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Úvod 

Předkládám k obhajobě diplomovou práci věnovanou tématu utváření 

veřejného prostoru, městského prostoru a městotvorné funkce architektury 

na přelomu 19. a 20.století. Celkový náhled, kterým tato témata spojuji, chce 

být především kulturologický. 
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Svou práci bych rozdělila do čtyř částí. V prvních dvou částech vymezuji 

tématické pole práce námi sledovanými pojmy, kategoriemi a problémy. Jsou 

jimi pojem veřejný prostor, místo, prostor a čas, kategorie moderny, 

existenciální prostor a v neposlední řadě fenomén města, který je pro nás 

reprezentací kulturní a civilizační. V tomto zaměření nelze odhlédnout od 

diskursu těchto témat - a ten je i v textech teorie architektury filozofický. 

Třetí část mé práce je inspirována mou postupovou prací, ve které jsem se 

zajímala o meziválečné období, o dobu, která mě dodnes nesmírně fascinuje. 

Je to exkurz do dění užitého umění ve světě, ale především u nás. S užitým 

uměním byla v těsném semknutí architektura, která zaujímá přední místo ve 

čtvrtém dílu této práce. Hlavním předmětem je zde (české) město, jeho 

proměny ve 20.stoletÍ. 

V posledních kapitolách se snažím o nástin a komparaci sociokulturní situace 

architektury a architektů na počátku 20. a 21.století. 

"Faul Klee má obraz, který jmenuje Angelus Novus. Je na něm vyobrazen anděl, jenž vypadá 

jako by hodlal opustit něco, čím je fascinován. Oči má vypoulené, ústa dokořán a jeho křídla 

jsou rozpjatá. Tak asi musí vypadat anděl dějin. Tváří se obrací do minulosti. Co se nám jeví 

jako řetěz událostí, to vidí jako jednu katastrofu, která bez přes tání kupí trosky na trosky a 

hází mu je pod nohy. Rád by prodlel, rád by vzbudil mrtvé a spravil, co je rozbité. Ale z ráje 

vane vichřice, která se opírá do jeho křídel a má takovou sílu, že je anděl už nemůže složit. 

Tato vichřice ho nezadržitelně pohání do budoucnosti, již nastavuje záda, zatímco hora trosek 

před ním roste do nebe. Tato vichřice je tím, čemu říkáme pokrok. 

Walter Benjamin:Dějinně filozofické teze 
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I. Veřejný prostor a místo 

Předpokladem existence každé společnosti je prostorové přežití v přírodním 

prostředí. Toto přežití v prostředí souvisí s uspokojováním základních 

biologických potřeb. To předpokládá rovnováhu mezi člověkem a přírodou. 

vývoj lidské kultury lze sledovat jako proces postupného vymaňování od 

tlaku přírodních sil. Kulturní rozvoj a civilizační pokrok se dostávají do 

rozporu s kapacitou přírodních zdrojů, jež má lidstvo ještě k dispozici. 

Okolní příroda a hmotný svět má pro člověka dvojí funkci: funkci materiální 

užitnosti a funkci příznivého, obytného prostředí. Obě tyto stránky světa se 

sice podmiňují a vstupují do rozličných vzájemných vztahů, avšak na určitém 

civilizačním stupni se mohou od sebe výrazně oddělit a působit do značné 

míry protikladně .1 

Potřeba střechy nad hlavou byla zřejmě jedním z hlavních stimulů vzniku a 

rozvoje lidských - kulturních činností, jejichž smyslem a cílem bylo vytváření 

obývatelného prostředí. Prostředí se stává člověku domovem tehdy, pokud je 

ho schopen spontánně přijímat jako místo, v němž se přirozeně orientuje a 

které je mu určitým zázemím, prostorem stabilních hodnot. Domova 

obývatelnost lze obtížně definovat vzhledem k tomu, že mají svou pocitovou 

stránku, u níž nevystačíme s mechanickým popisem jejich jednotlivých 

složek. Nejčastěji se tyto kategorie vysvětlují termínem genius loci, 

v původním významu ducha místa, dnes používaného pro postižení určité 

individuální tvářnosti, neopakovatelné kulturní atmosféry, která je výsledkem 

dlouhodobého historického procesu tvorby prostředí, v němž se citlivým 

způsobem prolínají přírodní složky, určitá prostorová organizace 

sociokulturního života a také jedinečná lidská schopnost i potřeba estetická. 

I Černý, M., Lakomý, Z., Nový, O.: Životní prostředí pro člověka, Praha, Academia, 1973,5.9 



Genius loci je termín používaný především v teoriích architektury, 

zaměřených na hodnocení profesionální architektonické a urbanistické 

činnosti. Žijeme v polidštěném světě a naše vymezování vůči okolnímu 

prostředí znamená dnes především vyrovnávání se s prostředím 

architektonizovaným a urbanizovaným v sociální dimenzi s urbánním

městským světem. 

Slovo architektura je užíváno pro označení stavitelského umu prokazatelně 

dva tisíce let, termín urbanismus je používán pro označení souboru 

pracovních metod a postupů sloužících k záměrnému formování lidského 

osídlení, uplatňující se při řešení měst a jiných sídlištních celků, krajiny a 

celých územních jednotek s důrazem na tvorbu životního prostředí. 

Architektura je vázána k tomu, co urbanistickým celkům dává tvářnost

individuální výraz.2 
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Urbanismus a urbanizace se v původním slova smyslu vztahují k zakládání 

a rozvoji měst, ale existují také přístupy rozšiřující toto téma na všechny 

procesy vyjadřující vzájemné vztahy mezi společností a prostorem. 

Urbanizace je společenský proces formování a rozvoje městského způsobu 

života, růstu úlohy měst ve vývoji společnosti a pronikání městských prvků 

do prostoru celého osídlení. Rozvoj urbanizace byl podmíněn průběhem 

průmyslové revoluce a potom vědeckotechnického pokroku ve zvláštních 

podmínkách jednotlivých zemí. Nejcharakterističtějším znakem urbanizace je 

vysoká koncentrace obyvatel do měst a jejich okolí. 

Urbanizace vždy vyjadřuje půdorys životního stylu a architektonický řád mu 

poskytuje konkrétní a individualizovaný výraz. 

I když urbanizaci a architekturu neztotožňujeme, bereme v úvahu fakt, že obě 

tyto činnosti mají shodný původ, neboť geneze obou souvisí s elementární 

antropologickou potřebou obytnosti prostředí. 

2 Ortová, J.: Kapitoly Z kulturní ekologie. Karolinum, Praha 1999, s.110 
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S pojmem urbanizace se začalo běžně pracovat až v 19.století. Dnes s ním 

pracují i antropologové a archeologové. Jejich poznatky vedly k rozšíření 

pohledu na duchovní dimenze lidských sídel a otázku archaického vnímání 

prostoru. Archeologové sledují proces přijetí, zabydlení určitého územÍ. Ten je 

v archaickém období spjat s mýty rituály, pomocí kterých se z vnější, 

neznámé přírody vyčleňovala část srozumitelná a bezpečná. Centrem 

pozornosti je prostor, takže urbanizace je studována jako prostorová 

organizace životních procesů s tím, že prostorové formy vyjadřují pouze 

hmotný půdorys života, ale mají mnohem komplexnější obsah a význam.3 

Urbanizace jako zvládnutí a přisvojení si prostoru je z vývojového hlediska 

procesem, během kterého byl přírodní prostor přeměňován na prostor 

kulturní, vyjadřující lidský řád věcí a vztahů. Počátek snah o vytvoření 

prostoru, který bude vyjadřovat "lidský řád věcí a vztahů", má bezpochyby 

souvislost se vznikem lidského vědomí - s vývojovou etapou. 

I.Geneze prostorové organizace - 3 období 

Genezi prostorové organizace životních procesů můžeme sledovat ze tří 

stimulů: první souvisí s potřebou vytvořit uvnitř neznámého prostředí 

vlastní, srozumitelný prostor, druhý je spjat s potřebou uspořádanosti sociální 

organizace, která je prostřednictvím prostorových forem zakotvena a třetí 

stimul vyplývá z odpovědi na otázku po smyslu lidského pobytu na světě. 

S tím souvisí rozdělení tří základních kulturních období, o kterých bych se 

také ráda zmínila. 

3 Tamtéž, s. 114 



2. Archaické období kultury 

Archaické období sběračsko- lovecké společnosti je považováno za jedno z 

nejdelších období dějin lidstva. 

Existence archaických společností začíná prvotními výrobními a 

sociokulturními stereotypy kamenných industrií a uzavírá se přechodem 
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k usedlému způsobu života v neoHtu. V této vývojové fázi se veškerá lidská 

činnost odehrávala uvnitř přírody. Lidé té doby nestavěli domy a trvalá sídla, 

takže o záměrné tvorbě obytnosti nelze hovořit.4 

Archaické kultury byly těsně spjaty s územím, které obývaly a které v jejich 

představách bylo ztotožňováno se světem jako takovým. Skupina, se kterou 

byl člověk spojen byla malá: skládala se z těch, s nimiž měl člověk společnou 

krev a půdu, ale i praxi, zvyky a názory. Se stoupajícím vývojem kultury, ale 

skupina rostla.5 V mytologii těchto lidí představovalo zemědělské sídliště 

model celého vesmíru. Svět archaického člověka potřeboval zakotvení, nějaký 

střed, který byl ztotožňován s chrámem, palácem nebo jiným prestižním 

místem. Zároveň se považuje za prokázané, že archaické společnosti, v nichž 

vznikalo první kulturní povědomí o místě člověka v čase a prostoru, 

odvozovaly i svou vlastní organizovanost od myšlenky sounáležitosti 

s přírodním řádem. Podle řady filozofů a antropologů spočívá základní rozdíl 

mezi archaickými kulturami a moderní civilizací v odlišném chápání času. 

Víme, že archaický člověk znal dva druhy času- sakrální a profánní. Měl 

sklon žít co nejvíce v posvátném či v intimitě posvěcených předmětů.6 

Prolnutí profánního a sakrálního do půdorysu životního prostředí je jedním 

z nejviditelnějších příkladů skutečnosti, že prostorové formy původně nebyly 

pouhým geometrickým schématem, ale měly od svých prvopočátků též 

duchovní obsah a význam. 

4 Ortová, J.: Kapitoly z kulturní ekologie. Karolinum, Praha 1999, s.1l7 
5 Fromm, E.: Umění milovat. Český klub, Praha 1999 , s.20 

6 Eliade, M.: Posvátné a profánní. Česká křesťanská akademie,Praha 1994, s.ll 



3. Tradiční kulturní období 

Časové vymezení souvisí s počátky neolitu a končí s nástupem 

industrializace. Dochází k pozvolnému procesu utváření a růstu lidských 

sídel a tomu odpovídajícímu způsobu života. Sídla vrůstala do přírodního 

prostoru, který byl uznán jako vhodný k životu. 
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Společným znakem je rukodělná, řemeslná výroba, kterou charakterizuje 

práce s přírodními materiály, technologický pokrok. Nechyběly složky 

imaginace, estetické cítění a tvarové vnímání, vědomí přírodních základů 

života, tak prostorová organizace. Obytný prostor byl tudíž zaplněn 

předměty, jímž přímý dotek lidské ruky vtiskl individuální, neopakovatelnou 

podobu. K celistvému charakteru sídel přispívala i existence veřejných 

prostorů (návsí, náměstí, tržišť, kostelů i hospod) vytvořených jako místa 

přirozeného setkávání. Tento způsob života bývá v sociálních teoriích 

charakterizován jako pospolitý? 

Každý architektonický a urbanistický počin nějakým způsobem formuje 

prostor. 

Pro středověké prostorové cítění je určující představa prostoru jako 

ohraničeného místa. Je vždy významově zabarven antropomorfními či 

náboženskými obsahy. Má svá posvátná místa i profánní periferie. 

Novověk objevuje prostor jako formální určení zbavené staršího 

významového obsahu. Východiskem pojetí prostoru se postupně stávají 

změřitelnost, uspořádanost, výtvarný řád. Středověkou mytologii prostoru 

vystřídala estetika prostoru. 

7 Ortová, J.: Kapitoly z kulturní ekologie. Karolinum, Praha 1999, s.120 



Chápání času 

Pro středověk je určující představa času jako lineární cesty. Křesťanský čas 

měl svůj počátek a míří ke svému naplnění ( na rozdíl od antické koncepce 

času cyklického). 
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Předobrazem cyklického času je rytmus přírody, jenž frázuje život venkova a 

který- jako střídání dne a noci - po dlouhá staletí předurčoval jednoznačně i 

rytmus praktického života ve městě. Tento přírodní čas je spíše jakýmsi 

širším pozadím, město je především nositelem sociálního času. Kontrola času 

, stvrzená například vyzváněním zvonů a později symbolem městských hodin 

, je jedním z nástrojů organizace života městského společenství a právo na 

tuto kontrolu bývalo mnohdy předmětem mocenské rivality ( církev x 

městská obec x panovník).8 

4.Moderní kulturní období 

Toto období počíná s nástupem industrializace a probíhá dodnes. Naše 

epocha se rozvinula pod vlivem vědy, technologie a racionálního myšlení, 

které mají původ v 17. a 18.století, kdy západní industriální kulturu utvářelo 

osvícenství. Mluvit o "modernizaci" života neznamená nic jiného než mluvit 

o jeho připodobňování městskému životu. Průmyslové společnosti se 

vyznačují daleko vyšším stupněm urbanizace než kterýkoliv typ tradičního 

společenského systému. Naprostá většina lidí žije ve městech, kde se vytvářejí 

pracovní místa a neustále vznikají nové příležitosti. 9 

Jedná se o prostředí umělé, nerespektující skutečnost, že lidský druh je 

součástí přírodního řádu a ke své existenci potřebuje takové ekologické 

podmínky, které nepoškozují fyzické zdraví. Kromě toho byl až do 

8 Halík,P. ,Kratochvíl,P.,Nový, O.: Architektura a město. Academia, Praha 1996 

9 Gíddens, A.: Sociologie. Argo, Praha1999, s. 445 
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industriální éry součástí bytí na světě bezprostřední vztah k přírodě, který se 

v posledním století změnil na vztah vysoce zprostředkovaný. 

Prostředí, které vzniklo pod tlakem zájmů industrializace, s minimálními 

ohledy na zájmy přírodní i lidské, evidentně přispělo ke zhoršení kvality 

sociálních kontaktů a k atomizaci společnosti. Nejnázornějším příkladem jsou 

moderní obytná sídliště. 

II. Město - místo 

1. Prostor a průmyslová revoluce 

Explozivní rozvoj měst, podnícený průmyslovou revolucí, přinesl mnohdy 

protikladnou rozmanitost prostorových koncepcí. Růst mnoha předměstí byl 

chaotický nebo se opíralo pouhý geometrický schematismus. Teprve 

funkcionalistický urbanismus začal prostor chápat jako stejnorodé a 

významově neutrální kontinuum. Mobilita je základním rysem moderního 

života. Člověk se neustále nachází na cestě mezi pracovištěm, bydlištěm či 

místem rekreace. 

Krize funkcionalistického urbanismu však ukázala, že cosi podstatného ve 

vztahu člověka k prostoru bylo opomenuto. K. Lynch svými výzkumy 

vnímání městského prostředí ukázal, jak obtížně se člověk v takovém 

abstraktním prostoru orientuje, protože si nemůže vytvořit jasný a 

koherentní obraz svého prostředí. Člověk potřebuje nejen mobilitu a pocit 

otevřenosti, ale i zakotvenost v určitém místě, pocit interiority. 

Návrat ke konkrétnosti urbanistického myšlení - jeho projevem je mj. i 

obnovený zájem o konkrétní prostorové formy- náměstí, ulice atd.- které 

nejsou prázdným prostorem, ale skutečným místem. lO 

10 Halík,P., Kratochvíl, P.: Morfologie města.ÚDU AV a AVU ČR, Praha 1994, s.10,s.37 
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2. Místo a identita 

Identita prostředí je pojem, jehož potřeba byla vyvolávána právě tímto 

zobecněným, nerozlišeným obrazem urbanistické scény moderních sídelních 

souborů. Nedostatek identifikačních hodnot urbanistického prostředí má 

nepříznivé důsledky nejenom v oblasti praktické- ztížená orientace 

v prostředí -, ale i v rovině psychické, kdy nepřítomnost významových 

struktur vede k pocitům odcizení. 

K těmto otázkám patří další důležitý pojem místa, jemuž se věnoval norský 

badatel, filozof a teoretik architektury, Christian Norberg- Schulz: 

ff Konkrétním označením prostředí je slovo místo .... , je bezpochyby 

integrální součástí existence .... , míníme jím něco víc než abstraktní polohu. 

Máme jím na mysli totalitu, kterou utvářejí konkrétní věci, jež mají hmotnou 

substanci, tvar, texturu, barvu. Tyto společně určují, charakter prostředí jež je 

podstatou místa .... ( které) je dáno jakožto určitý charakter či, 

atmosféra' .... je .... kvalitativním , celostním' jevem ... Místo je 

fenomenologická kategorie a jako takové je utvářeno jak po stránce fyzické 

formy, tak po stránce významové člověkem. Významy jsou do něj vkládány 

skrze lidské dílo, jednání, události a především skrze činnost, zvanou 

stavění"l1 . 

