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In Prague, as in many European metropolises, there are large 
quarters of urban housing blocks, built in the end of the 19th 
century and the beginning of the 20th century (also referred to 
as the “Gründerzeit” quarters), located in the immediate vicinity 
of the historical core. In the period of post-Stalinist easing, un-
der the dominance of functionalist doctrine, these quarters faced 
a serious threat of demolition: considered unhealthy, devoid of 
historical, artistic or cultural value, based on an utterly unrepair-
able urban structure. The capitalist city was doomed to demo-
lition in favour of a new, socialist environment. Nevertheless, 
within the three decades between 1958 and 1989, a new attitude 
was formed within the professional community of architects 
and urbanists: considerably less radical and more aware of the 
values of existing urban structures and the limitations of new 
development. The story of this shift between the concepts oft 
redevelopment (demolition and new construction) and modern-
ization (improvement of existing structure) is the main topic of 
this paper. 

The bold urban plan of Prague (approved 1964) anticipated 
a vast restructuring of the whole urban perimeter, and demoli-
tion of all structures built prior to 1900 was part of this scheme. 
A wide consensus existed on the necessity of redevelopment, yet 
the form of the newly built structures was the subject of often 
acrimonious discussion: the plain and strictly rational concepts 
of functionalism were soon abandoned in favour of comprehen-
sively shaped objects and contrasting forms, evoking the spatial 
richness of traditional settlements. Throughout the 1970s, the 
schemes started to become denser, more compact, maintaining 
the presence of corridor streets and preserving a scale adequate 
to the surrounding. The new designs for redevelopment areas 
increasingly resembled the traditional urban elements, while 
still emerging, all the time throughout the 1970s and 1980s, out 
of an essentially modernist intellectual background, as shown 
by the treatment of the “street” as a monofunctional space. The 
preference of traditionally urban, dense design schemes corre-
sponded to a shift of paradigms in the preservation community, 
which started to recognize the values of 19th-century buildings 
and urban plans at the beginning of the 1970s: the documentary 
value of the long-vanished authentic lifestyle, and the variability 

of urban structure became topics of discussion even in still-Com-
munist Czechoslovakia, though acknowledged only partially. 

The redevelopment schemes were tightly bound with the 
issue of Czechoslovakia’s housing crisis. According to the gen-
eral understanding, first the crisis had to be overcome through 
the construction of new blocks of flats in the open areas on the 
outskirts, also creating a substitute housing for the inhabitants 
of the redevelopment areas, with the redevelopment phase 
planned to start only later. Nevertheless, the lack of housing was 
never completely sorted out, and so the massive redevelopment 
programme was never launched as proposed. Complex reasons, 
however, lay behind the failure. Apart from the chronical lack 
of housing, there was still the anticipated vastness of the sites 
to be redeveloped, as well as dissatisfaction with the contempo-
rary development schemes. Another issue was the ubiquitous 
unpreparedness: the general understanding that the prevailing 
load-bearing prefabricated panels were essentially unsuitable 
and another system, based on component standardisation, 
should have been implemented. The shifting paradigm of an 
urban or urban-like environment was increasingly harder to 
materialize in the existing construction technique. 

The bigger the obstacles of redevelopment schemes, the 
more convenient it became to develop new, large scale hous-
ing estates (cities) on the outskirts of Prague. The late 1960s 
and 1970s brought an unprecedented construction boom with 
the city expanding enormously. At the same time, the inner 
districts, block structure quarters included, became significantly 
dilapidated. The pressure to redevelop the sites was moreo-
ver confronted with the serie of economic crises of the 1970s, 
if partly delayed in comparison with the western world: the 
crisis in the international food market and the energy crisis. 
The authorities reacted with a number of actions, aiming to 
save resources in the construction industry. First, legislation 
was issued to prevent the most fertile land from being built-up, 
followed by measures requiring higher density housing schemes 
and supporting the prioritization of modernizations. Architects 
gladly accepted the turn in official discourse, hoping the protec-
tion of agricultural land and energy consumption savings would 
meet their demands for dense and compact urban forms, the 
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preference of redevelopment to expansion and modernization 
to redevelopment. However, the real outcome proved a disap-
pointment. Higher housing densities were achieved by simply 
increasing the height of free-standing buildings in the existing 
schemes or by densifying the schemes of existing freestanding 
monofunctional objects, instead of developing a new building 
typology that would create denser and compacter urban struc-
tures. Moreover, agricultural land protection made redevelop-
ment even more difficult, since the substitute premises were 
more difficult to obtain. 

While the modernization efforts were officially supported 
by the public authorities, they repeatedly failed to be realized. In 
the subsequent urban plans of Prague (approved 1976 and 1986), 
the respective share of redevelopment and modernization on the 
total housing production was suggested at 20 – 25 % and 30 %, 
while the real share was around 6 %. In the system of economic 
criteria, based on the new constructions, modernization proved 
to be more expensive and labour intensive. They also seemed 
to be less efficient, since they could not significantly lengthen 
the expected lifespan of the affected building, as was widely 
believed back then. The modernization in Vinohrady, the only 
“complex modernization scheme” developed, was realized in 
small fragments of the original plan and took decades to finish. 
A similar situation occurred with the complex redevelopment 
plans. While many designs were being adapted to rapidly chang-
ing urban design theories and environmental values across 
the decades, and several purely traffic-driven demolitions were 
carried out without ensuing regeneration, only small fragments 
of the ambitious initial plan for redevelopment of the Žižkov 
neighbourhood were realized. Despite being “compact” and 
“dense” and claiming inspiration from the original spatial order, 
the redevelopment stopped by the end of communism, drowned 
in public protests. The post-1989 society then abandoned central-
ized solutions altogether.

Within the existing system, generations of architects 
had been increasing their professional demands: prefabricated 
construction systems better suited to the redevelopment sites; 
prefabricated systems for modernization giving a competitive 
advantage to redevelopments; improvements of the system of 

indicators favouring modernizations. Despite keeping the ex-
pectations low and within the limits of the possible, their hopes 
had never been fulfilled. The relaxation of official control at the 
end of 1980s brought a significant shift: the new generation of 
architects entering professional life did not trust the promise of 
expert-based leadership with which their older colleagues were 
so deeply identified. Their protests against extensive demoli-
tions and aggressive transportation planning took a brand new, 
playful form, and even though the content remained largely the 
same – based on technical data – the process of criticism left 
the expert platform and gained momentum. In a few brief years 
preceding the Velvet Revolution, the sense and the substance of 
redevelopment strategies came to be thorougly questioned by 
professionals as well as the general public for the first time, long 
after a parallel process took place in western countries. 

