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Abstrakt
Práce analyzuje bytovou politiku SRN a ČSR v letech 1948/9–1960. Cílem
komparativní studie je ověřit hypotézu, že zatímco bytovou politiku SRN lze považovat
spíše za úspěšnou, bytová politika ČSR byla spíše neúspěšná. Současně si práce klade
za cíl zjistit, v čem tento úspěch, resp. neúspěch spočívá: 1) zda byl důsledkem
konkrétních politických kroků jednotlivých režimů, 2) do jaké míry byly výsledky
bytové politiky ovlivněny hospodářskou vyspělostí a demografickými faktory, 3) jakou
roli sehrála tradice bytových politik do roku 1948/9 a 4) jaký význam měla pro
sledované období výchozí situace v oblasti bydlení po druhé světové válce. Úspěšnost
bytové politiky je odvozena od jejích výsledků v oblasti bytové výstavby, cenové
dostupnosti a kvality bydlení. Metodologická část obsahuje teoretické zařazení obou
politických a sociálních systémů a definici bytové politiky a parametrů komparace.
Následující dvě kapitoly analyzují jednak vývoj bytové politiky na území pozdější SRN
a ČSR do roku 1948/9, jednak bytovou politiku obou států v letech 1948/9–1960.
V druhém případě je nejprve představen institucionální rámec, klíčoví aktéři a
nejdůležitější legislativní opatření, pro komparaci samotnou jsou však určující výsledky
dvou bytových politik. Ty jsou v závěrečné kapitole interpretovány s ohledem na výše
uvedené čtyři faktory.

Abstract
The thesis analyses housing policy in the Federal Republic of Germany and
Czechoslovakia in 1948/9–1960. The aim of the thesis is to verify the assumption, that
whereas housing policy of the FRG can be considered as rather successful, that of
Czechoslovakia was rather unsuccessful. In addition to that, the thesis aims at
interpreting the success/failure with respect to 1) the factual political steps of the two
regimes, 2) the level of economic development and demographic trends, 3) the
traditions of housing policies before 1948/9 and 4) the situation in housing sector
immediately after WWII. The successfulness of housing policy is derived from its
results in realm of dwelling construction, financial affordability and quality of housing.
The methodological section contains a theoretical classification of the two political and
social systems and a definition of housing policy and criteria of the comparison.
Following two chapters analyse housing policy traditions before 1948/9 and housing
policy of the two states in 1948/9–1960. In the latter case, before anything else, the
chapter introduces the institutional framework, main actors and the most important
legislation. However, the comparison as such is rather based on results of the respective
housing policies. These are – in the last section – interpreted with respect to the four
above mentioned factors.
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Úvod
Bydlení je jedním z předpokladů pro důstojný život. Hlavním nástrojem pro
zajišťování této základní lidské potřeby je bytová politika, která se jako svébytný sektor
státní politiky etablovala teprve na konci první světové války. Vzhledem k jejímu
univerzalistickému charakteru se jedná o problematiku vysoce relevantní pro každé
společenství, každé společenské a politické zřízení – ať už demokratické, či
nedemokratické. Nejen otázka bydlení nám připomíná, že existovaly hodnoty platné na
obou stranách železné opony. Svými pracemi to ostatně dokládá řada historiků,
chápajících poválečné dějiny Evropy v jejich celistvosti. Obecné dějiny poválečné
Evropy v tomto duchu zpracoval např. Tony Judt,1 sociálním vývojem evropského
kontinentu se zabýval např. Hartmut Kaelble.2 Východiska těchto autorů sdílí i
předkládaná práce, jejímž tématem je bytová politika dvou států, náležejících ve
sledovaném období ke dvěma protichůdným politickým táborům.
Teritoriální zaměření komparace je podmíněno převážně ohledem na dosavadní
výzkum. Srovnávací historické studie se obvykle orientují buď na země východního
bloku, nebo na západoevropské státy.3 Zajímavý prostor nabízí srovnání bytové politiky
SRN a NDR. Velmi dobře jej využil např. Axel Schildt.4 Komparativní pohled na
bytovou politiku SRN a ČSR poskytuje možnost vhledu do konkrétního segmentu
sociální (a hospodářské) politiky dvou sice sousedních, ale v mnohém velmi odlišných
států s různými sociálněpolitickými tradicemi. Pojetí bytové a sociální politiky má navíc
obecnější výpovědní hodnotu a prozrazuje mnohé o charakteru obou politických režimů.
Logika časového vymezení práce roky 1948/9 a 1960 souvisí v případě SRN s jejím
založením v roce 1949 a s liberalizací trhu s bydlením stvrzenou zákonem z roku 1960.
V případě Československa představuje rok 1948 počátek totalitní5 vlády KSČ a konec

1

Tony Judt, Poválečná Evropa: historie po roce 1945 (Praha: Slovart, 2008).
Hartmut Kaelble, Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat: Europa 1945–1989 (München: C.H.Beck, 2011) a
tentýž, Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung,
2007).
3
John A. A. Sillince, Housing policies in Eastern Europe and the Soviet Union (London: Routledge,
1990); Christian Donner, Housing policies in central Eastern Europe: Czech Republic, Hungary, Poland,
Slovenia, Slovakia (Vídeň: vlastním nákladem, 2006). SRN, Rakousku, Švýcarsku, Švédsku, Velké
Británii a Francii se věnuje např. publikace: Günther Schulz, Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche
und europäische Lösungen 1918–1960 (Düsseldorf: Droste, 1993).
4
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, in Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, ed. Hans Günter Hockerts
(München: Oldenbourg, 1998), 151–189.
5
Autor si je vědom problematičnosti pojmu „totalitní“, který může vytvářet falešný dojem ničím
neomezené vlády, jejíž ideologie bezvýhradně ovládá životy všech členů společnosti. Pro nedostatek
vhodnějších označení se jej přesto rozhodl v práci několikrát použít.
2
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50. let období přerodu bytové politiky symbolizovaného znovuoživením družstevní
výstavby a nástupem budování rozsáhlých panelových sídlišť. Příklon k uvedenému
časovému rozmezí podpořil i fakt, že dosavadní český, resp. československý výzkum se
orientoval téměř výhradně na intenzivní panelovou výstavbu v 70. letech, případně na
vybrané experimentální projekty, a bytová politika 50. let zůstávala až na výjimky
stranou zájmu.
Cílem předkládané práce je ověřit hypotézu, že zatímco bytovou politiku SRN
v letech 1948/9–1960 lze hodnotit jako spíše úspěšnou, bytovou politiku ČSR je možné
považovat spíše za neúspěšnou. Hypotéza se opírá o srovnání vybraných ukazatelů
kvality bydlení z přelomu 50. a 60. let.6 Současně si práce klade za cíl zjistit, v čem
tento úspěch, resp. neúspěch spočívá: 1) zda byl důsledkem konkrétních politických
kroků jednotlivých režimů, 2) do jaké míry byly výsledky bytové politiky ovlivněny
hospodářskou vyspělostí a demografickými faktory, 3) jakou roli sehrála tradice
bytových politik do roku 1948/9 a 4) jaký význam měla pro sledované období výchozí
situace v oblasti bydlení po druhé světové válce.7
Úspěšnost či neúspěšnost bytové politiky závisí na nastavených kritériích. Ta
vycházejí z přesvědčení, že úspěšná může být pouze taková bytová politika, která
směřuje k zajištění dostatku bytů v co nejvyšší kvalitě a za dostupnou/přiměřenou cenu
(podrobněji viz kapitola 1.4). Z praktického hlediska jsou nejproblematičtější dva
pojmy, s nimiž se v práci operuje, a sice bytový deficit a kvalita bydlení. Výše bytového
deficitu se totiž liší v závislosti na chápání „ideálního“ stavu.8 Údaje o bytovém deficitu
je proto vhodné vnímat pouze jako orientační. Podobné platí i pro kvalitu bydlení
(podrobněji viz kapitola 1.4).
Ověření hypotézy a interpretace bytové politiky s ohledem na uvedené čtyři
faktory si vyžádaly následující strukturu práce. Centrální postavení zaujímá třetí
kapitola přibližující obecný vývoj bytové politiky obou států v letech 1948/9–1960
(podkapitola 3.1) a poskytující shrnující přehled dosažených výsledků (podkapitoly 3.2

6

Např. přeplněnost bytů, resp. počet osob na obytnou místnost, vybavenost bytů, stáří bytového fondu
atd. Údaje přejaty převážně z: Luděk Urban, Srovnávací studie o životní úrovni v ČSSR, NSR a Rakousku
(Praha: Vysoká škola politická UV KSČ, 1969), 57–67.
7
První tři interpretační možnosti jsou inspirovány článkem Manfreda G. Schmidta, „Der
Demokratievorteil und der lange Schatten autokratischer Sozialpolitik – neue Befunde des DemokratieAutokratie-Vergleichs“, in Demokratie, Diktatur und Gerechtigkeit, ed. Aurel Croissant et al.,
(Wiesbaden: Springer VS, 2017), 569–591.
8
Podrobněji viz Jiří Musil, Sociologie bydlení (Praha: Svoboda, 1971), 92–94.
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a 3.3). Tato analýza umožňuje jednak ověřit hypotézu, jednak vyhodnotit výsledky
bytové politiky s ohledem na konkrétní politické kroky obou vlád. Hospodářské a
demografické faktory jsou zmíněny na několika místech. Jejich význam je ještě jednou
zvážen ve čtvrté, bilanční kapitole. Představení bytových politik obou zemí před rokem
1948/9 (kapitola 2) poskytuje bázi pro zhodnocení vlivu minulých bytových politik na
politiky poválečné. Úvaha o vazbě bytové politiky v letech 1948/9–1960 na poválečnou
situaci v oblasti bydlení se opírá o podkapitolu 2.3. Kromě toho obsahuje práce
metodologickou část (kapitola 1) definující politický a sociální systém obou států,
bytovou politiku jako segment sociální (a hospodářské) politiky a v neposlední řadě i
parametry komparace. Ověření hypotézy a interpretaci výsledků dvou bytových politik
s ohledem na čtyři faktory je určena čtvrtá kapitola. Orientace na „hmatatelné“ výsledky
poněkud upozaďuje politickou, ideologickou a symbolickou funkci bytové politiky,
která byla zejména v Československu nepřehlédnutelná. Za účelem aspoň částečné
nápravy se autor rozhodl zařadit podkapitolu 3.4.
Diplomová práce se opírá převážně o sekundární literaturu. Historie německé
bytové politiky po roce 1945 je precizně zpracována v obsáhlých dějinách německé
sociální politiky vydávaných Spolkovým ministerstvem práce a sociálních věcí ve
spolupráci se Spolkovým archivem.9 Zásadní práci k danému tématu předložil roku
1994 Günther Schulz,10 pro úplnost ještě jednou připomeňme srovnávací studii Axela
Schildta.11 V případě Československa je situace o poznání méně příznivá – o bytové
politice v letech 1948–1989 nevyšla doposud jediná monografie. Kromě výše
uvedených komparativních prací k bytové politice zemí východního bloku12 se bytové
politice ČSR před rokem 1989 okrajově věnovala Olga Poláková,13 ze sociologické

9

Pro účely diplomové práce byly relevantní příslušné kapitoly těchto tří svazků: Günther Schulz a
Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band
2/1, 1945–1949, Die Zeit der Besatzungszonen: Sozialpolitik zwischen Kriegsende und der Gründung
zweier deutscher Staaten, ed. Udo Wengst (Baden-Baden: Nomos, 2001), 875–915; Georg WagnerKyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 3, 1949–1957,
Bewältigung der Kriegsfolgen, Rückkehr zur sozialpolitischen Normalität, ed. Günther Schulz (BadenBaden: Nomos, 2005), 837–883; Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 4, 1957–1966, Sozialpolitik im Zeichen des erreichten
Wohlstandes, ed. Michael Ruck a Marcel Boldorf (Baden-Baden: Nomos, 2007), 757–793.
10
Günther Schulz, Wiederaufbau in Deutschland: Die Wohnungsbaupolitik in den Westzonen und der
Bundesrepublik von 1945 bis 1957 (Düsseldorf: Droste, 1994).
11
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, in Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, ed. Hans Günter
Hockerts (München: Oldenbourg, 1998), 151–189.
12
John A. A. Sillince, Housing policies in Eastern Europe and the Soviet Union (London: Routledge,
1990); Christian Donner, Housing policies in central Eastern Europe: Czech Republic, Hungary, Poland,
Slovenia, Slovakia (Vídeň: vlastním nákladem, 2006).
13
Olga Poláková et al., Bydlení a bytová politika (Praha: Ekopress, 2006).
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perspektivy Jiří Musil14 a z hlediska architektonické praxe Kimberly Elman
Zarecorová.15 Jako jednomu ze sektorů sociální politiky se bytové politice v období
1945–1960 věnoval Jakub Rákosník.16 Příslušné pasáže týkající se československé
bytové politiky proto musely být zpracovány z více sekundárních zdrojů různé povahy.
K ostatním tématům, kterých se práce dotýká, jako jsou např. sociální politika,
politický systém a hospodářský vývoj obou zemí, existuje dostatek titulů (viz seznam
použité literatury).
V diplomové práci jsou hojně využívány statistické údaje o bytové výstavbě,
vývoji počtu bytů na 1 000 obyvatel atd. Na některé dokumenty je třeba – s ohledem na
dobu vydání – hledět zvlášť kriticky. Platí to například pro srovnávací studii o životní
úrovni v ČSSR, SRN a Rakousku od Luďka Urbana vydané Vysokou školou politickou
ÚV KSČ.17 Vzhledem k roku vydání (1969), určení publikace „pro vnitřní potřeby
školy“ a nepříznivé bilanci ČSSR ve většině srovnávaných kategorií lze ovšem
konstatovat, že jsou uvedené údaje – doplněné vždy odkazem na jejich zdroj – v zásadě
důvěryhodné. V případě pochybností jsou citované údaje doplněny komentářem autora.
Statistické údaje jsou navíc jen jedním z ukazatelů úspěšnosti bytové politiky a
následující práce se rozhodně neopírá pouze o ně, ale také o kritická vyjádření
odborníků18 a o vlastní reflexi politických reprezentací obou států vysledovatelnou
mimo jiné z přijatých opatření korigujících předchozí rozhodnutí.
S ohledem na dosavadní výzkum má práce potenciál zaujmout především české
a slovenské čtenáře. Důkladně a koncepčně totiž rozpracovává témata, která byla
v českém jazykovém prostředí doposud spíše opomíjena. Historii bytové politiky SRN
se v češtině zatím nikdo detailněji nevěnoval. Československá bytová politika před
rokem 1989 byla, až na výjimky, prezentována v kontextu východního bloku.

14

Jiří Musil, „Urbanizace českých zemí a socialismus,“ in Zrod Velkoměsta: urbanizace českých zemí a
Evropa, ed. Pavla Horská et al. (Praha, Litomyšl: Paseka, 2002), 237–297; Jiří Musil, Sociologie bydlení
(Praha: Svoboda, 1971).
15
Kimberly Elman Zarecorová, Utváření socialistické modernity: Bydlení v Československu v letech
1945–1960 (Praha: Academia, 2015).
16
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální práva občanů
v Československu 1945–1960 (Praha: FFUK, 2010), 435–466.
17
Luděk Urban, Srovnávací studie o životní úrovni v ČSSR, NSR a Rakousku (Praha: Vysoká škola
politická UV KSČ, 1969), k bytové politice se vážou str. 57–67.
18
V československém prostředí např. Jiřího Musila, v SRN např. Günthera Schulze.

