
Historie a základní koncepce sídli‰tû

Sídli‰tû ëáblice je pro pfielom 60. a 70. let

20. století typické i netypické zároveÀ. Typické

pouÏitím bûÏn˘ch panelov˘ch soustav, netypic-

ké lapidární urbanistickou kompozicí a do detai-

lu promy‰len˘m a dÛslednû realizovan˘m autor-

sk˘m fie‰ením bytov˘ch i nebytov˘ch objektÛ,

komplexností sadov˘ch úprav a pfieváÏnû interi-

érov˘m uÏitím v˘tvarn˘ch dûl. Stalo se tím, ãím

se podle modernistické vize mûla stát v‰echna

sídli‰tû – Ïivou mûstskou ãtvrtí s vysokou hus-

totou zástavby, sluÏbami a pracovními pfiíleÏi-

tostmi, bezpeãnû oddûlen˘m pû‰ím a automo-

bilov˘m provozem, kultivovan˘m prostfiedím,

v‰e obklopené parkovou zelení a protkané bo-

hatou sítí cest. 

V˘stavba obytného souboru ëáblice pro 

28 500 obyvatel byla zahájena v roce 1968,

podstatná ãást bytÛ byla dokonãena v roce

1975. Kulturní dÛm byl jako poslední objekt

dokonãen roku 1983. Urbanistické fie‰ení vy‰lo

ze soutûÏního návrhu architektÛ Vlastimila Dur-

díka a Jifiího Novotného z roku 1963, návrh byl

dál rozvíjen architekty Josefem Polákem, Vojtû-

chem ·aldou a Viktorem Tuãkem.

Sídli‰tû je rozloÏeno na mírném jiÏním sva-

hu kfiídovo-opukové severní praÏské terasy na

úpatí vrchu Ládví.1 Vrch Ládví je pfiírodní pa-

mátkou, jejíÏ souãástí je vysok˘ balvanit˘ bfieh

mofiského zálivu z období druhohor.2 Na plo-

chách urãen˘ch pro v˘stavbu se nacházela i vo-

jenská stfielnice s ochrann˘mi valy, jejíÏ ãást

byla na památku nacistick˘ch obûtí pietnû

upravena podle návrhu Ing. arch. Poláka na Ná-

rodní památník. Zb˘vající ãást stfielnice se sta-

la souãástí parkov˘ch ploch, do nichÏ je zakom-

ponována i ãást zachovan˘ch valÛ. JiÏnû od

sídli‰tû ëáblice, vystavûného paradoxnû na ka-

tastru Kobylis a Libnû, se nachází dal‰í kulturní

památka, LibeÀská vodárenská vûÏ. Severov˘-

chodnû od sídli‰tû se rozkládá ìáblick˘ hfibitov,

jehoÏ vstup, lemovan˘ kubistick˘mi pavilony,

a ve stejném slohu postavená ohradní zeì jsou

rovnûÏ kulturní památkou. 

Území s dominantou ëáblického háje posky-

tovalo pro urbanistickou koncepci dobré pod-

mínky. Snahou autorÛ bylo uplatnûní ëáblické-

ho háje v prÛhledech ze souboru, pfievedení ze-

lenû lesa aÏ do hloubky zastavûní a vytvofiení

ucelen˘ch ploch zelenû s pû‰ími zónami. Cílem

bylo vytvofiit jednoduchou kompozici bytov˘ch

domÛ i objektÛ obãanského vybavení, která by

vytváfiela pfiíjemné Ïivotní prostfiedí, ale umoÏ-

Àovala i dobrou orientaci obyvatel a náv‰tûvní-

kÛ souboru. Realizovan˘ návrh se opírá o tfii

polouzavfiené bloky deskov˘ch domÛ o jede-

nácti a ãtrnácti podlaÏích, akcentované tfiemi

vûÏov˘mi domy. Polootevfiené bloky nebyly zvo-

leny jen z ekonomick˘ch dÛvodÛ, ale i pro vy-

tvofiení polosoukromého prostoru neru‰eného

Ïádn˘m provozem a vybaveného vlastní zelení,

hfii‰ti a klubovnou.3 Tfii devatenáctipodlaÏní vû-

Ïové domy tvofií orientaãní body.4 Nad podélnou

v˘chodozápadnû orientovanou pû‰í osou jsou

Zp r á v y  p amá t ko vé  pé ãe  /  r o ãn í k  75  /  2015  /  ã í s l o  4  /  
I N  MED IAS RES | Hana  ¤EPKOVÁ /  P r ob l ema t i k a  pamá t ko vé  o ch r an y  s í d l i ‰ È  n a  p fi í k l a du  s í d l i ‰ t û  ëáb l i c e 313

P ro b l ema t i k a  p amá t k o v é  o c h r a n y  s í d l i ‰ È  
n a  p fi í k l a d u  s í d l i ‰ t û  ë á b l i c e

Hana ¤EPKOVÁ

AN O TA C E :  Pfiíspûvek se vûnuje historii a interpretaci architektonick˘ch a urbanistick˘ch hodnot sídli‰tû ëáblice, které koncepãnû
i v˘tvarnû patfií mezi nejhodnotnûj‰í realizované sídli‰tní soubory u nás. Na základû charakteristiky sídli‰tû pak zvaÏuje 
moÏnost památkové ochrany sídli‰tû a její pfiípadnou koncepci.

star‰í dobû Ïelezné. Archeologick˘mi v˘zkumy bylo doloÏe-

no osídlení této lokality i na pfielomu raného a vrcholného

stfiedovûku. V novovûku jsou zde zaznamenána pouze po-

le (mapa stabilního katastru, 3. vojenské mapování

apod.), vrch Ládví s lesním porostem na temeni byl ze se-

veru i z jihu lemován ladem leÏící pÛdou, jsou zde pozÛ-

statky mnoÏství lomÛ a lÛmku. Údaje poskytl Mgr. Zdenûk

Neustupn˘, NPÚ, ÚOP stfiedních âech v Praze.