The specific Czech version of the redevelopment-moderni-
zation dilemma can be framed by the concept of the continuation 
of technocratic modernity. According to the interpretation of con-
temporary historians (Spurný and Rákosník, 2018), the trust in 
expert knowledge and the knowledge-based leadership was one 
of the main continuities between the post-Stalinist period of the 
Prague Spring, and the normalization period of the 1970s and 1980s 
in occupied Czechoslovakia. In this sense, the inability of those 
in power to deliver as promised – in respect to redevelopment 
and modernization, both in quality and quantity – represents an 
important step in the process of delegitimization of state social-
ism towards the end of 1980s. The break with the first, tech-
nocratic modernity was not completed in Czechoslovakia; the 
process of reflecting on the consequences of its own foundations 
was violently interrupted by the occupation of 1968, and it was 
not picked up again until the late 1980s. The rather hidden man-
ifestations of such setting, whether the professionals’ hesitation 
on the actual value of block urban structures, the ambiguous 
relations towards the notion of the street or the impossible effort 
to adapt the panel construction systems to the hilly terrain of 
Prague’s redevelopment sites, represent an important inner 
barrier for the project of Czech urban renewal. 

Úvod
Téma poválečné obnovy měst silně rezonovalo napříč Evropou. Válečná destrukce a vzestup so-
ciálního státu v zemích západní Evropy uvolnily urbanistům ruce k realizaci velkorysých projektů 
městské obnovy. Praha však nebyla výrazně poznamenána válečnými škodami ani existencí „brlo-
hových čtvrtí“ tak, jak tomu bylo v řadě tradičních průmyslových měst na kontinentu a ve Velké 
Británii. V první poválečné dekádě měl československý stát jiné investiční priority, přestavby měst 
tak začaly být intenzivněji promýšleny až na sklonku padesátých let v uvolňující se atmosféře post-
stalinského období. Pražské urbanisty zpočátku trápilo téma stávající městské struktury zejména 
v souvislosti s rozsáhlým historickým jádrem. Tento text se však zaměřuje na druhý, postupně se 
vynořující problém obytných čtvrtí kompaktní blokové zástavby, pocházejících z konce 19. a po-
čátku 20. století, neboli tzv. „gründerského“ města.1 Chuť k radikální asanaci této zástavby „z doby 
rozmachu kapitalismu“2 byla mezi českými architekty veliká a plně odpovídala dobově optimistic-
kému diskurzu přestavby měst pro potřeby socialistické společnosti.

Během následujících tří dekád mělo dojít ke ztrátě iluzí, zejména však k zásadní proměně 
představ profesionálů o tom, jakým způsobem ke čtvrtím v blokové struktuře přistupovat. Uvnitř 
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domácího expertního diskurzu – architektonického a urbanistického – se postupně formovalo 
dilema mezi přestavbou a modernizací, jež je hlavním tématem tohoto článku. V textu užívám 
termíny přestavba a modernizace v tom smyslu, v jakém byly uvedeny do domácí odborné debaty na 
konci padesátých let: přestavba jako nová výstavba na asanovaných územích a modernizace jako sta-
vební úprava stávajících domů, která nemění jejich stavební podstatu a má za úkol zlepšit úroveň 
bydlení.3 Pojem přestavba začal být postupem času užíván jako zastřešující pojem pro různé druhy 
přestaveb – například demoliční, smíšenou či modernizační4 – a jako takový byl během osmdesátých let 
zaměňován za pojem regenerace, což v některých případech odráželo rozšíření záběru i na nestaveb-
ní zásahy a opatření a ukazovalo na potřebu obnovy v celé škále městských prostředí.5 Užití slova 
přestavba se vytratilo se zahájením perestrojky – hospodářské přestavby. Veškeré pojmy byly nic-
méně po celou dobu používány různými autory nahodile a s významovými překryvy. V odstavcích 
týkajících se západní Evropy užívám pro proces analogický k československým přestavbám pojem 
městská obnova, jenž lépe odpovídá obecně užívanému anglickému pojmu urban renewal. 

Napětí mezi přestavbami a modernizacemi bylo nesporným globálním fenoménem urbanis-
mu druhé poloviny 20. století. Československá – v tomto článku však výhradně česká, respektive 
pražská – verze tohoto příběhu má svá lokální specifika, jež jsou patrná zejména ve srovnání 
s děním v západních zemích. K jejich zarámování si vypůjčuji interpretaci sledovaného období od 
soudobých historiků, kteří identifikovali důvěru v expertní poznání jako jednu z kontinuit mezi 
šedesátými lety a obdobím normalizace.6 Domácí dilema mezi přestavbami a modernizacemi tak 
nahlížím optikou modernity, pokračující ve své nereflexivní, technokratické podobě hluboko do 
osmdesátých let 20. století.

Šedesátá léta: Praha se připravuje na přestavbu
Koncem padesátých let silně pociťovaný nedostatek bytů mělo vyřešit usnesení strany o výstavbě 
1 200 000 bytů do roku 1970, a to na soustředěných staveništích podle typových projektů a s vyu-
žitím průmyslových metod výstavby. Ihned po vyřešení kvantitativního problému – nedostatku 
bytů – mělo být přistoupeno také k řešení kvalitativní proměny měst pomocí komplexních přesta-
veb.7 Nová výstavba do roku 1970 tak měla dva úkoly: řešit bytovou nouzi a vytvořit rezervu bytů 
nutnou pro zahájení přestaveb. 