6

1. Metodologie
1.1

Politický systém SRN a ČSR

Osudy poválečného Německa korespondovaly s globálním vývojem světa, který
čím dál zřetelněji směřoval k rozdělení na dva nesmiřitelné politické tábory. Když
situace po čtyřech letech spojenecké okupace dospěla k založení Spolkové republiky,
mělo za sebou Německo řadu politických zvratů. Tzv. základní zákon (německy
Grundgesetz, obdoba ústavy) tuto skutečnost reflektoval a v mnoha ohledech prozrazuje
snahu svých autorů překonat nedostatky tzv. výmarské ústavy z roku 1919. Současně se
zřetelně vymezoval jak vůči nacistické diktatuře, tak vůči vznikající NDR. Dokládá to
mimo jiné důraz na ochranu základních lidských práv, posílení pozice kancléře na úkor
prezidenta, zavedení 5% klauzule pro vstup politické strany do Bundestagu a možnost
zakázat politickou stranu pro její protidemokratické postoje či jednání.19
SRN se definovala (a v praxi chovala) jako právní a sociální stát a jako
demokratická parlamentní republika založená na principu federalismu.20 Všechny tyto
vlastnosti se projevily i v sociální, resp. bytové politice. Pnutí mezi spolkem a zeměmi
živily spory o financování a kompetence, výsledná bytová politika byla často
kompromisem vzešlým z demokratické konfrontace různých politických stran a
zájmových skupin (viz kapitola 3.1.1).
Kromě politické stability bylo důležitým faktorem pro společenské přijetí
demokratického zřízení úspěšné zavedení tzv. sociálně-tržního hospodářství, které
s sebou přineslo jednak nebývalý hospodářský vzestup (Wirtschaftswunder) spojený se
snižováním nezaměstnanosti a s růstem reálných mezd, jednak rozvoj sociálního státu.
V neposlední řadě představují 50. léta období znovunabývání plné státní suverenity
prostřednictvím aktivní účasti na procesu evropské integrace. V sociální politice však
disponovala SRN od počátku značnou volností. Ze zpětného pohledu se první dekáda

19

Viz základní zákon v původním znění z roku 1949. Je dostupný online např. na webu Nadace Konráda
Adenauera: http://www.kas.de/upload/dokumente/2009/05/GG_Faksimile.pdf (staženo 25. 4. 2017).
20
Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands: Institutionen, Willensbildung und
Politikfelder (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2011), 26–40.
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existence SRN jeví jako důležité a v zásadě úspěšné období na cestě mezi stabilní a
prosperující demokracie.21
Na rozdíl od Německa nebylo Československo po válce okupované – náleželo
k vítězným státům – a disponovalo suverénní vládou. Meziválečný pluralitní stranický
systém byl ovšem redukován na seskupení povolených stran v rámci tzv. Národní
fronty, v níž měla od začátku určující vliv Komunistická strana Československa (KSČ).
Ta po převzetí moci v únoru 1948 dovedla do extrému procesy probíhající většinou již
od konce války. Byla dokončena etatizace průmyslu, zlikvidovány zbytky tržního
hospodářství a soukromého vlastnictví a pozornost nového režimu se upřela na
upevnění mocenského monopolu komunistické strany a na završení politické,
hospodářské a sociální transformace země podle sovětského vzoru.22
Z vnitropolitického hlediska představoval základní rys „lidově demokratického“
Československa mocenský monopol KSČ s její totalitní ideologií, v zahraniční politice
pak – i přes formální samostatnost – přináležitost k zemím východního bloku a politická
závislost na Sovětském svazu. Přestože si východoevropské režimy mohly „v otázkách
bytové politiky (…) počínat relativně samostatně,“23 zasáhl vliv SSSR v mnoha
ohledech i do této oblasti; nepřímo například přehnaným tlakem na rozvoj těžkého
průmyslu na úkor ostatních hospodářských odvětví a sociální politiky. K jistému
zlepšení v tomto směru došlo po roce 1953, kdy krize důvěry v lidově demokratické
zřízení dosáhla vrcholu.24
Tato krize možná vedla k mírným změnám priorit, na způsobu vlády ale nic
nezměnila: na vrcholu hierarchie zůstaly nejvyšší stranické orgány KSČ; státní aparát
(od ministerstev až po místní národní výbory) a nejrůznější zájmové organizace, jako
např. odbory, plnily „spíše úlohu transmisního přenosu“ politických rozhodnutí „shora
dolů.“25
Jakkoli je předmětem srovnání etablující se liberální demokracie na jedné a
totalitní komunistický stát na druhé straně železné opony, „z odstupu a širšího
21

Podrobněji o obecném politickém vývoji západních okupačních zón a SRN viz např.: Edgar Wolfrum,
Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejích počátků až po dnešek (Brno: Barrister
& Principal, 2008), zejména str. 19–154.
22
Detailněji sovětizaci ČSR v mezinárodním kontextu popisuje např.: Jan Křen, Dvě století střední
Evropy (Praha: Argo, 2005), zejména strany 623–646 a 656–666.
23
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 458.
24
Pro detailnější informace o hospodářské, sociální i politické krizi viz např.: Jiří Pernes, Krize
komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století (Brno, Centrum pro studium demokracie
a kultury, 2008), 41–127.
25
Lenka Kalinová, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním dějinám
v letech 1945–1969 (Praha: Academia, 2007), 183.
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historického kontextu (…) jeví se oba tyto ‚světy‘ jako jeden euroatlantický industriální
svět a rozdíly obou ‚systémů‘ jako rozdíly uvnitř tohoto celku (…).“ Z ekonomického
hlediska se nacházíme v prostoru, který ve zkoumaném období prožíval „dotud
nevídaný hospodářský vzestup.“26 Pro tuto práci je (kromě popsaných odlišností obou
politických systémů) důležité zjištění, že i přes omezenou státní suverenitu disponovaly
oba režimy v oblasti bytové politiky značnou samostatností.

1.2

Sociální systém SRN a ČSR

Přes železnou oponu sdílená zkušenost nebývalého hospodářského rozmachu se
promítla i do růstu sociálních výdajů států. Pro rozvoj sociálního státu jsou
nejpříhodnější dva faktory: demokracie a prosperita. Z toho důvodu rostly sociální
výdaje ve zkoumaném období nejrychleji ve většině západoevropských států, SRN
nevyjímaje. V zemích východního bloku je vysledovatelný podobný trend, výdaje
ovšem rostly zpravidla pomaleji. „Nejštědřejším“ státem regionu bylo v tomto ohledu
Československo, které jako jedno z mála dosáhlo průměrné úrovně členských států
OECD.27
Po druhé světové válce se prosadila různá pojetí sociální politiky
s odpovídajícím způsobem organizace. V souvislosti se západoevropskými zeměmi se
nejčastěji zmiňují tři typy sociálního státu (welfare state): liberální (či reziduální),
kladoucí důraz na nápomoc k soběstačnosti jedince; sociálně demokratický (či
institucionálně redistributivní), poskytující relativně vysoký životní standard všem
občanům, a konzervativní (či pracovně výkonový), jehož sociální systém replikuje
„statusové rozdíly vzniklé na trhu.“28 Posledně jmenovaný typ nejlépe odpovídá
sociálnímu systému, který se etabloval v SRN. Československý model bývá označován
jako „leninský“ sociální stát, případně „státně paternalistický“ nebo „komunistický“ typ
sociálního státu. Všechna pojmenování reflektují monopolní politickou kontrolu všech

26

S odkazem na Raymonda Arona: Jan Křen, Dvě století střední Evropy, 612–613.
Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik: historische Entwicklung und internationaler Vergleich (Wiesbaden:
Verlag für Sozialwissenschaften, 2005), 233–244.
28
Libor Musil, Vývoj sociálního státu v Evropě (Brno: Doplněk, 1996), 20, resp. 18–24. Srovnej s: Martin
Potůček, Sociální politika (Praha: SLON, 1995), 39–40.
27
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sociálních programů a vliv sovětského modelu sociální politiky na jejich formování.29
Sociální systémy SRN a ČSR by neměly být porovnávány odtrženě od jejich politických
systémů. V Československu totiž pronikla komunistická ideologie i do sociální politiky,
která se stala nástrojem „perzekuce a preference“: perzekuce (mimo jiné) odpůrců
lidově demokratického zřízení a preference stranického a bezpečnostního aparátu a
pracovníků v upřednostňovaných průmyslových odvětvích.30
Konkrétní sociální politiku SRN ještě řadu let po roce 1949 ovlivňovala
poválečná nouze. Byly přijaty zákony na podporu obětí války, vyhnaných/vysídlených
Němců a uprchlíků ze sovětské okupační zóny, resp. NDR (Bundesversorgungsgesetz
z roku 1950, Lastenausgleichsgesetz z roku 1952), a zákony na podporu bytové
výstavby (viz kapitola 3.1.1). Současně docházelo k postupné obnově a dalšímu rozvoji
sociálního státu, jehož symbolickým příkladem byla důchodová reforma z roku 1957.
Patřičnými zákony byla zajištěna spoluúčast parlamentní opozice a odborů na
rozhodování.31
V Československu můžeme 50. léta s ohledem na sociální výdaje státu rozčlenit
na dvě fáze: v první fázi (1948–1953) tyto výdaje postupně klesaly, podobně jako reálné
mzdy; od roku 1954 až do poloviny 60. let pak sociální výdaje státu kontinuálně rostly.
Období stagnace lze vysvětlit jednak podřízeností sociální politiky hospodářským cílům
– viz masivní investice do rozvoje těžkého průmyslu, jednak naivní vírou, že
socialistická ekonomika vymýtí spolu s nezaměstnaností i chudobu.32 Z hlediska
strukturálních změn došlo v letech 1950–1956 k přebudování systému národního
pojištění podle sovětského vzoru. Jeho podstatu tvořil posun od „relativně autonomního
penzijního pojištění k centrálně řízenému sociálnímu zabezpečení.“33 Posílení
centralizace umožnilo jednak podřídit sociální politiku hospodářským prioritám, jednak
učinilo z národního pojištění ještě efektivnější nástroj diskriminace a represe na jedné a
odměny na druhé straně.
29

Přehled teoretických přístupů k definování sociálního systému zemí východního bloku poskytuje např.
již zmíněný Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 58–70. Viz také Tomasz Inglot, Welfare States
in East Central Europe 1919–2004 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 25–30.
30
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 273–306. Srovnej s: Tomasz Inglot, Welfare States in East
Central Europe 1919–2004, 135.
31
Podrobněji k sociální politice SRN v 50. letech viz např.: Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik:
historische Entwicklung und internationaler Vergleich, 76–88.
32
S odkazem na Lenku Kalinovou: Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe 1919–2004,
134.
33
S odkazem na Lenku Kalinovou: Karel Kaplan, Proměny české společnosti (1948–1960): Část první
(Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007), 222. Podrobněji viz např.: Jakub Rákosník, Sovětizace
sociálního státu, 243–273.
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Sociální politika byla pro oba režimy ve sledovaném období velmi důležitá,
i když ten komunistický si to naplno připustil až v roce 1953. V Československu se ještě
výrazněji než v SRN stala hospodářská a sociální politika důležitým legitimizačním
faktorem.34 Tlak na rozvoj sociálního státu vedl později ke konfliktu mezi ambiciózní
sociální politikou a neefektivní ekonomikou. V globálním měřítku je možné
konstatovat, že předmětem srovnání jsou dva státy s relativně rozvinutým systémem
sociálního zabezpečení, z nichž jeden je vždy potřeba vnímat v kontextu totalitní
komunistické ideologie.

1.3

Bytová politika a její význam pro oba režimy

Ve sledovaném regionu představuje bytová politika od konce první světové
války trvalou součást sociální (a hospodářské) politiky. Lze ji vnímat jako soubor
veškerých opatření státních orgánů hospodářské a sociální politiky, jejichž cílem je
ovlivňovat zásobování obyvatelstva bytovými kapacitami.35 V praktické rovině pak
zahrnuje jednak bytovou výstavbu, jednak nakládání s existujícím bytovým fondem. Do
druhé jmenované kategorie spadá péče o stávající bytový fond, právní úprava nájemních
vztahů, regulace cen nájmů, přidělování volných bytů atp.36 Tato práce se do značné
míry omezuje na bytovou politiku na centrální, resp. spolkové úrovni.
Překonání neutěšené situace v oblasti bydlení bylo klíčovou součástí poválečné
obnovy a jedním z nejdůležitějších úkolů nově založené Spolkové republiky. Význam,
který politická reprezentace bytové politice přisuzovala, dokládá už samotné rozhodnutí
zřídit pro tyto účely samostatné ministerstvo (Bundeswohnungsbauministerium).
O tomtéž svědčí i vysoká míra státních intervencí, které jinak nepatřily mezi
preferované nástroje tehdy nejsilnější politické strany CDU/CSU. Úspěch na tomto poli
měl lidem dodat naději a také posílit jejich „důvěru ve schopnosti nových
demokratických institucí.“37
34

Nedemokratické režimy totiž trpí strukturálním nedostatkem politické legitimity, který musejí něčím
nahradit. Srovnej s: Manfred G. Schmidt, „Legitimation durch Performanz? Zur Output-Legitimität in
Autokratien“, Totalitarismus und Demokratie 9, č. 1 (2012): 83–100.
35
Hubert Heinelt a Björn Egner, „Wohnungspolitik – von der Wohnraumzwangsbewirtschaftung zur
Wohnungsmarktpolitik“, in Regieren in der Bundesrepublik Deutschland: Innen und Außenpolitik seit
1949, ed. Manfred G. Schmidt a Reimut Zohlnhöfer (Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2006),
203.
36
Srovnej s: Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 875.
37
Günther Schulz, Wiederaufbau in Deutschland, 315.

11
Protože bytová nouze v Československu nedosahovala takových rozměrů jako
v SRN, zůstávala prozatím i bytová politika Československa spíše stranou zájmu. Určitý
posun nastal v roce 1953, kdy si KSČ uvědomila legitimizační funkci sociální (a tedy i
bytové) politiky.38
Na sociální politiku lze nahlížet dvěma základními způsoby. V užším pojetí je
sociální politika (Sozialpolitik) chápána jako soubor „technologií aplikovaných v daném
sociálně ekonomickém rámci.“ Široké pojetí (Gesellschaftspolitik) pak odkazuje na
„základní sociální ideje a s nimi související sociální a ekonomické vztahy – vlastnické
formy, formy vlády atd.“ stojící za konkrétními projevy dílčích sociálních politik.39
Z každého segmentu sociální politiky včetně politiky bytové proto můžeme vyčíst i
„základní sociální ideje“ dané společnosti, resp. jejího politického vedení. Ještě jednou a
jinými slovy: „v praxi se sociální politika realizuje (…) v podobě dílčích politik (…),
které však nikdy nejsou zcela izolovány od ostatních a vždy přinejmenším implicitně
obsahují i určitou obecnou koncepci společnosti.“40 Zaměření práce na výsledky bytové
politiky (tzn. porovnání intenzity bytové výstavby, cenové dostupnosti a kvality
bydlení) upozaďuje význam „široce“ chápané bytové politiky. Aby tato jinak velice
poučná perspektiva nebyla opomenuta úplně, rozhodl se autor zařadit kapitolu 3.4.

1.4

Parametry komparace

Předmětem komparace je státní bytová politika (ve výše uvedeném chápání)
SRN v letech 1949–1960 a ČSR v letech 1948–1960. Jakkoli se oba pohledy na bytovou
politiku (Sozialpolitik a Gesellschaftspolitik) v následujícím textu částečně prolínají, je
pro komparaci a její vyhodnocení určující užší pojetí tohoto segmentu sociální politiky,
orientované na konkrétní výsledky obou bytových politik ve sledovaném období.
Cílem komparace je vyhodnotit prostřednictvím analýzy bytové politiky SRN a
ČSR (instituce, aktéři, legislativa, výsledky) úspěšnost tohoto sektoru sociální politiky
v daném období. Současně si práce klade za cíl vysvětlit důvody tohoto
úspěchu/neúspěchu s ohledem na čtyři faktory (inspirované článkem Manfreda
38

Podobně hodnotí rok 1953 i Jakub Rákosník, který píše o snaze režimu „obnovit společenský
konsenzus“. Viz Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 445.
39
Martin Potůček, Sociální politika, 31.
40
Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu: Právně institucionální vývoj v letech 1918–1992
(Praha: Auditorium, 2012), 11.
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G. Schmidta41): politický režim, hospodářskou vyspělost a demografický vývoj, tradice
sociálních, resp. bytových politik a výchozí situaci v oblasti bydlení po druhé světové
válce.
Kritéria úspěšnosti/neúspěšnosti bytové politiky jsou nastavena s ohledem na její
smysl, který autor spatřuje v zajištění dostatku bytových jednotek, pokud možno v co
nejvyšší kvalitě a za dostupnou/přiměřenou cenu. O těchto ukazatelích nejlépe vypovídá
1) intenzita bytové výstavby v souvislosti s demografickým vývojem (počet bytů na
1 000 obyvatel), 2) přeplněnost bytů (počet osob na obytnou místnost), vybavenost bytů
a další faktory a 3) cenová dostupnost bydlení (kolik procent z celkových výdajů
domácností připadá na nájemné). Ve všech případech je sledován vývoj uvedených
ukazatelů v čase, aby bylo možné určit, jak se přijatá opatření projevila v praxi a
k jakým výsledkům v oblasti bytové politiky dospěly oba režimy během prvních cca 12
let své existence.
Poněkud problematická je definice kvality bydlení. O úrovni bydlení totiž
vypovídá celá řada ukazatelů, jako např. vztah mezi počtem obytných místností a
počtem obyvatel (vypovídající o přeplněnosti bytů), velikost, skladba a vybavenost
bytů, architektonická a technická kvalita obytných budov a jejich prostorové rozmístění,
občanská vybavenost v jejich okolí, dopravní dostupnost, stáří a udržovanost bytového
fondu a mnoho dalších. Vzhledem k tomu, že se příslušná kapitola (3.3) omezuje na
údaje o přeplněnosti bytů a o jejich velikosti, skladbě a vybavenosti, nemůže si klást
nárok na celistvost. I přesto vybrané ukazatele poskytují solidní představu o vývoji
kvality bydlení.
Statistické údaje o bytové výstavbě, cenové dostupnosti a kvalitě bydlení slouží
jako odrazový můstek pro hlubší a diferencovanější pohled na bytovou politiku obou
států, který se opírá o studium převážně sekundární literatury.