2 Souãástí Pfiírodní památky Ládví je tzv. pfiíbojová kapsa,

jedna z nejlépe dochovan˘ch ukázek ãinnosti druhohorní-

ho mofie na území na‰eho státu. 

3 TUâEK, Viktor. Obytn˘ soubor ëáblice: realizace. Praha :

V˘stavba hlavního mûsta Prahy – v˘stavba sídli‰È, 1984.

Bez ISBN. S. 8.

4 Autofii si je pfiáli je‰tû vy‰‰í, ale to nebylo s ohledem na

náletovou hladinu letového koridoru ruzyÀského leti‰tû

povoleno. 

Obr. 1. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice. 

Jezírko s plameÀáky v centru sídli‰tû. Autorem terasovitého

domu je architekt A. Vranka. Dobová fotografie ze soukro-

mého archivu rodiny TuãkÛ. 

� Poznámky

1 Území jiÏnû od vrchu Ládví bylo osídleno po vût‰inu

pozdní doby kamenné, na poãátku doby bronzové a ve
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situovány ãtyfii dvojice jedenácti- a tfiinácti-

podlaÏních deskov˘ch domÛ, mezi kter˘mi

jsou dvû ‰koly, koupali‰tû a park s pietním

územím stfielnice. Toto fie‰ení pfii ekonomic-

kém vyuÏití území pocitovû uvolnilo prostor

a umoÏnilo prÛhledy na ëáblick˘ háj.5 Území

obytného souboru protíná jediná prÛbûÏná

obousmûrná komunikace – Îernosecká ulice,

dûlící území na vût‰í jiÏní obdélnou ãást se su-

perbloky6 a men‰í severní trojúhelnou s drob-

nou zástavbou bodov˘mi domy, dvojdomy a do-

movem dÛchodcÛ.7 Hlavní pû‰í komunikace

prochází podélnou zelenou zónou souboru bez

kfiíÏení s obsluÏn˘mi komunikacemi. Z 1,3 km

dlouhé centrální podélné pû‰í osy jsou pfiístup-

né ‰koly, ‰kolky, jesle, sportovi‰tû, obchodní

a spoleãenské centrum, koupali‰tû a park s je-

zírkem. 

Na území mezi Îernoseckou ulicí a ëáblic-

k˘m hájem bylo postaveno tfiicet jedna8 bodo-

v˘ch ‰estipodlaÏních domÛ, ‰est ãtyfipodlaÏ-

ních dvojdomÛ, ‰kola a nákupní centrum,

mezi nimiÏ prolíná zeleÀ z ëáblického háje do

jádra souboru. V jihov˘chodním cípu souboru

pod Stfielniãnou ulicí bylo postaveno pût dva-

náctipodlaÏních vûÏov˘ch domÛ a základní

‰kola. Naplánováno tu bylo celoãtvrÈové spor-

tovi‰tû, k jehoÏ realizaci v‰ak nedo‰lo.9

Architektonická skladba souboru

Tfii vûÏové objekty, jejichÏ autorem je archi-

tekt Jifií Kuli‰Èák, mají sedmnáct obytn˘ch pod-

laÏí.10 Dva domy jsou situovány pfii jiÏním okra-

ji souboru, jeden v jeho stfiedu. Ve spodních

podlaÏích, která buÀkov˘m zpÛsobem teraso-

vitû roz‰ifiují a rozãleÀují hmotu objektu, jsou

byty pro dvû, tfii a ãtyfii osoby, ve vy‰‰ích pod-

laÏích jsou garsoniéry. Domy jsou fie‰eny ja-

ko konstrukãní trojtrakt, modul pfiíãnû nos-

n˘ch stûn je 3,6 m, stûnové panely jsou silné

20 cm (T 08 B), stropní 12 cm (T 06 B). Okna

a meziokenní vloÏky jsou s ohledem na v˘‰ku

domu ocelové, okna bytÛ, rámy prosklen˘ch

schodi‰Èov˘ch stûn a vstupní haly byly pÛvod-

nû ãerné. Vstupní podlaÏí je monolitické, domy

jsou podsklepené, zaloÏené na pilotách. Pro-

storné vestibuly s celoplo‰n˘m prosklením jsou

zdobeny rozmûrn˘m v˘tvarn˘m dílem na ãelní

stûnû. V˘tah konãí v pfiedposledním podlaÏí. 