Norberg- Schulz rozšiřuje obsah tohoto pojmu, znamená pro něj nejenom 

budování domu, nýbrž i jiná zasahování do přírodního prostoru, jimiž si 

člověk zajišťuje bydlení, to znamená žít na určitém místě, přisvojit si jej ff 

stavěním" . 

Existenciální vztah člověka k prostředí je obecně strukturován významy a 

body jejichž zhuštění a koncentrace jsou místa. 

Město bylo konstituováno jako místo, koncentrace významů společně 

s koncentrací staveb, prostorů a v nich usazeného společenství lidí. Jde o 

II Norberg -Schulz: Genius Loci.Odeon, Praha 1994 



soustředění významů pragmatických, provozních a účelových, stejně jako 

duchovních. 

Kulturu města nelze spojovat jen s určitým okruhem vybraných staveb a 

zařízení pro tzv. kulturní činnosti, ani ji nelze ztotožňovat pouze 

s estetickým či historicko- památkovým charakterem stavebního fondu. Je 

nutno ji chápat jako stránku veškerých procesů, které podmiňují jeho 

výstavbu a obývání. 

13 

Člověk jako takový je vždy bytostí kulturní tzn., že jeho svět a jeho život není 

předurčen pouze přírodou, ale především tradicí, interakcí s druhými lidmi, 

porozuměním a svobodným rozhodnutím. Kultura není pro nás pojmem 

hodnotícím, ale pojmem, který teprve umožňuje hodnocení, jaké hodnoty -

pozitivní či negativní - určitá forma ztělesňuje. 

Kdysi v dávných dobách bývalo zakládání lidského sídla doprovázené 

rituálními obřady, které vyjadřovaly, že dané místo bylo posvěceno na jádro, 

první článek řádu, jímž se původní " chaos" prostoru proměňuje 

v uspořádaný "kosmos",12 

Město tím, že vyslovuje a neustále člověku staví před oči onen celkový 

základní rámec, poskytuje mu možnost, aby neustále konfrontoval a 

sjednocoval své individuální zaměření s obecně lidským, svou časově 

omezenou existencí s hlubokou kontinuitou dějin i své zajetí v dílčích, 

funkčně specializovaných aktivitách s jejich širší smysluplnou souvislostí. 

Konkrétní ztvárnění kulturního řádu v prostoru určitého města rovněž 

spoluzakládá jeho identitu a vytváří předpoklady identifikace člověka s jeho 

prostředím. Pomáhá tak člověku bydlet v hlubším slova smyslu. 

Bydlet neznamená mít pouze střechu nad hlavou, ale především být někde 

doma. Doma se však může cítit jen tam, kde budovy a místa k nám 

12 Eliade, M.:Mýtus o věčném návratu.OIKOYMENH, Praha 1994 
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promlouvají svými významy a kde tyto významy rezonují s našimi vlastními 

prožitky a aspiracemi.13 

Řečeno Norbergem - Schulzem: "Člověk bydlí, jestliže může zakoušet své prostředí 

jako významuplné. 1/14 

3. Město a hradby 

Město, natěsnané sídliště tisíců lidí na úzkostlivě využitém prostoru, dělaly a 

dělají jeho hradby: proto se obyvatelé pražských sídlišť tak rádi o víkendu 

vydají "do města" a proto má z amerických měst skutečně městský charakter 

jen newyorský Mannhattan, ze všech stran omezený vodou. Evropská sídliště 

na periferii historických měst stejně jako ostatní americká města jsou právě jen 

obrovskými "sídlišti", která se bez břehů rozlévají do krajiny, jež jim městský 

charakter nemůže dát. Snad jen na tom nejužším" downtownu", kde se každá 

čtvereční stopa vyvažuje ne zlatem, ale šeky, lze cítit alespoň něco z té 

neodolatelné soustřeďující síly, která evropská města formovala v dobách, 

kdy se venku za hradbami nedalo (bezpečně) žít. 

Starobabylonský epos o Gilgamešovi, nejstarší zachovaná literární památka 

vůbec, dává nahlédnout do duše prvních obyvatelů měst. Urucký panovník 

polobůh Gilgameš po marných pokusech, jak uniknout smrti, dostane 

geniální nápad: postaví kolem města hradbu, která bude na věky hlásat jeho 

velikost. Stavba kvůli níž panovník sužuje obyvatele těžkými robotami, 

dovršuje krok, jímž se člověk definitivně vystěhoval z přírody. Nadále bude 

žít ve městě, ve světě vytvořeném lidmi.Bude tam žít bohatě, bezpečně a 

pohodlně a živit se chlebem a pivem, podivuhodnou potravou, kterou pracně 

13 Halík ,P.,Kratochvíl,P.,Nový, O.: Architektura a město. Academia, Praha 1996 
14 Norberg.Schulz: Genius Loci.Odeon, Praha 1994,s.5 
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nachystaly lidské ruce. Ovšem příroda, odkud kdysi vyšel, zůstane venku za 

hradbami. Bude mu cizí a spíše nepřátelská. Příběh divocha Enkidu, jehož 

nevěstka Šamchat svede a nakonec ochočeného přivede do města, ukazuje, že 

vrátit se už nelze, zvířata, s nimiž dříve žil, se teď městského Enkidu bojí a ve 

strachu před ním prchají. 

Město v pravém smyslu tedy není jen velké sídliště, nýbrž enkláva bohatého 

a bezpečného života v umělém lidském světě, od divoké a nebezpečné 

přírody přísně oddělená hradbou. Bohatství, které za staletí nastřádaly 

úspěšné zemědělské kultury, se jednoho dne investuje do stavby hradeb- do 

založení města. Hradba symbolizuje i zakládá trvalost města jako instituce, 

která má přetrvat věky a dát svým obyvatelům jistotu neomezeného bezpečí, 

aby i oni začali investovat s výhledem daleko přesahujícím hranice 

individuálního života. 

Městský život tedy od počátku charakterizuje neslýchané bohatství a 

přepych ( dnes je jistě třeba dodat, že silně relativní!), jinde neznámé pohodlí 

a bezpečí zaručované nedobytnou hradbou. Možnosti řemesel a obchodu, kde 

se dá obratem ruky zbohatnout - a ovšem i zchudnout. Možnost obživy i pro 

ty, kdo nemají půdu, pro mladší syny, vyděděnce, podnikavce i dobrodruhy 

odkudkoli - z celého světa. Vznik společností bez" přirozené" hierarchie 

rodů a pevné autority pozemkového majetku, kde nezbude, než si nějaké 

vládce zvolit. Zato je ovšem městský obyvatel nadále odsouzen žít právě za 

hradbami, neboť tam venku už není doma. A pokud by hradby měly padnout, 

je to pro všechny obyvatele neodvratný konec. Proto zůstane město po 

tisíciletí institucí trvale ohroženou, zcela závislou na míru, politické stabilitě, 

na síle panovníka a pevnosti svých hradeb. Každý společenský otřes dopadne 

především na ně: po pádu Říma budou jeho Fórum po dlouhá staletí spásat 

krávy. 
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Pocity, jaké zaznamenal Gilgameš, museli mít i naši předkové ve vrcholném 

středověku a vášnivá odezva Apokalypsy v husitství vyjadřuje také pocity 

rozmařilého města. Nicméně města přežila, po válkách a v pádech se vždycky 

znovu vzpamatovala a od pozdního středověku se začínají vyvíjet docela 

jiným směrem. Bezpečí, společenský mír právo, dříve zaručované jen 

městskou hradbou se růstem panovnické moci šíří i kolem nich, až nakonec 

v různých" landfírech" pokryjí po celé zemi. Město přestává být ohroženou 

enklávou, kterou je třeba bránit, kuriózní výjimkou v moři přírody a 

přednosti městského života pozvolna prosakují i do menších sídel a vsí. 

Nakonec v 19.století ztratí městské hradby svůj smysl a stanou se překážkou 

rozvoje. Proto je pokrokové městské správy s takovou chutí zboří a" město" 

se začne šířit do okolí. Je to ale už úplně jiné město. 

Město v pravém slova smyslu, "historické" město, je určováno především 

svou ohrožeností, uzavřeností a omezeností: stručně řečeno hradbou. Žilo 

vždycky v nebezpečí a nesmírné náklady, jež si ohrazení vyžádalo, nutily 

obyvatele úzkostlivě hospodařit s místem. Vlastním jádrem města, srdcem 

jeho funkce byly tržiště. Jen to co zbylo se smělo využít k bydlení. Tato 

základní okolnost dala i našim historickým městům jejich tvar. Plány třeba 

Kolína, Českých Budějovic, Pelhřimova, Telče nebo Poličky dokládají 

nepoměr mezi velkorysým náměstím, jež musela radnice žárlivě střežit před 

expanzí majitelů- neúspěšnou etapou tohoto zápasu a ústupkem hrabivosti 

podnikavých obchodníků v l6.století je třeba vznik podloubí- a s tísněnou 

zástavbou okolních uliček. Nouze o místo vyháněla stavby do výšky: v Paříži 

jsou již v pozdním středověku běžné čtyřpodlažní domy. Ale i ve všech 

ostatních historických městech můžeme pozorovat úpornou snahu využít 

každý kousek místa. Že by někde ve městě mohly růst stromy a tráva, nikoho 

ani nenapadlo. Jen král či aristokrat si uhájil kus prostoru jako dvůr, později 
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sad či ohrazenou zámeckou zahradu. Pozoruhodnou výjimku zde představuje 

pražské Nové město. Když se velikášský panovník rozhodl ohradit pár set 

hektarů zahrad a polí v naději, že se z nich stane město. Novoměstské dvory 

pak inspirovaly i stavitele Vinohrad, jejichž půvab dodnes dělají více méně 

volné prostory uvnitř bloků. 

Omezená rozloha města přinášela jistě značné praktické problémy. Nejen 

požáry, epidemie a noční zločinnost jsou daní za stísněné bydlení. Koncem 

středověku se musejí opustit znečištěné domovní studny a přejít k veřejným 

vodovodům z řek. Naopak ovšem právě úsporné zacházení s prostorem 

umožní i řadu neslýchaných novinek - na prvním místě dlažbu, postupně i 

veřejné osvětlení, rozvody a kanalizaci a nakonec veřejnou dopravu. S tou 

budou americká města vždycky zápasit, protože v rozplizlém velkosídlišti se 

prostě nedá udržet. Podstatné však je, že právě tato omezenost dala všem 

historickým městům jejich tvar. Od l8.století, jak se poměr mezi městem a 

jeho okolím začíná obracet, se objevují první racionálně plánovaná "sídliště"v. 

Vycházejí z představ utopistů a fyziokratů a vyjadřují jejich představy či 

ideály: především ideál rovnosti. Mají sloužit především k příjemnému a 

zdravému bydlení. Na nějaké hradby už nikdo nemyslí a místa je dost. Tak 

vzniká Mannheim, později Washington, i nové čtvrti kolem historických 

center. Příjemnosti městského způsobu života a možnosti obživy v průmyslu 

lákají do měst statisÍce lidí, vznikají "okrajové" čtvrti periférie, vilové čtvrti a 

nakonec sídliště. To však už nejsou města. 

Městské hradby už jsou dávno minulostí a jen pár zapadlých městeček si 

kousky zachovalo pro potěšení turistů. A přece ta dávná minulost vtiskla 

historickým čtvrtí měst zvláštní ráz, který nelze ničím nahradit.Je to 

především kompaktnost, vynucená nouzí o místo. V takovém městě se 

dostanete všude pěšky - a cestou se navíc nikdy nenudíte. Stísněné poměry 



nabízejí chodci pestrost, kterou se dnes snaží napodobit jen obchodní 

střediska typu pařížských "Les Halles" - pochopitelně pod jednou střechou, 

případně klimatizací. 

Historické město žilo z příchozích vesničanů, kteří přicházeli prodávat a 

kupovat. Proto má dodnes přívětivou tvář pro chodce, který v něm nebydlí. 

Daleko obtížněji je zajistit v něm dnes obvyklý bytový komfort, o němž se 

v době jeho vzniku - a dokonce ještě před sto lety - nikomu ani 
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nesnilo. Úhlavním nepřítelem historických měst je ovšem doprava, zejména 

automobil. Problém dopravy jim ostatně přinesly až nové čtvrtě a sídliště, 

která se veřejnou dopravou obsluhují. Nesmírně špatně - a přesto se chtějí na 

úžasných možnostech kompaktních měst, jejich historických jader nějak 

přiživit. Neboť jen tam mají smysl paláce obchodu, banky, burzy, politická 

střediska, úřady, divadla a muzea- typické zdroje lidské obživy. 15 

4. Obraz urbanistického velkoměsta na přelomu 19. a 20.století 

Renesance rozvinula nový prostorový koncept, založený na perspektivě, 

symetrii a hierarchii. Tento koncept tíhnul k centralistickému uspořádání, 

stupňovanému od jednotlivých měst a sídel až po celé regionální soustavy. 

Ve shodě s pozdějším politickým vývojem, směřujícím k formování 

centralizovaných států, v jejich čele stál panovník, sídlící v hlavním městě, se 

rozvíjelo a zdokonalovalo i urbanistické prostorové uspořádání. 

Koncept formování urbanistického prostoru pocházející z renesance 

označujeme jako klasický. Klasický urbanismus pokrýval dlouhé období od 

renesance až po naše století, kdy byly jeho principy nahrazovány zcela 

odlišnými přístupy a metodami funkcionalistického urbanismu. Vyvrcholil 

v 17. a 18. století v baroku a byl přejat i pro vytváření reprezentativních 

monumentálních prostorů průmyslových metropolí v 19. a 20.století. 

15 Sokol, J.: Město a jeho hradby. FHS, Prostor, Semináře CTS, Praha 2003 
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V 60.letech 19.století baron Haussmann při rozsáhlé přestavbě Paříže buduje 

systém širokých okružních a radiálních tříd z dlouhých přímých prospektů, 

doprovázených několika řadami stromových alejí a lemovaných uličními 

frontami z unifikovaných homogenizovaných průčelí." Haussmann si 

uvědomoval nároky kladené průmyslovou epochou. Jeho urbanistická 

koncepce byla především orientovaná na budování dopravního systému 

velikého měřítka, z čehož se zrodila nekonečná přímá ulice, překračující 

daleko meze viditelnosti", píše Siegfried Giedion v proslulé knize Prostor, čas 

a architektura. Pokouší se dále určit jádro problému, spočívajícího 

v transpozici klasického perspektivního přístupu prostorů světové metropole. 

Haussmann sám věřil v kult osy, ale rozměry díla mnohé znemožňovaly. 

Ulice tu již nemůže být organickou jednotkou .... , ovládanou centrální 

budovou, jestliže má zároveň sloužit jako arterie pro mohutný dopravní 

provoz."16 

Vídeňský architekt Otto Wagner zkoumal problémy moderního velkoměsta 

navíc i z hlediska architektonicko - uměleckého. Třebaže byl racionalista, 

zdůrazňující na prvém místě účel, spojoval nerozlučně své racionalistické a 

funkcionalistické zásady s uměleckým výrazem, odvozeným z klasické 

architektury. 

Regulační urbanismus, který se rozvinul ve 2. polovině 19.století 

v urbanistické praxi, roli i účast architekta na výstavbě městských celků 

značně zúžil. Regulace se omezovala na činnost spočívající ve vytyčení uliční 

sítě a vymezení stavebních parcel. Architekt byl jako umělec angažován 

převážně jen na jednotlivých úlohách, jako například na veřejných 

budovách, úpravách náměstí a hlavních tříd, na monumentálních úlohách, 

16 Giedion, S.:Space , Time and Architecture. Cambridge, Mass 1946, s.496 
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na projektech obytných nájemných domů, vilových čtvrtí aj. Na urbanistickém 

celku jen výjimečně. 

Přeměna historických feudálních měst na velkoměsta probíhala množstvím 

částečných operací, která o sebe často narážely. Do 1. světové války byla však 

tato obrovská proměna ukončena, města měla již vybudované technické 

infrastruktury, dopravní spojení i průmyslové zóny, stejně jako své nové 

správní, školní, peněžní a kulturní instituce.17 

5. Modernost 

" Člověk musí neustále sám sebe ničit, aby se mohl stále znovu vytvářet. " 

Theo van Doesburg, 191818 

Z hlediska etymologie lze identifikovat tři základní roviny významů, jež jsou 

slovem "moderní" spojovány. Prvním a nejstarším významem je 

" přítomný" nebo -současný- a jejím míněn protiklad k tomu, co je dřívější

minulé. V tomto smyslu se například používá termín modernus pontifex, 

označující muže, který právě zaujímá svatopetrský stolec. S tímto významem 

byl termín ff moderní" spojován již v dávném středověku. Druhým 

významem je ff nový" v protikladu k tomu, co je staré. Zde daný termín 

označuje přítomnou dobu, jako určité období se specifickými rysy a odlišnou 

od období předchozího. Tento význam začal převažovat v 17.století. 