41

Manfred G. Schmidt, „Der Demokratievorteil und der lange Schatten autokratischer Sozialpolitik –
neue Befunde des Demokratie-Autokratie-Vergleichs“, in Demokratie, Diktatur und Gerechtigkeit, ed.
Aurel Croissant et al., (Wiesbaden: Springer VS, 2017), 569–591.
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2. Tradice bytové politiky SRN a ČSR do roku 1948/9
2.1 Bytová otázka před rokem 1918: Habsburská monarchie a císařské
Německo
Jedním z negativních důsledků industrializace a urbanizace byla neutěšená
situace v předměstských lokalitách vznikajících velkoměst. Nedostatek ubytovacích
kapacit vedl k přeplněnosti bytů. S ní související špatné hygienické podmínky a
v neposlední řadě i spekulace s nájmy přispěly k tíživým životním podmínkám
místního, většinou dělnického obyvatelstva.42 I přesto, že tato konstelace představovala
značný sociální problém a stala se i důležitým politickým tématem, nepodařilo se
prosadit koncepci bydlení, jakou známe dnes, tedy jako základní hodnoty, o jejíž
zajištění všem občanům by se měl přičinit stát. Na rozdíl od ochrany dělníků v případě
úrazu a nemoci zůstalo bydlení podřízeno do značné míry tržním mechanismům, které,
jak již bylo naznačeno, jednoznačně nahrávaly majitelům nemovitostí.43 Ani
v Německu, ani v Rakousko-Uhersku neexistovala před první světovou válkou
institucionalizovaná bytová politika; existovalo však mnoho problémů nastíněných výše
(souhrnně označovaných jako tzv. bytová otázka), které řadu aktérů motivovaly
k formulování svých představ o nápravě neudržitelné situace v oblasti bydlení.
Reformní hnutí v tomto segmentu se stalo důležitou součástí snah o reformu a
modernizaci společnosti jako takové. V tomto kontextu lze vnímat i četné asanace
celých čtvrtí z důvodu špatných hygienických podmínek. Některé podněty a částečně i
praktiky vzešlé z reformního hnutí – jako např. požadavek na posílení odpovědnosti
státu

za

důstojné

bydlení

jeho

občanů,

zakládání

stavebních

společností

(Baugesellschaften) a stavebních družstev (Baugenossenschaften) – si svou relevanci
zachovaly ještě dlouho po roce 1918.44 Pro konkrétnější představu je potřeba zdůraznit,
že státní zásahy v sektoru bytové politiky byly v době do roku 1914 velmi sporadické a

42

Wolfgang Maderthaner a Lutz Musner uvádějí, že kolem roku 1900 disponovala pouze 4 % obyvatel
vídeňské průmyslové čtvrti Ottakring vlastním pokojem. Viz Wolfgang Maderthaner a Lutz Musner,
Unruly Masses: The Other Side of Fin-de-siècle Vienna (New York: Berghann Books, 2008), 43.
43
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 151.
44
Podrobněji k bytové politice, resp. bytové otázce před rokem 1914 na příkladu císařského Německa:
Clemens Zimmermann, Von der Wohnungsfrage zur Wohnungspolitik: Die Reformbewegung in
Deutschland 1845–1914 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1991). Bytové „politice“ na území
Rakousko-Uherska se věnoval např. Vladimír Pelikán, Bytová péče a její provádění v ČSR (Praha: Orbis,
1949), zejména str. 25–39 a 177–183.
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kromě skromné podpory bytové výstavby se omezily na vydávání stavebních a dalších
předpisů usilujících o zajištění aspoň základního standardu bydlení.45
První světová válka otevřela prostor razantnějším státním zásahům do trhu
s bydlením. Všeobecný nedostatek (útlum bytové výstavby prohloubil bytovou krizi) se
jak v Rakousku, tak v Německu promítl do zvýšené ochrany nájemníků. Regulace výše
nájmů, prosazená v obou případech v roce 1917, a některé další právní úpravy daly
vzniknout výrazně regulovanému trhu (tzv. Wohnungszwangswirtschaft), který se
s určitými změnami a krátkými přestávkami udržel v SRN do 60. let a v NDR a
v Československu až do konce jejich existence.46

2.2 Bytová politika v letech 1918/9–1945
2.2.1 Výmarská republika a nacistické Německo
Bytová situace v poválečném Německu byla kritická: v důsledku utlumené
stavební činnosti během války a dalších faktorů se ještě v polovině dvacátých let
nedostávalo asi 1,5 milionu bytů.47 Tomuto stavu chtěl nový stát čelit na jedné straně
legislativou směřující k ochraně nájemníků a k co nejefektivnějšímu využití stávajícího
bytového fondu (Wohnungsmangelgesetz z roku 1920, Reichsmietengesetz z roku 1922
a Mieterschutzgesetz z roku 1923), na straně druhé bylo zapotřebí motivovat soukromé
investory k investicím do výstavby bytů. Po překonání hyperinflace přinesla veřejná
podpora bytové výstavby kýžené výsledky: ve vrcholné fázi, tj. v letech 1927–1931
bylo v průměru zbudováno ročně více než 300 000 bytů, přičemž 75–90 % z nich za
pomoci prostředků ze státního rozpočtu.48 Kvalita bytů z hlediska jejich rozlohy i
vybavení navíc zřetelně převyšovala úroveň bytů postavených před válkou. Jakkoli se
uživateli novostaveb stávali většinou lépe situovaní občané, rozšíření bytového fondu se
pozitivně odrazilo i na cenách nájmů pro chudší společenské vrstvy: náklady na nájem
klesly průměrně z téměř 16 % celkových výdajů domácností v letech 1910–1913 na

45

Například v Německu činil v letech 1903–1913 podíl veřejných investic do bytové výstavby pouhá 3 %
veškerých investic. Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 151.
46
Ibid., 153; Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu, 278–279.
47
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 155.
48
Ibid., 156.
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11,3 % v letech 1925–1929.49 Následná světová hospodářská krize se však negativně
projevila i ve stavebním sektoru, takže roční počet dokončených bytů postupně klesal
z původních 305 000 v roce 1930 na 132 000 v roce 1933.50
Nacistický režim pokračoval v trendu snižování státních subvencí bytové
výstavby: zatímco ještě v roce 1933 se stát na bytové výstavbě podílel z 25 %, v roce
1936 už to bylo pouhých 8 %.51 Nižší státní účast měla být vyvážena uvolněním
ochrany nájemníků a regulace nájmů s cílem motivovat soukromé investory ke stavební
činnosti. I přes tuto snahu byl výsledkem další nárůst bytového deficitu, který se v roce
1936 pohyboval stále kolem 1,5 milionu bytových jednotek.52 Přetrvávající nedostatek
bytů představoval pro národně socialistický režim riziko ze dvou důvodů. Jednak se
mohl přeměnit v nespokojenost obyvatelstva s novou vládou, jednak ohrožoval celkový
hospodářský provoz země. Že režim tyto hrozby vnímal, dokládá rozhodnutí z roku
1936 výrazně podpořit stavební ruch. I když se díky tomuto programu výstavba
zintenzivnila a vyrovnala se úspěšné éře konce 20. let, výsledný bytový deficit zůstal de
facto nezměněn.53 Tento příklad dobře ilustruje, že bytová politika byla pro nacistický
režim relevantní pouze s ohledem na její význam pro válečný průmysl, případně pro
aspoň elementární podporu vlády ze strany občanů. Nad rámec této „servisní“ úlohy
bytové politiky politické vedení země neuvažovalo. To je potřeba mít na paměti,
hodnotíme-li bytovou politiku „Třetí říše“, která byla pravděpodobně statisticky méně
úspěšná než bytová politika Výmarské republiky. Příčiny je spíše než ve schopnostech
obou režimů nutné hledat v jejich odlišných prioritách. V případě hitlerovského
Německa byla touto prioritou jednoznačně příprava na válečný konflikt a s ní
související orientace na zbrojní průmysl. Vše ostatní, a tedy i bytová politika, bylo
tomuto cíli podřízeno.

49

Diedrich Saalfeld, „Die Mieten und Wohnungsausgaben der privaten Haushalte in Deutschland 1880–
1980,“ in Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche und europäische Lösungen 1918–1960, ed. Günther
Schulz (Düsseldorf: Droste, 1993), 202.
50
Současně klesala i státní podpora bytové výstavby. Viz Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 157.
51
Ibid., 161.
52
Mezi lety 1935–1938 se navíc – oproti období 20. let – zvýšila cenová hladina nájmů na 15,4 %
z celkových výdajů domácností, což byla hodnota srovnatelná s dobou před první světovou válkou.
Diedrich Saalfeld, „Die Mieten und Wohnungsausgaben der privaten Haushalte in Deutschland 1880–
1980“, 202–204.
53
Bytový deficit činil v roce 1939 stále cca 1,5 milionu jednotek. Viz Axel Schildt, „Wohnungspolitik“,
162.
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Alespoň ve stručnosti je nutné zmínit fakt, že i do bytové politiky se promítlo
nacistické chápání společnosti (Volksgemeinschaft), které na základě rasových a dalších
kategorií jasně definovalo, kdo je její součástí, a kdo nikoli.54
V oblasti bytové politiky se národní socialisté permanentně nacházeli ve
schizofrenní pozici. Sami uznávali, že odpovídající bydlení je předpokladem zdravého
rozvoje společnosti,55 současně ale bytovou politiku zanedbávali na úkor zmíněného
zbrojního průmyslu. V průběhu války se propast mezi plány (ať už na přestavbu Berlína,
Hamburku, Mnichova, Norimberku a Lince, nebo na velkolepé projekty masové bytové
výstavby v období po skončení války) a realitou ještě prohlubovala, k čemuž přispělo i
téměř úplné zastavení výstavby bytů od února 1940.56

2.2.2 Československo (včetně pomnichovského období)
Ani

v poválečném

Československu

nebyly

bytové

podmínky

ideální:

nezažehnána zůstávala vleklá bytová krize 19. století, za války se navíc téměř nestavělo
a zanedbávala se i péče o stávající bytový fond. Podobně jako v Německu se veřejná
podpora bytové výstavby výrazněji projevila až ve druhé polovině 20. let, a proto se
v prvních letech existence Československa uchovala relativně silná státní kontrola trhu
s bydlením – do značné míry přejatá z rakouského právního řádu. Hlavním cílem
legislativních opatření bylo efektivní využití existujících ubytovacích kapacit a ochrana
nájemníků.
Ještě v prosinci roku 1918 vešla v platnost právní úprava definující podmínky
pro zvýšení nájmu a posilující ochranu nájemníků před vypovězením nájemní
smlouvy.57 Od dubna 1920 tuto problematiku upravoval patřičný zákon. Jeho
schválením byla na jedné straně potvrzena vysoká úroveň ochrany nájemníků, zároveň
zákon představoval první krok na dlouhé cestě postupné deregulace nájemného.58 K co
nejefektivnějšímu využití omezeného množství ubytovacích kapacit měl přispět zákon
o zabírání bytů obcemi z roku 1919; zákonem o omezení stěhovacího práva z téhož roku
54

K antisemitské i jinak diskriminační funkci bytové politiky za nacismu viz Ulrike Haerendel,
„Wohnungspolitik im Nationalsozialismus“, Zeitschrift für Sozialreform 42, č. 10 (říjen 1999): zejména
str. 869–874.
55
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 159.
56
K útlumu bytové výstavby za druhé světové láky i k propagandistickému významu plánů na
poválečnou masovou výstavbu bytů viz ibid., 163–166.
57
I toto opatření zřetelně vycházelo z válečné legislativy Rakousko-Uherska. Podrobněji viz Jakub
Rákosník et al., Sociální stát v Československu, 279–280.
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vznikla lidem povinnost nechat si záměr změnit bydliště schválit úřady. Poslední dvě
právní úpravy však měly pouze provizorní charakter, jejich účinnost vypršela během let
1921–1922.
Postupná deregulace nájemného spočívala ve vyjímání velkých a později i
středně velkých bytů ze systému regulace. Po bytech o velikosti 4+1 (1922) se tak mimo
ochranu ocitly i byty 3+1 (1925) a „tento trend dále pokračoval, takže ve 30. letech se
ochrana vztahovala již jen na skutečně malé byty.“59 K úplné deregulaci nájmů však za
první republiky nedošlo. Pozitivním důsledkem takto nastavené politiky byla cenová
dostupnost bydlení pro široké vrstvy obyvatelstva: jestliže v roce 1923 představovalo
bydlení asi 5–6 % rozpočtu domácností, do roku 1931 tyto náklady stouply pouze
nepatrně, na 9–10 %, což je s ohledem na běžné výdaje na bydlení v tržním prostředí
relativně nízké číslo.60 Nízká úroveň nájmů měla i negativní dopady, a to zejména na
soukromé investice do výstavby nájemních bytů – bydlení v novostavbách bylo výrazně
dražší než bydlení ve staré zástavbě s regulovanými nájmy, a lidé proto nebyli
motivováni stěhovat se, byť do lepšího prostředí.
Vzhledem k nedostatku bytů, který se po první světové válce odhadoval na
100 000,61 bylo potřeba investovat do podpory stavebního ruchu. Veřejná podpora
bytové výstavby se částečně projevila již v první polovině 20. let: mezi lety 1918–1926
díky ní bylo realizováno bezmála 65 tisíc bytových jednotek.62 Opravdový stavební
boom však nastal, podobně jako v sousedním Německu, až v letech 1927–1930. V roce
nejintenzivnější výstavby (1928) bylo dokončeno více než 100 000 bytů.63
V následujících letech naopak přišel razantní útlum výstavby související s nastupující
světovou hospodářskou krizí. Bilance bytové politiky první republiky vyznívá
nejednoznačně. Na jedné straně stojí dvacet let trvající regulace nájmů s uvedenými
pozitivními i negativními dopady, na straně druhé solidní výkon v oblasti bytové
výstavby, ať už se státní podporou, nebo bez ní.