Fasádní panely byly pÛvodnû bílé, meziokenní

vloÏky ãerné, ãerné byly i ocelové rámy oken

a rámy proskleného schodi‰Èového traktu.11

V nejvy‰‰í ãásti terasy pod ëáblick˘m hájem

bylo postaveno jedenatfiicet ‰estipodlaÏních

bodov˘ch objektÛ s ‰esti byty na patro, s byty

pro jednu, dvû a tfii osoby. Autory jsou J. Ma˘r

a A. Vranka spolu s akademick˘m architektem

M. Moravcem.12 Z architektonick˘ch dÛvodÛ

mají v˘tahy strojovnu v suterénu, vnitfiní scho-
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Obr. 2. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

SoutûÏní návrh na celkovou urbanistickou koncepci od ar-

chitektÛ Durdíka a Novotného, II. zv˘‰ená cena. (Kresba:

Ondfiej Tuãek, 2015)

Obr. 3. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

V˘sledná urbanistická kompozice architektÛ Josefa Poláka,

Vojtûcha ·aldy a Viktora Tuãka vznikla dopracováním 

vítûzného soutûÏního návrhu architektÛ Durdíka a Novot-

ného. (Kresba: Ondfiej Tuãek, 2015)

� Poznámky

5 TUâEK, V., cit. v pozn. 3. S. 8.

6 Z hlediska typologie sídli‰È se urbanismus ëáblic fiadí

mezi superbloky. Architektonická kvalita tûchto sídli‰È je

zaloÏena na silném prostorovém konceptu, coÏ je kvalita,

kterou sídli‰tní prostfiedí jinak vût‰inou postrádá. ZároveÀ

je ov‰em tento koncept velmi dÛslednû nestandardní.

Princip tohoto typu struktur je zaloÏen na skladbû území

z jasnû rozpoznateln˘ch prostorov˘ch jednotek. Superblok

mÛÏe b˘t vyjádfien nejen formálním blokem, ale i mûkãími

formami, napfiíklad vhodnû uspofiádanou dvojicí desko-

v˘ch domÛ. Základním faktorem definujícím tento typ není

jen velikost superblokÛ, ale pfiedev‰ím práce s blokem ja-

ko ucelenou jednotkou, nezávislou na klasickém rastru

uliãní sítû. KOHOUT, Michal; TITTL, Filip. Struktura sídli‰È.

Bulletin âeské komory architektÛ 1/15, téma: Sídli‰tû ja-

ko fenomén. 2015, ã. 1, s. 48, ISSN 1804-2066. Viz také

pfiíspûvek autorÛ v tomto ãísle ZPP.

7 Nepfiíli‰ invenãnû fie‰en˘ objekt neprojektoval TuãkÛv

t˘m, ale projektanti ze Stavebních závodÛ Praha (Ing. Best-

rová, ateliér Ing. Zajíãka).

8 Architekt Tuãek se v knize o realizaci obytného souboru

ëáblice dvakrát zmiÀuje o pûtatfiiceti bodov˘ch domech

v severní ãásti sídli‰tû, na plánech i ve skuteãnosti jich

v‰ak lze nalézt jen tfiicet jedna. Tato záhada nebyla dosud

objasnûna. 

9 CeloãtvrÈové sportovi‰tû bylo jednou ze dvou nerealizo-

van˘ch staveb pÛvodní koncepce. 

10 V literatufie je chybnû uvedeno 19 obytn˘ch podlaÏí.

PodlaÏí je celkem 18 vãetnû neobytného pfiízemí, strojov-

ny v˘tahÛ jsou v 17. patfie, jehoÏ garsoniéry jsou pfiístup-

né jen po schodech. Obytn˘ch podlaÏí je tedy pouze 17. 

11 V 80. letech byly ãerné prvky nahrazeny modr˘mi, kon-

cem 90. let byla tato barevnost obnovena. Dnes jsou ãer-

ná ocelová okna mûnûna za bílá plastová, fasády jsou bí-

lé ãi svûtle ‰edé s chromovû Ïlut˘mi nebo ãerven˘mi

meziokenními vloÏkami. Barevnost schodi‰Èov˘ch traktÛ

není fie‰ena. To se t˘ká domÛ pfii jiÏním okraji souboru,

v centru stojící dÛm byl upraven na dÛm s peãovatelskou

sluÏbou, jeho barevnost byla novû fie‰ena bez ohledu na

pÛvodní vzhled a zb˘vající dva domy.

12 Na rozpisce projektové dokumentace bodov˘ch domÛ

je akad. arch. M. Moravec uveden jako vedoucí ateliéru,

J. Ma˘r a A. Vranka (oba bez uvedení titulu) jako úsekoví

projektanti. Jména uvádûná v této kolonce se u jin˘ch ob-

jektÛ shodují s autory uvádûn˘mi V. Tuãkem v knize o re-

alizaci sídli‰tû (viz pozn. 3). Jména autorÛ Tuãkem nepub-

likovan˘ch jsou pfievzata z plánové dokumentace sídli‰tû

ëáblice uloÏené ve Správním archivu Prahy 8: Sídli‰tû

ëáblice, stavba I-VII, sig.33/d. 
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di‰tû je pfiisvûtlené ze stfiechy. Domy jsou zalo-

Ïeny na pasech a podsklepeny, na konstrukce

jsou pouÏity prvky z objektÛ deskov˘ch. Osm

bodov˘ch domÛ má vcelku kvalitnû provede-

nou jednotnû fie‰enou ustupující nástavbu,

s v˘jimkou kupolovitého osvûtlení stfiedu dis-

pozice respektující pÛvodní vzhled domu. PÛ-

vodní barevnost byla v kombinaci bíl˘ch fasád-

ních panelÛ s chromovû Ïlut˘mi meziokenními

vloÏkami v pásov˘ch oknech. Dnes je vût‰ina

domÛ zateplena s pouÏitím ‰ir‰í barevné ‰ká-

ly, princip ãlenûní fasád s dominantou páso-

v˘ch oken je v‰ak dodrÏen. 