V Praze měla být bytová krize vyřešena s předstihem do roku 1965, a to navzdory zvýšenému 
nedostatku bytů; přestavby měly být zahájeny hned vzápětí. Tento vývoj předjímal nový Směrný 
územní plán, schválený roku 1964 (SÚP 1964),8 jenž také předpokládal systematickou přestavbu Prahy 
na moderní velkoměsto. Území Prahy rozčlenil do šesti urbanistických rajonů, od sebe navzájem od-
dělených terénními útvary. Každý z rajonů měl mít své vlastní rajonové centrum, které mělo ulehčit 
centru města. Volné plochy v zázemí souvisle urbanizovaného území měly sloužit pro soustředěnou 
výstavbu nových bytů. Prstenec čtvrtí kompaktní blokové zástavby z konce 19. a počátku 20. století 
měl projít radikální přestavbou: do roku 1980 měla být asanována veškerá obytná zástavba postavená 
před rokem 1900 (mimo historicky cenné soubory) a podstatná část novějšího bytového fondu mo-
dernizována. V celkovém součtu plán vytipoval 50 lokalit, na nichž mělo být soustředěnou přestav-
bou do roku 1980 realizováno 44 000 bytů. Za stejné období byl vyčíslen i předpokládaný úbytek 
bytů, a to na 91 800.9 V některých obzvláště intenzivně zastavěných čtvrtích vnitřní Prahy by přitom 
přestavba znamenala až 70 % úbytek bytů oproti jejich původnímu počtu.10

Shoda panovala na metodě plošné asanace v rozsahu skupiny bloků či celé čtvrti, následova-
né tzv. soustředěnou přestavbou. Ta umožňovala maximální využití předností zprůmyslněného 
stavebnictví: typizace a prefabrikace. Řada překážek – od chybějící legislativy přes primitivní ruční 
způsoby bourání až po těžkopádný a pro přestavbová území nevhodný stavební systém nosných 
panelů – měla být, dle příslibů vědecko-technické revoluce, brzy překonána.11 Architekti doufali 
v ověřování různých řešení experimentálními studiemi a realizacemi, analogicky k probíhající 
výstavbě experimentálních bytových domů.12

Zásady přestaveb nabíraly konkrétnější podobu v souběžně zpracovávaných podrobnějších stu-
diích, z nichž některé zprvu skutečně nesly přídomek „experimentální“.13 Mezi prvními začala být 
připravována území budoucích rajonových center (Smíchov a Palmovka),14 území rozšíření funkcí 
celoměstského centra (prostor dolních Vinohrad nebo Těšnov)15 anebo území vybraná pro nejbližší 
fázi přestavby (Žižkov a Horní Libeň).16 Příprava přestaveb těchto míst pokračovala až do roku 1989, 
s úpravami reagujícími na měnící se požadavky dopravy (např. výstavbu metra) nebo proměnu 
názorů na urbanistické řešení.17
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Dobový obraz čtvrtí z průmyslové éry
Princip plošné asanace blokové struktury byl podmíněn razantním odsudkem tohoto typu zástavby; 
zatímco některé z výtek lze i s odstupem těžko rozporovat – nízký standard vybavenosti bytů či 
špatný technický stav domů –, jiné lze připsat na vrub návratu k modernistickým principům: vyso-
ká hustota obyvatel, nedostatek světla a vzduchu a především nevhodná kumulace funkcí v dopra-
vou zatížené a hustě obestavěné koridorové ulici s vybaveností v parteru.18 Někdejší avantgardisté, 
v souladu s oficiálními stanovisky památkové péče, vytýkali stavbám v historizujícím stylu sloho-
vou neautenticitu.19 Specifikem zemí východního bloku byla ideologická kritika blokové zástavby: 
město, jež je výsledkem bezohledné exploatace gründerského kapitalismu,20 není možné adaptovat 
pro potřeby života socialistické společnosti.21 Dehonestující jazyk, jímž byly tyto čtvrti popisovány 
a jenž stvrzoval nevyhnutelnost demolic, si našel cestu i do oficiálních dokumentů: například SÚP 
1964 nazýval Žižkov „vředem města“.22

HLAVNÍ VÝKRES SÚP 1964, VÝŘEZ 
STŘEDU ŽIŽKOVA 

MAIN DRAWING OF THE URBAN 
PLAN OF 1964, SECTION DEPICTING 
THE QUARTER OF ŽIŽKOV. 

Zdroj Source: IPR Praha, 2019, http://
app.iprpraha.cz/js-api/app/archivup/

RAJONOVÉ CENTRUM „ANDĚL“, 
1970

Autoři Authors: PÚVHMP, Ivo Oberstein, 
Milada Obersteinová 
Zdroj Source: redakce, 1971. Rajonové 
centrum „Anděl“. Československý 
architekt. 17(14)
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Od rozvolnění ke zkompaktnění
Základními principy pro asanační území byly „rozvolnění přehuštěných čtvrtí“ a náprava „funkční 
spletitosti“.23 Hlavní výkres SÚP 1964 zcela v tomto duchu v kompaktně zastavěných čtvrtích 
vnitřního města navrhoval izolované ostrovy zástavby, navzájem oddělené dopravními tepnami 
a systémem zelených pásů. Obytné čtvrti měly být přestavěny dle teorie obytných okrsků. V kraj-
ním případě – s ohledem na celoměstskou kompozici – mělo dojít k celkovému „očištění“ (asanace 
bez následné výstavby), a to zejména v případě pro Prahu typických hlubokých údolí a zelených 
svahů (Nusle, Žižkov, Košíře).24 Většina projektů přestaveb využila příležitosti nově definovat uliční 
strukturu, s volnou zástavbou solitérních objektů, v zásadě se nelišící od dobových návrhů sídlišť 
mimo vnitřní město.

Zatímco nad ideou rozvolnění a funkčního zónování panoval všeobecný konsenzus, prostředí 
sídlišť bylo od samého počátku terčem kritiky pro svoji fádnost a jednotvárnost. Ta byla zpočátku 
považována za důsledek nedostatečně prozkoumaných výtvarněkompozičních kritérií a jako taková 
měla být již brzy vyřešena vědeckými metodami: „prohloubením teorií“ při hledání nového výtvar-
ného kánonu.25 Už před polovinou šedesátých let však i autoři na domácí scéně pátrali po hlubších 
zdrojích vnímaných problémů, jež je dovedly až ke zpochybnění samotné podstaty modernistických 
východisek stavby měst. K neuspokojivým zkušenostem z nově budovaných sídlišť se přidaly vliv 
dostupné zahraniční literatury a informovanost o západních projektech. Ve druhé polovině šede-
sátých let zavládl všeobecné zklamání nad tím, že moderní urbanismus ochudil města o důležité 
společenské vazby, vztah k místu a pocit identity.26

PODROBNÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
VRŠOVIC, 1971

DETAILED URBAN PLAN 
OF VRŠOVICE, 1971

Autoři Authors: PPÚ, J. Černohorský, 
Z. Chalupa  
Zdroj Source: Archiv IPR Praha