58

Ibid., 281.
Ibid., 285. Vzhledem k značnému množství menších bytů se ovšem ještě roku 1930 v chráněném
režimu nacházelo 48,5 % bytů. Údaj přejat z: Vladimír Pelikán, Bytová péče a její provádění v ČSR, 138.
60
V tržním prostředí běžně pohlcují náklady na bydlení 14–25 % příjmů domácností. Tento i předchozí
údaje o dostupnosti bydlení přejaty z: Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu, 285.
61
Vladimír Pelikán, Bytová péče a její provádění v ČSR, 35.
62
Hynek Kubišta, O státní podpoře stavebního ruchu u nás a v cizině (Praha: Masarykova sociologická
společnost, 1926), 6–7.
63
Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu, 287. Konkrétně bylo v roce 1928 zbudováno 101
tisíc bytů.
59
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Mnichovská dohoda, resp. následné odstoupení území ve prospěch Německa
způsobilo přesun desítek tisíc lidí z pohraničí do vnitrozemí. V reakci na to vydala vláda
nařízení rozšiřující práva státních orgánů zasahovat do soukromého vlastnictví – právo
přikazovat nájemníky, zákaz slučování bytů, zákaz využívání bytů k jiným účelům než
k bydlení, zpřísnění trestů za předražování nájmů atd.64 V nastoupeném trendu
pokračovaly i protektorátní vlády, které řadou nařízení ještě rozšířily pravomoci státu
v oblasti kontroly a správy (soukromého) bytového fondu. Vzhledem k politickým
okolnostem nepřekvapí, že i na území Protektorátu Čechy a Morava byla bytová
politika nástrojem rasové diskriminace.65 Nájmy v době války téměř nerostly, vzhledem
k růstu ostatních životních nákladů tak došlo k jejich relativnímu zlevnění.66

2.3 Bytová politika v letech 1945–1948/9
2.3.1 Západní okupační zóny (1945–1949)
Lidské i materiální ztráty Německa dosáhly ohromných rozměrů. 67 Odpovídala
tomu i katastrofální situace v oblasti bydlení. V důsledku války – především leteckých
náletů – byla zpustošena řada měst, jako např. Berlín, Kolín nad Rýnem, Kassel,
Hamburg. V celkovém pohledu se uvádí, že na území budoucí SRN došlo k úplnému
zničení nejméně 20 % předválečného bytového fondu, což odpovídalo počtu cca 2,34
milionu bytů.68 Dalším faktorem byla zhruba desetimilionová skupina nově příchozích
tvořená z větší části Němci vyhnanými/vysídlenými z východní Evropy, z menší části
uprchlíky ze sovětské okupační zóny, resp. z NDR. V roce 1950 tvořili tito lidé celých
20 % obyvatelstva SRN a čistě statisticky s sebou přinášeli potřebu zbudování více než
dvou milionů bytů.69 Méně viditelný, ale nikoli méně citelný byl bytový deficit zděděný

64

Viz ibid., 289–290.
Podrobněji viz ibid., 291.
66
Ibid., 290.
67
Počet německých obětí války dosáhl cca 6,5 milionu. Wieland Eschenhagen a Matthias Judt, Chronik
Deutschland 1949–2009 (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2007), 8. O hospodářské situaci
Německa v prvních poválečných letech informuje např. Werner Abelshauser, Deutsche
Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart (München: C.H.Beck, 2011), zejména str. 22–87.
68
Přinejmenším stejný počet bytů byl poškozen částečně. Viz Günther Schulz, Wiederaufbau in
Deutschland, 33.
69
Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 879.
65
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z období před vypuknutím války, odhadovaný na 1,5 milionu bytových jednotek.70
Sečteme-li uvedené okolnosti dohromady, získáme výsledný deficit ve výši 4–6 milionů
bytů.71 Samotný fakt, že skončila válka, ještě nezaručoval hospodářskou a sociální
stabilizaci, spíše naopak: nastíněné poměry přispívaly k pocitu beznaděje a vytvářely
podhoubí pro sociální nepokoje.72 Také proto bylo od počátku zřejmé, že vyřešení
hluboké bytové krize bude zásadním politickým úkolem pro jakoukoli vládu.
Hlavní zásah okupační správy do bytové politiky představoval tzv. Bytový
zákon z března 1946,73 který nastavoval přísná pravidla pro správu existujících
ubytovacích kapacit. Hlavními aktéry bytové politiky ale byly jednotlivé obce a později
i obnovené spolkové země. Koordinace bytové politiky v rámci okupačních zón a přes
jejich hranice však byla velmi nepřehledná, neexistoval centrální úřad, který by tento
sektor spravoval – a to ani později v rámci tzv. Bizonie. Důsledkem byla slabá
institucionální reprezentace bytové politiky.74
Kvůli zmíněným negativním faktorům (nedostatek stavebních materiálů a
nejasné institucionální a legislativní prostředí) byl objem výstavby v letech 1945–1949
nepatrný, většinu dokončených realizací tvořily opravy. Mezi architekty a urbanisty se
diskutovalo o charakteru poválečné obnovy. Většina případů vypovídá o kompromisu
mezi „historickou“ rekonstrukcí (ta by byla kvůli vysoké míře poškození extrémně
nákladná) a zcela novou výstavbou (která se většinou omezila na budovy, tzn., že
s ohledem na existující podzemní infrastrukturu do značné míry respektovala původní
městskou strukturu).75
Programy obnovených politických stran dokládají široce sdílený konsenzus
v otázce klíčové role státu při poválečné obnově – a tedy i v bytové politice. Při bližším
pohledu se začnou vyjevovat některé rozdíly, které do značné míry předurčily hlavní
dělící linie v debatách o bytové politice v 50. letech. Např. CDU/CSU vnímala státem
řízenou bytovou politiku jako dočasný nástroj vhodný pro krizové období, naproti tomu
SPD chtěla centrální plánování v oblasti bytové politiky zachovat trvale. Z hlediska
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Několik set tisíc bytů zabrala navíc příslušná okupační správa: např. Britové téměř 200 000, Američané
asi 120 000. Ibid., 880.
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Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 166–167.
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Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 880.
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Wohnungsgesetz, resp. Kontrollratgesetz Nr. 18.
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Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 881–882. Pro více informací o vývoji
institucionálního postavení bytové politiky doprovázeného častými kompetenčními spory viz např.
Günther Schulz, Wiederaufbau, 45–69.
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Axel Schildt a Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte: Die Bundesrepublik – 1945 bis zur
Gegenwart (München: Carl Hanser Verlag, 2009), 90–91.
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ideální formy bydlení se CDU/CSU přikláněla k rodinnému domu v soukromém
vlastnictví, zatímco SPD spíše podporovala koncept nájemního bydlení v činžovních
domech.76 Z architektonického hlediska vstoupila SRN do období tzv. „druhé moderny“
charakteristické vazbou na meziválečnou avantgardu, důrazem na hospodárnost a
funkčnost výstavby a dostatek světla a zeleně.77 Dobrým příkladem moderního
obytného souboru je hamburské sídliště Grindelhochhäuser z let 1945–1956.78
Günther Schulz označil bytovou politiku v období spojenecké okupační správy
za výjimečnou – „nikdy předtím nedosahovala bytová krize takových rozměrů, nikdy
předtím neintervenoval stát v takové míře, nikdy předtím nebyla veřejná správa tak
oslabená a dezorientovaná a nikdy předtím (až na výjimky) se nestavělo tak málo.“79
Bytová politika se ve sledovaném období projevovala převážně striktní státní kontrolu a
správou existujícího bytového fondu (tzv. Wohnungszwangswirtschaft) a jen nepatrným
počtem dokončených staveb: v letech 1945–1949 bylo na území pozdější SRN
dokončeno jen asi 250 000–360 000 nových bytů, resp. bytových rekonstrukcí, což
odpovídalo počtu bytů postavených ve zlaté éře Výmarské republiky za jediný rok.80
Jistý zlom nastal v roce 1948, kdy se v návaznosti na měnovou a následnou
hospodářskou reformu zvýšila dostupnost stavebních materiálů a zároveň se podařilo
najít vhodné legislativní instrumenty81 na podporu stavebního ruchu. Tyto nástroje se
však naplno projevily až v 50. letech a přispěly svým dílem k dekádě nebývale
intenzivní bytové výstavby.

2.3.2 Třetí československá republika (1945–1948)
Ve

srovnání

s Německem

neutrpělo

Československo

v souvislosti

s

nacistickou okupací a válkou tak zdrcující lidské a materiální škody. To ovšem
neznamená, že neutrpělo žádné škody. Například počet československých obětí dosáhl

76

K představám politických stran o bytové politice viz Günther Schulz, Wiederaufbau, 69–110.
Axel Schildt a Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte, 176–178.
78
Pro detailní informace viz Axel Schildt, Die Grindelhochhäuser: eine Sozialgeschichte der ersten
deutschen Wohnhochhausanlage Hamburg-Grindelberg 1945–1956 (München: Dölling und Galitz,
2007). Uplatňování moderních architektonických principů bylo také vyzdvihováno vůči historizující
výstavbě v NDR. Viz Axel Schildt a Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte, 178.
79
Günther Schulz, Wiederaufbau, 160. Citace je volným překladem autora.
80
Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 886.
81
Šlo o dva zákony (tzv. Hypothekensicherungsgesetz a Soforthilfegesetz), které, zjednodušeně řečeno,
odčerpaly část kapitálu od majitelů nemovitostí ve prospěch zemí (Hypothekensicherungsgesetz) a obětí
77
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více než 300 000.82 Relativně nízké byly naproti tomu škody materiální. V českých
zemích byla poškozena pouze 2 % bytového fondu, tedy asi 57 000 bytových
jednotek,83 což je ve srovnání s 20 % zcela zničených bytů v Německu opravdu nízké
číslo. Negativní vliv na poválečnou situaci měl také útlum bytové výstavby během
okupace a nevyřešená bytová krize, která se (podobně jako v Německu a dalších
zemích) vlekla od konce 19. století. Zatímco Německo se muselo vypořádávat se zhruba
deseti miliony příchozími, Československo v důsledku poválečného odsunu německy
hovořícího obyvatelstva zaznamenalo ztrátu asi tří milionů obyvatel. „Z čistě
kvantitativního úhlu pohledu“ proto „existoval dostatek volných bytů.“ „Jejich
geografická redistribuce“ však „byla mimořádně nevhodná,“84 takže podle odhadů
z roku 1947 v Československu, zejména ve velkých městech, chybělo téměř 300 000
bytových jednotek.85
Z hlediska organizace bytové politiky disponovalo Československo (na rozdíl od
Německa) suverénní centrální správou, která usilovala o řešení naznačených problémů
v oblasti bydlení. Mezi její první kroky se řadí zákon o stavební obnově z dubna roku
1946, jehož cílem bylo vymezit pravomoci veřejných orgánů v praktických otázkách
poválečné obnovy (odklízení sutin apod.). Současně zákon definoval možnosti státní
podpory bytové výstavby, jako např. státní záruky na úvěry a různé formy státních
příspěvků. Související zákon schválený téhož roku definoval daňové úlevy na opravy
domů poškozených válkou.86 Vzhledem k velmi nízkým počtům zhotovených bytů na
konci čtyřicátých a v první polovině padesátých let můžeme konstatovat, že tato
legislativní opatření neměla valný účinek. Podobně jako v Německu se také kladl důraz
na efektivní využití stávajícího bytového fondu. Tato snaha se v poměrně radikální
podobě promítla do zákona o mimořádných opatřeních bytové péče vydaného
války (Soforthilfegesetz). Velká část těchto prostředků byla přímo použita pro bytovou výstavbu.
Podrobněji viz Ibid., 885–886.
82
Údaje o lidských ztrátách se v různých pramenech liší. Ucelený přehled podává Václav Průcha,
Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, I. díl (Brno: Doplněk, 2004), 570–
571.Problematice vyčíslení lidských ztát se detailněji věnoval např. Miroslav Kárný, „Československé
oběti německé okupace 1938–1945“, in Cesta do katastrofy: Československo-německé vztahy 1938–1947,
ed. Ivona Řezanková a Václav Kural (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993), 113–119.
83
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 437. Na Slovensku byla situace zřejmě horší než
v českých zemích; neexistují však spolehlivé statistické údaje.
84
Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu, 292.
85
V českých zemích asi 236 tisíc, na Slovensku asi 54 tisíc. Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu,
438. Olga Poláková uvádí, že po osídlení pohraničních oblastí se toto číslo v případě českých zemí snížilo
na necelých 150 tisíc, což je i tak nezanedbatelný počet. Olga Poláková et al., Bydlení a bytová politika,
252.
86
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 438–439.
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v červenci 1946. Jeho těžištěm bylo omezení práv vlastníků nemovitostí ve prospěch
orgánů státní správy – národních výborů, které nabyly právo přikazovat nájemníky do
volných bytů, podnájemníky do volných pokojů atd.87
Přestože se objevily i kritické hlasy, opíral se zákon o širokou politickou
podporu. Jeho znění vyhovovalo především komunistům, kteří dlouhodobě zdůrazňovali
„sociální funkci bydlení, omezení zisku z nájmu a nutnost centrálního řízení bytové
politiky.“88 Také v otázkách obecného vývoje poválečné společnosti panovala značná
shoda – ať už šlo o masivní znárodňování průmyslu, nebo o posilování role státu
v sociální politice.89 Proti silné roli státu v oblasti bytové politiky proto téměř nikdo
neprotestoval, a pokud se občas kritické hlasy přece zvedly – jako v případě zákona
o mimořádných opatřeních bytové péče – pak se vůči výrazné většině neprosadily. Silný
společenský konsenzus se promítl i v architektonické obci, která vystupovala od
počátku až na výjimky jednotně. Architekti se veřejně „hlásili k účasti na budování
nového státu.“90 Tento konsenzus však, alespoň do roku 1948, nepřebil pluralitní a
otevřený charakter architektonické praxe. Díky tomu započala v období 1945–1948
realizace řady inovativních, zahraničním vývojem inspirovaných stavebních projektů,
jako byly např. pražské sídliště Solidarita91 nebo kolektivní dům v Litvínově.92
V prvních poválečných letech se Československo – podobně jako Německo –
soustředilo na co nejefektivnější správu existujících ubytovacích kapacit a na udržení
nízkých cen nájmů. Na rozdíl od Německa (kde se již koncem 40. let pozitivně projevily
zákony na podporu stavebního ruchu) nedokázalo Československo nalézt vhodnou
legislativu, a proto zůstávaly počty dokončených bytů v prvních poválečných letech let
velmi nízké.93
87