·est ãtyfipodlaÏních dvojdomÛ pod ëáblic-

k˘m hájem má v kaÏdém patfie tfii byty, jeden

pro jednu a dva pro ãtyfii osoby. Fasády horizon-

tálnû ãlenûné prÛbûÏn˘mi pásov˘mi okny mûly

v˘razné meziokenní vloÏky v ãervené barvû.13

Severnû a jiÏnû od ulice Stfielniãná se nachá-

zejí jako doplnûk hlavní kompozice dva osmi-

podlaÏní bloky deskov˘ch domÛ se ‰títov˘mi lo-

dÏiemi a fasádou s pásov˘mi okny od A. Vranky.

Blok s ãervenû a modfie odli‰en˘mi mezioken-

ními vloÏkami koresponduje s estetikou sídli‰-

tû,14 blok, kde po zateplení meziokenní vloÏky

splynuly s fasádou a efekt pásov˘ch oken vzal

zasvé, pÛsobí, jako by k sídli‰ti ani nepatfiil. 

Pût vûÏov˘ch dvanáctipodlaÏních objektÛ jiÏ-

nû od Stfielniãné bylo z urbanistick˘ch dÛvodÛ

fie‰eno ve ‰tíhlé hmotû, konstrukce byly rov-

nûÏ sloÏeny z prvkÛ deskov˘ch domÛ. Obsahu-

jí tfii byty na patro, dva IV. velikostní kategorie

a jeden I. kategorie. ·tíhlost objektÛ je umoc-

nûna jejich hmotovou skladbou.15 Domy jsou

tvofieny ãtyfimi ‰tíhl˘mi hranoly, pfiiãemÏ tfii hra-

noly obsahující byty obklopují stfiední, nejvy‰‰í

hranol, v nûmÏ je komunikaãní jádro. PrÛãelí

komunikaãního jádra bylo celé proskleno kopi-

litov˘mi tvárnicemi.16 Autorem pûtice domÛ je

Ing. Kocián.17

Domy V. Tuãka a V. Hese

Klíãové jsou ov‰em pro ìáblické sídli‰tû je-

denácti-, tfiinácti- a ãtrnáctipodlaÏní deskové

objekty autorsky fie‰ené architekty Viktorem

Tuãkem a Vilémem Hessem. Jsou realizovány

v panelovém systému stfiednû rozponové sou-

stavy s pfiíãn˘mi nosn˘mi stûnami v rozponu 

6 m (T 08 B). Tlou‰Èka stûnov˘ch prvkÛ a du-

tinov˘ch stropních panelÛ je 20 cm. Bytová

jádra nejsou prefabrikovaná, stûny jádra jsou

z lehkého betonu. Prefabrikovan˘ byl pouze in-

stalaãní blok se vzduchotechnick˘m potrubím.

Architektonické ãlenûní deskov˘ch domÛ vy-

cházelo ze snahy o svébytn˘ v˘raz souboru.

V kontrastu k typov˘m objektÛm bylo zvoleno

vertikální ãlenûní prÛãelí dané lodÏiemi a svis-

l˘mi pilastry,18 na schodi‰Èov˘ch prÛãelích

pak ver tikálními pásy hospodáfisk˘ch lodÏií.

Nezvykle prakticky fie‰ené jsou bytové lodÏie

hluboké 165 cm a stejnû ‰iroké, zajímavého

efektu na fasádách je dosaÏeno jejich sdruÏe-

ním po dvou. Pro ìáblické sídli‰tû je typick˘ pr-

vek koncov˘ch sekcí s lodÏiemi ve ‰títu. Ne-

podsklepené deskové domy jsou zaloÏeny na

vrtan˘ch pilotách. Staticky nároãné fie‰ení si

vyÏádalo atypické spoje stûnov˘ch panelÛ. V˘-

robu doplÀkov˘ch atypick˘ch prvkÛ zajistil n. p.

Prefa Praha, nároãnûj‰í montáÏ prÛãelí provedl

n. p. Montované stavby Praha.19 Princip páso-

v˘ch oken je doplnûn lizénami, které spolu

s vertikálními pásy lodÏií tvofií na principu vy-

sokého fiádu svisl˘ rytmus fasády. Lizény20 vy-

stupují stejnû jako boãní stûny pfiedsazen˘ch

hospodáfisk˘ch lodÏií a polozapu‰tûn˘ch lodÏií

bytov˘ch a ãlení plochu fasády. BûÏné ‰títy
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Obr. 4. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Hmotová kompozice pÛvodního fie‰ení na podkladu dobové

ortofotomapy. (Kresba: Ondfiej Tuãek, 2015)

Obr. 5. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Pohled na ãást centra: barevn˘ objekt vpravo je po‰ta, lehké

elegantní mark˘zy kryjí vstup do lékárny a spofiitelny (au-

tor Viktor Tuãek). Bytov˘ objekt od A. Vranky opticky uza-

vírá centrum, pod ním vede krat‰í rameno hlavní pû‰í osy.