PODROBNÝ ÚZEMNÍ PLÁN 
VRŠOVIC, 1971 
POHLED MOSKEVSKOU ULICÍ NA 
SEVER K OKRSKOVÉMU CENTRU 

DETAILED URBAN PLAN OF 
VRŠOVICE, 1971 
VIEW THROUGH MOSKEVSKÁ 
STREET TO THE NORTH TOWARDS 
THE DISTRICT CENTER

Autoři Authors: PPÚ, J. Černohorský, 
Z. Chalupa  
Zdroj Source: Archiv IPR Praha
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Urbanistické principy vycházející z meziválečného funkcionalismu začaly být opouštěny ve 
prospěch kompaktnějších forem, komponovaných do členitějších celků, využívajících kontrastů 
hmot a prostorů a evokujících prostorovou bohatost tradičních měst. Průvodním jevem však byla 
i složitá provozní řešení s důslednou vertikální segregací mezi pěší a automobilovou dopravou 
a výrazné zvětšení měřítka. Tento přístup byl patrný zejména v návrzích nových rajonových center 
z přelomu šedesátých a sedmdesátých let.27 Projekty již zpravidla zachovávaly původní uliční struk-
turu.28 Výjimkou byla obzvláště „závadná“ urbanistická struktura úzkých ulic, vymezujících malé 
bloky v členitém terénu. Kromě Žižkova se tento případ týkal i připravované přestavby Vršovic, kde 
je také patrné zvětšení měřítka. Rozčarování, jímž prošli urbanisté během šedesátých let, shrnul 
v rozhovoru z roku 1968 urbanista Jiří Hrůza: „Je to sice dost ubohá útěcha, ale dobře, že jsme se 
nepustili do přestavby Smíchova třeba v roce 1960 a nepostavili celý Smíchov jako sídliště Antala 
Staška.“29

Zahájení přestaveb bylo pevně svázáno s vyřešením bytové krize, jež se však stále nedařilo. 
Kromě nedostatku bytů stál v cestě také plošný rozsah plánovaných přestaveb, rozpaky nad kvali-
tou nových sídlišť, ale také rozsah uchopení problému: v duchu vědecko-technické revoluce měla 
být přestavba úkolem pro rozsáhlé multioborové týmy, čímž narůstal soubor požadavků, které dílčí 
profese vznášely. Například zpracovatelé sociologické studie z roku 196630 zcela v duchu soudobých 
evropských trendů požadovali zohlednění subjektivního vnímání vlastního bydlení obyvateli; 
tento požadavek znovu zazněl od jednoho z autorů, sociologa Jiřího Musila, až v polovině osmdesá-
tých let.31

Velkým vystřízlivěním prošla společnost po okupaci s nástupem normalizace: vedoucí pra-
covníci jasně deklarovali potřebu „klidných a praktických záměrů pro zítřek“32 a veřejní činitelé 
formulovali nedůvěru k inovacím s odkazem na nezdařené experimenty a živelně rostoucí náklady 
na výstavbu let šedesátých.33 V profesních časopisech se zcela zabydlela rétorika výkonu, omezo-
vání nákladů a včasného plnění plánu, jež mělo být nadřazeno různým excentrickým potřebám 
architektů.34

Sedmdesátá léta: posuny v nehybné dekádě
Normalizační snaha o stabilizaci společnosti se (nejen) v Praze projevila počátkem sedmdesátých let 
akcelerací bytové výstavby, k níž docházelo převážně na volných plochách. V nastoupené prostoro-
vé expanzi tak pokračoval i nový směrný územní plán, schválený roku 1976 (SÚP 1976).35 Ten zacho-
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vával i další prvky z předchozí koncepce: členění na jednotlivé sektory (dříve rajony) a požadavek na 
zónování podle převládající funkce. Starší obytné čtvrti mimo historické jádro podle něj naléhavě 
vyžadovaly přestavbu a modernizaci, na rozdíl od předchozího plánu však identifikoval území, 
jejichž architektonické hodnoty bylo třeba šetřit – mj. se jednalo o dispozici Karlína nebo o území 
kolem náměstí Míru na Vinohradech.36

Začalo být zřejmé, že město nebude moci expandovat za své hranice donekonečna, zatímco 
jeho stávající domovní fond bezpříkladně chátrá. Navzdory všeobecně deklarované nedostateč-
nosti příprav tak zároveň sílily hlasy volající po bezodkladném zahájení přestaveb.37 S nedostatky 
v přípravě přestavby Žižkova se svérázně vypořádal náměstek hlavního architekta Prahy, architekt 
Martinec: „… toto riziko přestavby přesto musíme podstoupit ve vědomí toho, že zkušenosti I. etapy 
přestavby Žižkova se stanou významným zdrojem poučení.“38 První etapa přestavby Žižkova tak byla 
zahájena počátkem sedmdesátých let v okolí Olšanského náměstí (Ia) a Komenského náměstí (Ib), 
a stala se tak jedinou pražskou realizací tzv. komplexní přestavby.39

Objevování hodnot zástavby z 19. století
Zklamání z rozvolněné sídlištní zástavby, které přinesl konec šedesátých let, otevřelo dveře i změně 
vnímání čtvrtí z 19. století. Klíčovou událostí v oblasti památkové péče40 se stalo Sympozium Praha 
1860 – 1960 (říjen 1971), které vedle „ceny stáří“ konvenčně vnímaných historických staveb postavi-
lo dokumentární hodnotu historismu jakožto autentického životního stylu.41 K posunu v myšlení 
došlo i mezi urbanisty, kteří (znovu)objevili potenciál šachovnicové uliční sítě, typické pro blokovou 
strukturu. Ta umožňovala v rámci přestavby slučování menších či rozdělování větších bloků, 
včlenění nových souborů vybavení nebo rozšíření ploch veřejné zeleně, případně ji bylo možno 
využít pro svedení průběžné dopravy po obvodu skupiny bloků.42 Autoři srpnové přílohy ČS Ar-
chitekta z roku 1979 už konstatovali jako samozřejmou věc, že původní sídla obsahují „mimořádně 
adaptabilní a flexibilní urbanistické struktury, které jsou v porovnání s novými systémy přestavby 
i výstavby měst nepoměrně variabilnější a vhodnější pro vyjádření předpokladů sociální integrace 
jejich obyvatelstva“.43

Hodnotám čtvrtí z 19. století byla věnována řada výzkumných prací, jejichž výsledky nabourá-
valy přežívající stereotyp o fatálně nevyhovujících vlastnostech blokové zástavby.44 Navzdory tomu 
byl až do konce osmdesátých let vztah k tomuto typu zástavby rozporuplný, živený přežívajícími 
výhradami z oblasti urbanistické kompozice šedesátých let. V tomto duchu například Jiří Voženílek 
doporučoval v územích s blokovou zástavbou „její volnější skladbu, která by dala znovu vyniknout 
přírodnímu útvaru“.45 Argumenty zaznívající ve prospěch zachování těchto čtvrtí se nesly v pragma-
tickém duchu; byla vyzdvihována ekonomická hodnota materiálu (hrubých staveb, vozovek a inže-
nýrských sítí) nebo upozorňováno na pozitivní roli, kterou mohou modernizované byty sehrát při 
řešení bytové krize.46