Ibid., 439–443.
Ibid., 436.
89
Vývoji poválečné společnosti v Československu se mimo jiné věnovala Lenka Kalinová, Východiska,
očekávání a realita poválečné doby: K dějinám české společnosti v letech 1945–1948 (Praha: Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2004).
90
Pavel Halík, „Architektura padesátých let“, in Dějiny českého výtvarného umění [V] 1939/1958, ed.
Rostislav Švácha a Marie Platovská (Praha: Academia, 2005), 293.
91
Pro detailnější představení viz např.: Kimberly Elman Zarecorová, „Solidarita v mezinárodním
kontextu“, in Sídliště Solidarita, ed. Barbora Špičáková (Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného
umění, o. s., 2014), 65–76.
92
Podrobnější informace poskytuje např. Kimberly Elman Zarecorová, Utváření socialistické modernity,
63–81.
93
Český statistický úřad uvádí, že v roce 1946 bylo v českých zemích dokončeno pouhých 4 140 bytů,
tzn., že počet bytů postavených v daném roce v Československu (tj. včetně Slovenska) se pohyboval
maximálně kolem 10 000. Viz Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice (Český statistický
úřad, 2013), 10. Publikováno online: https://www.czso.cz/documents/10180/20533754/e-821713.pdf/38e878a3-5468-4855-acb5-71dc8fec9d07?version=1.0 (staženo 17. 4. 2017). Ani po roce 1946 se
intenzita bytové výstavby příliš nezvýšila: v roce 1948 bylo na území Československa dokončeno jen
88
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3. Analýza bytové politiky SRN a ČSR v letech 1948/9–
1960
3.1 Základní charakteristika
3.1.1 Spolková republika Německo
V letech 1945–1949 bylo v západních okupačních zónách dokončeno jen asi
250 000–360 000 bytů, většinou šlo navíc o rekonstrukce válkou poničených
nemovitostí.94 Poválečný bytový deficit se pohyboval v řádech milionů, a proto
zůstávala bytová otázka jedním z hlavních úkolů i v nově vzniklé Spolkové republice
Německo. Že šlo o úkol veřejný, za jehož plnění měl být (spolu)odpovědný stát, byl jak
ve společnosti, tak na politické scéně všeobecně sdílený názor. V situaci, kdy se
nedostatek odhadoval na pět až šest milionů bytových jednotek, 95 bylo zadání pro
politické vedení jednoznačné: najít takové nástroje veřejné podpory bytové výstavby,
které přispějí k co nejrychlejšímu snížení uvedeného deficitu. Teprve s postupujícím
úspěchem na poli výstavby bytů se mohlo začít ustupovat od systému striktní kontroly
existujícího bytového fondu prostřednictvím státu, který výrazně omezoval práva
majitelů nemovitostí. Tlak na rychlou a intenzivní výstavbu ještě posilovala situace
milionů lidí žijících v provizorních podmínkách.
Význam bytové politiky pro nový stát dokládá rozhodnutí ustavit samostatné
ministerstvo pro bytovou výstavbu (Bundeswohnungsbauministerium). Ministerské
křeslo nakonec získala FDP a udržela jej do roku 1956, resp. 1957, kdy byl do funkce
ministra pro bytovou výstavbu jmenován Paul Lücke z CDU.96 Mezi další aktéry bytové
politiky patřily parlamentní frakce politických stran zastoupených v Bundestagu,
spolkové země, které svoje stanoviska koordinovaly v rámci stálého grémia nazývaného
zkráceně ARGEBAU,97 a řada dalších zájmových skupin. Zájmy majitelů nemovitostí
něco málo přes 20 000 bytových jednotek. Viz 15 budovatelských let: Stručný statistický přehled 1945–
1960 (Praha: SNPL, 1960), 202.
94
Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, 886.
95
Odhad k roku 1950. Přejato z: Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 3, 1949–1957, 840.
96
Pro podrobnější informace o kompetencích ministerstva, jeho organizační struktuře, jednotlivých
ministrech atp. viz Günther Schulz, Wiederaufbau, 175–202.
97
Arbeitsgemeinschaft der für das Bau- und Siedlungswesen zuständigen Länderministerien der
Bundesrepublik Deutschland: tak zněl celý název stálého grémia. Podrobněji o jeho fungování, spornému
institucionálnímu postavení a roli při tvorbě bytové politiky informuje např. Georg Wagner-Kyora. Viz
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reprezentoval Centrální svaz vlastníků domů a pozemků.98 Jejich primárním cílem bylo
odbourání regulace nájmů a vlivu státu v oblasti správy bytového fondu. V podstatě
opačný cíl, tedy zachování systému státní ochrany, měl Německý svaz nájemníků.99
Zatímco většina hospodářských svazů usilovala o liberalizaci trhu s bydlením, Svaz
obecně prospěšných stavebních firem100 podporoval zachování veřejně subvencované
bytové výstavby, která představovala hlavní zdroj jeho zakázek. Německý odborový
svaz101 zastupoval zájmy nízkopříjmových skupin obyvatelstva. Z pouhého výčtu je
patrné, v jak pestrém a pluralitním prostředí docházelo k tvorbě bytové politiky. Ta
vznikala v konfrontaci mnoha rozdílných názorů a byla proto vždy výsledkem
kompromisu. Z hlediska kompetencí se bytová politika nachází v oblasti konkurujícího
zákonodárství. Spolek tedy potenciálně může v mnoha ohledech rozhodovat sám, pokud
však připravované nařízení předpokládá např. finanční účast zemí, je k jeho schválení
zapotřebí jejich souhlas.102 Následující odstavce dokládají, že role zemí v procesu
tvorby bytové politiky rozhodně nebyla zanedbatelná.
Zásadními hráči na poli bytové politiky byly politické strany zastoupené
v Bundestagu.103 V 50. letech se jeden z velkých sporů týkal otázky, zda a jakou formou
by do systému veřejné podpory bytové výstavby měla být zahrnuta výstavba rodinných
domů v osobním vlastnictví. Zmíněný Paul Lücke (CDU), nejvlivnější zastánce
konceptu bydlení v rodinných domech, se nacházel v permanentním konfliktu jak
s ministerstvem pro bytovou výstavbu (obsazeným koaliční FDP), tak s opoziční SPD,
která preferovala nájemní bydlení.104 Spory o ideální formu bydlení se, stejně jako spory
o definici cílové skupiny veřejné bytové výstavby, promítly i do přijaté legislativy.

Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945.
Band 3, 1949–1957, 872–873.
98
V originále Zentralverband der Haus- und Grundbesitzer. Svaz měl blízko k FDP.
99
V originále Deutscher Mieterbund.
100
V originále Gesamtverband gemeinnütziger Wohnungsunternehmen. De facto obdoba v českém
prostředí známých stavebních družstev. Ten měl zase blízko k SPD.
101
V originále Deutscher Gewerkschaftsbund, zkráceně DGB.
102
Hubert Heinelt a Björn Egner, „Wohnungspolitik – von der Wohnraumzwangsbewirtschaftung zur
Wohnungsmarktpolitik“, 206.
103
Jejich programové priority byly ve stručnosti uvedeny již v předchozí kapitole (2.3.1).
104
K představám politických stran o bytové politice viz Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in
Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 3, 1949–1957, 845–849; Günther Schulz,
Wiederaufbau, 69–110.
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Jakkoli se pro první západoněmecké vlády stalo příznačné prosazování
(sociálně) tržního hospodářství, v oblasti bytové politiky jednoznačně převládlo
přesvědčení, že jsou – alespoň do zažehnání nejakutnější nouze – zapotřebí razantnější
státní regulace a finanční podpora. Dlouhodobým cílem vládních stran však zůstávalo
dosáhnout takových ekonomických úspěchů, které by centrální řízení a striktní státní
regulace učinily nadbytečnými.105 Jedním z prvních legislativních kroků, které zásadně
přispěly k poválečné obnově, byl První zákon a bytové výstavbě.106 Těžištěm zákona
přijatého v dubnu 1950 byla veřejná podpora bytové výstavby s cílem zhotovit během
následujících

šesti

let

1,8

milionu

bytových

jednotek

pro

„široké

vrstvy

obyvatelstva“.107 Na základě této právní úpravy došlo k rozdělení trhu s bydlením na tři
segmenty: na veřejně subvencovanou, tzv. sociální bytovou výstavbu, výstavbu
stimulovanou prostřednictvím daňových úlev a soukromou výstavbu realizovanou bez
státní podpory. Protože se na poslední dvě kategorie nevztahovalo regulované nájemné
ani další omezení, přispěl zákon k uvolnění poválečného systému striktní státní kontroly
existujícího

bytového

fondu.

Různé

formy

státní

podpory

navíc

vedly

k diferencovanému charakteru výstavby, i když vzhledem k nastaveným podmínkám
podpory zřetelně převažovala výstavba vícepodlažních nájemních domů.108 První zákon
o bytové výstavbě se okamžitě pozitivně promítl do množství dokončených bytů, které
již v roce 1950 dosáhlo počtu více než 370 000 a nadále rostlo. Do roku 1952 navíc
tvořily byty zhotovené v rámci veřejně financované sociální výstavby cca 2/3 veškeré
bytové výstavby.109
Roku 1953 došlo k novelizaci Prvního zákona o bytové výstavbě. Hlavní spor
spočíval v otázce, zda by státní podpora měla být dostupná i občanům s vyššími
příjmy110 a zda by měla zahrnovat i finanční podporu soukromým osobám (resp.
domácnostem) na stavbu rodinných domů. Vládní CDU/CSU dokázala v obou bodech
prosadit svou koncepci, takže do systému sociální bytové výstavby byly nově zahrnuty i
domácnosti s ročními příjmy 6 000–9 000 německých marek a v zákoně se objevila –
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Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in Deutschland seit 1945.
Band 3, 1949–1957, 849.
106
Německy Das erste Wohnungsbaugesetz. Různé návrhy zákona a schvalovací proces podrobně sleduje
Günther Schulz, Wiederaufbau, 211–238.
107
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, 170.
108
Ibid., 170–171.
109
Např. v roce 1950 bylo dokončeno 371.924 bytových jednotek, z toho 254.990 (tedy 68,6 %) v rámci
sociální bytové výstavby. Údaje přejaty z: Günther Schulz, Wiederaufbau, 351.
110
Do té doby byla maximální hranice ročního příjmu domácnosti stanovena na 6 000 německých marek.
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třebaže nijak závazná – zmínka o prioritě výstavby rodinných domů.111 Na intenzitě
bytové výstavby to ovšem nic nezměnilo: díky státní podpoře nadále vznikalo kolem
300 000 bytových jednotek ročně a celkový počet dokončených bytů se přiblížil hranici
600 000, podíl soukromé výstavby bytů se tedy mírně zvýšil.112
Největší nedostatek Prvního zákona o bytové výstavbě spočíval v tom, že
upřednostňoval uprchlíky ze sovětské okupační zóny, resp. z NDR a Němce
vysídlené/vyhnané z východní Evropy před ostatními oběťmi války a „normálními“
spotřebiteli.113 K částečné nápravě došlo díky Druhému zákonu o bytové výstavbě114 z
roku 1956, který dokázal skloubit prioritu výstavby rodinných domů (tradiční
požadavek CDU/CSU) s rozšířením podpory nízkopříjmovým domácnostem a rodinám
s více dětmi (tradiční zájem SPD).115 Tehdejší spolkový ministr pro bytovou výstavbu
Victor-Emanuel Preusker (FDP) zase dokázal prosadit postupné snížení finanční účasti
spolku116 a stanovení tzv. Kostenmiete, nájemného, jehož výše měla zajistit návratnost
finančních prostředků investovaných do výstavby bytu. Finální podoba zákona byla
opět výsledkem kompromisu vládních stran a opozice. I přes snižující se státní účast
bylo i nadále budováno ročně kolem 300 000 bytových jednotek v režimu sociální
výstavby.117 Zákon se nejvýrazněji projevil v souvislosti s úpravou definice cílových
skupin.118
V podobě snižující se finanční účasti spolku a zavedení Kostenmiete obsahoval
Druhý zákon o bytové výstavbě prvky směřující k deregulaci, resp. liberalizaci trhu
s bydlením. Jedním z prvních kroků na cestě k deregulaci se stal zákon z roku 1953 (tzv.
Wohnraumbewirtschaftungsgesetz). Ten v podstatě pouze legalizoval již delší dobu
uvolněnou praxi v oblasti státní kontroly existujícího bytového fondu, včetně práva
přikazovat do volných bytů nájemníky. Kde si však stát svá práva uchoval, byly
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novostavby zbudované v rámci veřejně subvencované sociální bytové výstavby:
přerozdělování nových sociálních bytů zůstalo v kompetenci bytových úřadů.119
Vzhledem k nedostatku bytů trvala již od doby války silná ochrana nájemníků
včetně regulovaného nájemného. Pouze v letech 1952 a 1955 bylo dovoleno navýšit
nájmy o 10 %. Spolkový zákon o nájmech z roku 1955 (tzv. Bundesmietengesetz) de
facto rozdělil bytový trh na dva segmenty – na nově uzavřené nájemní smlouvy,
v jejichž případě mohlo dojít k navýšení nájmu maximálně o 1/3 předchozí smlouvy, a
na stávající nájemní smlouvy a sociální bytovou výstavbu, u nichž nájmy směly růst jen
pozvolna.120 Bundesmietengesetz tak sice zachoval určitou ochranu nájemníků a zamezil
strmému nárůstu cen nájmů, zároveň však představoval další důležitý krok na cestě
k liberalizaci trhu s bydlením.
V druhé polovině 50. let bylo zřejmé, že je nejhlubší bytová krize zažehnána.
Klesající finanční účast spolku v oblasti podpory sociální bytové výstavby (ukotvená
v Druhém zákoně o bytové výstavbě) měla dosáhnout nuly k roku 1966 a na aktuálnosti
proto získala otázka, jakým způsobem a především kdy by se měl bytový trh plně
liberalizovat. Výsledné znění zákona z roku 1960 (tzv. Abbaugesetz)121 bylo opět
kompromisem mezi snahou (zejména) FDP o co nejrychlejší liberalizaci a představou
SPD o zachování ochranářské a „sponzorské“ role státu v oblasti bydlení. Ostrá
konfliktní linie vyvstala také mezi spolkem a zeměmi – předpokladem liberalizace totiž
bylo zachování intenzivní bytové výstavby a vzhledem ke klesající finanční účasti
spolku rostla odpovědnost zemí.122 Uvolnění ochrany nájemníků a regulace nájemného
mělo podle zákona vstoupit v platnost v roce 1963, ovšem vždy bylo podmíněno
uspokojivou bytovou situací v daném regionu (tzv. Regionalprinzip).123 S přijetím
zákona logicky došlo k růstu cen nájmů – z 10,4 % výdajů domácností v roce 1960 na
15 % v roce 1971.124 Jako protiopatření byl do zákona přejat model příspěvků na
nájemné, který se prvně objevil již ve Spolkovém zákoně o nájmech z roku 1955.125
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Příspěvky na nájemné byly později upraveny samostatnými zákony, nejprve tzv.
Wohnbeihilfengesetz (1963) a poté tzv. Wohngeldgesetz (1965). Druhý jmenovaný
zákon zavedl jednotné označení finanční výpomoci Wohngeld, což zmírnilo stigmatizaci
této formy státní podpory a přispělo k růstu počtu uživatelů ze 163 000 v roce 1964 na
606 000 v roce 1966.126 I tak se jednalo pouze o doplňkový nástroj, který nemohl
nahradit veřejně subvencovanou výstavbu sociálních bytů. Proto byl roku 1965 přijat
zákon (tzv. Wohnungsbauänderungsgesetz), jehož cílem bylo jednak rozšířit počet
bytových jednotek v osobním vlastnictví, jednak zachovat sociální bytovou výstavbu –
jakkoli v menší míře a pro stále se zmenšující okruh uživatelů.127
I přes dílčí nedostatky splnila bytová politika Spolkové republiky Německo ve
sledovaném období svůj cíl, tj. rozhodujícím způsobem přispěla k zažehnání hluboké
bytové krize, se kterou byl stát v době svého založení roku 1949 konfrontován.

