
Josef Polák – Vojtěch Šalda: věžové 
domy v Praze na Invalidovně, autor 
plastiky Miloš Zet, Praha, 1961 – 1963 

Josef Polák – Vojtěch Šalda: high-rise 
apartment blocks for the Invalidovna 
estate in Prague, sculpture by 
Miloš Zet, Prague, 1961 – 1963

Zdroj Source: Architekti Praze, PPÚ 1971, nestr.
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CESTOU EXPERIMENTU. EXPERIMENTÁLNÍ BYTOVÁ 
VÝSTAVBA ŠEDESÁTÝCH LET 20. STOLETÍ A SIAL

THE PATH OF EXPERIMENT. EXPERIMENTAL APARTMENT 
CONSTRUCTION DURING THE 1960s AND SIAL

Eva Novotná

Massive apartment construction in the form 
of prefabricated tower blocks was never a major 
part of the interests of architects in the studio SIAL 
(Sdružení inženýrů a architektů Liberce – Alliance 
of Engineers and Architects in Liberec). Indeed, 
quite the opposite: under the leadership of Karel 
Hubáček, these architects founded their inde-
pendent atelier in the summer of 1968 in order 
(among other reasons) to avoid the snare of of-
ficially dictated standardised residential construc-
tion. Still, many architects who later joined SIAL did 
work on designs for apartment projects before the 
studio’s creation while employees of the Liberec 
state design studio Stavoprojekt, where apartment 
construction in fact was the main design task. 

The present text intends to recall primarily the 
experimental projects of two authors later associ-
ated with SIAL – the apartment complexes of the 
relatively unknown and prematurely deceased 
architect Jaromír Vacek (1925 – 1968), a member 
of Hubáček’s working group S12, and the experi-
mental residential complex in Teplice, formulated 
by the group of younger architects headed by Mi-
roslav Masák (b. 1932) from what was then Ateliér 
9 of Stavoprojekt Liberec. 

During the 1960s, apartment construction in 
Czechoslovakia had made considerable progress 
away from the concepts of Socialist Realist ar-
chitecture of the previous decade. The first signs 
of change could be noticed as early as 1954 in 
the USSR, when the First Secretary of the CCCP, 
Nikita Khrushchev, in a famous speech at the 
conference of Soviet construction engineers un-
equivocally rejected the architecture of Socialist 
Realism with its excessive “ornamentation” and 
“gigantic superfluities”. As the priority for further 
development, Khrushchev stressed methods of in-
dustrialised construction, allowing for a high level 
of standardised and mass-produced building, es-
pecially for mass residential construction. For this 
purpose, he directly ordered the implementation 
and expansion of assembled reinforced-concrete 
construction. 

In Czechoslovakia, a growing interest in the 
newly “discovered” technology of prefabricated 
concrete panels was expressed towards the end 
of the 1950s among architects from a variety of 

state design institutes. The very first was most like-
ly Bohumír Kula, author of the first apartment block 
of prefabricated panels built in 1953 in Zlín. Other 
branches of Stavoprojekt made their stance clear 
regarding the use of modern industrial production 
in the document “Usnesení k řešení bytového 
problému do roku 1970” [Resolution Addressing 
the Housing Question by 1970], published by 
the central committee of the Czechoslovak Com-
munist Party in 1959. In it, the party promised to 
construct over the next eleven years a total of 
1,200,000 flats, with the realisation to be ensured 
from the start of the new decade by far more exact 
and updated rules for standardisation and prefab-
rication of building components. In essence, the 
resolution marked the official switch to concrete-
panel construction, indeed the total conversion 
of the construction industry to “panel-assembly”. 
Additionally, the state also decided to support new 
methods of financing this construction, and to-
wards this end the government prepared (among 
other measures) a law in 1959 allowing for the 
formation of construction cooperatives. 

The experimental apartment projects of the res-
olution were one of the methods used to address 
the severe housing shortage of the era. Generally, 
these experiments were intended to “serve for the 
development of construction technology and con-
front the danger that our construction methods 
be hindered in development”, as stated at the in-
troductory meeting of the Union of Czechoslovak 
Architects in the same year of 1959 by Jaroslav 
Fragner. By 1963, there arose across the entire ter-
ritory of Czechoslovakia over two dozen “experi-
mentálky”, mostly independent apartment blocks 
intended for the “trial verification” of new structural 
forms, manufacturing technologies, materials or 
masses. Moreover, these new experiments also 
attempted to react to the growing public demand 
for improvements in the quality of the residential 
spaces, more efficiently planned flats and inclu-
sion of modern conveniences. 

In any event, the first, officially mandated ex-
perimental apartment construction from 1959 to 
1963 did not achieve the successes hoped for. 
Architects openly complained of the unwillingness 
of suppliers and state construction enterprises to 
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experiment and above all to react flexibly to new 
methods and structural systems. Expert evalua-
tions performed by the Central Committee of the 
trial projects were limited only to the area of the 
economic advantage, calculated as the simple 
proportion of price against labour. Still, the idea 
of “experiment” managed to find a home for itself 
in the pages of architectural journals as well as 
the practice of design institutes. Under the rubric 
of experimental projects, several regional design 
institutes began, over time, to develop spontane-
ously a number of surprisingly progressive de-
signs and research investigations, not only limited 
to domestic construction. 

