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Autorka svoji nesporně velice zajímavou a možná až provokativně postavenou 

práci  založila  na  jejím  názvu:  „Elektrické  domy“.  Označení  je  nepochybně  působivé  a 

emotivní, nutně vyvolávající řadu asociací. Jak je v úvodu doloženo, objevil se tento název jen 

ojediněle ve zprávě o novostavbě E. Hrušky (Je autorem citovaného textu?).

 Do  nejširšího  povědomí  se  ale  přívlastek  „elektrický“  nepochybně  dostal 

s výstavbou proslulého domu Elektrických podniků v Praze, v čemž souhlasím s R. Šváchou. 

Nedávná práce R. Ištoka uvádí bez bližších odkazů „luxusní elektrický dům“, kde se ale spíše  

jedná o kontext dobového vyjadřování – viz elektrický a elektrifikovaný. Autorka sama zavádí 

elektrifikaci  jako  nedílnou  součást  „luxusních  nájemných  domů“,  kde  byla  od  30.  let 

elektrifikace jedním z jejich podstatných znaků a představovala novou progresivní a současně 

i módně uhrančivou kvalitu.

Následuje přehled vývoje nájemního bytu, kde je zajímavý závěr dokládající, jak 

požadavky na progresivní  řešení bylo spíše v zájmu některých stavebníků,  a stavitelů, než 

v požadavcích  zakotvených  v předpisech.  (Později  je  v textu  například  uvedeno,  že  teprve 

třicátá léta definitivně odstranila suché záchody.)



Kapitola o Elektrických podnicích dokládá iniciační  význam této stavby.  Chtěl 

bych jen uvést, že nedávno byl zpracován SHP (M. Patrný) mapující podrobně nejen stavbu 

samotnou, ale i její pozoruhodně intaktně zachované vybavení včetně zásadní role elektřiny 

odrážející se ostatně v samotném názvu objektu i podniku. 

Následně je zmíněn vývoj domů ve 20. a 30. letech, kdy se střetla světová krize 

s požadavky funkcionalisticky orientovaných tvůrců i  teoretiků. Oprávněn je akcentována i 

dobová snaha maximálně zefektivnit a usnadnit práci ženy v domácnosti.

Následuje  hlavní  část,  kde jsou sledovány vybrané objekty.  Přímo vzorové je 

zpracování jednotlivých položek, obsahujících nejdříve část zabývající se půdorysem, dispozicí 

a  stavební  technologií,  následně je  popsán exteriér  a  interiér  včetně pro práci  zásadního 

vybavení. Připojeny jsou i krátké medailony příslušných architektů.

 Mám dojem, že architektura nebyla v tomto případě jednotícím kritériem. Spíše 

se  jednalo  o  rozličné  projevy  moderního  „hygienického“  objektu  utvářeného  je  podle 

obecněji platných dobových představ. Například u domu H. Bondyho mě napadá poměrně 

neznámý obchodní dům při náměstí v Trutnově. Pokud je zmiňován jako jeden z protagonistů 

architekt Hanauer, chybí mi odkaz na diplomovou práci M. Hrabové zpracovanou nedávno 

v našem ústavu. K  Hanauerovi se váže také pozoruhodný objekt „Ženských domovů“, což je 

pozoruhodný  konglomerát  ubytovny,  hotelu  a  nájemního  domu  vybaveného  špičkovou 

technologií. Příkladů dalších objektů by se pochopitelně dalo nalézt daleko více, to však není 

podstatou sledované práce.

Krátký kapitola o zvoleném názvu v kontextu zahraničního bádání dokládá jeho 

ojedinělost  a  historickým  kontextem  Čech  ovlivněné  označení.  V závěru  se  autorka  snaží 

postihnout hlavní znaky daného typu. Domnívám se ale, že zde sehrává rozhodující roli již 

uvedená  fascinace  novou  energií  s  jejími  téměř  nekonečnými  možnostmi.  Jako  součást 

luxusního  a  současně  maximálně  funkčního  vybavení  se  prolíná  s různě  orientovanou 

architekturou pohybující  se  samozřejmě především v  intencích  funkcionalismu.  Lze  si  ale 

představit  i  zcela  odlišné  pojetí  architektury,  která  je  stejně  „elektrická“  jako  uvedená 

skupina. 



I když se může na první pohled zdát, že následující příměr od daného problému 

zcela odbočuje, chci jej vzhledem k problematice obecnějších vztahů uvést. Nyní zpracovaná 

doktorská  dizertační  práce  J  Beránka  se  zabývala  středověkými  halami  používanými  u 

sakrálních  objektů.  Jedním  z výsledků  bylo,  že  tento  jasně  definovatelný  typ  vytvářející 

zřetelně  vymezenou  skupinu  je  současně  stylově  pojednán  mnohdy  naprosto  odlišnými 

způsoby.  Tyto  dvě  roviny  existují  spíše  vedle  sebe,  než  aby  se  prostoupily.  V konkrétním 

výsledku  ale  vždy  vytvářejí  komplexně  propojené  jednotné  dílo.  Obdobný  dojem  mám 

z funkcionalismu a jím jistě preferované elektřiny.

Nesporně  zajímavou,  výborně  napsanou  a  k další  diskusi  inspirující  práci 

doporučuji k obhajobě.

 

V Praze, září 2014          Ing. Petr Macek, PhD. 