Dobová fotografie ze soukromého archivu rodiny TuãkÛ.

� Poznámky

13 Dva domy jsou dnes zv˘‰eny dvoupodlaÏními nástav-

bami, které v‰ak díky vzrostlé zeleni nepÛsobí ru‰ivû. PÛ-

vodní barevnost není respektována, jednotnost skupiny je

naru‰ena.

14 Zateplení fasády bylo v 90. letech realizováno podle

návrhu Ing. arch. Viktora Tuãka mlad‰ího. 

15 Barevnost pÛvodnû ãernobíl˘ch, pozdûji ‰ed˘ch domÛ

byla na konci 90. let fie‰ena v souvislosti se zateplováním

sídli‰tû dûdicem autorsk˘ch práv, Ing. arch. Viktorem Tuã-

kem mlad‰ím. Svûtle ‰edé fasády byly doplnûny sytû ba-

revn˘mi meziokenními vloÏkami pásov˘ch oken, v téÏe

barvû byla navrÏena celá schodi‰Èová vûÏ. U lich˘ch domÛ

byly tyto prvky ve stfiednû modré barvû, u sud˘ch v tyrky-

sovû zelené. V souladu s návrhem byla ke ‰kodû celku re-

alizována fasáda jen jednoho z vûÏov˘ch domÛ.

16 Pfii zateplení byl kopilit pouÏit˘ na celé plo‰e fasády na-

hrazen v patrech mal˘mi plastov˘mi okny.

17 V knize o realizaci sídli‰tû ëáblice se o autorovi pûti

vûÏov˘ch domÛ Viktor Tuãek vÛbec nezmiÀuje, dÛvodem je

patrnû Kociánova emigrace. Na v˘kresech je autor uvádûn

bez kfiestního jména, pouze s titulem.

18 Architekt Tuãek pouÏívá termín pilastr, patrnû pro nob-

lesní v˘raz, kter˘ fasádû svislé prvky dodávají. Konstrukã-

nû se v‰ak jedná o polosloup.

19 Realizaci pfiekvapivû uskuteãnily podniky, které se

v následujících letech staly synonymem nepruÏnosti pane-

lové v˘stavby.

20 Jedná se opût o polosloup. Z hlediska tvarového tyto

prvky neodpovídají pfiedstavû lizény jako plochého pásu,

neboÈ jejich hloubka pfiedstavuje nûkolikanásobek jejich

‰ífiky, ale vzhledem k jejich funkci prvku ãlenícího fasádu

jim název dan˘ autorem architektonického návrhu pone-

cháme i v dal‰ích ãástech textu.
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jsou doplnûny asymetricky ãlenûn˘mi ocelov˘-

mi francouzsk˘mi okny, lodÏiové ‰títy mají

hladké stûny v prodlouÏení fasády a do ‰títu

se obracejí dvûma poli bytov˘ch lodÏií a polem

oken, v‰e rámováno stûnov˘mi panely a ãlenû-

no lizénami. Na parapetní panely byly poprvé

hromadnû pouÏity vym˘vané bílé kamenné drti

se zrny 6 mm do malty z bílého cementu, pro

betonové meziokenní vloÏky byl zvolen nástfiik

v ãerné barvû. ·títové zdi a stûny hospodáfi-

sk˘ch lodÏií mûly hnûdé nástfiiky Ceramite-

xem.21 âerná kovová zábradlí lodÏií byla vÏdy

v levém rohu akcentována ãtvercovou deskou

z ãervené mozaiky. Malé byty mají francouzské

okno se zábradlím. V deskov˘ch domech jsou

v typickém podlaÏí byty pro dvû a ãtyfii osoby,

v chodbov˘ch podlaÏích jsou byty pro tfii osoby.

Vût‰í byty se nacházejí v sekcích s lodÏiemi ve

‰títu. Pro v˘stavbu deskov˘ch objektÛ byly zpra-

covány typové podklady sekcí: fiadové, fiadové

dilataãní, koncové s lodÏiemi ve ‰títu, koncové

se ‰títem bez lodÏií, kde jsou pouze francouz-

ská okna. Domy mají nejen jedineãnû ãlenûné

fasády, ale i siluetu. Vykonzolovaná fasáda tvo-

fií nad ustupujícím pfiízemím ze v‰ech stran

stan,22 kter˘ obyvatelÛm a náv‰tûvníkÛm umoÏ-

Àuje typicky mûstskou ochranu pfied de‰tûm.