17 Halík:, P. a kol.:Architektura a město. Academia, Praha 1996 

18 Theo van Doesburg v dopise J.J. Oudovi z prosince 1918. Citováno v : Everet van Straaten 

(ed.), Theo van Doesburg 1883-1931. Den Haag 1983 
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V osvícenství se idea modernosti začala spojovat s myšlenkou kritického 

rozumu. Typickým rysem kritického rozumu je, že nemá žádnou 

neotřesitelnou podstatu, žádný základ, který by nemohl být zpochybněn, nic 

co by mu bylo dáno zjevením. Nevěří v žádné principy kromě principu, že 

všechny principy mají být podrobeny kritickému zkoumání. Octavio Paz: 

" Kritický rozum svou přísností akcentuje časovost. Nic není trvalé, rozum je 

identifikován se změnou a jinakostí. Jsme ovládáni nikoliv identitou s jejími 

velkými a monotónními tautologiemi, ale jinakostí a kontardikcemi, závrať 

vyvolávajícími projevy kritičnosti. V minulosti byla cílem kritičnosti pravda, 

v moderní době je pravdou kritičnost. Žádná věčná pravda, ale pravda 

změny. II 19 

V průběhu století devatenáctého se však stala důležitou i třetí významová 

rovina. Pojem moderního získal konotaci něčeho, co je chvilkové, přechodné 

a co má svůj protiklad v nejasně definované minulosti nebo spíše v neurčité 

věčnosti. 

Současný, nový a přechodný: všechny tři roviny významů poukazují ke 

zvláštní důležitosti, která je v pojmu modernosti připisována přítomnosti. 

Modernost dává přítomnosti zvláštní kvalitu, jež ji odlišuje od minulosti a 

poukazuje k budoucnosti. Modernost je také popisována jako rozchod 

s tradicí a charakteristika všeho, co odmítá odkaz minulosti. 

Modernost je tak prvkem prostřednictví mezi procesy sociálně ekonomického 

vývoje označovanými jako modernizace a mezi subjektivními odezvami ve 

formě modernistických diskursů a hnutí. 

Modernost je fenomén s přinejmenším dvěma aspekty: aspektem objektivním, 

který se váže k sociálně ekonomickým procesům, a aspektem subjektivním, 

spojeným s osobní zkušeností, uměleckými aktivitami a teoretickou reflexí. 

19 Octavio Paz: The Children ofthe Mire. Harvard university Press, Cambridge 1974, s.23 
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Například Matei Malinescu hovoří o dvou kontrastních modech:" V průběhu 

první poloviny 19. století došlo k nezvratnému rozdělení mezi moderností 

jako stupněm vývoje západní civilizace - tj. jako produktem vědeckého a 

technického pokroku, průmyslové revoluce, pronikavých ekonomických a 

sociálních změn vyvolaných kapitalismem - a mezi moderností jako 

estetickým konceptem. Od té doby je vztah obou moderností nesmiřitelně 

nepřátelský, i když to dovoluje a dokonce podněcuje rozmanité ovlivňování 

v rámci zběsilé oboustranné touhy po vzájemném zničení." 20 

Diskuze o modernosti je nerozlučně spjata s problémem vztahu mezi 

kapitalistickou a modernistickou kulturou. V případě architektury je to otázka 

velmi závažná, neboť architektura je kulturní aktivitou, ale takovou, která se 

může uskutečnit pouze ve světě moci peněz. 

Přesnější analýza vede k rozlišení mezi různými koncepty modernosti. První 

rozlišení lze vést mezi programatickými a tranzitoritními koncepty 

modernosti. Zastánci prvního konceptu interpretují modernost především 

zejména jako projekt pokroku a emancipace. Zdůrazňují osvobozující 

potenciál, který je modernosti vlastní. Pro gramatický koncept vidí modernost 

především z perspektivy toho nového, co odlišuje přítomnou dobu od 

předchozích. Typickým zastáncem tohoto konceptu je Jurgen Habermas, který 

to co nazývá "nedokončený projekt" modernosti, zformuloval následovně: 

" Projekt moderny, zformulovaný v 18.století osvícenskými filozofy, tedy 

spočívá v nerušeném rozvíjení objektivní vědy, univerzálních základů 

morálky a práva i autonomního umění v souladu s jejich vlastním smyslem, 

ale zároveň kognitivního potenciálu, který je takto shromážděn, v uvolňování 

20 Malinescu, M.: Five Faces oj Modernity:Modernism, Avant- Garde, Decadence, Kitch, 
Postmodernism. Durham,1987, s.41 



z vlastních esotericky náročných forem a jejich využívání pro praxi, tj. pro 

rozumné utváření životních poměrů." 21 

V tomto programatickém přístupu lze vyzdvihnout dva motivy. 
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Na jedné straně je podle Habermase - s odvoláním na Maxe Webera

modernost charakterizována nezvratným objevením autonomie v oblasti 

vědy, umění a morálky, které musí být rozvíjeny" v souladu s jejich vlastním 

smyslem". 

Na druhé straně je však modernost chápána jako projekt: poslední cíl rozvoje 

těchto autonomních oblastí spočívá v tom, nakolik relevantní jsou pro praxi, 

v jejich potenciálním využití" pro rozumné utváření životních poměrů". 

Habermasovo pojetí klade značný důraz na myšlenku přítomnosti formující 

budoucnost, tj. na pro gramatickou stránku modernosti. 

6. Bydlení nebo vykořeněnost 

Modernost je často popisována jako příčina" bezdomoví". Technologický 

vývoj ve výrobě i byrokratická organizace sociálního života jako dva 

nejvýznamnější trendy modernizačního procesu vycházejí z principů 

racionality, anonymity a vzrůstající abstraktnosti sociálních vztahů. To vede 

k pluralizaci sociálního života: lidé žijí v práci, doma v klubech a 

společenstvích, pokaždé v jiných situacích, kde mohou platit rozdílné a 

někdy i protikladné normy a pravidla. Tyto kontexty navíc podléhají změnám 

v čase: 

"Moderní jedinec střídá v každodenním životě velmi odlišné a často 

protikladné sociální kontexty. Stále více lidí je v moderní společnosti nejen 

21 Habermas,J.: Moderna- nedokončený projekt. In: Za zrkadlom 



vykořeněno ze svého původního sociálního prostředí, ale žádné nové 

prostředí se nedokáže stát oním skutečným domovem." 22 
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Také v rámci filozofie bývá modernost popisována jako stav diametrálně 

protikladný k bydlení. Je třeba připomenout zejména Martina Heideggera. 

Haideggerova přednáška, která zazněla roku 1951 v rámci sympozia Das 

Darmstadter Gesparch, Konaného na téma" Člověk a prostor" ,nesla název 

"Stavět, bydlet, myslet". 

Autor začíná etymologickým výkladem: staroanglické a hornoněmecké slovo 

pro stavění, baun, znamená bydlet. Baun má navíc vztah lch bin, "jsem", a 

odkazuje tedy nejen k stavění a bydlení, ale i k bytí. Heidegger zde rozvíjí 

myšlenku, že bydlení je základním termínem pro celou trojici výrazů. Bydlet 

poukazuje ke způsobu bytí, v němž jde o obezřetný a ochraňující postoj. 

Hlavním rysem bydlení je ochrana a péče, díky které mohou věci bytostně 

existovat. " Být" tím pravým způsobem pro Heideggera znamená být vůči 

onomu součtveří otevřený, směřovat k němu v celé své bytostnosti. Ale 

právě to v naší dnešní situaci chybí. Převládá instrumentální postoj založený 

na zřeteli užitečnosti a výkonnosti, který je jakémukoli opatrování a 

láskyplnému pěstování vzdálen. 

Ve své stati" Stavět, bydlet, myslet" Heidegger říká, že bydlet, a proto i 

stavět, umí jen člověk, který zaujme pozici láskyplného a šetrného opatrování. 

" Stavět" znamená vytvořit z nediferencovaného prostoru místo, kde se 

země ukazuje jako země, nebe jako nebe, božstva jako božská a smrtelní jako 

smrtelníci. Podstatou stavění je umožnit bydlet. " Dokážeme stavět, jen 

pokud jsme schopni bydlet". 23 

22 Berger,P.L., Berger,B.,Kellner,H.: The Homeless Mind: Modernization and Consciouness, New York 
1974 

23 Heidegger,M: "Bauen, Wohnen, Denken ", v:Heidegger, Vortrage und A ufsatze , Pfullingen 1954 
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vývoj moderní civilizace učinil svět neobytným: " Základní charakteristikou 

života v metropolích je ne- bydlení". Moderní život již nemá nic společného 

s bydlením, o němž mluvil Heidegger, metropoli od bydlení odpovídajícího 

součtveří země, nebe, božského a smrtelníků odděluje nepřekonatelná 

vzdálenost. 

7. Rozpor architektury 

" Architektonické dílo .. ... člověku pomáhá bydlet básnicky. Člověk bydlí básnicky, 

když je schopen, naslouchat tomu co věci říkají, a schopen vtělit to, co postřehl, do 

díla prostřednictvím jazyka architektury". 24 

Norberg- Schulz 

Dva póly debaty také představují utopická a nostalgická koncepce Christiana 

Norberga-Schulze a radikální a kritický přístup Massima Cacciariho. 

Norberg- Schulz vychází z Heidegerrova pochopení věci jako toho, v čem se 

schází sou čtveří. Odtud odvozuje, že věc musí mít tři vlastnosti: probouzet 

obraznost, být konkrétní a nést význam. Člověk bydlí, pokud prožívá svou 

existenci jako smysluplnou. To znamená, že vystavěný prostor musí být 

organizován tak, aby vznikla konkrétní místa, jež se budou vyznačovat 

specifickým geniem loci. Úloha architektury spočívá právě ve zviditelňování 

genia loci. 

Norberg- Schulz rozlišuje čtyři formy bydlení: přírodní ( způsob, jak se sídlo 

začleňuje do krajiny), kolektivní (vtělené do městského prostoru), veřejné ( 

jaké vidíme na veřejných budovách a institucích) a konečně soukromé ( 

24 Norberg- Schulz: The Concept oj Dwe/ing. New York 1985, 5.30 
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v obytných domech). Tyto různé formy bydlení jsou navzájem propojeny 

hrou prostorových vztahů ( centrum, cesta, oblast). Tato humanistická 

koncepce bydlení, podle níž se odehrává v koncentricky stále se rozšiřujících 

kruzích ( dům, ulice, sídlo, region, vlast). Je to myšlenka poukazující k životu 

v přívětivé odloučenosti tradiční komunity, ale mnohem méně použitelná pro 

funkční sítě a vztahy, které ovlivňují život moderní společnosti. 

Argumentace Cacciariho: v důsledku redukce vztahu mezi člověkem a světem 

a v důsledku zapomenutosti bytí již poetické bydlení není možné. Skutečné 

bydlení již neexistuje a zaniklo i autentické stavění. Jediné, co architektuře 

zbývá, je ukazovat tuto nemožnost poetického bydlení prostřednictvím 

architektury prázdných znaků. Nárok na nějakou autentičnost si může klást 

architektura, která reflektuje nemožnost bydlení. Vznešená bezúčelnost je tím 

nejvyšším, čeho může v těchto podmínkách architektura dosáhnout. 

Rozdílnost Norberga -Schulze od Cacciariho vyplývá z faktu, že jejich 

hodnocení modernosti se rozchází snad v každém bodě - zatímco Norberg

Schulz považuje znaky modernosti za nahodilé a zvratné, Cacciari je vidí jako 

zásadní a nevyhnutelné. 25 

8. Lidské měřítko v architektuře 

" Příroda je v nitru" říká Cézanne. " Kvalita, světlo, barva, hloubka jež jsou tam, 

před námi, existují jen proto, že vyvolávají ozvěnu v našem těle, protože naše tělo je 

přijímá. Proč by tento niterný ekvivalent, toto tělesné zpodobení vlastní přítomnosti, 

jež ve mně vyvolávají věci, ve mně nemohly zanechat ještě viditelnou šlépěj, na níž by 

docela jiný pohled našel motivy pro své obzírání světa?" 26 

25 Heyenová, H.: Architektura a modernost, in.: Kratochvíl, P.: O smyslu ... 

26 (Merlau - Ponty, "Eye and Mind", v: James Edie (ed.), The Primacy ofPerception and other 

Esssays. Evanston, lL, 1964, str. 164. Česky: Oko a duch. Praha, 1971, s. 11( překlad O.Kuba). 
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Pokusy porozumět povaze důsledkům umělého rozdělení Evropy přisuzují 

často příliš velkou důležitost a odlišnost politických systémů a velmi malý 

význam přikládají univerzálnosti základních vývojových tendencí nebo 

kontinuitě a identitě tradic. Lidé, kteří žili ve východní Evropě, měli 

propojení politiky a kultury až příliš zřetelně na očích. Ale stejně tak zřejmé 

bylo, že neexistuje jen jediná rovina kultury a že politika nemůže změnit nebo 

ovlivnit všechny její roviny. 

Při zpětném pohledu není obtížné ukázat, že v některých oblastech, jako 

např. v politice a v každodenním životě, byl proces technické transformace 

na východě ještě radikálnější a pokročilejší, přestože obecná tendence rozvíjet 

efektivní formy získávání a monopolizace moci, shromažďování a kontroly 

informací a stálého dohledu byla společná všem průmyslovým společnostem. 

To, že společnosti na obou stranách zdi sdílely jistou společnou půdu, 

dokazoval již mezinárodní charakter předválečné avantgardy, kdy i ty 

nejdoktrinárnější utopické projekty ruských konstruktivistů, motivované do 

značné míry totalitním politickým myšlením, přijímali intelektuálové a 

umělci na západě jako kongeniální se svými vlastními snahami. 

Bylo zřejmé, že to oč jde, není politika sama, ale její základy, lidskost institucí, 

každodenního života a v naší oblasti -lidskost architektury. 

Pojem lidskosti je často používán jako zdůvodnění a měřítko vhodnosti staveb 

a vytvořených prostorů. 

Otázka, co je a co není lidské zaměstnává lidstvo již dlouho a odpovědi na ni 

dnes představují impozantní soubor vědění označovaného jako antropologie. 

Cílem antropologie je studium člověka, které se týká nejvýznamnějších 

otázek: podstaty lidskosti a lidskosti námi obývaného světa. Snaha co je 

skutečně lidské v nás samých a v našem světě, je tak stará, kam až sahají 

dostupné písemné záznamy. Má podobu úsilí o nesmrtelnost, spásu, 

hrdinství, svobodu, emancipaci a tvořivost, ale pokusů pochopit naši 



omylnost, konečnost, podléhání zlu, podmíněnost umělé existence a meze 

osvobozené kreativity. 
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Pro předmoderní dějiny je charakteristické, že tyto snahy měly dialektickou 

povahu. Základní povaha lidské existence nebyla vnímána v absolutních 

pojmech a v izolovanosti od širšího kontextu skutečnosti (světa). V důsledku 

toho se stálost lidské podstaty ve vztahu k dějinám a změnám vždy ukazovala 

jako relativní. 

Právě ztráta dialektického porozumění podstatě člověka vytvořila podmínky 

pro zformování moderní antropologie a jejím vypjatým pohledem na člověka 

s ambicí stát se základem všeho poznání. Tato úroveň redukce se zřetelně 

odráží v jednom z největších dilemat 20.století - v dilematu mezi důvěrou ve 

vážnost vědeckého poznání a nesmírným chaosem panujícím v našich 

kulturních hodnotách. 

V architektuře můžeme toto dilema vidět v rozporu mezi obrovskými 

možnostmi a vynálezy současných technologií a ubohosti většiny návrhů. 

V ostatních oblastech kultury se stejný rozpor či diskontinuita mezi moderním 

chápáním objektivity a danou subjektivitou člověka, jako diskontinuita dějin 

a přírody, zrcadlí se v napětí mezi přírodními a humanitními vědami. 

Rozdíl mezi komunikativním a experimentálním navrhováním v mnoha 

směrech zrcadlí rozdíl mezi produkcí a tvořivostí. Tvořit znamená přivádět 

k existenci to, co zde předtím nebylo, ale takovým způsobem, aby bylo možné 

výsledek uvést v soulad se vším, co již je. Produkce má naproti tomu sklon 

omezení daná realitou ignorovat, překračuje hranice imaginární a halucinační 

roviny reality. 