Sevřené formy v sevření stavební výroby
Architekt Hruška v dobovém tisku varoval před dobrou vírou napravování omylů funkcionalismu, 
která vede k vytváření „konglomerátů hmot“ a „antihumánních superstruktur“.47 Touto kritikou tak 
předznamenal další posun v urbanistických teoriích, směřující k uměřenějším formám zástavby.48 
Reprezentativním příkladem dobových urbanistických požadavků na přestavbová území byly pod-
mínky dané orgány NVP pro zástavbu Žižkova. Tyto vyžadovaly respekt k městskému charakteru zá-
stavby, návrat ke kompaktnější zástavbě respektující návaznosti na hlavní historickou, půdorysnou 
strukturu, vytváření prostorových celků, které by se uniformně neopakovaly a byly pro obyvatele 
přitažlivé, a dále aby zástavba, vybavenost, hustota osídlení a druh zástavby reflektovaly význam 
centrální polohy.49

Dosáhnout těchto cílů však bylo velmi obtížné při souběžném požadavku na „využití stávající 
materiálově-technické základny stavebnictví“.50 Projektanti první etapy přestavby Žižkova pro-
sadili do stavební výroby několik dílčích úprav (rohové a koncové sekce, terasové domy, střešní 
nástavby, integrace vybavenosti v parteru). Výsledky, jichž bylo na Žižkově dosaženo, však zpětně 
shrnul Jiří Hrůza: „… prvá etapa, vybraná přece jenom na méně citlivém místě, měla prokázat 
názorně nevhodnost použití byť i upravených panelových objektů a pomoci vyvolat tlak na řešení 
typologicky i technologicky vhodných domů pro vnitřní města. Bylo to takříkajíc sáhnutí na 
horkou plotnu…“51
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I při vědomí omezení, jež projektantům kladla stavební výroba, byl žižkovský projekt stále 
spíše „evokací“ než „citací“ tradičních urbanistických prvků,52 stále byl pevně usazen v modernistic-
kém kánonu. Uliční síť byla – ve smyslu výše uvedených poznatků – hierarchizovaná, s dopravou 
svedenou po obvodu skupiny bloků a se sítí obslužných komunikací uvnitř. Původní ulice tak stále 
nebyly vnímány jako prostor smíšený, nýbrž jako prostor monofunkční, dopravní. Tomu odpovídal 
typ tzv. bariérového domu, jenž se svými obytnými místnostmi odvracel od původních ulic, a při-
pravoval je tak o příslovečné „oči na ulici“.53 V nových domech podél hlavních ulic navíc většinou 
nebyl realizován – speciálně pro Žižkov navržený – systém vybavenosti integrované v parteru.54

Opatřeními k větší hospodárnosti
V roce 1971 byl vyhlášen převod ekonomiky na intenzivní typ rozvoje. Nejvyšší kruhy apelovaly na 
„hospodárnější“ a „intenzivnější“ způsoby výstavby a na zvyšování podílu modernizací v rámci zavá-
dění úsporných opatření.55 Ve druhé polovině sedmdesátých let byla skutečně v tomto duchu přijata 
řada opatření, jež šla ruku v ruce s obnovou výzkumu.56 Přijatá opatření byla architektonickou 
komunitou zprvu vnímána vesměs pozitivně: architekti se domnívali, že jsou v souladu s jejich 
vlastní agendou – prosazováním kompaktních forem zástavby, modernizací před přestavbami nebo 
přestaveb před prostorovou expanzí měst.57 Většina opatření se však minula účinkem. 

Roku 1976 byla schválena novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, která de 
facto znamenala stavební uzávěru pro oblasti dvou nejvyšších bonitních tříd orné půdy.58 Zákon měl 
výrazně omezit budoucí prostorovou expanzi měst, podmínky pro zahájení přestaveb se tím však 
paradoxně spíše zhoršily: zajistit dostatek náhradních bytů a provozoven pro lidi z asanovaných 
území se stalo takřka nemožným úkolem.59 Podporu modernizací, jež se ve světle tohoto zákona 
jevily jako jediné východisko, však – jako prozatím osamocené opatření – nemohl přinést. 

Na přestavby se dále vztahoval požadavek na zvýšení směrných hustot v obytných územích na 
400 obyvatel na hektar, zařazený roku 1980 do technicko-hospodářských ukazatelů (THU). Těchto 
hustot, sloužících k „intenzifikaci městského prostředí“, však bylo při absenci kompaktních zasta-
vovacích systémů, jež by umožnily integraci různých funkcí, dosahováno převážně mechanickým 
navyšováním objektů z původních záměrů či zahušťováním zástavby na úkor zelených ploch.60 

Na sklonku sedmdesátých let proběhla snaha o systematizaci podpory modernizací, od 
usnesení předsednictva vlády č. 196/79 a zařazení modernizačních závazků do pětiletých plánů na 
úkor nové výstavby až po metodiku provazující rozsah prováděných prací s finančními limity.61 
Svým způsobem krajním řešením byl zákaz demolic bytových domů (1980),62 jenž měl podpořit 
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modernizace a zamezit enormnímu bytovému odpadu, který ještě více snižoval efektivitu socialis-
tické výstavby.63 Ani tato opatření však nepřinesla kýžený efekt.