3.1.2 Československo
Ačkoli Československo neutrpělo v důsledku okupace a války tak rozsáhlé
materiální škody jako sousední Německo, existoval i zde nezanedbatelný bytový deficit
(viz kapitola 2.3.2). Velké množství „opuštěných“ bytů v pohraničních oblastech
vyvolávalo falešný dojem dostatku, ne-li nadbytku bytových jednotek a zřejmě přispělo
i k podcenění situace.
Bytovou politiku ve sledovaném období je důležité chápat v souvislosti
s hlubokou sociální, hospodářskou a politickou transformací Československa započatou
již v roce 1945 (ustavení Národní fronty, odsun tří milionů „Němců“, zestátnění většiny
průmyslového potenciálu země atd.128) a urychlenou nástupem komunistů k moci.
Politické prostředí, v němž docházelo k formulování bytové politiky, se zásadně lišilo
od demokratického a pluralitního prostředí ve Spolkové republice. Únor 1948
definitivně potvrdil ústřední roli Komunistické strany Československa a centrální řízení
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jako upřednostňovaný model správy národního hospodářství.129 Ve sféře bytové politiky
se pohybovala řada aktérů: od některých ministerstev (na rozdíl od SRN zde nebylo
zřízeno ministerstvo pro bytovou výstavbu a kompetence v oblasti bydlení byly
rozděleny mezi více ministerstev) přes národní podniky a celou soustavu národních
výborů až k odborům. Jejich společným jmenovatelem však byl omezený manévrovací
prostor, přesněji řečeno podřízenost vůči rozhodnutím nejvyšších stranických orgánů
KSČ. V případě odborů došel historik Karel Kaplan k závěru, že se staly „převodovou
pákou komunistického vedení, nástroj[em] provádění jeho vůle a politiky.“130 Vzhledem
k tomu, že jednou z hlavních priorit KSČ v prvních letech po převzetí moci byl rozvoj
těžkého průmyslu, zůstávala sociální politika stranou zájmu.131 Stopy této preference
nalezneme i v bytové politice.
Na rozdíl od vývoje ve Spolkové republice, kde stát postupně omezoval svá
práva v oblasti správy stávajícího bytového fondu, komunisté své pravomoci nadále
rozšiřovali. Dobrým příkladem je Zákon o hospodaření s byty z roku 1948, který
výrazným způsobem posílil pravomoci místních národních výborů (MNV). Ty mohly
nejen přikazovat nájemníky a regulovat ceny podnájmů, ale i vystěhovávat „státně
nespolehlivé“ osoby.132 Platnost zákona byla ještě jednou potvrzena roku 1956, kdy
došlo k jeho nepatrné novelizaci za účelem „centralizace bytové péče v rukou národních
výborů.“133 Adaptace na podmínky nově etablovaného politického režimu stála i za
Zákonem o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
přijatým v prosinci 1953. Za všechny aktivity zmíněné v názvu zákona převzal
odpovědnost stát, resp. jím (z)řízené národní podniky, národní výbory, bytová družstva
(bytová výstavba), ministerstvo místního hospodářství (kontrola hospodaření s byty a
spolu s národními výbory také dozor nad veškerou výstavbou). Pouze výstavbu
rodinných domů pro vlastní bydlení mohli provádět i jednotlivci.134
Již toto stručné představení několika legislativních opatření vypovídá mnoho
o přístupu komunistického režimu k soukromému vlastnictví. Vedle znárodňování
podniků a kolektivizace zemědělství se, i když méně razantně, projevil také v oblasti
bydlení. Docházelo k vyvlastňování činžovních domů nebo alespoň k silné diskriminaci
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majitelů. Některým z nich se sice podařilo svou nemovitost udržet až do roku 1989,
většina z nich ale o majetek přišla, řada vlastníků se jej raději „dobrovolně“ vzdala.
Majitelé totiž de facto ztratili dispoziční práva, zato jim vznikla řada povinnostní:
předně museli zajišťovat údržbu nemovitosti, což bylo vzhledem k silně regulovanému
nájemnému, s nímž navíc nemohli volně nakládat, téměř nemožné.135
Přísná regulace cen nájmů byla dlouhodobým pilířem bytové politiky KSČ.
S ohledem na výše popsanou tradici bytové politiky na území ČSR je nutné připustit, že
se jednalo o relativně běžnou praxi. Mezi regulovaným nájemným před rokem 1948 a
po roce 1948 byl ovšem zásadní rozdíl: zatímco v předchozích obdobích bylo chápáno
jako přechodné opatření, komunisté z něj učinili trvalý nástroj svého pojetí bytové
politiky a po celou dobu existence režimu dbali na zachování co nejnižších cen nájmů.
Prostřednictvím vyhlášky z roku 1950136 se jim tento cíl dařilo plnit: nájemné od té
doby pohlcovalo cca 1,3–3 % veškerých výdajů domácností,137 což byla
několikanásobně nižší hodnota, než s jakou se musely vyrovnat domácnosti v SRN.
Tuto „politickou“ cenu nájmů dotoval z 59 % stát, resp. všichni, kdo bydleli jinak než
v nájmu.138 Nízká cena nájemného s sebou nesla pozitivní i negativní důsledky. Tím
pozitivním byla jistě cenová dostupnost bydlení pro každého, tím negativním pak
chronické zanedbávání správy bytového fondu kvůli nedostatku financí na opravy.
Nízké nájmy samy o sobě nezaručují dostupnost bydlení. K tomu je zapotřebí
souhry více vzájemně provázaných nástrojů. Jedním z těch nejdůležitějších je průběžná
obnova bytového fondu, tj. bytová výstavba. S ohledem na výše uvedený bytový deficit
prvních poválečných let by se dalo předpokládat, že podpora bytové výstavby bude
jednou z priorit poúnorového režimu. Realita však vypadala jinak. Komunisté se
soustředili na upevnění své moci, na vybudování centrálně řízené ekonomiky a
s ohledem na zájmy SSSR na rozvoj těžkého průmyslu. Sociální politika včetně politiky
bytové stály zpočátku stranou zájmu. Odpovídají tomu i počty dokončených bytů
v období první pětiletky (1949–1953): v rámci státní výstavby, tzn. na komunální
úrovni, převážně v gesci ministerstev a národních podniků, bylo dokončeno asi 130 000
bytových jednotek, v rámci individuální bytové výstavby, která byla tolerována jen
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v případě rodinných domů, se postavilo dalších asi 46 000 bytů.139 V souhrnu
nepřekročil roční počet dokončených bytů 40 000, což vedlo spíše ke zhoršování „již
tak napjaté situace v bytové výstavbě.“140 První třetina 50. let byla v Československu
provázena relativním poklesem životní úrovně (ve srovnání s koncem 40. let). Za
symbol rozchodu společnosti s politickým vedením bývá často označována měnová
reforma z května 1953. Ve snaze získat ztracenou důvěru občanů nazpět obrátilo
komunistické vedení svou pozornost na růst životní úrovně.141 Politický obrat se
pozitivně promítl i v bytové politice. Ve druhé polovině 50. let se roční počet
postavených bytů pohyboval mezi 50 a 70 tisíci, k čemuž mimo jiné přispěl i nárůst
podílu individuální výstavby, který v letech 1956 a 1957 představoval téměř 50 %
veškeré bytové výstavby v ČSR.142
Ani tento pokrok však nepřinesl výraznější zlepšení bytové situace. Bytová
výstavba dlouhodobě zaostávala za demografickým vývojem. Z mezinárodního
srovnání vyplývá, že zatímco ve Spolkové republice a v Rakousku bytová výstavba
převyšovala přírůstek obyvatelstva, v Československu tomu bylo právě naopak. Do roku
1961, kdy se tento nepříznivý trend podařilo zvrátit, proto „docházelo spíše ke
zhoršování bytové tísně než k jejímu odstraňování.“143 Nelichotivou bilanci bytové
politiky 50. let potvrzuje dokonce i propagandistická dobová literatura, v níž se mimo
jiné uvádí, že počet domácností byl k roku 1960 o 150 000 vyšší než počet bytů.144
Na základě Zákona o družstevní bytové výstavbě z roku 1959 došlo k rehabilitaci
v Československu tradičních bytových družstev. Ta nemalým dílem přispěla k oživení
bytové výstavby v následující dekádě, kdy se roční počet dokončených bytů pohyboval
kolem 80 000.145 Intenzifikace výstavby – s vrcholem v roce 1975 – dokládá, že si
komunisté nedostatečných výsledků bytové politiky 50. let byli dobře vědomi.146
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3.2 Bytová výstavba
3.2.1 Spolková republika Německo
Nebývalá bytová nouze, kterou se do roku 1949 nepodařilo umenšit, učinila
z bydlení jedno z centrálních témat. Široká politická shoda a bryskně přijatá účinná
legislativa vytvořily rámec pro rozsáhlou finanční podporu bytové výstavby z veřejných
peněz. S jejím přispěním bylo mezi lety 1949–1960 ročně zbudováno v průměru
452 197 bytových jednotek (téměř 10 nových bytů na 1 000 obyvatel), což byl i
v evropském srovnání mimořádný výkon.147 Bytová výstavba rostla výrazně
dynamičtěji než počet obyvatel,148 takže bytový deficit se během zkoumaného období
dařilo postupně snižovat. V první fázi množství dokončených bytů strmě rostlo: z cca
222 000 (1949) přes 372 000 (1950) a 425 000 (1951) na 461 000 (1952). Od roku 1953
až do konce sledovaného období se roční počet zbudovaných bytů pohyboval mezi
520 000 a 600 000.149
Dlouhodobým trendem bylo postupné snižování finanční účasti státu: zatímco na
počátku 50. let dosahoval podíl státem subvencované sociální bytové výstavby až 2/3
veškeré bytové výstavby, ve druhé polovině 50. let se pohyboval kolem 1/2 a v průběhu
60. let klesl na 1/3.150 Silný tlak především CDU na prioritní podporu výstavby
rodinných domů se v uskutečněné výstavbě projevil jen nepatrně: z 34,2 % (1954) se
jejich podíl na celkové výstavbě zvýšil na 37,6 % (1960),151 tzn., že nadále výrazně
převažovala stavba vícepodlažních nájemních domů. Mírně stoupl i počet domácností
žijících v rodinném domě či bytě v osobním vlastnictví: z 24 % (1950) na 32,3 %
(1960); zbytek, tedy asi 2/3 domácností, bydlel v nájmu.152 Na rozdíl od
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Günther Schulz, „Perspektiven europäischer Wohnungspolitik 1918–1960“, in Wohnungspolitik im
Sozialstaat: deutsche und europäische Lösungen 1918–1960, ed. Günther Schulz (Düsseldorf: Droste,
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https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bauen/BautaetigkeitWohnungsbau/Baugenehmigu
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Československa, kde byla družstevní výstavba oživena až na konci 50. let, hrály v SRN
obecně prospěšné stavební firmy153 důležitou úlohu od samého počátku. Mezi lety 1949
a 1960 se počet bytů v jejich správě ztrojnásobil na 2,1 milionu bytových jednotek a
k roku 1971 dosáhl 3,1 milionu.154
V letech 1953–1960 se průměrná obytná plocha bytu v novostavbě zvýšila z 55
na 70 m2; ve veřejně subvencovaných sociálních bytech z 53 na 68.155 O vybavenosti
bytů platí obecné pravidlo: čím mladší bytový fond, tím lepší vybavenost. Také díky
intenzivní bytové výstavbě v 50. letech proto SRN v tomto ohledu vykazovala, zvláště
ve srovnání s ČSR, solidní výsledky. V roce 1961 byla drtivá většina bytů (96,7 %)
napojena na vodovod a více než polovina (51,8 %) disponovala vlastní koupelnou.156
Liberalizace trhu s bydlením byla ve Spolkové republice podmíněna překonáním
bytového deficitu (viz kapitola 3.1.1), tzn., že výše popsaná intenzita výstavby skutečně
vedla k zažehnání nebývalé bytové nouze, která v SRN trvala ještě na konci 40. let.
Axel Schildt nicméně upozorňuje, že se tím automaticky nevyřešily všechny problémy
v oblasti bydlení. Společnost a její požadavky totiž procházejí neustálou proměnou.157

3.2.2 Československo
Přestože

i

zde

panoval

nedostatek

bytů,

zůstávala

v komunistickém

Československu bytová výstavba stranou zájmu. Na rozdíl od SRN nedosahovala její
intenzita ani tempa přirozeného přírůstku obyvatelstva, takže v oblasti bydlení
docházelo spíše ke zhoršování situace.158 Mezi lety 1948 a 1954 stoupal počet
zhotovených bytů jen pozvolna: z cca 22 000 (1948) přes 31 000 (1950) na 38 000
(1954).159 V politickém smyslu došlo k určitému obratu v roce 1953. Ten se pozitivně
projevil ve druhé polovině 50. let, kdy bylo ročně dokončováno 50 000–70 000
bytových jednotek.160
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V dobových statistikách se bytová výstavba rozlišovala pouze na státní a
individuální. Podíl podnikové výstavby, která spadala do první kategorie, nabýval od
poloviny 50. let na významu, v 60. letech se zase nebývalým tempem rozvinula
družstevní výstavba.161 V letech 1948–1959 bylo postaveno cca 350 000 bytů
z veřejných peněz a 180 000 v rámci individuální výstavby (částečně se státní podporou
ve formě výhodných půjček). Vzhledem k tomu, že individuální výstavba byla
tolerována pouze v případě rodinných domů, můžeme konstatovat, že podíl rodinných
domů na celkové bytové výstavbě v tomto období dosahoval cca 1/3.162
Komunistický režim prosazoval různé „socialistické“ formy vlastnictví. Největší
množství bytových jednotek proto patřilo obcím, (průmyslovým) podnikům, případně
některým ministerstvům (typicky např. ministerstvu obrany); od konce padesátých let
strmě narůstal počet bytů v družstevním vlastnictví. Soukromé vlastnictví bylo
tolerováno jen v případě rodinných domů a pouze ve výjimečných případech také u
domů činžovních. Dispoziční práva majitelů bytovek však byla natolik omezena a výše
nájemného byla tak nízká, že sociální a ekonomické rozdíly v postavení vlastníků a
nájemníků de facto zanikly.
Snaha postavit co nejvíce bytů s co nejnižšími náklady vedla k paradoxní situaci.
V kontrastu k vývoji v SRN se v Československu v průběhu 50. let snižovala průměrná
obytná plocha nově postavených bytů: z více než 54 m2 (1949) na pouhých 39
(1960).163 Tato skutečnost ve spojení s obecně nízkou intenzitou bytové výstavby
způsobila, že úroveň bydlení se ve sledovaném období, navíc jen v některých ohledech,
zvýšila pouze nepatrně.164 Přestože tehdejší novostavby běžně disponovaly vodovodem,
koupelnou, záchodem, ústředním topením, přístupem k elektrické energii atd.,165
nepromítly se tyto údaje výrazněji – opět z důvodu malého podílu nových bytů – do
statistik o kvalitě veškerého tehdy existujícího bytového fondu: například ještě v roce
1961 bylo pouze 49,1 % bytů napojeno na vodovod a jen 33,3 % bytů disponovalo
vlastní koupelnou.166
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Jakub Rákosník upozorňuje, že součastně s výstavbou, která v úhrnu let 1950–
1961 dosáhla počtu 644 661 bytů, docházelo k masivnímu úbytku bytového fondu.
Tento úbytek představoval celých 348 000 bytů, tzn., že v uvedeném období fakticky
přibylo nikoli 644 661, ale necelých 300 000 bytových jednotek.167 Bytový deficit,
odhadovaný v prvních poválečných letech na cca 200 000–300 000 (viz kapitola 3.1.2),
do roku 1961 dokonce narostl na cca 250 000–350 000 bytových jednotek.168 Toto
srovnání dokládá nepříznivou bilanci komunistického režimu v důležitém segmentu
bytové politiky.

3.3 Cenová dostupnost a kvalita bydlení
3.3.1 Spolková republika Německo
Zatímco lépe situovaní občané si mohou dovolit koupi domu či bytu, občané
s nižšími příjmy jsou odkázání na nájemní bydlení. Určujícím faktorem pro cenovou
dostupnost bydlení je proto výše nájemného. V meziválečném Německu tvořily náklady
na nájem cca 11 % veškerých výdajů domácností. Ve druhé polovině 30. let tato
položka představovala více než 15 % rodinných výdajů. Po válce byly nájmy
regulované, takže jejich výše ještě v první polovině 50. let nepřesahovala 10 %.
K výraznějšímu nárůstu cen nájmů došlo až v souvislosti s liberalizací trhu s bydlením
na přelomu 50. a 60. let, kdy se náklady na nájem začaly přibližovat 12 % celkových
rodinných výdajů.169 Ve staré zástavbě a v bytových domech zbudovaných mimo rámec
sociální bytové výstavby rostlo nájemné rychleji než v bytech zbudovaných díky
finanční podpoře z veřejných peněz – ty se totiž nacházely v chráněném režimu.170 Aby
nedošlo k neúnosnému nárůstu nákladů na bydlení pro jedince a rodiny s nižšími
příjmy, bylo v polovině 60. let schváleno jednak pokračování sociální bytové výstavby,
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jednak byl posílen model příspěvků na nájemné formou tzv. Wohngeld (viz kapitola
3.1.1).
Luděk Urban napsal, že výši nájemného nelze hodnotit „odtrženě od kvality
bydlení“ a dalších faktorů.171 O úrovni bydlení vypovídá celá řada ukazatelů (viz
kapitola 1.4). Zde se omezíme na údaje o počtu bytů na 1 000 obyvatel, resp. počtu osob
na obytnou místnost, a na informace o velikosti, skladbě a vybavenosti bytů.
Díky intenzivní bytové výstavbě pocházelo k roku 1961 zhruba 38 % bytů
z období po druhé světové válce,172 což mělo pozitivní dopad na řadu dalších ukazatelů.
Např. počet bytů na 1 000 obyvatel se zvýšil z pouhých 198 (1950) na 311 (1963); ve
stejném časovém úseku se v souvislosti s tím snížil počet osob připadajících v průměru
na jednu obytnou místnost: z 1,15 na 0,9.173 S ohledem na rychlý růst počtu obyvatel
(v důsledku relativně vysoké porodnosti a imigrace) se jednalo o velmi solidní výkon.174
V letech 1953–1960 se průměrná obytná plocha bytů v novostavbách zvýšila
z 55 na 70 m2; v sociálních bytech z 53 na 68.175 Z hlediska skladby výrazně
převažovaly byty o třech a více obytných místnostech.176 Otázce vybavenosti bytů se
věnovala již předchozí kapitola (3.2.1). Připomeňme jen, že díky relativně mladšímu
bytovému fondu byla i vybavenost bytů na vyšší úrovni než v Československu.
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3.3.2 Československo
Komunisté od počátku zdůrazňovali „sociální funkci bydlení, omezení zisku
z nájmu a nutnost centrálního řízení bytové politiky.“177 Na základě vyhlášky z roku
1950178 se jim dařilo naplňovat především předsevzetí o omezení zisků vlastníků
činžovních domů. Nájemné rostlo výrazně pomaleji než ostatní životní náklady, takže se
brzy stalo „zanedbatelnou položkou rodinných rozpočtů.“179 Podíl nájemného na
celkových výdajích domácností se podle různých pramenů ve sledovaném období
pohyboval mezi 1,3–3 %,180 což byla zhruba čtyřikrát až pětkrát nižší hodnota, než
s jakou byly konfrontovány domácnosti v SRN. Ani v následujících dekádách se
nájemné nijak výrazněji nezvedalo. Lenka Kalinová připomíná, že šlo o nereálnou cenu,
kterou musel z 59 % doplácet stát, resp. lidé, kteří bydleli jinak než v nájmu.181 Z čistě
ekonomického hlediska bylo bydlení v Československu velmi levné. Odvrácenou
stranou politiky nízkých nájmů byl nedostatek financí na nutnou údržbu bytového
fondu, který proto dlouhodobě chátral.
Cenovou dostupnost bydlení do značné míry relativizovala vleklá bytová nouze,
způsobená v první řadě nedostatečnou bytovou výstavbou od konce války. Počet bytů
na 1 000 obyvatel se mezi lety 1950 a 1961 dokonce snížil z 293 na 280, současně
odpovídajícím způsobem vzrostl počet domácností na 100 bytů ze 100,8 na 106,5.182
Trvající převaha jedno a dvoupokojových bytů (44,3 % k roku 1961183), způsobená
kromě nízké intenzity bytové výstavby také snižující se průměrnou obytnou plochou
nových bytů, vedla k značné přeplněnosti bytů. I přes drobné zlepšení připadalo ještě
v roce 1963 na jednu obytnou místnost 1,3 osob.184 Podle tehdejších norem se byt
považoval za přeplněný, pokud na osobu připadalo méně než 8 m2 obytné plochy, což
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v té době odpovídalo situaci 43,4 % obyvatel.185 Problematice vybavenosti bytů se
věnovala již předchozí kapitola (3.2.2). Ve stručnosti pouze připomeňme, že kvůli
relativně staršímu bytovému fondu nedosahovala v Československu celková úroveň
vybavenosti úrovně západoevropských států včetně SRN.