In what way did the architects in Liberec grasp 
this chance to experiment in domestic interiors 
and mass apartment construction during the Six-
ties? The projects of experiments designed by 
Jaromír Vacek for Liberec and the unique experi-
ment involving the parterre of the Šanov II housing 
estate in Teplice by Miroslav Masák, both from 
the period 1961 – 1968, quite accurately illustrate 
the decisive shift in architectonic imagination, 
gradually freeing the experiment from its purely 
technical and formal targets focussing primarily 
on manufacturing methods in the direction of a 
far more complex investigation of the relationship 
between architecture and its human users. 

Jaromír Vacek reacted almost immediately to 
the chance for experimental construction officially 
allowed after 1959. Even during the realisation of 
one of the first large Liberec housing estates, that 
of Králův Háj, he managed to insist on a change 
in the technology, and thanks to the willingness 
of the construction firm, Pozemní stavby, was able 
to test the construction of an apartment block of 
concrete panels cast directly on site or nearby, 
i.e. the process of “ambulant manufacture”. The 
combination of small cast-concrete wall panels 
with monolithic ceilings was found to be quite 
economically advantageous, as well as allowing 
for high variability of internal arrangements and 
architectonic expression. In Liberec, the tested 
method gained popularity, partially thanks to the 
support of the design institute and construction 
firms. Vacek improved the construction method of 
cast-concrete panels in the project of the nearby 
apartment complex Na Bídě, as well as applying 
this technology, praised in the media of the era 

as a “Liberec tradition”, in his very last and finest 
project, the arc-shaped apartment block in street 
Wolkerova street, known locally as the “Wolkerák”. 

With the technology of cast panels and mono-
lithic ceilings, it is very likely that Czech architects 
of the 1960s were inspired by Sweden and Fin-
land, where this method had enjoyed consider-
able success in large-scale apartment construc-
tion. Since the 1950s, Finland had acquired great 
experience with “in situ” concrete work, similar to 
the Czechoslovak “ambulant manufacture”. Yet 
alongside the technological advances of Scan-
dinavian construction, the architects in Liberec 
and elsewhere were just as strongly inspired by 
its sensitive integration of the landscape and open 
nature into residential complexes, and the intelli-
gent approach of its architects to the formation of 
the living environment. The Scandinavian-Roman-
tic concept of the natural surroundings remained 
a key inspiration in Czechoslovakia for the entire 
1960s, where it blended with the domestic tradi-
tion of a living environment founded more on the 
cultivated landscape or a synthesis of landscape, 
architecture and public artwork. 

One quite exceptional approach in the Sixties 
was represented by Miroslav Masák, who strove 
to move the prevalent idea of the “living environ-
ment” away from a merely organic and aesthetic 
stance towards a deeper philosophical or even 
anthropological statement. Most illustrative of 
this shift is his design for the ground level of the 
Teplice-Šanov estate and the adjoining relaxation 
spa from 1966-67. The unusually wide-ranging 
team of architects Miroslav Masák and Otakar 
Binar, painter Jan Kristofori, sculptor Jiří Seifert 
and stained-glass artist Karel Wünsch came up 
with the idea of an extensive landscaping plan for 
the estate, with a fruit orchard, open meadows, 
water elements and even touches of land art. For 
the nearby relaxation spa, Jiří Seifert designed a 
modern counterpart to the Baroque landscape-
sculpture of the Stations of the Cross, giving the 
landscape a spiritual dimension that appeared 
quite daring in a still officially atheist state order. 

Unfortunately, neither the parterre nor the relax-
ation spa were ever built, while the construction of 
the individual apartment blocks, hotel-residence 
and public facilities stretched on into the late 
1970s, so that the final results diverge notably 
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Masáka (*1932) z tehdejšího Ateliér 9 libereckého 
Stavoprojektu. 

Dříve než se blíže podíváme na Sial, zastavme 
se ještě u vývoje bydlení a u historie panelového 
domu v Československu. Zde je třeba připome-
nout, že bytová výstavba v šedesátých letech se 
oproti koncepci architektury socialistického rea-
lismu předchozího desetiletí zásadně proměnila. 
První změny lze tušit již v roce 1954, kdy první 
tajemník ÚV KSSS Nikita Chruščov v proslulém 
vystoupení na konferenci sovětských pracovníků 
ve stavebnictví jednoznačně odmítl architekturu 
socialistického realismu s přehnaným „ozdob-
nictvím“ a „velkými zbytečnostmi“ /3/. Za prioritu 
dalšího vývoje označil průmyslové stavební me-
tody, kterými lze dosáhnout vysoké úrovně stan-
dardizovaného a industrializovaného stavebnictví, 
a to zejména pro potřeby hromadné výstavby 
bytů. Za tímto účelem přímo nařídil zavést a dále 
rozvíjet montované železobetonové konstrukce. 
V Československu systematicky pracovali na 
principech průmyslových metod stavebnictví 
již ve třicátých letech architekti a projektanti 
Baťových závodů ve Zlíně. Montované konstruk-
ce z betonových panelů zde ověřil ve čtyřicátých 
letech Hynek Adamec na stavbě pokusných 
dvojdomků. Hynek Adamec a Bohumír Kula 
realizovali ve Zlíně v roce 1953 také první 