Problematický byl už samotný klíč k výběru domů či celých území vhodných k modernizaci. 
Ten vycházel z předpokládané ceny modernizace oproti ceně nové výstavby, při jejím výpočtu však 
docházelo k „ekonomické diskriminaci modernizace“ oproti nové výstavbě, do jejíž ceny neby-
ly v rámci komplexní bytové výstavby (KBV) započítány technické ani jiné účelové investice.64 
Cenu modernizací ovlivňovala také předpokládaná životnost staveb ve výši 100 let. Modernizace 
měla sloužit jako prostředek „přiměřeného prodlužování [této] životnosti“,65 nejčastěji v délce 
40 – 45 let.66 I toto však bylo výrazným posunem oproti šedesátým letům, kdy bylo počítáno 
s životností staveb na jednu generaci a modernizace byla považována za ekonomicky neefektivní 
zásah do objektů určených k nevyhnutelné demolici.67 Přímý vliv údržby, oprav a modernizací 
na životnost stavby byl teoreticky akceptován, k uvedení do praxe nicméně dlouhodobě chyběly 
kapacity materiálové, personální i finanční. Monopolní podniky „velkého stavebnictví“ byly 
jednoznačně motivovány k nové výstavbě: snáze vykázaly produktivitu opakováním typizovaných 
staveb či osazováním nových typových výrobků než na personál náročnými opravami stávajících 
netypových prvků. Ideologickou kritiku tohoto systému zformuloval v polovině osmdesátých let 
ředitel VÚVA Václav Kasalický, jenž se problematice modernizací věnoval: „Zvyšovat odbyt nových 
výrobků a snižovat udržování výrobků již existujících má ve svém znaku konzumní společnost.“68

Osmdesátá léta: nemožný projekt přestaveb a modernizací 
Cesta rozsáhlé plošné expanze, kterou Praha nastoupila v polovině šedesátých let, byla přehodno-
cena na přelomu let sedmdesátých a osmdesátých. Nový Územní plán Prahy z roku 1986 (ÚP 1986)69 
tak rozvojové plochy oproti předchozímu redukoval, rozsáhlá výstavba na nezastavěných plochách 
měla nicméně pokračovat v návaznosti na rozestavěná sídliště. ÚP 1986 zachovával důraz na sek-
torové uspořádání města s celou hierarchií center a uzlových bodů, upustil ale od dříve požadova-
ných monofunkčních celků ve prospěch polyfunkční zástavby. Řada čtvrtí z 19. století – Vinohrady, 
Karlín, Smíchov nebo Holešovice-Letná – byla připravována na vyhlášení památkovými zónami 
v souvislosti s nově chystaným zákonem o památkové péči.70

Oblast vnitřního města se postupně vylidňovala a chátrala. V kombinaci s pokračující výstav-
bou sídlištních bytů se začaly rozevírat nůžky v oblasti kvality bydlení, což byla politicky citlivá 
záležitost, jež dále vyvolávala tlak na zvýšení podílu přestaveb a modernizací na nové zástavbě. 
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Tento závazek byl přejat do obou územních plánů z doby normalizační: tvůrci SÚP 1976 si předse-
vzali zvýšit tento podíl na úroveň 20 – 25 % z počtu nových bytů do roku 1990, tvůrci ÚP 1986 potom 
na úroveň 30 % z počtu nových bytů do roku 2000. Reálná čísla pro Prahu však byla o řád nižší: 
počátkem osmdesátých let zde tvořil podíl modernizací a přestaveb na celkovém přírůstku bytů jen 
6 %.71 Nemožnost naplnění oficiálních cílů v oblasti modernizací byla přiznávána zcela otevřeně,72 
související stížnosti doplnily již dříve hojné lamentace nad nepřipraveností přestaveb. 

Od počátku osmdesátých let bylo modernizováno několik bytových domů na Žižkově v soubě-
hu s probíhající přestavbou, a dále jednotlivé domy v Nuslích. Vlajkovou lodí komplexních moder-
nizací se měl stát tzv. „Vinohradský trojúhelník“, území staré části Vinohrad na jih od náměstí Míru. 
Práce začaly v polovině sedmdesátých let experimentální rekonstrukcí prvního bloku (Londýnská/
Záhřebská/Belgická/Bruselská), která nebyla dokončena ani po deseti letech prací. Dokončení 
komplexní regenerace území o rozloze 31 bloků včetně modernizace inženýrských sítí, komunikací 
a občanské vybavenosti směřovalo k roku 2010.73

V polovině osmdesátých let začaly být opět vypisovány soutěže. Hned dvě z nich se týkaly 
potenciálně přestavbových území: dolní Libně74 a Bubenského nábřeží v Holešovicích.75 Publikované 
výsledky ukázaly široké spektrum urbanistických přístupů. Z pomyslné typologie přestavbových 
projektů se vymykala připravovaná asanace nuselského údolí, kde měla bytová zástavba v celém 
rozsahu ustoupit záměru vybudování sportovních i rekreačních koupališť.76 Nejživěji diskutovanými 
se však staly až na sklonku normalizace zveřejněné projekty přestavby Smíchova a zejména II. fáze 
přestavby Žižkova, oba jednoznačně definované velkými dopravními nároky a rozsahem demolic. 

Architekti mezi rekonstrukcí a demolicí systému
Jiří Voženílek už v roce 1975 konstatoval, že strukturu uzavřených prostor, sociálních vztahů, 
souvislého živého parteru, intimních dvorů a snadné orientace „lze nesporně v nových koncepcích 
kompaktní zástavby nejen docílit, ale dále rozvinout v dokonalejší formě a (…) lze je tedy nahradit. 
(…) Při tomto výhledu se však naskýtá otázka, zda je vůbec nutné plošnými asanacemi rušit v celém 
rozsahu struktury, jejichž kladné vlastnosti chceme znovu obnovovat, a zda není účelnější je v při-
jatelných případech při přestavbě rehabilitovat“.77 Předznamenal tím dilema typické pro osmdesá-
tá léta. Architekty na jedné straně zajímalo, jak soudobé urbanistické názory realizovat v prostředí, 
jež nedovolovalo odchylky od zaběhlých postupů stavební výroby, na straně druhé je ovšem vedlo 
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ke zpochybnění legitimity přestaveb jako takových. Jednalo se přitom nejen o názorový, ale také 
generační předěl.