Deskové domy jsou zakonãeny ustupujícím pod-

laÏím se strojovnami v˘tahÛ, domovními prádel-

nami a su‰árnami, propojen˘mi konzolovitû

provedenou stfie‰ní deskou. Jedineãné jsou

i velkoryse dimenzované prÛchody uprostfied

vût‰iny domÛ a pod ‰títy. Pod ‰títov˘mi sekce-

mi, stojícími na monolitick˘ch pilífiích, tak vznik-

ly prostory ne nepodobné podloubí. MnoÏství

prÛchodÛ je ovlivnûno urbanistickou pozicí blo-

ku. Vût‰ina blokÛ má prÛchod jeden, nûkteré

mají dva, blok ve Fr˘dlantské ulici na okraji

souboru, sousedící pfies ulici s koneãnou tram-

vaje, má prÛchody dokonce ãtyfii. Mûstotvornou

funkci má pro sídli‰tû z druhé poloviny 20. sto-

letí neobvyklé umístûní chodníkÛ tûsnû k do-

mÛm. Mezi chodníkem a komunikací pro auta

jsou parkovû fie‰ené plochy zelenû. Barevnost

deskov˘ch domÛ byla pÛvodnû ãerveno-ãerno-

-bílá:23 bílé fasádní panely, ãerná zábradlí s ãer-

ven˘mi ãtvercov˘mi mozaikov˘mi deskami, ãer-

né meziokenní vloÏky, ‰tíhlé ãerné ocelové rámy

vstupních hal a francouzsk˘ch oken, kombino-

vané s hliníkem, ãerné rámy oken a okenní kfiíd-

la v barvû slonové kosti. V 80. letech, z nichÏ

pocházejí fotografie sídli‰tû v monografii, tedy

nedlouho po realizaci, byly jiÏ v‰echny domy

v hnûdobéÏové barevnosti v odstínech srnãí

hnûdi. ·títy byly sytû hnûdé, parapetní panely

a lizény béÏové, meziokenní vloÏky, pfiízemí
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Obr. 6. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

VûÏov˘ dÛm od architekta Jifiího Kuli‰Èáka. Nahrazení ãer-

n˘ch ocelov˘ch oken bíl˘mi plastov˘mi, zmûna barevnosti

zábradlí z ãerného na bílé a zasklívání lodÏií mírnû sniÏu-

jí v˘tvarn˘ úãinek fasády. Obnovou vybledl˘ch barevn˘ch

akcentÛ (fasáda schodi‰Èové niky, stropní panely ‰títov˘ch

oken a meziokenní vloÏky) lze v˘tvarn˘ úãin opût posílit.

(Foto: Hana ¤epková, 2015)

Obr. 7. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Parková osa s jezírkem, vpravo ãtvercové domovní bloky,

vlevo dvojice deskov˘ch domÛ. (Foto: Hana ¤epková,

2015) (Foto: Hana ¤epková, 2015)

Obr. 8. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Typick˘ prvek sídli‰tû ëáblice, vzdu‰n˘ parter domÛ s prÛ-

chody, jimiÏ prochází bohatá cestní síÈ. PrÛchodÛ nenaru-

‰en˘ch vestavbami zÛstala pfiibliÏnû polovina. (Foto: Hana

¤epková, 2015)

� Poznámky

21 TUâEK, V., cit. v pozn. 3. S. 12.

22 Tuãek jej naz˘vá kryt˘ ochoz.

23 âernobílou barevnost si dodnes uchovaly jen objekty

v areálu akademie vûd, kde bylo pouÏito nároãnûj‰í mate-

riálové provedení v kameni.
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a ustupující podlaÏí stfiednû hnûdé.24 Proã se

barevnost tak záhy zmûnila? Viktor Tuãek se

o ní nezmiÀuje, protoÏe se patrnû jednalo o je-

den z mála drobn˘ch neúspûchÛ. Uvádí v‰ak

bez dal‰ího dÛleÏitou podrobnost, Ïe mezio-

kenní panely byly barveny sazemi. Fotografie

z konce 70. let vysvûtlují, proã tato barevnost

byla nahrazena hnûdobílou kombinací, mylnû

povaÏovanou za pÛvodní. Bílé atiky a ‰pinavé

parapety prozrazují, Ïe se saze z meziokenních

vloÏek masivnû vym˘valy. Na mlad‰ích sním-

cích z poãátku 80. let jsou jiÏ meziokenní vloÏ-

ky bílé a parapetní panely béÏové. Patrnû pro-

to, aby zÛstal zachován efekt pásov˘ch oken,

byly meziokenní vloÏky posléze opatfieny stfied-

nû hnûd˘m odstínem. 

Okna jsou dnes vût‰inou vymûnûna za plas-

tová, lodÏie jsou zasklívány, rámy vestibulÛ

získávají rÛzné barvy a nové ãlenûní, nûkdy

i dosti vzdálené pÛvodnímu. Barevnost s mno-

ha drobn˘mi odchylkami a variacemi pfiesto

nepÛsobí chaos, silné architektonické fie‰ení

dává souboru jednotn˘ ráz. Souãástí parteru

jsou i pfiízemí bytov˘ch domÛ. 

Vstupní podlaÏí jsou zásadnû nebytová, pod

vût‰inou deskov˘ch domÛ jsou 12 m ‰iroké pa-

sáÏe, které propojují prostory mezi objekty a na-

bízejí prÛhledy do zelenû. Vstupní podlaÏí má

konstrukãní v˘‰ku 4,5 m, stûny, stropy a sloupy

s prÛvlaky v pasáÏích jsou monolitické. Parter

pod obûma ‰títy je u vût‰iny deskov˘ch domÛ

voln˘, ‰tít je vyná‰en mohutn˘mi pilífii, vytváfiejí-

cími prostor ne nepodobn˘ podloubí. Vstupní

podlaÏí ustupuje o 1,2 m za líc obytn˘ch pod-

laÏí. V‰echny fasády jsou tak vykonzolovány

1,2 m nad chodník. Do domÛ se vstupuje pro

ãeská sídli‰tû neobvykle velkorys˘mi vestibuly.