Hluboké porozumění tvořivosti je možná nejcennějším přínosem moderní 

filozofické antropologie. 
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Není těžké si uvědomit, že problémy architektonického navrhování stejně 

jako otázky reprezentace, kontinuity významu, mezí experimentálního 

myšlení a rozlišení mezi tvorbou a produkcí platí také pro ostatní oblasti 

života - včetně politiky. Politické a sociální instituce evropských společností 

byly většinou vytvořeny v souladu s jejich historickými tradicemi. Historická 

zkušenost a kritické porozumění spolu s pohledem na disciplíny, které není 

omezeno úzce politickou a ideologickou argumentací, nám může pomoci 

odkrýt hlubší základy moderní politiky a důležité tendence vývoje moderní 

kultury. 27 

Teoretik architektury a zároveň praktikující architekt Vittorio Gregotti 

deklaruje: 

"Nejhorším nepřítelem moderní architektury je idea prostoru pojímaného 

pouze z hlediska ekonomických a technických potřeb, nikoli z hlediska ideje 

místa. ( ... )Prostřednictvím pojmu místa - principu sídla se prostředí vskutku 

stává jádrem architektonické tvorby. ( ... )Umístění stavby ve specifickém 

území je aktem porozumění kontextu, který je zakládán jeho architektonickou 

proměnou. Počátkem architektury není primitivní chatrč, jeskyně nebo 

mýtický Adamův příbytek v ráji. Dříve než člověk transformoval podpěru ve 

sloup, střechu v tympanon, dříve než položil kámen na kámen, před tím vším 

umístil první kámen na zem, aby označil místo uprostřed neznámého 

univerza, a aby tak toto univerzum zmapoval a proměnil." 28 

27 Veselý D.: Lidskost architektury.ln.: Kratochvíl, P.: O smyslu .... str.83, 90, 91 

28 Cit. dle Frampton, K.: Moderní architektura. Kritické dějiny. Academia, Praha 2004, str. 384 



III. Hledání nového řádu 

Hmotná kultura a užité umění 
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"Každé umělecké dílo je dítětem své doby ... Z toho plyne, že každé kulturní období 

vytváří své vlastní umění, které je neopakovatelné. Pokusit oživit umělecké principy 

minulosti vedou v nejlepším případě k vytvoření uměleckých děl, která připomínají 

mrtvě narozené dítě. Je například nemožné, abychom žili a cítili jako starověký 

Řekové. Z toho důvodu ti, kteří se v sochařství řídí řeckými principy, dosáhnou pouze 

podobnosti formy, zatímco dílo zůstane navždy bez duše. Takové imitování připomíná 

dovádění opic: Navenek opice připomíná lidskou bytost - dokáže sedět, držet před 

očima knihu a obracet se zamyšleným výrazem stránky, ale její počínání nemá žádný 

skutečný význam ". 29 

1. Obroda uměleckých řemesel 

Myšlenka obrody uměleckých řemesel na počátku 20.století nebyla nová. 

Zrodila se již ve druhé polovině 19.století, kdy v Anglii William Morris a 

John Ruskin založili hnutí Arts and Crafts. Toto hnutí následovalo pouze 

nostalgický návrat do středověké minulosti, ale především se snažilo o 

vybudování dobře komponovaného prostředí pro bydlení, které je tvořeno 

krásnými a dokonale provedenými stavbami plnými kvalitního 

vyřezávaného nábytku, tepaných lamp, keramiky a ručně vyšívaných textilií. 

Je logické, že tyto romantické, ale přitom uskutečněné představy ovlivnily 

tvorbu a návrhářství v celé Evropě. Pod jejím vlivem vznikly například 

v Rakousku roku 1903 Wiener Werkstatte a v Německu roku 1907 Deutscher 

Werkbund. 

29 Kandinsky, W.: Concerning the Spiritual in the Art. New York, Georg Wittenborn, 1947, 

Graham, 1997, s.186-187 
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2. Wiener WerkstaUe 

Roku 1903 vznikly slavná Wiener Werkstatte - Vídeňské dílny. Chtěly 

oprostit předměty denní potřeby od nánosů minulých historických slohů, 

přebujelé dekorace a objevovat nové tvary. Snaha pokračovat v zanikající 

tradici umělecko- řemeslné výroby a konkurovat jedinečnosti rukodělných 

výrobků masové průmyslové produkci přivedla firmu roku 1932 k bankrotu. 

Po letech zapomnění, nedocenění i posměchu se mezitím předměty 

s charakteristickou signaturou WW dostaly do vitrín předních muzeí a 

encyklopedií moderního designu. 

Evropou konce 19.století se šíří nový secesní styl, který nahrazuje historizující 

slohy v umění a architektuře. Dva profesoři Kunstgewerbeschule ( Vysoká 

škola umělecko- průmyslová). Architekt Josef Hoffmann a Koloman Moser 

založili spolu se sběratelem a bankéřem Fritzem Warndorferem v květnu 

1903 Wiener Werkstatte Produktivgenossenschaft fur Gegenstande des 

Kunstgewerbes (Vídeňské dílny, výrobní družstvo uměleckých řemesel). Ve 

svém programu WW dekorovaly záměr spojit veřejnost, návrháře a 

řemeslníka a produkovat dobré, jednoduché předměty každodenního použití. 

Znovu zhodnocení práce každého řemeslníka a vyzdvižení jeho podílu na 

úroveň umělce se například projevilo v signování výrobků, kde byl vedle 

loga WW současně vyražen monogram autora návrhu a řemeslníků, kteří se 

na jeho výrobě podíleli. Vzorem WW bylo anglické hnutí Art and Crafts, 

které usilovalo o obrodu uměleckého řemesla a vystupovalo proti 

důsledkům průmyslu na snížení úrovně umělecké tvorby. Nejvýraznějším 

rysem nových tendencí bylo zjednodušení formy v relaci s funkcí. Revoluční 

odklon od líbivých secesních motivů- zvlněných florálních linií k výrazným 

až abstraktním prvkům, jako byl například prostý čtverec, byl ovlivněn 

skotskou školou designu, zejména tvorbou Charlese Rennie Mackintosche. 

Mezi další inspirační zdroje, zejména v grafice a tvarování nábytku lze 



počítat japonské umění, které bylo po letech izolace znovu objevováno 

koncem 19.století. 

Nejskvělejší ukázkou komplexnosti rakouského tvůrčího programu bylo 

Hoffmannem navržené a v letech 1906 -1911 postavené soukromé sídlo 

Palais Stodet v Bruselu, na jehož vnitřním zařízení se vedle Weiner 

Werkstatte podílel i významný malíř Gustav Klimt. Stylový posun od secese 

k art de co je zde zřetelný. 30 

3. Art deco 
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Art deco je styl, který přesáhl svým vlivem také do drobného sochařství i do 

malby, výrazná byla jeho role v proměně módního odívání a hlavně luxusní 

rukodělné práci. Ve dvacátých letech se sním setkáváme téměř ve všech 

zemích Evropy a o něco později i ve Spojených státech amerických. Je plodem 

spontánní potřeby moderního člověka zkrášlit někdy až estetizovat a 

ozvláštnit prostředí, v němž žije. Je to styl, který se může ocitnout na hranici 

eklektismu a manýrismu - inspiroval se jak minulými stylovými epochami, 

tak vzdálenými exotickými kulturami. Patrný je vněm silný vliv soudobých 

uměleckých směrů, zejména malířských směrů -fauvismu, kubismu, 

expresionismu, futurismu, reagoval však také na podněty z oblasti divadla, 

hudby, baletu tance a literatury. 

Francouzské art deco 
Dominantní postavení a jednoznačně vedoucí role ve formování art de co 

náleží Francii, tam také vznikla vrcholná díla, která byla vtělením jeho 

rafinované estetiky a luxusu. Podmínky byly nadmíru příznivé - Francie byla 

tehdy koloniální velmocí s početnou vrstvou zámožných a kultivovaných 

milovníků umění, s živou tradicí náročné umělecko řemeslné výroby i 

30 Ambroz, M.: 100 let Weiner Werkstatte. časopis Art and antiques, prosinec 2003, s.37- 38 



s vytříbeným vkusem mnoha umělců a návrhářů a jejich zájmem o 

dekorativní tvorbu. Byla světovým uměleckým ohniskem, zaměřeným do 

mnoha vývojových směrů. Toto umělecké dění sledovala celá Evropa. 
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Francouzské art deco bez přerušení navazovalo na ornamentalismus secese. 

Budoucí tvůrci art de ca náleželi však k další generaci a měli oči otevřené pro 

převratné nové směry - zmíněný fauvismus, expresionismus - i projevy 

primitivních kultur. Do dekorativního umění přinesly mimo jiné prudkou 

barevnost a expresivní tvarosloví. Nepřehlédnutelný podíl na vytváření 

slovníku francouzského art deco patřil také ruskému Ďagilevovu baletu, 

který od roku 1910 působil v Paříži. Barevnost a stylizace jeho dekorací a 

kostýmů od Leona Baksta a Natalie Gončarovové, fantasknost a strhující 

rytmus představení působily jako významné podněty. Podobnou roli sehrál 

jazz. 

Pro ucelení představy o dění v Evropě dvacátých let je nutné se zmínit o 

situaci v Holandsku a Německu, kde art deco bylo sice silným, ale málo 

tvůrčím trendem a kde v opozici proti němu vznikala významně avantgardně 

orientovaná hnutí. Ta prosazovala strohou estetiku elementárních 

geometrických a stereometrických útvarů a základní nelomenou barevnost, 

důležitým kritériem byla konstrukční jasnost, účelnost, průmyslová 

vyrobitelnost a tedy finanční dostupnost výrobku širokým vrstvám. Zde se 

také programově kodifikoval nový typ tvorby - průmyslové návrhářství, a to 

ve funkcionalistickém názoru. Po polovině dvacátých let pak převzal 

funkcionalismus v Evropě vůdčí roli. Nicméně životaschopnost art deco se 

ve třicátých letech projevila i v tom, že také dovedlo přísné funkcionalistické 

tvarosloví proměnit v hravé ornamentální dekory. 



Meziválečné dvacetiletí je dobou intenzivního myšlenkového i uměleckého 

pohybu, obdobím boje o přerod člověka, o nové formy života a umění. 

34 

Užité umění dostalo v tomto dění velmi závažné místo neboť přichází úzce a 

každodenně do kontaktu s lidmi, stalo se polem názorové diferenciace a 

tříbení. 

vývoj užitého umění probíhal u nás tehdy vostrém konfliktu protichůdných 

tendencí - nacionálního dekorativismu a internacionálně orientovaného 

konstruktivismu a funkcionalismu. V tomto konfliktu se souběžně odrážely i 

dvě pólové kvality moderní kultury- individualismus a masovost. Pro užité 

umění to byla doba, ve které zákonitě kulminovala bezmoc reformních snah, 

které obrozovaly užité umění 19.století: umělecké řemeslo a umělecký 

průmysl přinesly skvělé plody v historismu a hlavně v secesi, ale zavíraly 

tvrdošíjně oči před pozitivními stránkami masové a strojové výroby, která se 

již tehdy stávala faktorem určujícím profil doby. 

Užité umění se v meziválečném dvacetiletí vyvíjelo v úzkém kontaktu 

s architekturou, a to jak větev dekorativní, rondokubistická, tak zejména 

funkcionalistická. Sepětí těchto odvětví dávalo užitému umění širší 

názorovou bázi, možnost ověřovat si nosnost zásad a včleňovalo užité umění 

do aktuálních evropských proudů. 

Užité umění je ovšem sférou formovanou i řadou mimo uměleckých zřetelů -

společenskou situací, proměnou dobových zájmů a zálib, módními vlnami. 

Podoba, tématika i skladba předmětů užitého umění se proměnila v 

důsledku uvolnění společenských konvencí, jistého zdemokratičtění života, 

důležitou roli sehrála i emancipace ženy, která proměnila struktury rodiny a 

chod domácnosti. Své stopy zanechaly i sport, kult zdraví a přírody, 

cestování, automobilismus, moderní tance, džezová hudba, působení 

masových médií - filmů, rozhlasu, tisku a reklamy. 
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Pro vývoj užitého umění 20.století byl zejména důležitý vstup umělecky 

školeného výtvarníka do této oblasti. Setkáváme se sním již v secesi a rovněž i 

v kubismu. Tehdy však šlo o tvorbu umělců všestranně zaměřených, 

univerzálního typu. 

Teprve v průběhu desátých a dvacátých let se začali umělci specializovat, 

věnovat se výhradně užitému umění nebo jen některému oboru. Tehdy 

vznikaly organizační struktury, spolky a svazy, ve kterých měli umělci 

výhradní vedoucí slovo. Dvacátá léta byla obdobím rozkvětu individuálně 

rozrůzněné tvůrčí práce. Výtvarníci a nikoli anonymní průmyslová výroba 

jak předpovídali ideologové konstruktivismu na začátku dvacátých let, 

naplnili představu o podobě a estetice užitkových předmětů pro široké 

vrstvy v celé škále předmětů bytového zařízení. 

Ráz hmotné kultury v meziválečném období určovala samozřejmě i běžná 

tovární výroba a dílenská produkce. Řídila se ve své většině jinými zřeteli než 

uměleckými a společensky prospěšnými - podléhala tržním mechanismům 

kapitalistické výroby, a byla proto jen velmi obtížně esteticky ovlivnitelná. 31 

4. Český dekorativismus dvacátých let a jeho kořeny 

Jen zřídka kdy se ve výtvarném směru promítla tak citlivě společenská a 

psychická situace národa jako v krátké etapě národního dekorativismu. Byl to 

umělý styl, výsledek záměrného úsilí o vytvoření specificky českého stylu 

motivovaného do značné míry i mimoumělecky, neboť chtěl být projevem 

nepopiratelné svébytnosti mladého státu. I když se na jeho formulování 

podíleli přední umělci a používali tvarosloví české předválečné avantgardy k 

31 Adlerová, A.: České užité umění 1918-1938. Odeon, Praha 1983,8.15,16,19 



36 

níž náleželi, nová společenská situace, kdy se z revolty mladé generace stal 

projev stabilizující se společnosti a státní moci, poznamenala neblaze tento 

stylový proud. Snaha přiblížit se lidovému projevu, jeho "prostotě, zpěvnosti 

a lyrice", stála v protikladu ke společenské i politické funkci tohoto stylu. 

Český dekorativismus dvacátých let nebyl izolovaným jevem. Patřil 

k diferencovanému proudu stylů, které se formovaly nedlouho před rokem 

1910 v několika evropských centrech a ovládly na celá dvě desetiletí zejména 

pojetí uměleckého řemesla, interiéru, dámského oblékání aj. V nedávné době 

se pro tyto stylové proudy ujal souhrnný název art deco, termín vzniklý 

odvozením z názvu pařížské výstavy 1925 - Exposition internetionale des 

Arts Décoratif et Industriels. Pařížská a vídeňská varianta art deco 

neovlivnily český dekorativismus bezprostředně, avšak stimulovaly české 

dění obecně. Český dekorativismus vycházel z domácích kořenů - je také ve 

své podstatě velmi odlišný francouzského art de co, jež svou ornamentiku, 

barevnost a náladovost čerpalo eklekticky z velmi rozmanitých zdrojů, ale 

dalo jí nezaměnitelně francouzskou eleganci a lehkost. 

Meziválečný český dekorativismus byl poměrně silným proudem, mezi jeho 

spolutvůrci byla řada významných výtvarníků. České art deco má tři 

poněkud odlišné tváře. 

První, programově česká, propojila tvarosloví našeho předválečného kubismu 

v užitém umění s florálními motivy domácího lidového umění a ve své 

ornamentální bohatosti zřetelně reagovala na Francii vzedmutou vlnu 

dekorativismu. Tento náš "národní styl" se formoval hlavně na Umělecko 

průmyslové škole v Praze, měli svého ideového mluvčího - což je pro art deco 

zcela ojedinělé v Pavlu Janákovi, a na krátkou dobu se stal oficiální státním 



stylem. Tato česká varianta art deco nás úspěšně reprezentovala na 

Mezinárodní výstavě v Paříži roku 1925. 
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Druhý proud českého dekorativismu tvoří díla svou podstatou neoklasicistní , 

v nichž se spíše okrajově - uplatňuje ornamentika. V tomto proudu vysoce 

přečnívá tvorba Jaroslava Horejce, jeho ornamentalismem prodchnuté 

figurální kompozice. 

Ke třetímu proudu náleží dekorativní umělecko řemeslná či umělecko 

průmyslová výroba skla, keramiky, šperků, bižuterie aj. Zejména ve 

výrobcích určených pro tehdy silný export se zrcadlí celé spektrum 

evropského art deco. Umělecky vedoucí pozici mezi nimi mělo sklo 

severočeských podniků, a to dík invenčnímu navázání na vídeňské art deco. 

Společným rysem výtvorů českého art deco je i přes jeho častou 

ornamentální přebujelost - přece jen jistá střídmost, patrná ve volbě 

nenákladných, převážně domácích materiálů. 

Náročné je však jejich zpracování, s rukodělnou dovedností, teď již téměř 

nedosažitelnou. A nesporně nejdůležitější roli měla tvůrčí účast výtvarníků, 

či dnes již anonymních návrhářů, dobře obeznámených s technologiemi 

jednotlivých odvětví. 

Ve svém souhrnu jsou tato díla dokladem ctižádostivě tvořivé atmosféry 

mladého státu, přinést něco svébytného do kulturního profilu doby.32 

32 tamtéž, s.21, 22-24, 28 
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5. Artěl 
Idea vlastního svébytného uměleckého centra nadchla i české výtvarníky, a 

tak v roce 1908 zakládají spolek Artěl. 

Hybnou silou skupiny byl grafik a návrhář Vratislav Hugo Brunner , který 

pro svoji ideu získal Jaroslava Bendu, Jaroslava Dyka, Pavla Janáka, Jana 

Konůpka, Marii Teinitzerovou, Otakara Vondráčka a Helenu Johnovou. Ve 

svém manifestu, který po založení sepsali, hrdě hlásali "boj proti tovární 

šabloně a surogátu a vzkřísiti smysl pro výtvarnou práci a vkus v denním 

životě". 

Umělci dlouho hledali výstižné pojmenování, které by charakterizovalo jejich 

činnost. Podle vídeňského vzoru toužili po názvu Pražské dílny, což však 

pro neexistenci dílen nebylo možné. Až přišel Alois Dyk, finanční opora a 

nadšený spolupracovník, s návrhem slova Artěl. Jméno objevil v českém 

překladu Tolstého Anny Kareniny, kde bylo vysvětlení: "Kustarny artěl je 

společnost osob společně pracujících a ve spolek za sebe ručících a 

dostávajících stejné podíly z výdělku." 