Bytová výstavba a panelová sídliště nespadala 
zrovna do oblasti zájmu architektů SIAL (Sdružení 
inženýrů a architektů Liberce). Naopak, liberečtí 
architekti v čele s Karlem Hubáčkem založili 
samostatný ateliér v létě roku 1968 mimo jiné 
proto, aby unikli ze soukolí direktivní typizované 
bytové výstavby /1/. Mnozí architekti pozdějšího 
Sialu se však projekty bytových domů zabývali 
před jeho založením, ještě v rámci libereckého 
Stavoprojektu, kde bytová výstavba představo-
vala hlavní náplň práce. Architekty kolem Karla 
Hubáčka a mladšího Miroslava Masáka spojovalo 
„myšlení založené na individuálním tvůrčím hledá-
ní a talentu“ /2/. Jejich návrhy se s požadavkem 
hromadné bytové výstavby vypořádaly experi-
mentálním zaváděním progresivních technologií 
či nového způsobu projektování a promýšlení 
otázek bydlení a životního prostředí. Předložený 
text připomene především experimentální projekty 
bytových domů méně známého, předčasně ze-
snulého architekta Jaromíra Vacka (1925 – 1968),
člena Hubáčkovy skupiny S12, která tvořila 
jádro pozdějšího Sialu. Vedle Vackových ex-
perimentů pro Liberec představím odlišnou 
polohu a přístup k problematice hromadného 
bydlení v šedesátých letech 20. století na příkla-
du ojedinělého návrhu, ve své podstatě taktéž 
experimentu obytného komplexu v Teplicích 
z dílny mladší skupiny architektů kolem Miroslava 

from the original concept as designed by Miroslav 
Masák’s team. Nonetheless, the plan for the relax-
ation spa strikes the viewer even today as highly 
impressive and original. For its design, Masák 
worked with the Liberec psychologist Vladimír Be-
ran as a consultant on questions of relaxation and 
freeing the body and mind, as well as inviting the 
participation of composer Rudolf Komorous. In 
later years, the design attracted attention from the 
art historian Ludvík Hlaváček, who went so far as 
to interpret it as an expression of the philosophical 
stances of existentialism and phenomenology. 

These experiments tell us much about archi-
tectural thought during the 1960s, and equally 
the context behind the formation of the renowned 
studio SIAL. In one sense, it is possible to read 
into them the very genesis of architectural experi-
mentation, its changing points of departure and 

final positions. In general – though most markedly 
in its experimental projects – apartment construc-
tion during the 1960s did attempt a complex treat-
ment of the living and the natural environment, 
and at the decade’s very end actually came up 
with proposals for entirely new forms, envisaged 
as super-modern urban satellites. In this aspect, 
it is worth noticing that a similar characteristic 
is noted for the non-Communist world in Peter 
Cook’s publication Experimental Architecture 
from 1970. Corresponding to Cook’s idea of the 
“absolute innovation” of the 1960s is definitively 
Masák’s project for Teplice – yet its interest, in the 
view of the present author, is not only in its escape 
from the stereotypes of housing-estate design, but 
moreover in its challenge to the political dimen-
sions of architecture and construction of even the 
“reform-Communist” society of its era.
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panelák – celostátně rozšířený typ vícepodlažního 
bytového domu montovaného ze železobetono-
vých panelů (tzv. typ G40).

V druhé polovině padesátých let mizí z byto-
vých domů stavěných ještě z cihel „velké zby-
tečnosti“ socialistického realismu a architektura 
se i v Československu vydává cestou přísného 
racionalismu, navazuje přitom v mnohém na prin-
cipy meziválečné avantgardy. K estetice moderní 
architektury se na konci padesátých let přihlásila 
také hromadná bytová výstavba. Bohumír Kula 
aktualizoval v roce 1959 racionalisticky jednodu-

chý, krabicový systém panelového domu typu G 
podle vzoru úspěšného československého pavi-
lonu na Expo v Bruselu navrženého Františkem 
Cubrem, Josefem Hrubým a Zdeňkem Pokorným. 
Následně realizoval ve Zlíně experimentální obyt-
ný dům se zavěšenou obvodovou stěnou, která 
je koncipovaná ze zrcadlících se povrchů (G59). 
Na zvyšující se estetické a funkční nároky nově 
„objevené“ panelové montované konstrukce re-
agovali také architekti z ostatních projektových 
ústavů. Vybízeni k tomu byli přímo Usnesením 
ÚV KSČ k řešení bytového problému do roku 1970, 
vydaném v roce 1959. Během jedenácti let si vlá-
da předsevzala postavit 1 200 000 bytů a realizaci 
potřebného počtu bytových jednotek měla zajistit 
od začátku šedesátých let zpřísněná, modernizo-
vaná pravidla typizace a prefabrikace stavebních 
dílů. V podstatě to znamenalo přechod na panelo-
vý konstrukční systém, tedy plošnou „panelizace“ 
stavebnictví. Stát se rozhodl také pro nové způ-
soby financování výstavby a za tím účelem vláda 
připravila v roce 1959 zákon o družstevní bytové 
výstavbě a spolu s ním i řadu opatření týkajících se 
stavebního spoření a půjček na bydlení /4/. 