3.4 Exkurz: Politická a ideologická funkce bytové politiky
3.4.1 Spolková republika Německo
Na několika místech práce byl zdůrazněn značný politický význam bytové
politiky odvozený od závažnosti bytové krize trvající ještě v roce 1949. První kancléř
Konrád Adenauer označil bytovou výstavbu za nejdůležitější krok na cestě
k „politickému, hospodářskému, mravnímu a kulturnímu uzdravení německého lidu.“186
Úspěch na tomto poli měl navíc posílit důvěru občanů v demokratický politický systém
a jeho instituce (viz kapitola 1.3). Hned v počátcích intenzivní bytové výstavby se do
hry dostala otázka nejvhodnější formy bydlení.
Hovořit v souvislosti se Spolkovou republikou Německo o ideologii by bylo
přehnané. Preference jednotlivých politických stran nicméně dobře ilustrují jejich
představy o způsobu organizace a fungování společnosti. Tak například na dlouhou
dobu nejsilnější politické uskupení v zemi CDU/CSU sledovalo prostřednictvím bytové
politiky i obecnější cíle od podpory tradiční rodiny a soukromého vlastnictví až po
zajištění společenské soudržnosti a politické stability.187 Koncept početné rodiny či
sepětí jedince (pomocí soukromého vlastnictví) s jeho domovem vycházel ze sociální
nauky církve. V neposlední řadě mělo soukromé vlastnictví nezanedbatelnou
symbolickou hodnotu – v systémové konkurenci se zeměmi východního bloku, zejména
s NDR.188 Za bytovou politikou SPD zase stála představa o centrálním plánování a
státním dirigismu v této oblasti, motivovaná snahou prosadit pojetí bydlení jako
základní lidské potřeby, na které by se nemělo vydělávat. Z tohoto přesvědčení
vyplývala preference obecně prospěšných stavebních firem (viz kapitola 3.1.1), jejichž
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podnikání mělo státem striktně vymezený prostor. FDP vnímala bytovou politiku spíše
z hospodářsko-politické než ze sociálně-politické perspektivy. Jejím cílem byla
liberalizace trhu s bydlením a mobilizace soukromých investic.189
Díky pluralitnímu prostředí a demokratickým mechanismům politického
systému se dařilo uvedené tendence udržovat v rovnováze. Pravidelné volby (tzn. ohled
na voliče) vedou obvykle k rozvoji sociálního státu; svobodná média, akademická sféra
i veřejné mínění pak poskytují rychlou a kritickou zpětnou vazbu, čímž přispívají
k tvorbě

charakteristické

komparativní

výhody

demokracií

–

tzv.

Fehlerkorrekturfähigkeit neboli schopnosti rychle identifikovat a napravovat chybná
politická rozhodnutí.190 Dobře to dokládá i vývoj bytové politiky ve sledovaném období,
která většinou dokázala adekvátně reagovat na aktuální situaci (viz kapitola 3.1.1).

3.4.2 Československo
Z vnitropolitického hlediska si komunisté zakládali na udržení cenové
dostupnosti bydlení. Velmi nízká hladina nájmů (viz kapitola 3.3.2) a mnoho dalších
služeb dotovaných státem (školství, zdravotnictví atd.) měly vyvážit narušenou důvěru
občanů v nové vedení země – zejména po období stagnace životní úrovně a sérii
politických procesů v první polovině 50. let. Nízké nájmy navíc představovaly jeden
z oblíbených ukazatelů, který země východního bloku propagandisticky využívaly
v systémové konkurenci se Západem, kde nájmy představovaly podstatně větší položku
rodinných rozpočtů.191
Bytová politika se také osvědčila jako šikovný „nástroj perzekuce a preference.“
V extrémní podobě se její diskriminační funkce projevila v době nemilosrdného třídního
boje na přelomu 40. a 50. let v rámci tzv. „Akce B“, jejímž smyslem bylo hromadné
„vystěhovávání ‚reakcionářů‘ z velkých měst.“192 Dalším terčem bytové politiky se stali
majitelé činžovních domů (viz kapitola 3.1.2), což zase dobře ilustruje vztah
komunistického režimu k soukromému vlastnictví.
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Zatímco v SRN se největší spor týkal ideální formy bydlení (nájemní byt versus
rodinný dům v osobním vlastnictví), v Československu se nejintenzivněji řešily otázky
industrializace a typizace bytové výstavby; kromě toho představoval v první polovině
padesátých let hlavní problém způsob, jak se architektonicky vypořádat s tzv.
socialistickým realismem, který se stal oficiální uměleckou doktrínou celého
východního bloku. Ten se nakonec promítl převážně do dekorativních prvků dobových
staveb, jako byly sochy, reliéfy, plastiky atd. Jejich účelem bylo naplnit lid „hrdostí na
jeho vítězství a pracovní úspěchy.“193 Aplikaci socialistického realismu v architektuře
lze ze zahraničně-politického hlediska interpretovat jako zhmotnění Československé
loajality vůči Sovětskému svazu. Z ideologického pohledu měla architektonická sorela
svým dílem přispívat k „formování nového socialistického člověka.“194 Asi nejlepší
ukázkou socialistického realismu v architektuře je sídliště Nová Ostrava, resp. OstravaPoruba. Toto ani jiné dobové sídliště však nelze považovat za seriózní pokus vystavět
město odpovídající ideálům socialistické společnosti. Např. ve zmíněné Ostravě-Porubě
vycházel urbanistický koncept „z principů uplatňovaných funkcionalistickou generací –
členění do sektorů“ atd. Pouze vzhled budov se musel podřídit požadavkům na
socialistický realismus.195
Československou bytovou výstavbu v 50. letech charakterizovala na jedné straně
vyhrocená racionalita (tlak na centrální organizaci, industrializaci a typizaci výstavby),
na straně druhé neméně vyhrocená iracionalita (ideologický tlak na historizující
architektonický sloh, zdobnost atd.).196 „Absurdní atmosféra ideologického teroru“197
rozhodně nenahrávala otevřené a kritické debatě jak na politické, tak na akademické a
občanské úrovni. Není tedy divu, že na rozdíl od Spolkové republiky reagoval
komunistický režim na vznikající problémy „se sebezničujícím zpožděním.“198
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4. Hodnocení bytové politiky SRN a ČSR v letech 1948/9–
1960
Srovnání bytové situace v SRN a ČSR na počátku 60. let nevyznívá pro
Československo příznivě. Zatímco v SRN připadalo v roce 1960 na jednu obytnou
místnost 0,88 osob, v ČSR to bylo 1,3,199 což vedlo k problému přeplněnosti bytů. Také
v kvalitativních ohledech – co do velikosti, skladby a vybavenosti bytů –
Československo zaostávalo za Spolkovou republikou (viz kapitola 3.3). Do jaké míry
byla tato disproporce výsledkem konkrétních politických kroků obou režimů a jakou
roli sehrály další faktory, jako hospodářský a demografický vývoj, tradice bytových
politik do roku 1948/9 a situace v oblasti bydlení po skončení druhé světové války?

4.1 Vliv politického režimu
Intenzivní bytová výstavba se stala takřka synonymem bytové politiky SRN
v 50. letech. Jejími uživateli se skutečně staly „široké vrstvy obyvatelstva.“200
O nebývalém objemu poválečné bytové výstavby vypovídá údaj, že k roku 1961 bylo
cca 38 % veškerých bytů postavených po roce 1945.201 Některé nedostatky, jako např.
nezamýšlené upřednostňování vyhnaných/vysídlených Němců a uprchlíků před
ostatními oběťmi války a „normálními“ spotřebiteli (viz kap. 3.1.1), se dařilo celkem
rychle napravovat, což lze přičíst zmíněné Fehlerkorrekturfähigkeit demokratických
politických systémů.202 Po dobu citelného nedostatku bytových kapacit, tj. do počátku
60. let, se v části bytového fondu zachovala regulace nájmů, takže jejich výsledná výše
v průměru výrazněji nepřekročila 10 % veškerých výdajů domácností.203 V závislosti na
výstavbě relativně menších sociálních bytů se v první polovině 50. let dočasně snížil
průměrný počet obytných místností na byt ze 4 (1950) na 3,6 (1956). Od té doby počet
pokojů na byt opět pouze rostl: 4,1 (1968), 4,3 (1978) atd.204
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V Československu se ve sledovaném období naopak stavělo nedostatečně
intenzivně. K zanedbání bytové politiky velkou měrou přispěla „koncepce rozvoje
průmyslu v padesátých letech a soustřeďování investic do průmyslu všeobecně.“205
Průměrná obytná plocha nových bytů se navíc v průběhu let snižovala (viz kapitola
3.2.2), což bylo – spolu s přetrvávající bytovou nouzí – „v konfliktu s cíli politiky
podpory populačního růstu.“206 Současně se nelze zbavit dojmu, že přehnaný důraz na
formu (sorela) ještě zpomalil již tak velmi neefektivní organizaci projektování a
výstavby. Dvojznačný efekt pak měla striktní regulace nájmů: nízké nájemné bylo
vykoupeno nedostatkem financí na údržbu a opravy bytového fondu.207 Na nelichotivou
bilanci československé bytové politiky ostatně upozorňovala řada odborníků již
v polovině 50. let. K adekvátní reakci ve formě posílení investic do bytové výstavby se
však komunistický režim odhodlal až na sklonku 50. let.208

4.2 Hospodářský a demografický vývoj
Nedostatky bytové politiky ČSR lze jen stěží přičítat hospodářské zaostalosti
oproti SRN. První poválečné dekády se na obou stranách železné opony nesly ve
znamení hospodářské prosperity.209 Obě země dosahovaly v 50. letech stabilního a
vzájemně srovnatelného ekonomického růstu.210 Výchozí pozice ČSR po skončení
války byla navíc relativně výhodná. „Dík poměrné hospodářské vyspělosti a tomu, že
tolik neutrpěla válečnými operacemi (…) přisuzovaly se republice i v poválečné době
poměrně příznivé výsledky: do roku 1948 bylo také Československo jedinou zemí
regionu, která se tempem své obnovy vyrovnala západní Evropě, a v zahraničí jej
považovali za ostrov hospodářské stability,“ uvádí historik Jan Křen.211 Příčiny
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nedostatečné pozornosti věnované v ČSR bytové politice je proto nutné hledat spíše
v odlišných politických prioritách.
Také s ohledem na demografický vývoj jsou oba státy, alespoň z kvantitativního
hlediska, srovnatelné. V obou docházelo ve sledovaném období k dynamickému růstu
počtu obyvatel. V důsledku imigrace z NDR se počet obyvatel SRN zvyšoval ještě
o něco rychleji, než tomu bylo v ČSR: v letech 1946–1961 zaznamenala SRN nárůst cca
16–24 %212 a ČSR téměř 14 %.213 Bytové politiky obou zemí se nacházely pod tlakem
relativně prudkého demografického růstu.

4.3 Tradice bytových politik
Tradice bytových politik ve smyslu parametrů „zděděného“ bytového fondu byla
rozhodně příznivější pro Spolkovou republiku, kde v roce 1950 disponoval průměrný
byt čtyřmi obytnými místnostmi.214 V Československu měl ve stejné době průměrný byt
pouze cca 2–2,5 obytné místnosti.215 Československé byty byly již v meziválečné době
nesrovnatelně menší a hůře vybavené. Také přelidněnost bytů představovala v ČSR
dlouhodobý problém. Při srovnání československé a západoněmecké bytové politiky
bychom tedy neměli zapomínat, „že už ani první republika v ukazatelích kvality bydlení
rozhodně nepatřila k evropské špičce.“216

4.4 Situace v oblasti bydlení po druhé světové válce
Rozsah bytové krize v poválečném Německu není třeba dlouze představovat:
jednak je v základních rysech všeobecně známý, jednak se jím podrobně zabývala
kapitola 2.3.1. Politickému vedení nově založené SRN nezbývalo nic jiného než akutní
situaci bezodkladně řešit. Na první pohled příznivější výchozí situace v Československu
212
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„se ukázala z dlouhodobého hlediska nevýhodnou. Bytový problém byl podceněn a
představa o poměrně velkých zásobách bytů v pohraničí přispěla k zanedbání investic
do bydlení.“217
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Závěr
S ohledem na nastavená kritéria (viz úvod a kapitola 1.4) můžeme potvrdit
hypotézu, že zatímco bytová politika SRN byla ve sledovaném období spíše úspěšná,
bytovou politiku ČSR považujeme za spíše neúspěšnou. Tvrzení se opírá o analýzu
vývoje vybraných ukazatelů, jako např. intenzity bytové výstavby, cenové dostupnosti a
kvality bydlení ve sledovaném období. Ve všech těchto oblastech dosáhla SRN vesměs
pozitivních výsledků. Týká se to i nájmů, jejichž výše byla v historickém srovnání
velmi příznivá. Československo naopak v řadě oblastí zaznamenalo zhoršení a pouze
v některých případech nepatrné zlepšení – např. ve vybavenosti bytů. Zanedbatelné
výdaje nájemníků na bydlení, které by za normálních okolností bylo možné považovat
za úspěch, značně relativizoval trvalý nedostatek bytů. Lapidárně řečeno bylo sice
bydlení cenově dostupné, ale nebylo kam se stěhovat – v roce 1961 připadalo na 100
bytů 106,5 domácností (roku 1950 to bylo 100,8), nemluvě o průměrné velikosti bytu
(34,7 m2), která byla pro potřeby vícečlenných domácností nedostačující.218
Předchozí kapitola ukázala, že by bylo nesprávné interpretovat bytovou situaci
kolem roku 1960 pouze s odkazem na aktivity obou států v letech 1948/9–1960. Faktory
ovlivňující kvalitu bydlení mají často hlubší historické kořeny. Například parametry
existujícího bytového fondu k roku 1950 byly v SRN o poznání příznivější než v ČSR,
která z minulosti „zdědila“ výrazně menší a hůře vybavené byty. Zásadní je ale otázka,
jakým způsobem si oba státy s tímto dědictvím poradily. V případě Československa
vedl charakter tamní bytové výstavby k pouhé reprodukci stávajícího, tj. nevyhovujícího
bytového fondu.219 Neopomenutelný význam měla pro bytovou politiku obou zemí také
výchozí situace po skončení války. Akutní bytová nouze v poválečném Německu plnou
vahou dopadla i na SRN (v letech 1945–1949 se totiž téměř nestavělo), takže první
vláda musela jednat rychle a účinně. Zdánlivě uspokojivější situace v ČSR vedla
paradoxně k podcenění bytové politiky, a to i přesto, že rozhodně bylo co zlepšovat (viz
kapitola 2.3.2). Hospodářská vyspělost obou zemí dosahovala ve sledovaném období
dostatečné úrovně na to, aby umožnila zajistit kvantitativní dostatek bytů v odpovídající
kvalitě a za přiměřenou cenu. Pakliže tomu tak v Československu nebylo, je nutné
hledat

důvody

jinde

než

v nedostatečné

ekonomické

rozvinutosti.