Artěl si ihned po založení pronajal drobnou kancelář s dílničkou v Kaprově 

ulici č.p. 32 na Starém Městě pražském, kde započal svoji činnost. Helena 

Johnová s Marií Teinitzerovou zde navrhovaly koberce a záclony, batikovaly 

šály a halenky, Brunner s Konůpkem a Špálou pomalovali kartonové krabice 

a zhotovovali originální dřevěné dózy a hračky. S Artělem volně 

spolupracovala i Zdenka Braunerová, která jeho prostřednictvím prodávala 

své slavné foukané skleněné figurky zvířat. 

Kubistické období 
Členové Artělu stáli již od svého založení názorově i výtvarně blízko 

Skupině výtvarných umělců. Pavel Janák byl dokonce v roce 1911 
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zakládajícím členem této skupiny. Vzájemná spolupráce Artělu se skupinou 

rychle vyústila jednak ve vydávání společného časopisu Umělecký měsíčník, 

jednak vedla ke společnému vystavování. Důležitou osou úvah 

publikovaných v tomto novém časopise bylo přesvědčení, že užité umění 

musí být v souladu s novodobými výtvarnými tendencemi, z čehož 

pramenila neustálá snaha aplikovat současné umělecké trendy na veškeré 

předměty denní potřeby. S nástupem expresionismu a kubismu se tudíž 

aplikovaly kubistické zákony na nábytek, servisy, dózy, kalamáře, lustry a 

další typy užitého umění. zajímavým rysem byl ústup od funkčnosti 

předmětů. Pavel Janák dokonce psal: 1I" •• praktické požadavky mají být sice 

zachovány, ale vládnou vyšší požadavky úměrnosti, výrazu, formy a 

prostorových vztahů." A tak se mohla rozvíjet fantazie návrhářů, kteří se již 

nemuseli ohlížet na praktičnost a použitelnost. Jednotlivé návrhy a realizace 

jsou natolik známé pro Artěl charakteristické, že je nutné se o nich zmínit 

jednotlivě. Nejvýkonnějšími a zároveň nejoriginálnějšími návrháři této doby 

byli bezesporu Pavel Janák a Vlastislav Hofman, kteří se ve své tvorbě 

zaměřili především na keramiku a nábytek. 

Obrázek č.1: Fotografie Hofmanova nábytku z druhé výstavy Skupiny v roce 1912 
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Kubistická keramika 
Čeští autoři na počátku druhého desetiletí dvacátého století se zaujetím 

sledovali aktuální výtvarné tendence reprezentované v té době francouzskými 

umělci. Na průkopníky kubismu Pabla Picassa, George Braquea rychle 

reagovali kromě jiných malíři Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka 

a sochař Otto Guttfreund, který již v roce 1911 vytvořil svá zásadní díla 

v duchu kuboexpresionismu : Úzkost, Hamleta, Dona Quijota.Významnou 

roli v propagaci kubismu u nás sehrál výtvarný kritik Vincenc Kramář, který 

ve Francii nakupoval díla Pabla Picassa a Braquea a položil tak základ své 

věhlasné sbírce.Ve stejném období vznikla Skupina výtvarných umělců, ve 

které se sešli významní představitelé české výtvarné avantgardy. Český 

kubismus proslavila po celém světě kubistická architektura, se kterou souvisí 

nábytek a drobné užitkové předměty. Užitková tvorba v duchu kubismu je 

originálním přínosem českého umění a souvisí zřejmě se snahou jejich 

tvůrců vytvořit nový umělecký styl. 

Družstvo nechávalo podle návrhů spřízněných autorů zhotovovat nejrůznější 

dekorativní předměty ze dřeva, látky, papíru a keramiky, které pak 

prodávalo ve vlastní pražské prodejně. Zde se v roce 1912 poprvé objevila 

kubistická keramika. 

Jedním z jejích autorů byl architekt, člen Skupiny výtvarných umělců a 

zakládající člen Artělu Pavel Janák (1882 -1956). Navrhl mimo jiné 

kubistickou fasádu Fárova domu v Pelhřimově a Jakubcovu vilu v Jičíně, 

později rondo kubistické krematorium v Pardubicích a společně s Josefem 

Zaschem členité průčelí pražského paláce Adria na Jungmanově náměstí, dále 

Libeňský a Hlávkův most, funkcionalistický hotel Juliš na Václavském 

náměstí atd. Věnoval se urbanistickým studiím, teorii architektury a 
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rekonstrukcím historických budov. Po Josifu Plečnikovi se v letech 1936 začal 

věnovat úpravám Pražského hradu. Pro Artěl navrhl různé keramické 

vázičky, kávové soupravy, dózy, kalamáře a podobné dekorativní doplňky. 

Zajímaly ho krystalické formy, ze kterých vzešel jeho návrh bílé dózy 

s víčkem ve tvaru krystalu s hranami zvýrazněnými černou podglazurní 

malbou.Tento výrobek se stal nejznámějším představitelem kubistické 

keramiky a dnes je vystaven ve stálé expozici UPM v Praze. Originální kávový 

servis s fasetovanými stěnami a uchy složenými z kuliček ponechával Pavel 

Janák buď v bílé barvě nebo ho dekoroval černým případně zlatým tzv.cikcak 

dekorem, který souboru dodával dynamiku. V roce 1919 přibyl na tvarové 

variantě tohoto servisu ještě odlišný červený dekor. Jiné Janákovy hravě 

dekorativní stupňovité dózy s jehlancovitě zešikmenými víčky vzdáleně 

připomínající čínské pagody. Jejich stěny pokrývala hustá malba 

rovnoběžných linek. Janák navrhl také sérii konkávních váz s kanelurami, 

které podtrhl kontrastní barevností. 

Obrázek č.2: Kubistická kávová souprava pro 6 osob, autor Pavel Janák (1882-1956) 
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Dalším významným tvůrcem kubistické keramiky byl architekt Vlastislav 

Hofman (1884 -1946). Tento autor kubistické zdi hřbitova v Praze - Ďáblicích 

a Jiráskova a Štefánikova mostu se však uplatnil zejména jako scénograf 

především na půdě Národního divadla v Praze a Zemského divadla v Brně. 

Byl členem Skupiny výtvarných umělců. Jako první začal navrhovat 

kubistický nábytek, do kterého promítl dobové avantgardní názory na 

architekturu. Jeho příklad následovali Pavel Janák, Josef Gočár, Josef Chochol 

a jinLHofman se věnoval také návrhům kubistických předmětů z kovu. Mezi 

jeho keramikou pro Artěl vyniká architektonicky vystavěný krystalický 

popelník z bílé póroviny s černě malovanými stěnami. Dále je autorem 

červenohnědě nebo černě malovaných sloupovitých váz, servisu se šikmými 

nepravidelnými stěnami bez dekoru s hvězdami a zalomenými linkami z let 

1913 -14 nebo oblého servisu na kávu s horizontálním dekorem. 

Výjimečné návrhy pocházejí i od dalších designérů, například vázy 

kuželového tvaru od sochaře Jaroslava Horejce, popelník avantgardního 

tvaru od Jiřího Krohy nebo kulovitý nápojový servis od Rudolfa Stockara. 

Keramika byla zhotovována podle dodaných návrhů nejčastěji v keramičce 

Rydl a Thon ve Svijanech - Podolí. Značena byla sporadicky, buďto tištěnou 

značkou domečku se stylizovaným nápisem ARTĚL PRAHA, nebo prostou 

tištěnou značkou artěl. Výjimečně se vyskytuje vtlačená značka Artěl. 

Kubistický interiérový design se nevyhýbal ničemu. Navrhovaly se lustry, 

lampy, věšáky, kalamáře, hodiny, popelníky, svícny a samozřejmě i nábytek. 

Návrhářstvím nábytku se intenzivně zabýval již zmíněný tandem Janák

Hofman, od Janáka pochází například židle s trojúhelníkovým opěradlem. 

Pavel Janák, ale bohužel již v roce 1912 přestal spolupracovat s Artělem a 



společně s architektem Josefem Gočárem založili Umělecké dílny, které se 

specializovaly na nábytek a zařizování interiérů. 
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Kubistická etapa Artělu je spojena s provozováním galerie v paláci Bellevue 

na Smetanově nábřeží, kam se společnost přestěhovala v roce 1910. Obchod 

byl kubisticky upraven, vnitřní vybavení navrhl Pavel Janák, úpravou 

portálu a výkladu pověřil Josefa GoČára.5oučasně se vzrůstající prestiží 

sdružení stoupal i počet spolupracujících umělců. Vidíme zde vedle sebe 

takové osobnosti jako jsou František Kysela, Václav Špála, Jiří Štursa, Rudolf 

Stockar, Vlastislav Hofman či Jaroslav Horejc. V galerii byly vystavovány a 

prodávány nejenom návrhy užitého umění, ale i obrazy od členů Skupiny 

výtvarných umělců -Vincence Beneše, Bohumila Kubišty, Antonína 

Procházky, Emila Filly a Josefa Čapka. Lze tedy říci, že to byla ve své době 

jedna z nejmodernějších pražských galerií. 

Ihned po skončení války se Artěl představil na Jubilejní výstavě 1908 -1918 

s novou kolekcí zboží a manifestem Kam směřuje Artěl. V manifestu se 

Vlastislav Hofman vrátil do dávné minulosti, oslavil "svérázný styl 

staroslovanský" a "styl gotický (husitský)" jako styly "nově a krásně 

ostrouhané". Svou tvorbou však neusilovalo" vzorek doslovného 

národopisu", ale o spojení moderního tvaru s tradicí. Přitažlivost manifestu 

přilákala novou generaci výtvarníků, kteří začali nadšeně spolupracovat 

s Artělem. Z architektů můžeme jmenovat Bedřicha Feuersteina, Milana 

Havlíčka a Josefa Chochola, kteří navrhovali nejrůznější interiérové doplňky, 

Petr Dilinger se zaměřil na malované dřevěné vějíře, Václav Špála na 

velikonoční vajíčka a Minka Podhajská na keramické dózy a servisy. 

Navrhování šperků se ujali Jaroslav Horejc a Rudolf Stockar.5vé brože, jehlice 

a přívěsky navrhovali převážně v patinovaném stříbře, niklu a pakfongu,které 

doplňovali ametysty nebo karneoly. 
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Zvláštní zájem věnoval Artěl dekorativnímu sklu. Nejpozoruhodnější návrhy 

byly od Jaroslava Horejce, známý je například rytý talíř Adam a Eva nebo 

sokolský pohár. 

V novém obchodě na Národní třídě, kam se Artěl po válce přestěhoval, 

fungovala i bytová poradna, kterou řídili architekti Hofman a Stockar. Bylo 

zde zvláštní oddělení šablon bytové malby a stěn, objednat se zde daly i 

grafické návrhy vizitek, balicího papíru a gratulací. 

Artěl svou širokou nabídkou získal okruh stálých zákazníků a odběratelů, 

úspěchy sklízel i na mezinárodním poli, oficiální uznání obdržel na 

výstavách v Monze (1923) a v Paříži (1925). Ocenění pomohlo Artělu i ke 

státním zakázkám, zhotovoval státní dary a zařizoval československá 

zastupitelstva.Největším projektem však bylo vybavení státního hotelu 

Hviezdoslav na Štrbském plese, kam architekti Hofman, Machoň, Novotný a 

Stockar navrhli a dodali nábytek, textilie a interiérovou malbu. 

Artěl se tak stal v první polovině 20.let představitelem oficiálního směru 

nazývaného národní dekorativismus. Zajímavým rysem byla národní hrdost, 

která se odrážela v používaných tématech a v typickém trojbarevném 

akordu.Ve zpracování pak převládala hravost a nápaditost, vše se nadměrně 

dekorovalo, nebylo zde jednoduchosti, ze všeho byla cítiti radost a nadšení 

z ornamentu. Kolem roku 1924 však začala opadávat euforie z "národního" 

umění, a tak se úspěšná česká expozice na světové výstavě v Paříži 

v následujícím roce stala jeho epilogem. 33 

33 Vlk, M.: Z dějin uměleckého řemesla 9.část. Meziválečné období dekorativismu a funkcionalismu. 

časopis Starožitnosti a užité umění, březen 1996,č.3,s.13-16 



45 

Lidové umění 
Kořeny inspirací českých moderních umělců lidovou tvorbou je nutné hledat 

v 19.století, odkud se vlivy přenesly do secesního umění, nově 

přehodnocujícího lidové tvarosloví a ornamentiku, a modelovaly vztahy mezi 

nízkou a vysokou kulturou. 34 Lidová tvorba měla rovněž důležitý podíl 

v koncepci nového umění, manifestovaného Skupinou výtvarných umělců, 

která řadila mimoto k inspiračním zdrojům dílo celníka Rousseaua, románské 

a gotické umění i exotickou tvorbu. Příklad poskytuje III. pražská výstava 

z jara roku 1913 nebo pojetí Uměleckého měsíčníku, které bývá srovnáváno 

s almanachem Der Blaue Reiter. Oproti českým umělcům se však němečtí 

expresionisté navíc zajímali o dětskou kresbu. V almanachu se objevovaly jak 

její reprodukce, tak teoretické úvahy na toto téma. Přestože se stalo pro 

představitele českého kubismu významné negerské sochařství, byly s ním 

spojovány i další ne méně důležité projevy včetně lidového umění, a to na 

základě formálního srovnání, , které nebylo v podstatě podpořeno kromě 

studií Wilhelma Worringera a Wilhelma Wundta žádnou obsáhlou teorií, 

pracující s hlubšími souvislostmi. Vzhledem k orientaci českých 

předválečných umělců toho ovšem nebylo třeba. 35 

Krátce po první světové válce nabývá lidové umění nových významů, a to 

v zásadě ve třech směrech. V teorii Václava Nebeského, v programové 

koncepci Teigově koncepci devětsilského primitivismu a ve výtvarné tvorbě 

34 Petr Witlich upozornil, že u tehdejších pražských výtvarníků" převažoval racionalistický 
postoj, vyvěrající již z toho, že sami spíše objevovali lidové umění pro vysokou kulturu, do 
níž patřili celým svým školením a dosavadní činností."Petr Witlich, Česká secese. Praha 1982, 
s.89 

35 V úvodu výstavního katalogu Skupiny výtvarných umělců si souvislostí mezi negerským 
a lidovým uměním všímá Vincenc Beneš. Jejich společnými znaky jsou podle něho plošnost 
,geometrická syntéza forem a neoptické nazírání přírody. Vincenc Beneš,(Úvod katalogu 
llI.pražské výstavy Skupiny výtvarných umělců v květnu a červnu 1913), Praha 1913, nestr. 



art deca. Zatímco u Nebeského, hlavního teoretika Tvrdošíjných, je lidové 

umění součástí primitivismu, který nebyl přímo spojován s politickými ani 

sociálními cíli, nýbrž se obracel k vlastnímu uměleckému dílu a jeho 

autonomii, u Teiga tomu bylo jinak. Ve stati Obrazy a předobrazy se sice 

zmiňuje o lidové tvorbě taktéž v souvislosti s uměním přírodních národů -

obojí pro něho představovalo zdroje primárních tvořivých sil podobně jako 

pro Nebeského. Když však jeho raná koncepce kulminovala užíval 

přívlastku lidový v úzkém sociálním smyslu v opozici proti termínu 

měšťácký, přičemž" nové lidové proletářské umění" mělo podle něho 
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v budoucnu zrušit hranice mezi kategoriemi vysokého a nízkého umění. Pro 

Nebeského byl oproti jeho známý termín" vědomý primitivismus" přímo 

spjat s výrazem uměleckého díla a jeho výtvarnými kvalitami. 

V kontextu art deco dvacátých let pak působilo lidové umění především na 

tzv. národní styl, který se zformoval na Umělecko průmyslové škole. Zde 

dostávalo jeho uplatnění politické konotace. 

V následujícím desetiletí docházelo k hlubšímu poznání souvztažností mezi 

lidovým a primitivním uměním. 36 Na této skutečnosti měly podíl Frazerovy 

obsáhlé vývody o ozvěnách původního mýtického myšlení v lidových 

evropských zvycích, které zůstaly po určitou dobu stranou a nabyly významu 

právě ve třicátých letech. 37 

Artěl v době funkcionalismus 
vývoj evropského umění šel nezadržitelně dopředu. Teoretikové se předháněli 

v definicích modernosti, jednoduchosti a praktičnosti a vize čistě funkčního 

36 Již ve dvacátých letech si všímal spojitostí pravěkého, primitivruno a lidového umění 
Jaroslav Neuman, jehož názory však byly naivní. Důvody příbuznosti mezi primitivními a 
pravěkými soškami žen s lidovými výtvory totiž hledal ve spojení tvůrčích a pohlavních 
tužeb mužů, projevujících se v odloučení od společnosti.Neuman,J.: Umění člověka 
primitivního. Praha 1926,s.18-19 

37 Winter, T.: Primitivové, děti, šílenci a média (Krecepci ... )In.časopis Umění, rok 2000,č.6, s.443 
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designu získávala stále více příznivců a obdivovatelů. Nejlépe to vystihl Karel 

Teige, který při příležitosti výstavy Bazar moderního umění hovořil o 

konstruktivismu jako účelném designu bez příkras a průmyslové produkci 

bez umění. 