Usnesením zadaná experimentální bytová 
výstavba byla jedním z nástrojů řešení bytové-
ho problému. Experimenty obecně měly „sloužit 
k rozvoji stavební techniky a čelit nebezpečí, že 
naše stavebnictví ustrne ve vývoji“, jak na úvod-
ním sjezdu Svazu československých architektů 
hned v roce 1959 poznamenal Jaroslav Fragner /5/. 
Do roku 1963 vznikly v celém Československu 
více než dvě desítky tzv. experimentálek, většinou 
solitérních obytných domů, které měly „pokus-
ně ověřit“ nové konstrukce, technologie výroby, 
nové materiály a hmoty /6/. Hlavním cílem experi-
mentů bylo najít co nejuniverzálnější a nejlevnější 
konstrukční systém, vyzkoušet nové technologie 
výstavby, metody plánování i způsob získávání 
stavebních surovin a materiálů /7/. Nové experi-
menty však navíc měly uspokojit veřejností tolik 
požadované zlepšení kvality bydlení, nabídnout 
lepší vnitřní dispozice bytů včetně moderního vy-
bavení vestavěným nábytkem a podobně. 

Centrálně řízená tzv. investiční bytová výstav-
ba na konci padesátých let musela obecně řešit 
vyšší nároky na vzhled domů a celých sídlišť. 
K dobrému obrazu socialistického bydlení pade-
sátých let přispěla snaha o kulturní obytné prostře-

Zdroj Source: Architektura ČSSR XX, 1961, 4, s. 259

Bohumil Kula: 
experimentální bytový 
dům (G59), Zlín, 1959

Bohumil Kula: experimental 
apartment block 
(G59), Zlín, 1959
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Zdroj Source: Archiv ÚV KSČ, fond 10/22, sv. 1, ar. j. 1 – 2, Národní archiv, Praha

Tabulka Ministerstva 
stavebnictví s ukazateli 
jednotlivých projektů 
panelových domů

Chart from the Ministry 
of Construction with 
indicators for individual 
projects of concrete-panel 
apartment buildings

dí odpovídající „ideji stalinské péče o člověka“ /8/. 
Projekty poplatné socialistickému realismu za-
hrnuly kromě umělecké výzdoby navíc úpravu 
veřejných prostranství, výsadbu zeleně, bohatou 
občanskou vybavenost a dokončenou infrastruk-
turu. Reprezentoval-li však koncept bydlení v pa-
desátých letech domácky romantickou až ospalou 
idylu tradičních městeček, sídliště šedesátých let 
měla představovat moderní satelity odrážející 
„zrychlený“ vývoj doby, změnu životního stylu 
i převažující názory technokratického modernis-
mu. Moderní bydlení včetně nových vymožeností 
spotřebního průmyslu, domácí elektroniky, byto-
vého designu a široké škály služeb – prádelen, 
jídelen rychlého občerstvení, prodejen polotovarů 
a podobně – plně zapadalo do stranického pro-
gramu zaměřeného na zvyšování životní úrovně 

socialistické společnosti v Československu še-
desátých let /9/. Vědecký a technický optimismus, 
ambice ekonomického růstu a na konzum ori-
entovaného socialismu stvrdila řada stranických 
usnesení a pečlivě jej regulovala zvláštní komise 
ÚV KSČ pro otázky životní úrovně. Po roce 1962 
však do něj radikálně zasáhl krach třetí pětiletky 
a postupně narůstající kritický hlas veřejného mí-
nění. Od roku 1963 do poloviny šedesátých let se 
tak opět reviduje dosavadní vývoj bydlení, urba-
nismu a architektury, nově navíc z hlediska „zvy-
šování kulturní úrovně životního prostředí“ /10/. Tak 
se otevřel prostor dalším experimentům, tentokrát 
více komplexnějším. 

Každopádně první, oficiálně nařízená experi-
mentální bytová výstavba z let 1959 až 1963 ne-
dosáhla kýžených úspěchů. Architekti si otevřeně 
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Jaromír Vacek: 
experimentální výškový 

bytový dům, 
Liberec – Králův Háj, 1961

Jaromír Vacek: 
experimental high-rise 

apartment block, 
Liberec – Králův Háj, 1961

stěžovali na neochotu dodavatelů a stavebních 
podniků experimentovat, a především flexibilně re-
agovat na nové metody a konstrukční systémy /11/. 
Odborného posouzení od ústředního výboru strany 
se pokusným projektům dostalo pouze z hlediska 
ekonomické výhodnosti kalkulované v poměru 
cena – pracnost. Samotný pojem experimentu 
však zdomácněl na stránkách architektonických 
časopisů i v praxi projektových ústavů. Pod hla-
vičkou experimentálních projektů se v některých 
krajských projektových ústavech začaly postupem 
času spontánně rozvíjet progresivní návrhy i výzku-
my nejen v oblasti bydlení. Zvláště v druhé polovině 
šedesátých let projevené schopnosti architektů po-
sílily pocit konkurenčního prostředí a zdravé sou-
těživosti, podpořený stále častějšími interními či 
celostátními architektonickými soutěžemi, což mělo 
za následek vzrůstající kvalitu projektů a studií. 