Zejména starší generace pokračovala ve svém boji proti – ze svého pohledu – hlavním viní-
kům humpoláckých přestaveb a nízkého podílu modernizací: nastavení THU a rigidnosti stavební 
výroby. Řada teoretických úkolů na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let byla věnována 
nápravě ukazatelů s cílem rozšířit kritéria natolik, aby byla „férovější“ k modernizacím.78 Časté bylo 
volání po objektivizaci a systematizaci procesu.79 Mnoho nadějí vzbudila tzv. stavební soustava pro 
Prahu. Ta měla být otevřenou stavebnicí kombinující prefabrikované a monolitické technologie, 
umožňující variabilnější půdorysy, polyfunkční náplň či fasády s detailem přiměřeným městskému 
prostředí – a to právě s ohledem na plánovanou výstavbu na přestavbových územích po roce 1990.80 
Jejímu zavedení do praxe však bránily spojené síly dodavatelského podniku a pražského národního 
výboru.81 Úsilí bylo věnováno také možnosti zlevnit modernizace pomocí prostředků a postupů 
vlastních tehdejšímu stavebnictví: typizace a prefabrikace. Prověřována byla možnost proudového 
provádění modernizací na objektech o stejném technickém provedení, podobných půdorysech a to-
tožném architektonickém členění v rámci tzv. soustředěných modernizací.82 Podle Václava Kasalic-
kého se architekti mohli na úspěšných realizacích v NDR přesvědčit, „že i panelová technologie umí 
architekturu velice přizpůsobivou, dokonce v některých případech pohlednější, než je architektura 
objektů původních (…)“.83

Deklarovaná podpora modernizací a citlivých přestaveb se čím dál více rozcházela s každo-
denní realitou, což se odráželo ve vzrůstající frustraci uvnitř profese.84 Část profesionálů jako by se 
řídila heslem: pokud vědecké poznání nepomáhá měnit praxi, je potřeba více vědeckého poznání. 
Zejména mladší generace architektů, nastupující do praxe v uvolňující se atmosféře druhé poloviny 
osmdesátých let, však měla k realitě daleko radikálnější postoj. Ten se plně projevil během přípravy 
druhé fáze přestavby Žižkova, jež měla pokračovat v západní části „trojzubce“ ulic při Prokopově 
náměstí po roce 1990: přiléhající úsek Prokopovy ulice měl být realizován jako podzemní, 
s navýšením okolního terénu na úkor původní zástavby. Současně však právě typická struktura 
příkrých ulic, malých náměstí a vnitřních dvorků začala být ceněna nejen pro hodnotu materiálu či 
řemeslné prvky v interiérech, ale pro svůj charakter, jehož nová výstavba nebyla schopna docílit.85

Ostré výměny názorů, zpochybňující navrhovanou míru demolic a dopravní nároky, se odehrá-
valy na setkáních s činovníky národních výborů, na výstavách, ale i na stránkách tisku v reportážních 

MĚSTSKÝ ZNAK ŽIŽKOVA 
S PANELÁKEM, 1989

CARTOON SHOWING THE CITY 
EMBLEM OF ŽIŽKOV WITH A PANEL 
HOUSE, 1989

Autoři Authors: Ivan Vavřík, Petr Krajči 
Zdroj Source: Poláčková, T., 2015

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ZADÁNO 
PRO MLADÉ ARCHITEKTY“ 
V GALERII MLADÝCH V LÉTĚ 1989

OPENING PARTY OF THE 
EXHIBITION; "RESERVED FOR YOUNG 
ARCHITECTS" IN THE GALERIE 
MLADÝCH, SUMMER 1989

Zdroj Source: archiv Ivana Vavříka
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formátech.86 Boj probíhal s humorem, lehkostí, postmoderní hravostí, jak dokládala série výstav 
Urbanita nebo řada neformálních setkání. Z hlediska obsahu však i nejmladší generace plně využila 
dobovou argumentační základnu: data, výpočty, kvantifikovatelné položky. Zásadním argumentem byla 
ekonomie. Zjevnou finanční nevýhodnost přestaveb domů nacházejících se v dobrém technickém stavu 
dokládali jak hlavní projektantka přestavby Marie Hubíková ze SÚRPMO,87 tak mladí architekti Ivan 
Vavřík a Petr Krajči v rámci výstavy „Zadáno pro mladé architekty“ v Galerii mladých v létě 1989.88 
Tito navíc rozšířili kritiku na ekologické aspekty demolic, výroby a dopravy nových panelů, na diktát 
dopravy nebo zanedbávaný kulturní význam Žižkova. Pragmatické argumenty pocházely také zevnitř 
týmu Marie Hubíkové. Kromě rozporování finanční rozvahy vznikla na tomto pracovišti vlastní ini-
ciativou také řada alternativních studií, jež oponovaly dopravní řešení zadavatele a požadovaný rozsah 
demolic.89 

Architekti bojující o zachování Žižkova se nebáli do debaty vtáhnout nově se formující ob-
čanskou společnost, jež se zajímala i o další pražské kauzy (např. tunel ve Stromovce). V téže době 
však proběhla v Praze takřka bez povšimnutí řada jiných asanací: v území na jih od vysočanského 
nádraží, v oblasti Horní Libně v trase tzv. libeňské spojky či na Palmovce na místě dnešního auto-
busového nádraží. Žižkov se stal na sklonku normalizace platformou, na níž akceleroval diskurz 
zpochybňování zažitých přestavbových stereotypů a v konečném důsledku i politického zřízení, 
jehož se agresivní asanace staly široce sdíleným kulturním symbolem.90 Konečnou delegitimizaci 
přestaveb, ale také komplexních modernizací a obecně snah o centralizovaná řešení ale přinesla až 
změna politického systému v roce 1989. 

Závěr
„Termín ‚urban renewal‘, tj. ‚obnova města‘, navozuje však, i když nechtěně, představu více méně 
konzervativního obnovování staré městské struktury, při kterém jde o zachování jejích dosavadních 
charakteristických rysů, což však je v nejednom směru přinejmenším nežádoucí. Proto v češtině 
užíváme raději rámcového výrazu ‚přestavba‘, který podle našeho soudu lépe nežli ‚obnova‘ vystihu-
je skutečný smysl moderních urbanistických zásahů do staré městské struktury.“91

Výhrady československé delegace na sympoziu v Ženevě (1961) ilustrují relativně radikální 
pozici, kterou zastávali domácí architekti v období poststalinského uvolnění. Přestavby navrhova-
né – avšak zřídkakdy realizované – v západních zemích se našim architektům jevily málo radikální 
a komplexní.92 Řada válkou zničených měst (Le Havre, Rotterdam nebo Coventry) totiž rekonstruo-
vala významnou část uliční sítě v původní stopě.93 Nekompromisní návrat k hodnotám modernismu 
můžeme číst jak v kontextu dobového „ovzduší závrati z úspěchů výstavby socialismu“,94 tak česko-
slovenské tradice vědecko-technického pokroku se svými předválečnými kořeny zprůmyslňování 
stavebnictví, stejně jako v atmosféře „vydechnutí“ po opuštění socialistického realismu. 