Stylová změna poznamenala samozřejmě i Artěl. Rapidně začal klesat odbyt 

zhotoveného zboží, trh žádal nové, jednoduché výrobky. Naštěstí nastoupilo 

do Artělu nové vedení v čele se Slávkou Vondráčkovou, která kolem sebe 

soustředila mladou generaci výtvarníků nezatíženou předchozí zkušeností. 

Ludvika Smrčková a Alois Metelák navrhovali sklo, Julie Horová keramiku, 

Antonín K ybal textilie, Alois Vondráček z Kostelce nad Lesy dodával 

keramiku a Marie Serbousková výšivky. Novým mottem skupiny bylo rozbití 

starých konvencí, opuštění ornamentů, zjednodušení tvarů a nastolení nové 

kvality bydlení. 

Funkcionalistické zaměření skupiny se nejvíce projevilo na Výstavě soudobé 

kultury v Brně (1928), kde byly v přehledném interiéru od Karla Honzíka a 

Vlastimila Hofmana vystaveny střídmé tvary keramiky a skla doplněny 

bytovými textiliemi jednoduchých geometrických dezénů. Působivá instalace 

vzbudila zájem veřejnosti, na který Artěl bohužel nezareagoval a neudržel 

nově vytyčený směr a úroveň produkce. Navíc nastupující krize způsobila 

snížení odbytu, což dohromady vedlo v roce 1934 až ke konkurzu 

společnosti. Neslavný konec potkal neprodané zásoby, které byly 

rozprodávány ve výprodejích a bazarech. Zájem o Artěl a jeho zboží, 

myšlenky a ideály pomalu opadával a vytrácel se z povědomí. 

Už ve druhé polovině třicátých let se prokázala jednostrannost 

funkcionalismu. Standardizace a unifikace průmyslových výrobků, se sice 

pokoušely uspokojit spotřebu nejširších vrstev obyvatelstva a napomáhat 



48 

řešení sociálních problémů. Potlačovaly však individuální tvorbu, vedly 

k uniformitě a odlidštění, přehlížení individuálních vlastností a zájmů 

každého člověka jako svébytné osobnosti. Tlak přetechnizované industriální 

společnosti vyvolal odpor vůči determinujícím požadavkům moderní 

civilizace, obrážející se v převaze průmyslového designu. Lidé utíkali z města 

na venkov, vraceli se k přírodním materiálům, začali znovu oceňovat 

rukodělnou práci. Vlna novodobého "romantismu" hledala znovu spojení 

člověka s přírodou a přírodním materiálem. Vedla k novému ocenění 

uměleckého řemesla. Proti chladnému racionalismu se postavila touha po 

barevnosti a poetičnosti forem, která byla jedním ze znaků tzv. organické 

architektury a surrealismu. Marie Čermínová (Toyen) v návrzích bytových 

textilií, Otto Eckert ve strukturách glazovaných misek, Václav Kaplický ve 

vitrajích kostela sv. Václava v Praze - Vršovicích, Jan Zrzavý v mozaikách, 

hledali novou cestu, zbavenou odlidštění funkcionalismu i zátěže planého 

dekorativismu. Objevovali nové možnosti výtvarné práce, nový smysl 

uměleckého řemesla, které zůstane vedle esteticky hodnotného 

průmyslového standardu nenahraditelným pro jedinečné ztvárnění objektu 

prostřednictvím lidských rukou. 38 

Konstruktivismus a funkcionalismus programově vytvářejí (nové) umění, 

zpřetrhávající tradice, aby dosáhly ff absolutní modernosti". České umění se 

zapojuje tehdy vlastním podílem do mezinárodního dění: rozpracovává do 

uceleného programu zásady bydlení pro všechny, účelného bytového 

zařízení, standardního užitkového předmětu. I když se tyto programy 

38 Vlk, M.: Z dějin uměleckého řemesla 9.část, Meziválečné období dekorativismu a 

funkcionalismu. časopis Starožitnosti a užité umění, březen 1996,č.3 
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dostaly ve svém radikalismu až na pokraj utopie, odtrženosti od skutečného 

života, neboť měly sklon manipulovat s člověkem jako s abstraktním pojmem 

bez ohledu k jeho individualitě, k jeho citovým a duchovním potřebám, 

působily jako očistná bouře. Smetly "staré" okruhy hodnot a pokusily se 

vytvořit a nastolit nové. 

IV. Architektura a svět ve 20.století 

1. Víra v nové 

Víra v nové, zavrhující všechno minulé, byla v podstatě stará osvícenská 

víra ve spasitelnou moc rozumu, žádajícího přehledný, jasný a logický řád, 

do něhož mají být uvedeny všechny sféry individuálního i kolektivního 

života, byť i za cenu krajních a nebezpečných simplifikací. 

Secesní posedlost dekorativností a ornamentem urychlila opačnou reakci a 

stala se kontrastním pozadím, na kterém vykrystalizoval víc než jasně 

mnohohlasý názor, že architektura i design mají rozvíjet funkci stavby či 

předmětu a ne jejich dekorativnost. 

Tento názorový protipól se časem ustálil na pojmenování funkcionalismus. 

Nastupující tvůrčí generace chápala, že nevyhnutelným důsledkem 

zrychlujícího se tepu doby bude účelnost, kompatibilita, ekonomičnost, 

jednoduchost a přímočarost a také v nich okouzleně spatřila úplně novou 

estetiku. "Tvar sleduje funkcí", řekl americký architekt Henri Sullivan. 

"Ornament je zločin", napsal v roce 1908 Adolf Loos, a tyto věty 

předznamenaly jako motto poválečný názor. 

První světová válka brzy na to pořádně zamíchala dosavadní tuhou 

společenskou hierarchií a po válce, na začátku 20. let se vynořila řada 

architektů s jasnou vizí, jak má vypadat architektura společnosti, která se 

hrdě a proklamativně označila za moderní. Trvalo to ale ještě pár let, než se 



prosadili. Byly to zejména tři skupiny, které položily základy a formovaly 

funkcionalismus: 

2.De StijI, Bauhaus, Le Corbusier 
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1. V Nizozemsku v roce 1917 vznikla skupina De StijI s přáním vytvořit 

platný styl" nového vědomí doby", který odstraní" individualitu" a nahradí 

ji "univerzalitou". V malířství to znamenalo odmítání jakéhokoliv iluzivního 

zobrazení, i kubistického nebo puristického. Příroda byla příliš materiální, 

příliš individuální. 

Univerzální umění připouštělo jen abstraktní kompozici jako "rovnováhu 

pozice a míry barvy". Umělci v holandské skupině De Stijl (architekti Cerrit 

Rietveld, J.J.P. Oud, malíři Piet Mondrian, Van Doesburg aj.) se shodli těsně 

po válce na tom, že co je přímé, to je krásné a vytvořili jasnou a konstruktivní 

geometrickou řeč. 

Obrazy Pieta Mondriana , nejvýznamnějšího malíře skupiny, byly redukované 

na přímé černé linie a pravoúhlý řád ve spojení s primárními barvami 

červenou, modrou a žlutou, podpořenými množstvím bílé a trochou šedé. 

Tématem architektů De Stijl bylo kalkulované rozdělení nestejných hmot 

v antikubistickém systému, který rozbíjí uzavřené obrysové linie objemových 

těles. 

2. Státní Bauhaus ve Výmaru byl založen v dubnu 1919 německým 

architektem Walterem Gropiem jako avantgardní umělecká škola, první 

vysoká škola designu ve světě. Historie tohoto akademického vzdělávacího 

ústavu ve Výmaru, Dessau a Berlíně, jehož pozdějšími řediteli byli Hannes 

Meyer a Ludwig van der Rohe, byla až do roku 1933 bohatá na nejrůznější 

změny a byla vždy úzce spjata s politickým, hospodářským, sociálním a 

kulturním rozvojem Výmarské republiky. 
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Až do roku 1923 povolával Gropius do Bauhasu jako "mistry formy" elitu 

evropského umění, Lyonela Feiningera, Johannese Ittena, Gerharda Marckse, 

Paula Kleea, Oskara Schlemmera, Wasilije Kandinského, Van 

Doesburg,Ludwig van der Rohe, Oskara Schlemmera a další. Na Bauhausu 

přednášel i náš Karel Teige. 

Z průměrného počtu 150 až 200 studujících bylo téměř 50 procent žen a 25 

procent zahraničních umělců, kteří po zakončení úvodního kursu (zkušebního 

semestru) absolvovali v dílnách tříletý kurs se zaměřením na praxi. Toto 

studium bylo doplňováno uměleckou, vědeckotechnickou a filozoficko

světonázorovou výukou. Formou určitého nástavbového studia se mohli ti 

nejnadanější absolventi z jednotlivých dílen vyučit architekty v kanceláři 

architekta nebo na stavbách. Bauhausu šlo vždy o všestranný rozvoj 

umělcovy osobnosti, o individuální tvořivost, která se může plně rozvíjet 

v týmové spolupráci u několika odborných disciplín. Ředitel Bauhausu 

Walter Gropius nastoupil do funkce s vědomím, že kvalitní nábytková tvorba 

už není jen záležitostí bohaté menšiny. Že je třeba vyrábět tvarově dokonalé a 

funkční předměty pro co nejširší okruh spotřebitelů a že těžištěm výroby 

bude průmysl. Řemeslníci a umělci mají za úkol dojít společně k prototypu, 

který dovedou v dílně k naprosté dokonalosti. Bauhaus své žáky vedl ale i ke 

koncepčnímu myšlení a k základním úvahám, co vlastně má interiér a 

předměty každému člověku poskytovat - a to jednoduchý, kvalitní, 

nenákladný a funkční základ života a dalšího rozvíjení osvobozené a rovné 

lidské osobnosti. Jeho uvědomělý sociální postoj byl mnohdy spojován, stejně 

jako další umělecké směry v té době, s marxismem. Tvůrčí činnost v 

Bauhausu zahrnovala vždy i sociální odpovědnost za vytvořená díla. 

Gropius vyžadoval funkční, estetické i cenově přístupné produkty pro 

většinu obyvatel, které lze vyrábět s minimálními požadavky na materiál a 

energii, jakož i formování nové architektury jako odpověď na vytváření 

moderních životních přístupů. 



Už po několika letech se však projevila polarizace, která byla uvnitř 

Bauhausu pociťována a popisována jako spor mezi Ittenem a Gropiusem. 

Itten v něm ztělesňoval" kult Indie, nacionálně zabarvený skauting, 

vegetariánství", Gropius " amerikanismus, pokrok, zázraky techniky a 

vynálezy". V zásadách Bauhausu z roku 1925 už nebylo cítit nic z mystiky 

gotických hutí, Gropius místo toho hovoří o řemeslné budoucnosti, které 

bude stejnou měrou určováno technikou a formou, jako o "nositeli 

experimentální práce pro průmyslovou výrobu". 
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" Bauhaus chce sloužit aktuálnímu vývoji obydlí, od jednoduchého domácího 

přístroje až k obytnému domu. V přesvědčení, že dům a domácí přístroj 

musí být ve smysluplném vzájemném vztahu, se Bauhaus systematickou 

pokusnou činností v teorii a praxi - ve formální, technické a hospodářské 

oblasti- pokouší najít podobu každého předmětu, vyplývajících z jeho 

přirozených funkcí a podmíněnosti ... Věc je určována svou podstatou. Aby 

byla vyrobena tak, že správně funguje-nádoba, židle, dům - musí být nejprve 

prozkoumána její podstata .... Toto bádání vede k výsledku, že díky 

energickému zohlednění veškerých moderních výrobních metod, konstrukcí 

a materiálů vzniknou formy, které často působí nezvykle překvapivě, protože 

se odchylují od tradic". 

" Cílem Bauhausu nebylo propagovat nějaký styl, systém, dogma, formuli 

nebo módu, nýbrž pouze a jedině vyvíjet oživující vliv na plánování".39 

Zprostředkovávají impulsy v případě, že Bauhaus chápeme nikoli jako 

umělecký styl, nýbrž jako tvůrčí metodu. 

39 Gossel P., Leuthauserová,G.: Světová architektura 2G.století. Taschen, Tokio ,s.175 



Vynikající výkony Bauhausu v umělecké pedagogice, designu, tvůrčím 

umění, ve scénografii a v architektuře nacházejí svůj celosvětový ohlas 

dodnes. 
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3. Le Corbusier - vlastním jménem Charles Édouard Jeanneret (1887 -1965), 

se narodil v protestantské frankofonní části Švýcarska. Po letech studijních 

cest po Evropě se v roce 1917 usadil v Paříži, kde se setkal s mnoha 

avantgardními umělci a s kubismem. Le Corbusier byl malíř a jeho pojetí 

architektury dával do protikladu k pouhému "stavění", je pojetím čistého 

umění, které zkoumá prostor a tvar prostřednictvím média stavby vztah 

k funkci je ve své podstatě tvůrčí a revizionistický. Architekti by neměli ve 

svých návrzích pojímat funkci stavby jako něco předem určeného a daného, 

ale jako něco, co je formou stavby samo ztvárňováno. V tomto světle se 

architekt stává nejen pouhým pozorovatelem a služebníkem společensky 

stanovených funkcí, ale tvůrcem nových, což je role, která architektuře a 

architektům připisuje mnohem větší význam, než jaký mají jen jako stavitelé, 

projektanti a inženýři. Vliv tohoto způsobu uvažování se nejnápadněji 

projevil při projektování obytných budov. Zde architekti neusilovali o 

uspokojování předem daných představo domácím pohodlí, ale předvedli, 

čím domácí pohodlí může být. 40 

Záměrem, který tvořil podstatu této myšlenkové školy, bylo koncepci bydlení 

nikoliv přijímat, ale vytvářet. 

40 Architektura je výrazem své doby do té míry, do jaké míry odráží fyzickou podstatu 

člověka a konkrétní návyky jeho vystupování a pohybu, bez ohledu na to, jsou-li lehké a 

hravé, nebo vážné a důstojné, a bez ohledu na to zda je jeho postoj k životu vzrušený nebo 

klidný. Architektura vyjadřuje životní pocit nějaké epochy. Scruton,R .The Aesthetics of 

Architecture,London,Methuen, 1983 (Graham, G.:Brno 2000,s.186), 
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V období 1920 -1925 se zabýval teorií i technologií architektury i designem, 

maloval obrazy a vydával časopis "L'Esprit Nouveau", v překladu "nový 

duch". Publikoval v něm veškeré nové dění a aktivity funkcionalismu 

rodícího se různě po Evropě i v Americe. V roce 1925 se konala v Paříži 

mezinárodní výstava moderního umění a řemesel a Le Corbusier, do té doby 

široké veřejnosti neznámý, pořádně šokoval pořadatele i návštěvníky 

pavilonem nazvaným L'Esprit Nouveau. Byl ukázkou čistě funkcionalistické 

architektury a ve svém nitru ukrýval modelový obytný interiér. V pavilonu Le 

Corbusier představil své již velmi vyhraněné názory - jednoduchost, 

úspornost, světlo, prostor. Ohlasy byly dvojího druhu - buď zamítavé a 

nesouhlasné a nebo naprosto nadšené. 

V době odmítání lesku průčelí a módních výstřelků vznikla architektura, 

která znovu přemýšlela" upřímné" zacházení s materiály, jasné vymezení 

funkčních oblastí a pádný "výraz". Zvlášť Le Corbusier , který rozvíjel 

z původně věcně funkčních prvků - například sloupů- plastické objekty a 

příznačně je kombinoval, posílil hledání výrazově silných stavebních řešení, 

která by individuálně reagovala na současné funkční požadavky. Pracoval při 

tom především s pohledovým betonem, jemuž přisuzoval důstojnost" tváře 

pokryté vráskami". Strukturální, konstrukční a ekonomické požadavky 

masové, bytové výstavby byly zdánlivě nejjednodušeji řešitelné v betonu. Le 

Corbusier dostal v Marseille příležitost uskutečnit svou myšlenku" 

vertikálního města domů". Unité ď Habitation se představuje jako široce 

založený betonový komplex, podle Corbusiera ohromný" regál na láhve", 

stojan, do něhož jsou byty vsazeny jako zásuvky. Vždy využívají plnou 

hloubku budovy a v její polovině obsahují druhé podlaží. Tak vzniká možnost 

vytvořit bytový prostor o dvojnásobné výšce prostoru. Dvě řady obratně 

navršených bytů vždy končí na společné prostřední chodbě, ztemnělém 

průchodu bez oken, který protíná dům jako "ulice". Mírou a generátorem 



proporcí byl takzvaný" modulor", který Le Corbusier právě v té době 

vyvinul. 

Ohniskem sítě ulic v domě a srdcem soběstačné jednotky měla být dvě 

obchodní podlaží v sedmém a osmém patře. 