Tyto vstupní haly o pÛdorysu 5 × 5,6 m, se

vzdu‰n˘m schodi‰tûm, jsou oboustrannû ce-

loplo‰nû prosklené. Bruselskou dlaÏbu, modfií-

nov˘ stropní podhled a elegantní nerezové do-

pisní schránky mûly deskové bytové domy

spoleãné se tfiemi vûÏov˘mi domy. Zb˘vající

ãást parteru, skr˘vající koãárkárny a dal‰í ne-

bytové funkce a polootevfiené v˘klenky na kon-

tejnery, byla obloÏena deskami z ãerné bfiidlice,

pilífie se zvonky pískovcov˘mi pásky. Toto mate-

riálové, i kdyÏ esteticky dobré fie‰ení se v‰ak

neosvûdãilo, bfiidlicové desky opadávaly a ob-

klady byly postupnû nahrazovány keramikou

nebo pouhou omítkou. Z provozních a hygienic-

k˘ch dÛvodÛ byly kontejnery zanedlouho pfiesu-

nuty do zálivÛ v komunikaci a ohrazeny zídkami

z dûrovan˘ch betonov˘ch tvarovek. 

Novou my‰lenkou bylo umístit v˘tvarná díla

do vstupních prostor bytov˘ch objektÛ v nejfre-

kventovanûj‰í centrální ãásti sídli‰tû. Trojice vû-

Ïov˘ch domÛ a pût blokÛ v centrální poloze má

v prosklen˘ch vestibulech naproti vstupu ná-

stûnné reliéfy, kaÏd˘ z blokÛ s ‰esti nebo sedmi

vstupy má svého autora. PfievaÏují abstraktní

kompozice, v jednom bloku jsou pÛvabné akty.

Nástûnné plastiky jsou keramické, dfievûné,

z tepaného i odlévaného kovu, v objektech vy-

bavenosti pfievaÏují mozaiky. UplatÀování plas-

tik vychází z koncepce, Ïe umístûní ve velk˘ch

prostorách mezi vysok˘mi domy je obtíÏné

a problematické, proto byly pouÏity jen v pûti

pfiípadech, vût‰inou jako drobné zahradní plas-

tiky.25 V˘jimeãné je i pouÏití v˘tvarn˘ch dûl v nû-

kter˘ch obchodech (napfi. v lékárnû). Jejich in-

stalace u matefisk˘ch ‰kolek, v atriích ‰kol,

v kulturním domû a v kinû uÏ více odpovídá do-

bov˘m zvyklostem. Autory v˘tvarn˘ch dûl jsou

nár. umûlec Jan Hána, ak. sochafi Jaroslav

·ajn, ak. malífi Ivo Sedlisk˘, ak. malífi a kera-

mik Vlastimil Kvûtensk˘ a v˘tvarnice Lydie Hla-

díková, Dûvana Mírová a Marie Rychlíková. 