Teprve

v dlouhodobém horizontu se ukázalo, že centrálně řízená ekonomika nebyla schopná
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„generovat srovnatelné množství zdrojů jako západoevropské ekonomiky, což vedlo
k postupnému zaostávání.“220 Demografický vývoj vytvářel v obou zemích podobně
silný tlak na bytovou výstavbu. SRN mu dokázala čelit, jelikož počet bytů v ní rostl
rychleji než počet domácností, ČSR nikoli (viz kapitola 3.2). Sledované bytové politiky
v období 1948/9–1960 představují dva do značné míry protichůdné příběhy, z nichž
jeden vypovídá o nebývale aktivním přístupu, který vedl k obdivuhodným výkonům, a
druhý o nedostatečné pozornosti a zanedbání, které v mnoha ohledech vedly dokonce ke
zhoršení situace v oblasti bydlení.
Kromě výše uvedených faktorů přispěl k odlišnému vývoji i rozdílný charakter
obou politických režimů. Ve Spolkové republice se mimo jiné projevila schopnost
demokracií přetavit nejrůznější, často konfliktní politické tendence v pozitivní energii
(tzv. Integrationskraft) i již zmíněná Fehlerkorrekturfähigkeit, tj. schopnost rychle
identifikovat a napravovat chybná politická rozhodnutí.221 V Československu naopak do
všech oblastí společenského života pronikla totalitní komunistická ideologie, která i
z bytové politiky učinila nástroj třídního boje. Primárním cílem komunistů bylo
upevnění vlastní moci a dokončení hospodářské, sociální a politické transformace země.
Vše ostatní – včetně bytové politiky – zůstávalo ve sledovaném období ve stínu těchto
cílů.
Spolková republika díky intenzivní výstavbě překonala poválečnou bytovou
nouzi. I přesto se objevila řada nových nedostatků, na které bylo potřeba reagovat.
Jednalo se však o problémy na „celkově vyšším civilizačním a kulturním stupni.“222
V ČSR se zhoršující se stav podařilo v kvantitativním smyslu zvrátit až díky intenzivní
výstavbě panelových sídlišť zejména v 70. letech.223 Aktivita, resp. pasivita v oblasti
bytové politiky 50. let do značné míry předurčila v obou zemích následující vývoj.
V některých sektorech, např. ve zdravotnictví, dosahovala sociální politika ČSR
ve světovém měřítku výborné úrovně. Naproti tomu bytová politika 50. let jako by
předjímala zvětšující se rozdíly v životní úrovni na různých stranách železné opony.
Jakkoli se komunisté snažili některé ukazatele propagandisticky využít v systémové
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konkurenci se Západem,224 sami na konci padesátých let dospěli k závěru, že je
zapotřebí věnovat bytové politice mnohem větší pozornost.225
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Viz plénum KSČ v březnu 1959. Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu, 466.
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Summary
The purpose of the thesis was to analyse housing policy in the Federal Republic
of Germany and Czechoslovakia in 1948/9–1960, and to verify the hypothesis that
whereas housing policy of the FRG can be considered as rather successful, that of
Czechoslovakia was rather unsuccessful. In addition to that, the thesis also aimed at
explaining the success/failure with respect to 1) the factual political steps of the two
regimes, 2) the level of economic development and demographic trends, 3) the
traditions of housing policies before 1948/9 and 4) the situation in housing sector
immediately after WWII. The successfulness of housing policy has been derived from
its results in realm of dwelling construction, financial affordability and quality of
housing.
Taking into consideration the performances of the two regimes in these three
aspects we can generally confirm the assumption about the successfulness of the West
German and failure of the Czechoslovak housing policy. Whilst in the FRG was the
tempo of dwelling construction faster than the population growth, Czechoslovakia
experienced a reversed trend. Similar picture offers the comparison of the development
of housing quality (measured by number of persons per dwelling/room, apartment size
and composition etc.). The only realm in which Czechoslovakia reached relatively
better results was the extremely low level of rents, though even this fact cannot be
interpreted solely positively – the communist rental policy was discriminating tenement
owners and led, among other things, to a physical decay of apartment buildings.
Moreover, low rent as such does not guarantee an affordability of housing, especially in
the situation of increasing dwellings shortage, which exactly was the case of
Czechoslovakia. As we can see, the impact of the factual political steps of the two
establishments was considerable. Nevertheless, we shall not forget that some aspects of
housing policy have very deep historical roots such as qualities of inherited dwellings.
In this respect was the “starting position” of the FRG much more favourable. The
housing situation of the two countries in May 1945 differentiated even more. The
disastrous state of affairs in Germany set the FRG under much greater pressure and led
to an enormous activity of the government in housing sector. Seemingly advantageous
position of Czechoslovakia paradoxically contributed to the underestimation of existing
deficiencies in housing sector, and of the importance of housing policy as such. In
contrary, both the development of economic indicators and demographic trends were
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comparably dynamic, which means that one shall not seek the causes of Czechoslovak
failure in the economic sphere. Only in long-term perspective the planned economy
revealed to be uncompetitive.
The character of the two political regimes also played a significant role. The
democratic mechanisms of the FRG politics enabled positive results to be created out of
conflicting political tendencies (so called Integrationskraft). Democracies also dispose
of so called Fehlerkorrekturfähigkeit, ability to promptly identify and correct wrong
political decisions. To the contrary, the communist Czechoslovak establishment
responded to emerging problems with self-destroying delay.

50

Použitá literatura
15 budovatelských let: Stručný statistický přehled 1945–1960 (Praha: SNPL, 1960).
Werner Abelshauser, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von 1945 bis zur Gegenwart
(München: C.H.Beck, 2011).
Bauen und Wohnen: Baugenehmigungen / Baufertigstellungen; Lange Reihen z. T. ab
1949

(Wiesbaden:

Statistisches

Bundesamt,

2016),

44.

Publikováno

online:

https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Bauen/BautaetigkeitWohnungsb
au/BaugenehmigungenBaufertigstellungenPDF_5311101.pdf?__blob=publicationFile
(staženo 21. 4. 2017).
„Bevölkerungsstand“, oficiální internetové stránky Spolkového statistického úřadu,
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/Bevoelkerun
gsstand/Tabellen_/lrbev03.html?cms_gtp=151954_list%253D1&https=1 (staženo 9. 5.
2017).
Dlouhodobý vývoj bytové výstavby v České republice (Český statistický úřad, 2013), 10.
Publikováno

online:

https://www.czso.cz/documents/10180/20533754/e-8217-

13.pdf/38e878a3-5468-4855-acb5-71dc8fec9d07?version=1.0 (staženo 17. 4. 2017).
Christian Donner, Housing policies in central Eastern Europe: Czech Republic,
Hungary, Poland, Slovenia, Slovakia (Vídeň: vlastním nákladem, 2006).
Wieland Eschenhagen a Matthias Judt, Chronik Deutschland 1949–2009 (Bonn:
Bundeszentrale für politische Bildung, 2007).
Dirk Götschmann, „Jedermann Hauseigenthümer – Motive, Ziele und Ergebnisse der
öffentlichen

Förderung

des

privaten

Wohneigentums

in

Deutschland“,

in

Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche und europäische Lösungen 1918–1960, ed.
Günther Schulz (Düsseldorf: Droste, 1993), 141–168.

51
Ulrike Haerendel,

„Wohnungspolitik

im

Nationalsozialismus“,

Zeitschrift

für

Sozialreform 42, č. 10 (říjen 1999): 843–879.
Pavel Halík, „Architektura padesátých let“, in Dějiny českého výtvarného umění [V]
1939/1958, ed. Rostislav Švácha a Marie Platovská (Praha: Academia, 2005), 293–327.
Pavel Halík, „Padesátá léta“, in Dějiny českého výtvarného umění [V] 1939–1958, ed.
Rostislav Švácha a Marie Platovská (Praha: Academia, 2005), 279–291.
Hubert

Heinelt

a

Björn

Egner,

„Wohnungspolitik

–

von

der

Wohnraumzwangsbewirtschaftung zur Wohnungsmarktpolitik“, in Regieren in der
Bundesrepublik Deutschland: Innen und Außenpolitik seit 1949, ed. Manfred G.
Schmidt a Reimut Zohlnhöfer (Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2006),
203–220.
Lada Hubatová-Vacková a Cyril Říha, Husákovo 3+1: Bytová kultura 70. let (Praha:
VŠUP, 2007).
Tomasz Inglot, Welfare States in East Central Europe 1919–2004 (Cambridge:
Cambridge University Press, 2008).
Michaela Janečková, „Nová Ostrava“, in Budování státu: reprezentace Československa
v umění, architektuře a designu ed. Milena Bartlová et al. (Praha: VŠUP, 2015), 138.
Tony Judt, Poválečná Evropa: historie po roce 1945 (Praha: Slovart, 2008).
Hartmut Kaelble, Kalter Krieg und Wohlfahrtsstaat: Europa 1945–1989 (München:
C.H.Beck, 2011).
Hartmut Kaelble, Sozialgeschichte Europas: 1945 bis zur Gegenwart (Bonn:
Bundeszentrale für politische Bildung, 2007).
Lenka Kalinová, Společenské proměny v čase socialistického experimentu: K sociálním
dějinám v letech 1945–1969 (Praha: Academia, 2007).

52

Lenka Kalinová, Východiska, očekávání a realita poválečné doby: K dějinám české
společnosti v letech 1945–1948 (Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2004).
Karel Kaplan, Proměny české společnosti (1948–1960): Část první (Praha: Ústav pro
soudobé dějiny AV ČR, 2007).
Miroslav Kárný, „Československé oběti německé okupace 1938–1945“, in Cesta do
katastrofy: Československo-německé vztahy 1938–1947, ed. Ivona Řezanková a Václav
Kural (Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 1993), 113–119.
Jan Křen, Dvě století střední Evropy (Praha: Argo, 2005).
Hynek Kubišta, O státní podpoře stavebního ruchu u nás a v cizině (Praha: Masarykova
sociologická společnost, 1926).
Wolfgang Maderthaner a Lutz Musner, Unruly Masses: The Other Side of Fin-de-siècle
Vienna (New York: Berghann Books, 2008).
Jiří Musil, Sociologie bydlení (Praha: Svoboda, 1971).
Jiří Musil, „Urbanizace českých zemí a socialismus“, in Zrod Velkoměsta: urbanizace
českých zemí a Evropa, ed. Pavla Horská et al. (Praha, Litomyšl: Paseka, 2002), 237–
297.
Libor Musil, Vývoj sociálního státu v Evropě (Brno: Doplněk, 1996).
Vladimír Pelikán, Bytová péče a její provádění v ČSR (Praha: Orbis, 1949).
Jiří Pernes, Krize komunistického režimu v Československu v 50. letech 20. století (Brno,
Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008).
Tereza Petišková, Československý socialistický realismus 1948–1958 (Praha: Gallery,
2002).

53

Olga Poláková et al., Bydlení a bytová politika (Praha: Ekopress, 2006).
Martin Potůček, Sociální politika (Praha: SLON, 1995).
Václav Průcha, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, I. díl (Brno:
Doplněk, 2004).
Václav Průcha, Hospodářské a sociální dějiny Československa 1918–1992, II. díl (Brno:
Doplněk, 2009).
Jakub Rákosník et al., Sociální stát v Československu: Právně institucionální vývoj
v letech 1918–1992 (Praha: Auditorium, 2012).
Jakub Rákosník, Sovětizace sociálního státu: Lidově demokratický režim a sociální
práva občanů v Československu 1945–1960 (Praha: FFUK, 2010).
Diedrich Saalfeld, „Die Mieten und Wohnungsausgaben der privaten Haushalte in
Deutschland 1880–1980“, in Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche und europäische
Lösungen 1918–1960, ed. Günther Schulz (Düsseldorf: Droste, 1993), 201–221.
Radomíra Sedláková, Sorela: Česká architektura padesátých let (Praha: Národní galerie
v Praze, 1994).
Axel Schildt a Detlef Siegfried, Deutsche Kulturgeschichte: Die Bundesrepublik – 1945
bis zur Gegenwart (München: Carl Hanser Verlag, 2009).
Axel Schildt, Die Grindelhochhäuser: eine Sozialgeschichte der ersten deutschen
Wohnhochhausanlage Hamburg-Grindelberg 1945–1956 (München: Dölling und
Galitz, 2007).
Axel Schildt, „Wohnungspolitik“, in Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit, ed. Hans
Günter Hockerts (München: Oldenbourg, 1998), 151–189.

54
Manfred G. Schmidt, Das politische System Deutschlands: Institutionen, Willensbildung
und Politikfelder (Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2011).
Manfred

G. Schmidt, „Demokratische und

autokratische

Regiemeeffekte in

Deutschlands Sozialpolitik“, Zeitschrift für Sozialreform 52, č. 2 (červen 2006): 149–
164.
Manfred G. Schmidt, „Der Demokratievorteil und der lange Schatten autokratischer
Sozialpolitik – neue Befunde des Demokratie-Autokratie-Vergleichs“, in Demokratie,
Diktatur und Gerechtigkeit, ed. Aurel Croissant et al., (Wiesbaden: Springer VS, 2017),
569–591.
Manfred G. Schmidt, „Legitimation durch Performanz? Zur Output-Legitimität in
Autokratien“, Totalitarismus und Demokratie 9, č. 1 (2012): 83–100.
Manfred G. Schmidt, Sozialpolitik: historische Entwicklung und internationaler
Vergleich (Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, 2005).
Günther Schulz a Hannsjörg F. Buck, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der
Sozialpolitik in Deutschland seit 1945. Band 2/1, 1945–1949, Die Zeit der
Besatzungszonen: Sozialpolitik zwischen Kriegsende und der Gründung zweier
deutscher Staaten, ed. Udo Wengst (Baden-Baden: Nomos, 2001), 875–915.
Günther Schulz, „Perspektiven europäischer Wohnungspolitik 1918–1960“, in
Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche und europäische Lösungen 1918–1960, ed.
Günther Schulz (Düsseldorf: Droste, 1993), 11–45.
Günther Schulz, Wiederaufbau in Deutschland: Die Wohnungsbaupolitik in den
Westzonen und der Bundesrepublik von 1945 bis 1957 (Düsseldorf: Droste, 1994).
Günther Schulz, Wohnungspolitik im Sozialstaat: deutsche und europäische Lösungen
1918–1960 (Düsseldorf: Droste, 1993).

55
John A. A. Sillince, Housing policies in Eastern Europe and the Soviet Union (London:
Routledge, 1990).
Luděk Urban, Srovnávací studie o životní úrovni v ČSSR, NSR a Rakousku (Praha:
Vysoká škola politická UV KSČ, 1969).
Karel Vodička a Ladislav Cabada, Politický systém České republiky: historie a
současnost (Praha: Portál, 2011).
Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945. Band 3, 1949–1957, Bewältigung der Kriegsfolgen, Rückkehr
zur sozialpolitischen Normalität, ed. Günther Schulz (Baden-Baden: Nomos, 2005),
837–883.
Georg Wagner-Kyora, „Wohnungspolitik“, in Geschichte der Sozialpolitik in
Deutschland seit 1945. Band 4, 1957–1966, Sozialpolitik im Zeichen des erreichten
Wohlstandes, ed. Michael Ruck a Marcel Boldorf (Baden-Baden: Nomos, 2007), 757–
793.
Wolfram Weimer, Deutsche Wirtschaftsgeschichte: von der Währungsreform bis zum
Euro (Hamburg: Hoffman und Campe, 1998).
Edgar Wolfrum, Zdařilá demokracie: dějiny Spolkové republiky Německo od jejích
počátků až po dnešek (Brno: Barrister & Principal, 2008).
Kimberly Elman Zarecorová, „Solidarita v mezinárodním kontextu“, in Sídliště
Solidarita, ed. Barbora Špičáková (Kostelec nad Černými lesy: Archiv výtvarného
umění, o. s., 2014), 65–76.
Kimberly

Elman

Zarecorová,

Utváření

socialistické

v Československu v letech 1945–1960 (Praha: Academia, 2015).

modernity:

Bydlení

56
Clemens

Zimmermann,

Von

der

Wohnungsfrage

zur

Wohnungspolitik:

Die

Reformbewegung in Deutschland 1845–1914 (Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1991).