Významná chyba při realizaci základní, sociální myšlenky tkvěla nejenom 
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v propojení budovy- nejasný stav systému" potemnělých" chodeb, které 

nebyly ani soukromé ani veřejné vyvolával nejistotu a strach. Dále i obchodní 

pasáž brzy zpustla, přetrval v ní jen jediný obchod. Architektonické gesto na 

sloupech po staveného domu vedlo především k nevyhnutelnému pohledu na 

velké parkoviště: pod domem kde neprocházela "krajina" , nýbrž tu vál vítr a 

ozýval se hluk motorů. V žádném případě nevznikl spojující pocit domova, 

který by odpovídal společenskému ideálu Unité .42 

Obrázek č.3: Fotografie Unité ď Habitation, Marseille, autor Le Corbusier 

42 Gossel P. , Leuthauserová,G.: Světová architektura 2G.století. Taschen, Tokio, s. 165,257 
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3. Velkoměsto 20.století 

Velkoměsto 20.století, vystřídalo bohatý repertoár historizujících stavebních 

slohů, většinou odvozených z klasických forem. U většiny staveb, zejména u 

nájemních domů, převažujících na novodobé scéně, představovaly slohy 

především dekoraci jako povinný znak své příslušnosti k městu. První 

moderní stavby s novými střízlivými fasádami narážely často na odpor 

veřejnosti. 

Scénografický obraz urbanistického prostoru velkoměsta je na přelomu 19. 

a 20. století hotový a ukončený. Jeho velkoměstský charakter je především 

určován rozměrnými "palácovými" budovami veřejných a nájemných 

budov, které vytvářejí onen jedinečný fenomén" velkoměstského stylu". 

Různorodá morfologie velkoměstské scény a její eklektická mozaika 

připadala kritickým současníkům přímo nesnesitelná. Nás však po téměř 

staletém odstupu tato různorodá eklektická městská scéna nezaráží, zvykli 

jsme si na ni a dokážeme v prostorech ulic a náměstí nalézat jinou, vyšší 

jednotu. 

4. Urbanistická revoluce po I. světové válce 

Hnutí moderní architektury se spíše než realizacemi prosazovalo 

ideologickými programy a ideálními projekty. Funkcionalistická avantgarda 

realitu kapitalistického průmyslového velkoměsta neakceptovala. Vyrostla 

z antiurbanistických teorií sociálních utopistů a reformátorů a vybudovala 

vlastní alternativu" města moderních časů", naprosto odlišnou od všeho, co 

představovala průmyslová obchodní metropole. 

Přestože Le Corbusier nazývá své projekty ideálních "měst nových časů" 

stále ještě městy, nejsou to už vůbec města, jaká vytvořila starší i nová 

historie, v porovnání s nimi jsou to " antiměsta" . 



57 

Jen jedno desetiletí, přerušené první světovou válkou, dělí od sebe 

Wagnerův projekt světového města a Le Corbusierův projekt soudobého 

města pro 3 miliony obyvatel z roku 1922. Wagnerův záměr spočíval ve 

velikostním přizpůsobení klasického konceptu podmínkám provozu a 

soudobé metropole a v integraci nových typologických druhů budov do 

jejího prostorového systému. Estetika Wagnerova přístupu se zakládá na 

perspektivě, osové symetrii, hierarchii a rytmech. Corbuisierovu Soudobému 

městu vládne podobně jako Wagnerově metropoli perspektiva, do jeho 

celkového rozvržení se promítá ještě mnohé z klasické barokní koncepce. To 

je však jediný vnější znak, který spojuje Soudobé město s tradicí, jinak se od 

ní ve všem odlišuje. 

Zmizel systém ulic a náměstí, trvalý základ prostorové struktury 

dosavadních měst. Budovy se uvolnily z těsných svazků blokové zástavby a 

jejich hmotná tělesa se začala osamostatňovat. Odpoutaly se od cest a 

vzrostly do výšky, i přes zvýšení plošné hustoty obyvatelstva, uvolnily 

značné plochy půdy, určené pro parkové úpravy. Poprvé se zde vynořily 

pohromadě principy, které mnohem později v modifikované podobě 

zobecněly v urbanistické praxi. 

Tradiční město s ulicovým systémem se Le Corbusierovi zdálo 

s automobilovým provozem neslučitelné. Později Le Corbusier svou 

koncepci moderního" města průmyslové epochy" zdokonalil v projektech 

Zářícího města 30.let s jasněji definovanou funkční strukturou, tyto první 

projekty představovaly nejvýraznější signál, ohlašující urbanistickou revoluci 

20. století. 

Organismus průmyslového města byl analyzován, rozložen na základní 

funkční složky. Funkční zóny jsou v systému města uvedeny do racionálních 

a efektivních prostorových vztahů, jako ve výrobních linkách továren. 



58 

Otázka estetického působení a účinu hrála u Le Corbusiera důležitou roli, jeho 

poetika byla založena na grandiózních dimenzích, mohutné perspektivě, 

velkých rytmech pohledy do dálek, kontrapunkty vertikál a horizontál (

třístupňové, skoro kilometr dlouhé terasy, jako" stupně k ráji" ), parkové 

úpravy s umělými návršími ( využití výkopových zemin), moře stromů a 

především proporce a řád. Základ tohoto řádu tvoří geometrie, jednak jako 

skrytá osnova celého systému a jeho prostorového rozvrhu, jednak jako 

forma všech stavebních těles. 

Německá avantgarda zaměřila ve 20. letech pozornost na metodické studium 

technologických, sociálních, ekonomických a organizačních stránek nového 

města a jeho složek, sovětská se přikláněla k desurbanizačním tendencím a 

k myšlence rovnoměrného pásového osídlení, propojujícího bydlení 

s průmyslovou výrobou a zemědělským zázemím (např.Miljutin aj.). 

Jediný Le Corbusier dal programu funkcionalistického města silnou 

poetickou vizi a estetický řád.Cítil intenzivně potřebu dát městu budoucnosti 

uměleckou a emocionální podobu, čímž se do jisté míry vychyloval z proudu 

moderního hnutí. Pro německé teoretiky vyplýval estetický moment 

především z dokonalého racionálního řešení všech problémů, sociologických, 

technologických a organizačních. 

Hnutí moderní architektury položilo hlavní důraz na "funkční" utváření 

všech složek prostředí a jejich sdružování na základech efektivních 

prostorových vztahů. Tyto principy platily jak na úrovni jednotlivé stavby a 

jejich zařizovacích předmětů, tak na úrovni městské čtvrti, celého města nebo 

regionu. 
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Benevolo ve svých Dějinách architektury postihl charakter přístupu: 

"Gropius a Le Corbusier jsou si vědomi toho, že architektonický fakt je třeba 

analyzovat v jeho elementárních komponentách, aby mohli z patřičného odstupu 

definovat problém skladby. Dům je takto rozložen na řadu základních průmyslových 

výrobků ... , obytná čtvrť se redukuje na řadu základních stavebních elementů ... 

město se pojímá jako agregát složený z čtvrtí ... , rozhodným momentem metody se 

zdá být identifikace elementů, protože slouží k tomu a by zrušila návyky zděděné 

z minulé kultury. Moderní hnutí dospívá k podcenění problému skladby celku, který 

redukuje na deduktivní proces montáže". 43 

Ve výmarském Německu byla ve dvacátých letech postavena celá řada 

exemplárních sídelních celků, z nichž proslula zejména sídliště berlínská a 

frankfurtská. Ke konci dvacátých let byla uspořádána řada významných 

podniků, názorných výstav moderní architektury a jejich programů: 

Stuttgart, Vratislav, Vídeň, Praha a Brno dostaly moderní vilové čtvrti, které 

měly být vzorem nových přístupů ke stavbě a k bydlení. 

Nejsugestivnější impulsy přicházely ve dvacátých letech z tehdejšího SSSR, 

kde konstruktivistické a funkcionalistické hnutí přinášelo formy, ideje a 

projekty ztotožňované s cíli sociální revoluce, což byla v kruzích avantgardy 

ideální představa o cílech architektonické tvorby, které u nás výrazně 

formuloval Karel Teige:" ... je třeba revolucionizovat architekturu a 

architektonickou práci, třebas dnes jen teoretickou a hypotetickou, spolupracovat na 

nové organizaci světa. Neboť architektura je především tvorbou organizační." 44 

43 Benevolo, L.: Historie de I' architecture moderne. Paris 1988, Tom I, La révolution industrielle, 
s.l64 
44 Teige ,K.: Nejmenší byt. Praha 1932, s.32 
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Jestliže z východu přicházelo ideologické opodstatnění moderní 

architektury, její estetické a vizionářské ideje přicházely především z Francie 

od Le Corbusiera. Dalším vyzařujícím centrem byla škola Bauhausu, založená 

ve Výmaru v r. 1919 a později přenesená do Desavy a Berlína, kde nuceně 

ukončila činnost v r. 1933. Její význam spočíval především v důslednosti, 

s níž pracovala na syntéze, jež měla ve všech sférách stavěného prostředí 

spojovat průmyslovou sériovou výrobu s kulturou formy vyplývající 

z promyšlené přípravy prototypů, při níž uplatňovala zkušenost řemeslné 

kultury. 

Nástup nacistů k moci vedl k likvidaci moderního hnutí, v němž nacisté 

spatřovali nepřátelskou sílu, a ve stejné době byly konstruktivistické a 

funkcionalistické tendence likvidovány ve stalinském Rusku. Moderní 

architektura představovala společenskou i kulturní vzpouru, spojenou 

s odvržením všeho, co prezentovalo hodnoty minulosti. 

Je ironií, že vývoj na obou stranách Atlantiku po druhé světové válce byl 

hodnocen jako ztráta identity. Na jedné straně zavládl indiferentní 

pragmatismus rekonstrukce, přičemž stanovení základních struktur se stal 

záležitostí místních zpráv, na druhém břehu domácí elita žárlivě sledovala 

pozice, jichž dosáhli němečtí přistěhovalci jako Ludwig Mies van der Rohe, 

Walter Gropius a Marcel Breuer. Při obnovování poválečné Evropy se 

moderní stavby objevovaly příliš náhle, příliš násilně. Restaurování zničené 

historické podstaty bylo nejen kvůli investovanému řemeslnému umu 

považováno za hodnotnější než soudobé stavby. Tam, kde chyběly jasné 

obrysy měst, musely s velkým úsilím zápasit o identitu s populistickými 

vzpomínkovými motivy - arkádami, arkýři a štíty. Tato průměrná 

architektura padesátých let, balancující na hranici mezi uměním a kýčem, 

v sobě měla ve všech případech něco epizodického. 
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N a rozdíl od řemeslného zaměření evropského stavebnictví, proti němuž se 

dlouhodobě nedokázaly prosadit ani úspěšné experimenty například od 

Jeana Prouvého, velké architektonické kanceláře v USA mezitím rozvinuly 

zcela" průmyslový způsob myšlení". V popředí nestály byty, nýbrž přísně 

ekonomicky plánovaní kancelářské plochy a forma firemní identity. 

V podstatě byly požadovány dvě varianty: výškový dům ve středu města 

nebo rozlehlé sídlo podniku ve volné krajině.45 

V poválečné masové výstavbě a přestavbě, při níž se uplatnily principy, které 

moderní avantgarda vytyčila v tzv. Athénské chartě (základní požadavky 

programu: uniformita, důsledek industrializace a nerozlišeno st míst, 

důsledek požadavku stejné obytné kvality všech domů a bytů) zbyla obří 

sídliště, která vykazovala mnoho nepředvídaných, dnes již známých 

nedostatků, především v monotonii, vyvolanou neomezenou multiplikací 

základních skladebních prvků. Dále to byla ztráta identifikačních kvalit 

jednotlivých míst v ne rozlišeném plynoucím prostoru, s čímž 

souvisela i ztížená orientace. 

Objevují se , ale také trhliny v sociálním aspektu moderní architektury 

konstruktivisticko- funkcionalistických konceptech, které představují 

ideologické náčrty sociálních utopií. Poměry v buržoazních zemích ( jako 

byla naše), jevila moderní architektura sklon k estetickému perfekcionismu a 

luxusu, proto nalézala přízeň u kultivovaných stavebníků. 

Karel Teige považoval za zradu na sociálním poslání architektury, když se 

uplatňuje na budovách peněžních a obchodních institucí, na luxusních 

nájemních domech a vilách. Brněnská Tugendhatova vila, paradigma 

45 Gossel P. , Leuthauserová,G.: Světová architektura 2G.století. Taschen, Tokio, s. 225 
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moderní senzibility, byla naší levicovou avantgardou považována za scestný 

krok. Proti ní postavila ideální projekt kolektivizovaného obytného okresu, 

tzv. L - projekt. 

5. Funkcionalistické město 

Výsledná koncepce funkcionalistického města byla definována v roce 1933 na 

Mezinárodním kongresu moderní architektury (CIAM) a podle místa konání 

dostal program název Athénská charta. 

Funkcionalistické město je pojímáno jako racionalistická konstrukce, 

vytvářená jako stroj z určitého množství standardizovaných součástí, 

jednotek a postupů podle předem stanovených pravidel. Při jeho plánování 

se do popředí dostává kvantifikace, statistika, kalkulace. Tímto se 

funkcionalistické město stává předmětem abstraktního uvažování a zároveň 

se vzdaluje konkrétním situacím a proměnlivým poměrům každodenního 

života. Moderní funkcionalistický urbanismus tuto flexibilní situaci potlačil a 

nahradil fixními strukturami. 

Postup projektování" nových měst" či spíš sídelních souborů, jak se novým 

obytným čtvrtím na obvodech historických měst říkalo, byl orientován 

" kompozičně", tzn. na skládání, sestavování nebo modelování celků 

z hmotných komponent - těles budov v souhře s provozním řešením, 

terénem a širším krajinným a urbanistickým kontextem. 

Architektura chápána v tradičním smyslu se odtud zcela vytratila, 

urbanistická scéna byla výsledkem distribuce stejných budov se stejnými 

rastrovými povrchy ve volném prostoru. Zcela chyběly rozpoznávací znaky, 

jejichž prostřednictvím bylo možno bezpečně identifikovat jednotlivá místa 

v ne rozlišeném rozsáhlém prostředí. 
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Hypotézy, které stály u zrodu koncepce funkcionalistického Zářícího města, 

byly sice neseny šlechetnými záměry, ale záměry ve svých důsledcích 

nebezpečnými. Především proto, že chtěly ve svém konstruktivistickém elánu 

přerušit spojení s minulostí, odtrhnout se od jejich komplexních struktur, 

považovaných za nesmyslný chaos. Dále homogenizací fyzického prostředí a 

lidského společenství, a konečně proto, že teprve maximální zjednodušení 

problému umožňovalo koncipovat a navrhovat plány obřích dimenzí, které 

byly vyvozovány ze zvětšování základních strukturálních schémat a 

neuvědomovaly si, že s velikostí roste stupeň složitosti a stupňují se 

kvalitativní rozdíly. 46 

6. Česká avantgarda 

Originální přínos české architektonické avantgardy dvacátých let 20.století 

k tehdejším mezinárodním aktivitám spočívá v syntéze funkcionalismu 

s poetismem. Jaromír Krejcar, Josef Havlíček, Bedřich Feurstein a jiní čeští 

architekti ze skupiny Devětsil zdobili ve dvacátých letech strohá 

železobetonová těla svých staveb elektrickými reklamami, neony, firemní 

logotypy, pruhovanými plachtami, vlajkami, anténami a jinými typickými 

znaky moderní velkoměstské třídy. Vyjadřovali tak tentýž pocit krásy, jaký 

v téže chvíli zachycovali ve svých verších básníci Devětsilu Jaroslav Seifert a 

Vítězslav Nezval a jak k nám promlouvá ze specifického druhu koláže, ke 

kterému teoretik Karel Teige začal kolem roku 1923 říkat obrazová báseň. 

Český "poetický" funkcionalismus inspirovaly do značné míry právě názory 

Karla Teigeho. S programem "poetického" funkcionalismu však Teige 

nesympatizoval od roku 1924 začal považovat architekturu za vědu a snažil 

se pro svůj koncept vědecké architektury získat stoupence doma i v zahraničí. 

46 Halík,P. a kol.:Architektura a město. Academia, Praha 1996,8.38 
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Odvaha a teoretická vytříbenost, s jakými svůj program architektury jako 

vědy Teige formuloval, se dnes začínají jevit jako druhý originální vklad české 

avantgardy do evropského architektonického dění dvacátých a třicátých let. 47 

7. Funkcionalismus a věda 

V situaci, kdy nám realitu věcí zastírají masová média, imagologové a 

reklamní agentury a kdy také člověk ztrácí vůli věci tvořit a přicházet jim na 

kloub, odumírá fenomén, kterému se říká subjekt - objektový vztah. Nějak tak 

aspoň popisují stav dnešního člověka a světa Naom Chomsky nebo Jean 

Baudrillard. 

V první polovině dvacátého století však subjekt -objektový vztah 

představoval výraznou dominantu dobového myšlení, a to včetně myšlení 

architektonického. Ztotožníme-li subjekt s tvořivou vůlí architekta a objekt s 

návrhem či stavbou, které tato vůle formuje, nalezneme v tomto období 

dokonce subjekt- objektový vztah ve dvou svébytných a přitom naprosto 

rozdílných pozicích. 

První z nich je představují antiracionalistická hnutí desátých let, mezi nimiž 

patří čestné místo českému architektonickému kubismu. Kubisté Pavel Janák 

nebo Jiří Kroha, definují svůj úkol jako zmáhání" mrtvého" objektu stavební 

látky aktivním subjektem tvořivého umělce. Nároky provozu nebo 

konstrukce se těmto architektům jeví jako podružné. O podobě stavby 

kompetentně rozhoduje pouze umělcův tvůrčí duch. 

