jako samozřejmosti potvrzením kvality prostoru, který 
byl na sídlištích vytvořen? Je docela možné, že v našich sídlištích najdeme skrytý poklad, který 
může být tváří české architektury, strohý, chladný, ale zato praktický a dobře sloužící svému 
účelu.

Myslím si, že je potřeba znovuobjevit naše sídliště a věnovat jim pozornost, kterou si 
zaslouží. Mohou nám prozradit mnohé o své době, nejen o architektuře a urbanismu, ale i 
společnosti, která je uskutečnila.

Závěr
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Ve své bakalářské práci Výstavba panelových bytových domů v sedmdesátých letech 
20. století s důrazem na výstavbu Severního Města v Praze jsem se zabýval specifiky 
vzniku a realizace sídlišť na severním okraji Prahy. V úvodních kapitolách jsem nastínil 
politické a společenské pozadí doby, ve které sídliště vznikala. Také jsem popsal fungování 
architektonických ateliérů v sedmdesátých letech, jejich vztah s investory a stavebními 
firmami.

V následujících kapitolách jsem se zaměřil na jednotlivá sídliště Severního Města – Prosek, 
Ďáblice a Bohnice. Nastínil jsem historický, geografický a urbanistický kontext místa, popsal 
architektonické a urbanistické soutěže na řešení sídlišť. V kapitole věnované realizaci a 
dnešnímu stavu sídliště jsem se také snažil jednotlivé čtvrti porovnat, uchopit je v širším 
kontextu a popsat jejich jedinečnost.

V závěrečných kapitolách jsem popsal možné perspektivy kritiky výstavby sídlišť Severního 
Města a uvedl jsem některé české paralely, např. brněnská sídliště Juliánov a Lesná.

# Praha, sídliště, panelový dům, Severní Město, Prosek, Ďáblice, Bohnice

The present thesis called The Construction of Prefabricated Residential Houses in the 
1970s With Emphasis On The Construction of Severní Město in Prague focuses on the 
specifics of the conception and realization of the residential districts in the northern part of 
Prague. It describes the political and social background of the period when these districts 
were emerging and the atmosphere and workflow in the architecture studios in the 70s as 
well as the relationship with investors and building companies.

The next part focuses on  the individual quarters of Severní Město – Prosek, Ďáblice and 
Bohnice. It outlines the historical, geographical and urbanistic context of the place, including 
the architectural and town planning competitions for these areas. The part dealing with the 
realization and the current state of these residential districts compares and contrasts the 
individual quarters, points out their unique characteristics and approaches them in a broader 
context.  

The final part details potential critical perspectives on the development of Severní Město 
and mentions several Czech parallels, such as the residential areas of Juliánov and Lesná in 
Brno.

# Prague, residential quarter, prefabricated house, Severní Město, Prosek, Ďáblice, Bohnice
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