Nejlepších výsledků, jak výstižně shrnul 
Osvald Döbert v Diskusi o typizaci na stránkách 
Československého architekta, se dosáhlo tam, 
kde se kvalitním projektům a architektům naskytla 
možnost dobrých výrobních podmínek a podpora 
na národních výborech /12/. Takové podmínky nabí-
dl v druhé polovině šedesátých let právě Liberec. 
Součinnost vynikajících architektů a inženýrů libe-
reckého Stavoprojektu, později Sialu, a otevřené 
a progresivní osobnosti předsedy Městského 
národního výboru v Liberci Jiřího Moulise, příleži-
tostně také dobrá spolupráce s dodavateli, hlavně 
severočeskými Pozemními stavbami, brzy přines-
ly své ovoce. 

Jakým způsobem tehdy liberečtí architekti 
rozvíjeli možnosti experimentů v bydlení a hro-
madné bytové výstavbě? Osvětlit tuto otázku 
pomohou již zmiňované příklady experimentál-
ních bytových domů navržených architektem 
Jaromírem Vackem v Liberci a ojedinělý experi-
ment, návrh obracející svou pozornost k životní-
mu prostředí člověka, konkrétně projekt parteru 
teplického sídliště Šanov II od Miroslava Masáka. 
Uvedené příklady, převážně z let 1961 – 1968, 
dobře ilustrují rozhodující posun architektonic-
kého myšlení, které postupně osvobodilo expe-
riment od ryze technicistních a formalistických 
cílů zaměřených v prvé řadě na způsob výroby 
a napnulo skrytou energii experimentu k mnohem 
komplexnější otázce vztahu architektury a člověka. 

Vraťme se k Jaromíru Vackovi, vrstevníkovi Karla 
Hubáčka, který se v libereckém Stavoprojektu 
zabýval bydlením již od začátku padesátých let. 
Na možnost experimentální bytové výstavby, po-
volené roku 1959, reagoval téměř okamžitě. Ještě 
během realizace jednoho z prvních libereckých 
sídlišť, situovaného na Králově Háji, prosadil změ-
nu technologie a díky vstřícnosti Pozemních staveb 
vyzkoušel ve Školní ulici stavbu bytového domu 
z betonových panelů odlévaných přímo na staveništi 
či v jeho blízkosti, tedy v tzv. ambulantní výrobně /13/.
Kombinace malých litých stěnových panelů 
(o šířce 120 cm) s monolitickými stropy se uká-
zala jako poměrně hospodárná a navíc výhodná 
variabilitou vnitřních dispozic a architektonického 
výrazu. Vacek i řada jeho současníků si, přirozeně, 
uvědomovala potřebu širší škály a přizpůsobitel-
nosti jinak unifikovaných typů bytové výstavby. 

Foto Photo: Eva Novotná
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Jaromír Vacek: obytný 
soubor Na Bídě, 
Liberec, 1963 – 1965

Jaromír Vacek: Na Bídě 
apartment complex, 
Liberec, 1963 – 1965

Zdroj Source: PÚP Liberec Na Bídě, SOA Liberec, MěstNV, inv. č. D11/420

Odborné diskuse a první sociologické výzkumy 
šedesátých let tyto závěry zcela potvrdily a doda-
ly jim i potřebný punc vědecké přesvědčivosti /14/. 
K dosažení flexibilnosti a variability se ukázala 
jako nejvhodnější tzv. prvková typizace umožňující 
otevřený stavebnicový systém. Výstavba domů 
a bytů tímto systémem by byla schopná odpovídat 
nejen holému počtu obyvatel, ale i jejich věkové 
skladbě, individuálním a specifickým potřebám 
a rozličným sociálním vazbám. Navíc by koncep-
ce bytů, případně domů dokázala reagovat na 
proměny těchto faktorů v průběhu času a změn 
životního stylu. 

Zastavme se ještě na chvíli u Vackem vyzkou-
šené nové konstrukční technologie litého betonu.
S experimenty využívajícími tuto metodu koke-

tovali v první vlně experimentálek také Václav 
Havránek v Praze a v Brně František Zounek, 
spolu s Viktorem Rudišem, mimochodem autoři 
pozdějšího, v současnosti snad nejvíce ceněného 
projektu brněnského sídliště Lesná. Litý beton na 
experimentu ve Vinařské ulici v Brně, jak vzpo-
mínal Zounek, dopadl výborně hlavně z pohledu 
nižší spotřeby materiálu. Erich Kohn, tehdejší ře-
ditel Studijního a typizačního ústavu, jím byl proto 
doslova nadšen /15/. V Brně ani v Praze se však ná-
sledně nenašla vůle experimenty s litým betonem 
dále rozvíjet. Oproti tomu v Liberci se vyzkoušená 
metoda – zřejmě i díky přízni projektového ústavu 
a dodavatelů – ujala. Stejnou technologii Vacek 
uplatnil u čtveřice věžáků při Jablonecké ulici, kte-
ré uzavřely v roce 1963 výstavbu první fáze sídliště 
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Králův háj. Vacek následně zdokonalil konstrukci 
z panelů z litého betonu v projektu nedalekého 
obytného souboru Na Bídě. Tuto technologii, 
označenou v dobovém tisku jako „tradiční liberec-
kou“ /16/, aplikoval ve svém posledním a vrcholném 
projektu dvojice obloukových bytových domů při 
Wolkerově ulici, z nichž byl realizovaný jen jeden, 
tzv. Wolkerák. 