Druhou z těchto pozic zaujaly směry nové architektury dvacátých a třicátých 

let.Většina z nich usilovala o to, architektovu subjektivitu co nejvíce potlačit 

a obdařit naopak objekt návrhu nebo stavby maximální dávkou autonomie. 

47 Švácha, R.: Forma sleduje vědu.Katalog k výstavě Forma sleduje vědu, Galerie Jaroslava 

Frágnera, Obec architektů Praha, Praha- Evropské město kultury roku 2000, Praha 2000 
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Nároky provozu se zde jeví jako prioritní, architektonický objekt se z nich 

vytváří téměř automaticky sám za sebe. Automatismus sebeutváření objektu 

se stal tou nejdůležitější inovací, kterou vůdci těchto uvedených směrů vnesli 

do starší Sullivanovy poučky" forms follows function". Počátkem dvacátých 

let uvažoval Le Corbusier o tom, že by architektura mohla vzniknout 

z matematických výpočtů. Na konci téže dekády Hannes Mazer vznik 

architektonického díla k chemické reakci. Spolu s Mayerem zaujímal 

nejvyhraněnější postoj k tomuto tématu kroužek českých funkcionalistů 

kolem teoretika Karla Teigeho. 

Výzva po potlačení subjektivity ukazovala Teigemu cestu i v jeho 

nejproslulejším vkladu do dějin evropské moderní architektury, ve známé 

polemice nad Le Corbisuirovým projektem Mundanea. "Estetická"

rozumějme " subjektivní" -ff intervence v produkci utilitárních výrobků, tedy i 

v produkci architektonické, vede neklamně k věcné nedokonalosti a je přímo jeho 

znamením" ,napsal Teige v roce 1929 na adresu Mundanea do časopisu 

Stavba. Apriorní nárok architektova subjektu Teigovi splýval s nárokem 

estetickým nebo přímo uměleckým, po jehož "likvidaci" volal od poloviny 

dvacátých let." Teprve tam, kde nikoliv ideologicko-metafyzicko-estetické úmysly, 

ale diktát života řídí architektovu práci, přestává náklonost k umění". 

Přerod architektury ve vědu pokládal Teige za nutný a zákonitý důsledek 

několika historických procesů. Hlavní úlohu v nich přisuzoval zániku 

tradičních stavebních řemesel, vyklízejících pole industrializaci stavebnictví, a 

rozpadu tradiční hierarchie uměleckých oborů, mezi nimiž a do konce 

devatenáctého století architektura figurovala jak jejich královna. 

Okruh poznatků, které Karel Teige a jeho přátelé začleňovali do systému 

vědecké architektury, se v průběhu let proměňoval a přeskup oval. Zpočátku, 

asi v letech 1922-1928, šlo hlavně o takové, které měly z ekonomizovat 



stavební výrobu cestou její industrializace. Byly to poznatky, které chtěly 

uspořit náklady na výstavbu fyzického těla architektury a ušetřit tak 

zároveň energii jejich uživatelů. 
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Od roku 1928 se těžiště Teigova okruhu přesouvá k sociální náplni bydlení. 

Počíná se studovat historie a zejména sociologie stavebních typů, která 

vrcholí Teigovou knihou Nejmenší byt z roku 1932 a grafickým cyklem Jiřího 

Krohy Sociologický fragment bydlení. 

V pozdějších třicátých letech Teigův kroužek začne přitahovat otázka vlivu 

architektonické formy na lidské emoce a podvědomí. Základní metodou 

výzkumu se nyní stává surrealistická redakce psychoanalýzy doplňovaná 

občas argumenty z biologie a fyziologie. 48 

8. Vztahy soudobé a historické architektury 

Jako výrazný doklad návratu a přejímání někdejších slohů je historismus 

architektury 19.století, která předvedla nesčetné variace nových 

společenských programů veřejných, nájemných a privátních staveb na staré 

slohové soustavy všech významných období od románského až po empír či 

klasicismus. Snažila se je často věrně napodobit, ale vždy je nakonec jen 

parafrázovala. 

Návrat k inspiračním zdrojům historických slohů nepředstavuje 

pouze italská a poté evropská renesance, ale už římská architektura čerpající 

z podnětů Řecka, Egypta, dále z domácích děl Etrusků. Pádu Říma je to 

48 Švácha, R: Karel Teige a český vědecký funkcionalismus .. .. Katalog k výstavě Forma sleduje 

vědu ... , Praha 2000 



architektura benátského státu, která čerpala z byzantské i z islámské 

architektury. 
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Do této kategorie dále náleží úsilí americké i sovětské architektury v distanci 

let 1893 a 1933. Po objevu výškových staveb chicagské školy, bylo její úsilí 

zcela nahrazeno snahou vyrovnat se architektuře evropské historie. 

Diametrálně odlišná koncepce architektonické řeči, spojená s odmítnutím 

jakékoliv historické kontinuity, je v historii dost ojedinělou událostí. Dochází 

k ní obvykle v kombinaci s vytyčením nových společenských ideálů. Italská 

renesance, inspirovaná antikou, se tak výrazně a programově odlišila od 

románsko- gotické architektury předchozích pěti staletí, že znamenala velkou 

revoluci ve vývoji evropské architektury. 

S velkými mezinárodními důsledky se rozešla s historismem koncem 19. 

století vídeňská secese, německý Jugendstil, francouzsko- belgický l' Art 

nouveau a angloskotský Modern Style - " první slohová řeč evropské 

buržoazie" otevřela cesty moderně a dalším slohům architektury dvacátého 

století. 

9. Architektura 20.století 

Nejvýraznější diametrálně od historie odlišnou koncepci představuje 

architektura 20.století.Tato architektura se neinspirovala žádnou historickou 

epochou. Byla odmítnuta avantgardou, ačkoli ji její velcí tvůrci v čele s Le 

Corbusierem velice dobře znali a dovedli se poučit na jejích dílech. Její 

inspirací byla jednak sociální a jednak průmyslová revoluce. 

Další revoluční novinkou moderní architektury bylo odmítnutí uměleckého 

poznání a procesu architektonické tvorby a jeho nahrazením poznáním 

vědeckým. 
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Odmítala jakékoliv výrazové prostředky přepychu, včetně dekorací 

ornamentálních, výtvarných i ryze architektonických, které neměly 

užitkovou motivaci. Mezi historickými slohy a moderní architekturou byla 

stažena doslova železná opona. 

Ideály extrémně akcentované bezozdobnosti, unifikace a sériovosti začaly 

postupně pustošit tuto novou architektonickou řeč, neboť vynechávaly slova, 

věty i souvětí její kompozice, zjednodušovaly ji až do primitivních výkřiků a 

rytmického opakování unifikovaných prvků, forem staveb. 

Stavební výroba v socialistických poměrech, bez ohledu na společenský 

zájem omezila svými panelovými sekcemi na 30 let architektonickou řeč na 

několik slov, kterým nikdo nerozumí, protože jsou bezobsažná, často hloupá, 

stále stereotypně stejná a všechny nudí. 

Tak došlo k postupnému zániku architektury, protože ztratila svou 

kontinuitu, historický jazyk a oněměla v tunách panelů. 49 

10. Betonový mor 

Nové obytné soubory, tak hojně budované od konce padesátých do počátku 

devadesátých let, měly vyřešit bytový problém a pojmout migrující pracovní 

sílu z venkova. Soubory byly určeny jako sídliště pro nové závody, ke krytí 

bytových potřeb měst či v poslední době náhradou za odpadlé byty v rámci 

přestavby měst. Byly stavěny na základě urbanistické koncepce jako celek, i 

když tato koncepce byla často v průběhu výstavby měněna. Po vzoru 

vyspělých zemí se postupovalo zakládáním sídlišť, většinou mimo intravilán 

na "zelené louce", organizovaných na principu obytného obvodu, obytného 

okrsku a obytné skupiny. Pro mamutí prováděcí firmy to bylo výhodné. 

49 Halík, P., Kratochvíl, P., Nový, O.: Architektura a město. Academia. Praha 1996,s.130 
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Výstavbu plně vybavených obytných celků v zeleni podle anglických, 

severských (finských, švédských, dánských) a francouzských vzorů měl 

zajistit systém urbanistických operací nazývaný komplexní bytová výstavba -

KBV. Nabyla takového rozsahu, že se stala téměř jedinou formou územního 

rozvoje měst. Velké soubory byly často stavěny jako celek nebo část jedinou 

technologií - prefabrikovanými panely. Původ jednotného vzhledu 

panelových domů má své kořeny ve snu meziválečné architektonické 

avantgardy o "zprůmyslněném stavebnictví", což mělo znamenat odstranění 

mokrého procesu a výrobu domů stejným průmyslovým způsobem jako 

například automobilů a v praxi se u nás začalo uplatňovat od konce 50. let. 

Pracně stavěné domy měla nahradit sestava typových dílů umožňující různou 

skladbu z prefabrikovaných elementů. I československé podniky tak na povel 

hromadně přešly na panelovou technologii, která se stala dominantním 

způsobem výstavby nových bytů. Dnes v panelových domech bydlí přibližně 

30% obyvatelstva republiky (v Praze 43%, v Sokolově 73%, v Blansku 56%, v 

Českém Krumlově 56%, v Klatovech 52%, v Hradci Králové 52% a v Olomouci 

42%), což představuje celou řadu nejen urbanistických, ekonomických, ale i 

sociologických a demografických problémů. V České republice je 62 456 

bytových panelových objektů, ve kterých je 1 138 069 bytů, což představuje 

bydlení pro zhruba 3186 590 obyvatel. Ve střední a východní Evropě žije v 

panelových domech, většinou v okrajových polohách velkých měst, přes 34 

milionů lidí. 

Architekt Lucien Kroll získal jméno projekty vytvořenými za účasti 

veřejnosti. Pěkným příkladem remodelace budov je Perseigne v Alenconu ve 

Francii. Jako množství jiných ambiciózních a nehumánních vládních projektů 

bydlení bylo navrženo a realizováno v letech 1958 až 1969. Tento mohutný 

komplex strohých, dlouhých bloků v obrovských prostorách parkové zeleně 

postrádal lidské měřítko a vyznačoval se konstrukčními chybami. Největším 



problémem však bylo odcizení a osamělost lidí, způsobené kompozicí 

projektu. Místo zbourání a nahrazení novou výstavbou, což byl obvyklý 

postup, obec povolala architekta Luciena Krolla, aby zajistil nápravu. Kroll 

intenzívně spolupracoval s komunitou, aby přesně pochopil podstatu 

problému. 
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Remodeloval objekty vložením dvoupodlažních jednotek, venkovním 

vybavením mobiliářem a osvětlením, balkóny, šikmými střechami a dokonce 

spojením původně malých bytů do větších apartmánů. Připojil ke starým 

budovám nové domy a tím odstranil neosobní, kolosální prostory a 

transformoval ohromující plochy stěn v explozivně živé a lidské městské 

prostory. 

Sídliště stárnou a údržba není adekvátní. Určení priorit a sekvence postupu 

není záležitostí pouze architektů a urbanistů, ale i politiků, místních úřadů a 

celé městské populace. Regenerace sídlišť by měla být kontinuální proces, 

jehož cílem by měla být koncepční přeměna sídlišť v příjemné, účelně 

uspořádané, ekologické a bezpečné místo pro život obyvatel s co největším 

možným rozsahem potřebných funkcí. 50 

Závěr 

" Česká přísnost" 

Závěr mé práce bych ráda věnovala knize" Česká architektura a její přísnost: 

padesát staveb 1989-2004", která vyšla v nedávné době.Velmi mě zaujala a 

ovlivnila. Již z tohoto důvodu jsem si vybrala téma meziválečné avantgardy 

ke zpracování své diplomové práce. Jejím autorem je náš přední teoretik 

umění a znalec architektury 17.-20.století, prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc. 

50 Schmeidler, K.: Veřejná správa 99. Týdeník vlády ČR, číslo 50 
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Šváchova práce je vůbec prvním pokusem u nás o určení charakteristických 

rysů složitého fenoménu české architektonické tvorby a pokusem o 

představení architektury jako pevné součásti českého kulturního života. 

Švácha vysvětluje přísnost jako reakci na historismus 19. století a datuje její 

nástup příchodem žáků Oty Wagnera, zvláště Jana Kotěry do Prahy. Mezi 

architekty začátku nového století tehdy zavládlo přesvědčení, že architektura 

musí být pravdivá a morální, a tudíž přísná. 

Samotný termín "česká přísnost", který na rozdíl od pojmů jako 

neofunkcionalismus či neomoderna funguje jako výstižné zobecnění pro 

mnohem širší okruh české architektonické produkce, je například Šváchovým 

konceptem. Zajímavější je, když dokládá, že o jednoduchost šlo i architektům 

českého kubismu. "Nechceme si porušiti onen vzácný, čistý a hladký účin 

moderního díla, přísného i fantastického, nesnesitelným kobrtáním přes množství 

lhostejných nám ornamentíků a detailů. " Tato věta kupodivu nepochází z knihy 

Ornament a zločin od Adolfa Loose, ale z článku Josefa Chochola, který 

napsal ve stejné době, kdy projektoval svůj známý kubistický činžák pod 

Vyšehradem. 

V meziválečném období se hlučně ohlásila levicová konstruktivistická 

avantgarda. Její mluvčí Karel Teige spatřoval v architektuře účinný nástroj na 

transformování společnosti. Podmínkou pro něj ovšem je, že se z ní stane 

přísně vědecká disciplína, založená výhradně na racionalistickém přístupu a 

zbavená jakýchkoli uměleckých a formálních apriorismů. Architektura musí 

být instrument, nikoli ornament, tvrdil Teige. 

Důsledky těchto představ se o čtvrtstoletí později promítly do velkých 

panelových sídlišť, jejichž průmyslovou technologii prosadili u nás na konci 

50. let někteří Taigeho žáci. Do popředí vstoupila kvantifikace, která učinila z 

architektury stavební výrobu a omezila v maximální míře její tvořivé 

možnosti. 

Tvorba se přenesla do urbanistické roviny, v jejíž typizovaných schématech se 
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architektura rozpouštěla. Byly tu jistě výjimky, zejména v 60. letech vzniklo 

několik zajímavých staveb - například věž na Ještědu či budova parlamentu 

aj., které vybočovaly z oficiální linie. Období normalizace vyvolalo v 80. letech 

u řady mladších architektů reakci, která je vedla k hledání opravdových 

hodnot architektonické tvorby i v rámci omezujících podmínek. Postmoderní 

tendence nalézaly u nás živou ozvěnu, přesto se však ujaly jen málo. 

Šváchova kniha zdůrazňuje klíčovou roli architektky Aleny Šrámkové, jejíž 

myšlenky o prostotě a poctivosti architektonického díla měly na tehdejší 

mladší generaci nemalý vliv. Byly to generace (Přikryl, Pleskot, Lábus, Rajniš, 

Suchomel, Milunič, Línek, Pelčák, Hrůša, Burian aj.), které se v 90. letech 

ocitly v čele vývoje. Do nové situace nastoupily s jasným postojem, založeným 

na zásadách přísnosti a neokázalosti. Tento postoj odolal náporům 

povrchních módních tendencí, které se k nám hrnuly. Zároveň se rychle 

zorientoval v kvalitativně odlišné situaci, do níž vstupoval, a to jak po stránce 

kulturní, tak i po stránce technologické a ekonomické. 

To, že přísnost jako kvalitu nezdiskreditovala ani éra paneláků, Švácha 

vysvětluje tím, že pojmy jako pokora, střídmost, architektům umožňovaly v 

době normalizace vymezit se proti aroganci komunistických staveb, kterým 

mnohdy musely ustoupit celé historické čtvrti. O období po sametové revoluci 

pak v tomto historickém úhlu Švácha píše: "Záliba v přísnosti se usadila a v 

myslích českých architektů příliš hluboko na to, aby s ní dokázal otřást ten či 

onen politický obrat. ( ... ) Jde o myšlenkový stereotyp propojený s českou 

národní mentalitou, která se v průběhu času příliš nemění." 

Vlastní jádro knihy tvoří padesát staveb, které autorovi" připadaly důležité z 

kulturního, politického a v neposlední řadě také architektonického hlediska" .. 

Vedle děl českých architektů se v tomto přehledu objevují i stavby 

zahraničních autorů, například Gehryho Tančící dům či Nouvelův Zlatý 

anděl. Nejvíce realizacemi, pěti, je zastoupen Josef Pleskot. Jeho úpravy 
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Jeleního příkopu považuje Švácha spolu s rekonstrukcí Galerie Bendikta Rejta 

v Lounech od Emila Přikryla za dva vrcholy české architektury poslední 

doby. 

Strohost a přísnost současné české architektury Švácha rozhodně nepovažuje 

za cosi jednoznačně odsouzeníhodného.PřipouŠtí, že naše architektonická 

současnost nepředstavuje tak silnou epochu, jakou bylo meziválečné období, 

ale co do významu ji považuje za srovnatelnou například s obdobím 

šedesátých let. Ona "česká přísnost" sice českou architekturu na jednu stranu 

svazuje, na druhou však zároveň motivuje ke skvělým výkonům. 

Obrázek č.4: Fotografie objektu hotelu a vysílače Ještěd od architekta Karla Hubáčka 
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