Krátké období druhé poloviny šedesátých let dalo i v domácím prostředí vzniknout refle-
xi modernistických východisek urbanismu. Na jedné straně přineslo upevnění role expertního 
vědění – etablovalo technokracii jako legitimní náhradu ideologie –, na straně druhé však rozšířilo 
požadavky na komplexnost procesu přestaveb a jeho otevření laikům. Zatímco v západních zemích 
přerostla odborná kritika modernismu, formovaná od čtyřicátých let, v odpor obyvatelstva proti 
jednotlivým projevům programů městské obnovy, tuzemskou hodnotovou debatu násilně ukončil 
vstup vojsk Varšavské smlouvy. 

Rozpad asanačního konsenzu mezi odborníky přinesla konference ve Varšavě (1968),95 jejíž 
výsledky byly především reflexí ekonomické reality, ale také nastupující environmentální a sociální 
krize. Realizace programů městské obnovy však prokázala nebývalou setrvačnost, a to na obou stra-
nách železné opony. Koncem šedesátých let a v letech sedmdesátých západní města čelila (vesměs) 
masivním veřejným protestům a protestům části architektů a památkářů, pod jejichž společným 
tlakem byla nucena programy městské obnovy ukončit. Západní společnosti poté, dle konkrétní 
politické situace, buďto zcela rezignovaly na veřejné programy obnovy jako takové (např. ve Velké 
Británii nebo USA), nebo naopak v následujících dekádách absorbovaly opoziční kritiku a transfor-
movaly tyto programy do inkluzivnější a konsenzuálnější podoby, založené na modernizacích (ini-
ciativy vedoucí v Západním Berlíně k vytvoření sekce Altbau v rámci výstavby IBA nebo vídeňský 
program „měkké obnovy“ sanfte Stadterneuerung).96

Setrvačnost přestavbových programů byla v podmínkách normalizovaného Československa 
prodloužena na neurčito. Nesmělé požadavky na demokratizaci urbanistických procesů z konce 
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šedesátých let byly překonány a profesní scéna se plně ztotožnila s deklarovanou nutností řešit vní-
mané problémy rozvoje měst na čistě odborné bázi. Nemožnost prorazit bariéru tvořenou ukazateli 
a stavební výrobou byla celými generacemi architektů vnímána jako onen zásadní problém. S po-
stupným rozkladem vědeckého řízení společnosti, kdy experti navrhovali řešení, jež se chronicky 
nedařilo uvádět do praxe, se normalizační totalitní zřízení, jež mj. na podpoře expertního vědění 
zakládalo svoji legitimitu, postupně diskreditovalo.97

Nedůvěra ke schopnosti státu a strany zařídit se podle doporučení odborníků kulminovala 
s nástupem perestrojkové generace, jež na jedné straně přejala narativ efektivity a výkonů, na 
straně druhé vytvářela paralelní, na oficiální kultuře nezávislé struktury, v rámci nichž otevřela a de 
facto politizovala odbornou debatu o přestavbách a modernizacích. Dle historika Petra Roubala ved-
la tato situace k „delegitimizaci státněsocialistického vládnutí – a v konečném důsledku i k oslabení 
vlastní odborné výlučnosti a z ní plynoucího vlivu na polistopadový vývoj města“.98 

Výše popsaný vývoj profesního diskurzu mě však vede k jiným závěrům. Architekti dlouhá 
léta přizpůsobovali argumentaci profesím, pro něž byla technická znalost alfou a omegou a je-
jichž profesní kritéria zpravidla definovala základní principy urbanistického řešení včetně rozsahu 
demolic v přestavbových územích: dopravním inženýrům či představitelům stavební výroby. Byl 
to spíše dlouholetý důraz na expertní charakter problémů a uzavřenost procesu, nežli náhlá poli-
tizace odborné debaty v závěru trvání režimu, co v nových, demokratických podmínkách působilo 
nedůvěryhodně. 

Vývoj domácích odborných diskurzů během normalizace měl zdánlivě podobný průběh 
jako v řadě západních zemí: rozpoznání hodnoty zástavby z 19. století a nastavení její památkové 
ochrany, opuštění modernistické doktríny a hledání ekvivalentů k urbanistickým archetypům, 
přituhující ekonomická realita a rostoucí vědomí konečnosti zdrojů. V domácích podmínkách měly 
však specifickou podobu: ať už se jednalo o přetrvávající averzi k urbanistickým kvalitám blokové 
zástavby či k tradiční roli ulice, nebo snahu o prosazení panelové technologie podmínkám navzdo-
ry. Ani vývoj profesních diskurzů tak zdaleka nesměřoval k jednoznačnému opuštění demoličních 
přestaveb ve prospěch komplexních modernizací – tedy ke scénáři, jímž by se mohla pyšnit jak 
socialistická republika, tak zodpovědní profesionálové. Otázku, do jaké míry tato druhá, vnitřní 
bariéra profesních diskurzů přispěla ke kolapsu domácího projektu přestaveb a modernizací, ne-
chávám otevřenou k dalšímu výzkumu. 
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1 Termín „Gründerzeit“ je v nejužším 
významu slova spojován s konjunktu-
rou počátku sedmdesátých let 19. sto-
letí v Prusku, vzhledem k následné 
stagnaci získal poněkud pejorativní 
nádech. V širším slova smyslu bylo za 
„Gründerzeit“ označováno období roz-
machu průmyslu a s ním spojeného 
rozvoje měst v poslední třetině 19. sto-
letí a na počátku 20. století v prostoru 
střední Evropy (kromě Pruska také 
Rakousko-Uherska). Čeští autoři 
publikující za socialismu tento termín 
používali v tomto pozdějším významu 
a s nepřehlédnutelnou negativní 
konotací odkazující k marxismem 
identifikovanému třídnímu konfliktu, 
obzvláště silně se projevujícímu právě 
v tomto „vykořisťovatelském“ období 
nástupu silné generace podnikatelů 
v nových průmyslových odvětvích. 
Přestože termín „gründerské období“ 
své negativní konotace do určité míry 
ztratil, v místech, kde v textu s tímto 
termínem operuji, se jedná o určitou 
nadsázku odkazující k významu, jejž 
měl tento termín v rámci oficiálního 
jazyka užívaného během socialismu; 
„zástavbu gründerského města“ tak 
v textu běžně nahrazuji neutrálněj-
ším výrazem „bloková struktura“ či 
„bloková zástavba“, přestože tento také 
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byla jednou z hlavních motivací 
pro realizaci přestaveb reorganizace 
sítě kapacitních komunikací pro 
potřeby individuální automobilové 
dopravy. Scénář, kdy došlo k dopravou 
vynucené asanaci, aniž by následovala 
komplexní obnova, byl v pražských 
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ta. Praha: Mladá fronta. Štván, J. a kol., 
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