Stavba bytových domů technologií litých pane-
lů a monolitických stropů se v šedesátých letech 
nejslibněji vyvinula ve Švédsku. Také Finsko mělo 
od padesátých let velké zkušenosti s tzv. betono-
váním in situ, obdobou naší ambulantní výroby. 
Skandinávcům byl blízký samotný princip zpra-
cování materiálů přímo na místě, který zanechával 
jakési stopy rukodělné tvorby. Architekti, kteří se 
u nás v šedesátých letech intenzivně věnovali otáz-
kám bydlení, jako Vacek či zmiňovaní František 
Zounek a Viktor Rudiš, při návštěvě Finska 
a Švédska obdivovali kromě technologické vyspě-
losti také citlivé začlenění krajiny a volné přírody do 
obytných celků a komplexní přístup k tvorbě život-
ního prostředí. „Nejde primárně o bytovou výstav-
bu, ale o tvorbu prostředí. Začněme od člověka,
individualita člověka a blízkost přírody, to je to 
nejdůležitější.“ /17/ Výrok Heikki Hertzena, ředitele 

Jaromír Vacek ─ Václav 
Voda: model bytového 

domu Wolkerova, 
Liberec, 1964 – 1967

Jaromír Vacek – Václav 
Voda: model of the 

Wolkerova apartment block, 
Liberec, 1964 – 1967

Jaromír Vacek ─ Václav 
Voda: bytový dům 

Wolkerova, Liberec, 
1964 – 1967

Jaromír Vacek – Václav 
Voda: Wolkerova apartment 
block, Liberec, 1964 – 1967

Foto Photo: Eva Novotná

Zdroj Source: Archiv Miroslava Masáka
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Federace finských rodin a iniciátora projektu u nás 
dobře známého sídliště Tapioly poblíž Helsinek, 
jako by tehdy mluvil mnohým českým architektům 
z duše /18/. Ladislav Žák, přední architekt mezivá-
lečné generace funkcionalistů, považoval již od 
čtyřicátých let za hlavní trend moderní společnosti 
„návrat k přírodě“ a rekreaci. Své studie aktuali-
zoval v šedesátých letech, kdy zájem o přírodu 
a krajinu ještě vzrostl v souvislosti s otázkou tráve-
ní nově nabytého volného času. 

Skandinávské romantické pojetí přírodního 
prostředí zůstávalo u nás po celá šedesátá léta 
velkou inspirací a prolínalo se s naší vlastní zku-

šeností tvorby životního prostředí zaměřené více 
na kulturní krajinu, na syntézu krajiny, architektury 
a výtvarného umění. Zcela výjimečný přístup v še-
desátých letech představil Miroslav Masák, který 
se pokusil zažitou představu životního prostředí 
posunout od organického a líbivě estetického po-
jetí k hlubšímu filosofickému až antropologickému 
propracování. Nejlépe tento posun ilustruje návrh 
parteru teplického sídliště Šanov a sousedních 
relaxačních lázní z let 1966 – 1967. Široký tým 
Miroslava Masáka, Otakara Binara, malíře Jana 
Kristoforiho, sochaře Jiřího Seiferta a skláře Karla 
Wünsche přišel s koncepcí velkorysé krajinářské 

Aulis Blomstedt – Aarne 
Ervi – Viljo Revell – Markus 
Tavio: Tapiola, první fáze 
výstavby 1954 – 1961

Aulis Blomstedt – Aarne 
Ervi – Viljo Rebelů – Markus 
Tavio: Tapiola (fi rst phase of 
construction 1954 – 1961)

Zdroj Source: Tuomi Timo (ed.), Tapiola – Life and Architecture, Espoo 2003, s. 118
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úpravy sídliště s ovocným sadem, loukami, vodní-
mi prvky a s tzv. bludičkami, z oceli vyřezávanými 
svítidly. K nedalekým relaxačním lázním navrhl Jiří 
Seifert křížovou cestu, která dodávala krajině na 
svou dobu odvážný duchovní rozměr. Objekt rela-
xačních lázní architekt Vítězslav Procházka tehdy 
výstižně přirovnal myšlence „druhu Kolumbova 
vejce“ /19/. Na stránkách Československého archi-
tekta z roku 1967 se kromě Vítězslava Procházky 
z Výzkumného ústavu výstavby a architektu-
ry nadšeně vyjádřil o projektu lázní také Viktor 
Rudiš. 

Projekt relaxačních lázní dodnes ohromu-
je svou originální koncepcí. Zahrnul podrobně 

promyšlené prostory sauny, bazénu, odpočí-
várny se zvukovou atmosférou a světelnou hrou 
odlesků vodní hladiny a prostory intimní zahrady 
i „domácké hospody“. Masák se s otázkami po 
smyslu relaxace a ohledně metod uvolnění těla 
a mysli obrátil na libereckého psychologa 
Vladimíra Berana. K návrhu přizval také hudební-
ho skladatele Rudolfa Komorouse. Historik umění 
Ludvík Hlaváček později návrh interpretoval z po-
hledu filosofie existencialismu a fenomenologie 
a všímal si především snahy autorů poukázat na 
hlubší smysli věci. Hlaváček u návrhu lázní v zá-
věru napsal, že „architektura tu ozařuje událost 
života v jeho pravdivé životnosti“ /20/. Sochařské 
dílo, zvláště křížová cesta podle Hlaváčka do-
konce „překračuje podstatným způsobem me-
tafyzické pojetí díla a skutečnosti světa“ /21/. 
Sídlištní parter ani relaxační lázně, bohužel, nebyly 
realizovány, výstavba samotných bytovek, hotelo-
vého domu a občanské vybavenosti se protáhla 
do druhé poloviny sedmdesátých let a výsledná 
podoba neodpovídá původní koncepci navržené 
skupinou kolem Miroslava Masáka /22/. 

Uvedené experimenty vypovídají podle mého 
názoru mnohé o architektonickém myšlení šede-
sátých let, tedy i kontextu formování Sialu. Lze z 
nich například vyčíst samotnou genezi experi-
mentů, jejich proměňující se východiska a polo-
hy. Prvotní experimenty z počátku šedesátých let 
se zaměřovaly spíše na technologii stavění, jak 
dokládají Vackovy projekty na liberecká sídliště 
Králův Háj a Na Bídě, případně realizace pokus-
ného montovaného rodinného domku v Liberci, 
který navrhl a následně pro svoji rodinu zakoupil 
Karel Hubáček. Vacek se v druhé polovině dese-
tiletí stále více zajímal o tvorbu životního prostře-
dí, kvalitu samotného bydlení v bytě, v bytovém 
domě a bezprostředním okolí. Kromě skandináv-
ského vysokého standardu života a organického 
řešení bydlení v zeleni našel vzory také v soudo-
bé kvalitní bytové výstavbě ve Švýcarsku, odkud 
čerpal inspiraci pro ojedinělé návrhy libereckých 
terasových domů /23/. 

Experimenty obecně směřovaly během še-
desátých let ke komplexnímu řešení bydlení 
a životního prostředí a především na konci dese-
tiletí vyústily v návrhy nových forem bydlení, pro-
jekty městských satelitů a celých měst (například 

Sídliště Grindtorp, 
Stockholm – Täby, 

1961 – 1966

Grindtorp housing 
estate, Stockholm – 
Täby, 1961 – 1966

Zdroj Source: Kassier Elizabeth: New Towns, New Cities. In: The New 
City: Architecture and Urban Renewal (kat. výst.). MOMA 1967, s. 10
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studie Etarea Gorazda Čelechovského, 1967). 
Projekty a studie z této doby přinesly také nové po-
hledy na územní plánování. Jednu z prvních studií 
manifestujících posun v myšlení představuje tzv. 
experimentální okrsek v Praze na Invalidovně z let 
1961 – 1965 navržený týmem autorů pod vedením 
Josefa Poláka. Projekt Invalidovny měl ve velkém 
vyzkoušet možnosti prvkové typizace pro stavbu 
bytových domů, ale i škol, obchodních center 
a ostatní občanské vybavenosti. Autoři se zároveň 
zaměřili na větší rozmanitost domů, od bodových, 
deskových k výškovým, přičemž dominantu vytvo-
řila budova určená modernímu bydlení hotelového 
typu. Projekt podrobně promýšlel také parkovou 
úpravu, při které se nově využilo přesadby vzrost-
lých stromů. Architekti začlenili do návrhu řadu 
výtvarných prvků včetně plastik na způsob dět-
ských hřišť a prolézaček, mobiliář, vodní prvky 
a podobne. 

Podobnou cestou experimentálního okrsku 
s domem hotelového typu a propracovanou kon-
cepcí životního prostředí se vydal výše představe-
ný návrh sídliště v Teplicích od Miroslava Masáka. 
Masák však šel ještě dál především v návrhu par-
teru a relaxačních lázní. Práce v širším kolektivu 
a otevřená diskuse provázející projekt Šanova 
vedla k potřebnému kritickému promýšlení pro-
blematiky nejen bydlení, ale i lidského života 
a současného chápání světa. Vodítka a odpovědi 
autoři hledali také v nových poznatcích a přístu-
pech humanitních věd – v psychologii, sociologii, 
antropologii a ve filosofii. S prací v širším týmu, 
metodou „travaux d´équipe“, se Masák seznámil 
během mezinárodního sympozia na téma volné-
ho času, který se konal v Liberci v roce 1966 /24/. 
Způsob práce založený na diskusi uvnitř architek-
tonického týmu a nově otevřený dialog mezi archi-
tektem, konstruktérem, umělcem, sociologem či 

Miroslav Masák – Otakar 
Binar – Jan Kristofori – Jiří 
Seifert – Karel Wünsch: 
návrh parteru sídliště Šanov 
II, Teplice, 1966 – 1967

Miroslav Masák – Otakar 
Binar – Jan Kristofori – Jiří 
Seifert – Karel Wünsch: 
design for the parterre of 
the Šanov II housing estate, 
Teplice, 1966 – 1967

Zdroj Source: Archiv Miroslava Masáka
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POZNÁMKY   NOTES 5
 Z hlavního sjezdového referátu předneseného prof. akad. 

arch. J. Fragnerem. Československý architekt V, 1959, 8, 
s. 4 – 5.

6
 V Čechách pracovalo na experimentech pět krajských 

projektových ústavů (Praha, Brno, Gottwaldov, Hradec 
Králové a České Budějovice), Studijní a typizační ústav a 
několik projektů bylo vypracováno Krajským projektovým 
ústavem v Bratislavě. 

7
 Jako ekonomicky výhodné při rozvíjení experimentů 

bylo ministerstvem stavebnictví v roce 1959 shledáno 
například lehčení betonu pomocí tufů, keramzitu a využí-
vání příměsí z místních průmyslových odpadů – strusky, 
popílku či škváry. Zpráva ministerstva stavebnictví. 
In: Archiv ÚV KSČ, fond 10/22, sv. 1, ar. j. 1, Národní archiv, 
Praha. 

8
 Ideu stalinské péče o člověka zmiňuje v rámci teorie so-

cialistického realismu například Michail Capenko. CAPEN-
KO, Michail: Socialistický realismus – metoda sovětského 
stavitelského umění. Architektura ČSR IX, 1950, s. 11.

9
 Usnesení ÚV KSČ za zvýšení standardu nové byto-

vé výstavby z hlediska perspektivních životních potřeb 
a Usnesení o zvyšování životní úrovně z roku 1961. Také 
mezi úkoly státního výzkumného plánu najdeme zada-
ný Výzkum zvyšování kulturní úrovně životního prostře-
dí vytvářeného investiční výstavbou. In: Koordinace 

1 
Na tento důvod vzniku Sialu upozornil naposledy Rosti-

slav Švácha. ŠVÁCHA, Rostislav: SIAL a Školka SIAL. In: 
ŠVÁCHA, Rostislav (ed.): SIAL. Arbor Vitae 2010, s. 86 – 87. 

2
 UHRINOVÁ, Marta: Liberecká linie? Československý ar-

chitekt XIII, 1967, 15 – 16, s. 4.

3
 CHRUŠČOV, Nikita: O širokém zavedení průmyslových 

metod, zlepšení jakosti a snížení stavebních nákladů. 
In: Diskuse o otázkách soudobé výstavby a architektury 
v SSSR II. Výběr z materiálů Všesvazové porady stavite-
lů, architektů a pracovníků průmyslu stavebních hmot, 
průmyslu stavebních a silničních strojů, projektových 
a vědeckovýzkumných organisací konané v prosin-
ci 1954. VÚVA 1955, s. 225 – 285. Usnesení ÚV KSSS 
a Rady ministrů SSSR „O odstranění zbytečností při pro-
jektování a ve výstavbě” (listopad 1955) – podepsáni 
N. Chruščov (tajemník ÚV KSSS) a N. Bulganin (předseda 
Rady ministrů SSSR). In: II. všesvazový sjezd sovětských 
architektů. Sborník přeložených materiálů. Svaz českoslo-
venských architektů, Český fond výtvarných umění 1955, 
s. 79 – 88.

4
 Zásady financování bytové výstavby ministerstva financí. 

Archiv ÚV KSČ, fond 10/22, sv. 1, ar. j. 1 – 2, Národní archiv, 
Praha. 

filosofem nakonec Masák úspěšně aplikoval také 
ve Školce Sialu.

Vývoj experimentální tvorby u nás odpovídá 
v základních principech soudobému vývoji na 
Západě. Peter Cook ve své knize o experimen-
tální architektuře z roku 1970 rozděluje odlišné 
typy experimentů padesátých a šedesátých let. 
Pro padesátá léta vidí jako hlavní zdroj inspira-
ce a ústřední téma stavební výrobu a sériovost. 
Konstatuje, že takový přístup skončil neblaze, 
neboť se ocitl na scestí vulgarizace tvorby i sta-
vební praxe. Oproti tomu architekti šedesátých 
let považovali podle Cooka za nové a skutečně 
experimentální to, co mění celkový pohled na 
navrhování, nikoliv co přichází „pouze“ s nový-
mi materiály a konstrukcemi. Masákův návrh 
pro Šanov svým bořením stereotypů navrhování 

Cookově definici experimentu šedesátých let plně 
odpovídá. Oproti západním projektům však, pod-
le mého názoru, boří také bariéry společenského 
a politického rázu. Masákův projekt je polemi-
kou s byrokracií státních institucí a představuje 
do jisté míry i opozici vůči danému uměleckému 
standardu. Projekt relaxačních lázní jako první 
navíc otevřel téma individuálního prožívání světa 
a v podstatě znamená kritiku socialistického kul-
tu kolektivní myšlenkové kontroly. 

Příklady experimentů, Masákových návrhů pro 
sídliště Šanov a Vackova Wolkeráku a terasových 
domů v Liberci, na jedné straně vyplynuly z atmo-
sféry nadšení technickými vymoženostmi doby, na 
druhé straně mají své kořeny v ideálech obnovy 
tvůrčích řešení hromadného bydlení, které provází 
obroda lidských a mravních hodnot. 
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