Obãanská vybavenost

Centra vybavenosti sdruÏující prodejny a re-

stauraci jsou v sídli‰ti ãtyfii. Tfii men‰í jsou

v okrajov˘ch ãástech, nejvût‰í obchodní a spo-

leãenské centrum, které získalo název podle

blízkého vrchu Ládví, se nachází v tûÏi‰ti sídli‰-

tû pfii Stfielniãné ulici, v levé ãásti jiÏního okraje

obytného souboru, kde na nûj navazují stanice

tramvají, autobusÛ a jiÏ v dobû v˘stavby sídli‰-

tû plánovaného metra. Hlavní v˘chod z vestibu-

lu metra ústí do prostoru námûstí. Jeho v˘-

chodní stranu tvofií kulturní dÛm,26 kino,27

po‰ta, spofiitelna a lékárna, západní stranu

mal˘ obchodní dÛm a fiada speciálních prode-

jen, sefiazen˘ch kolem atria a propojen˘ch kry-

t˘m loubím po obou stranách pû‰í ulice. Na

severní stranû uzavíral námûstí terasovit˘ by-

tov˘ objekt s poji‰Èovnou v pfiízemí. PasáÏ pod

objektem navazuje na pû‰í promenádní cestu

do ëáblického háje. Na západní stranû je cent-

rum ukonãeno prodejnou nábytku, domem slu-

Ïeb28 a dvouúrovÀov˘m parkovi‰tûm. Koncep-

ce centra vycházela ze zásady kontrastu

s velk˘mi hmotami bytov˘ch objektÛ. Proto by-

lo fie‰eno pavilonov˘m zpÛsobem z objektÛ

s drobn˘m mûfiítkem, fiazen˘ch pomûrnû tûsnû

vedle sebe. Autor to popisuje slovy: „Centrum

se stává cílem nejen nákupÛ, ale i procházek

a plní v podstatû funkci námûstí star˘ch

mûst.“29 Centrum vytváfií pû‰í zónu, zásobová-

ní obchodÛ probíhá z podzemní komunikace

pod atriov˘m domem. Objekty centra souboru

byly postaveny technologií montovaného ske-

letu. Jsou omítnuty ãi obloÏeny kamenem, kva-

litní keramikou ãi reliéfními kachli.30 SloÏení

vybavenosti bylo ve své dobû na vysoké úrovni

a v nezmûnûné podobû fungovalo aÏ do konce

90. let 20. století. Dnes vlivem zmûny vlast-

nictví a konkurence nûkolika supermarketÛ

v okolních ãtvrtích centrum degraduje. Mnoho

z mal˘ch provozoven obchodu a sluÏeb, ne-

koncepãnû vestavovan˘ch do prÛchodÛ a pod-

loubí pod ‰títy od 90. let, zeje prázdnotou.31

V hlavní ãásti souboru pfii podélné ose byly

pfii Îernosecké ulici v severní ãásti sídli‰tû

postaveny dvû ‰koly o tfiiceti ‰esti tfiídách, jiÏ-

nû od souboru pfii pûtici vûÏov˘ch domÛ pak

vznikly dvû osmnáctitfiídní ‰koly. Obû vût‰í

‰koly mají kfiídla s uãebnami terasovitû uspo-

fiádaná, v‰echny fasády mají pásová okna.

·koly mají prostorná atria se zelení a v˘tvar-

n˘mi díly. Architektonicky v˘raznû jsou fie‰eny

hlavní vchody do ‰kol – velkorysá schodi‰tû

jsou kryta mark˘zami nesen˘mi subtilním

sloupovím. PÛvodní barevnost ‰kol byla rov-

nûÏ ãernobílá: bílé byly fasádní panely a ãer-

né byly sloupy nesoucí pfiedsazené konstruk-

ce, okenní rámy, meziokenní vloÏky, vstupní

dvefie, zábradlí i oplocení. U nûkter˘ch ‰kol jiÏ

byla zredukována plocha pásov˘ch oken je-

jich zazdûním v prostoru nároÏí ãi cel˘ch ‰tí-
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� Poznámky

24 Koncem 90. let vypracoval dûdic autorsk˘ch práv Ing.

arch. Viktor Tuãek mlad‰í v souvislosti s boomem zateplo-

vání fasád barevn˘ generel sídli‰tû. Dva bloky navrhl v pÛ-

vodní hnûdobéÏové kombinaci, jeden z nich s hnûd˘mi

a jeden s rezavû hnûd˘mi ‰títy, tfietí blok byl v ‰edomodré.

Stejné barvy byly pouÏity i pro dvojice deskov˘ch domÛ

nad parkovou osou. Tuãkem navrÏená barevnost je dodr-

Ïena ne více neÏ u poloviny objektÛ, ani u ostatních se

v‰ak dramaticky neodchyluje, s v˘jimkou vícebarevnû fie-

‰en˘ch domÛ.

25 TUâEK, V., cit. v pozn. 3. S. 32. 

26 Autorem je architekt Viktor Tuãek.

27 Dnes kino Ládví, dfiíve kino Moskva, autorem je archi-

tekt Jifií Kuli‰ták.

28 Autorem je Ing. Nesvaãil.

29 TUâEK, V., cit. v pozn. 3. S. 9.

30 Fasády s obkladem se dochovaly v pÛvodním provede-

ní, omítnuté objekty byly pÛvodnû ãernobílé (ãerné ocelo-

vé konstrukce mark˘z nad vstupy, ãerné meziokenní vloÏ-

ky a okenní rámy a vstupní dvefie).

31 Odbor územního plánování Obvodního úfiadu v Praze 8

schvaloval „drobné objekty sluÏeb zakomponovan˘ch do

obytného souboru sídli‰tû ëáblic ve voln˘ch pasáÏích par-

terÛ obytn˘ch domÛ“ jako „Roz‰ífiení sluÏeb v obytné ãtvrti

ëáblice“ na základû dobrozdání Útvaru hlavního architekta

hl. m. Prahy pod vedením Ing. arch. Karla Hejtmánka, vy-

daného 12. 6. 1991. Napfi. dne 21. 10. 1991 byla povole-

na vestavba herny v podchodu domu ãp. 1345 ve StfiíÏkov-

ské ulici, vestavba prodejny potravin v podchodu domu

Fr˘dlantská ãp. 1301 a prodejna prÛmyslového zboÏí

v ãp. 1305 a prodejna potravin a zeleniny v Tanvaldské

ãp. 1336. V ulici Bure‰ova ãp. 1151 byla 18. 9. 1992 po-

volena v˘roba a prodej biopotravin, kadefinictví s pedikú-

rou, kosmetikou a masáÏemi, v ulici Taussigova bistro,

prodejna obuvi a keramiky. Dne 30. 9. 1992 bylo povole-

no uÏívání prodejen vestavûn˘ch do podchodn˘ch pasáÏí

domu Slancova ãp. 1262 – cukrárna, Slancova ãp. 1253

– smí‰ené zboÏí, Bojasova ãp. 1243 – kuleãníkov˘ klub.

V dal‰ích objektech jsou ordinace dûtského lékafie ãi ve-

terináfie. 



tÛ.32 Osm matefisk˘ch ‰kol má ãtyfii dvoupod-

laÏní pavilony, kaÏd˘ s kapacitou 60 dûtí.

U ‰kolek jsou instalována v˘tvarná díla ve for-

mû domovních znamení – reliéfÛ z keramiky,

kamene ãi barevného skla. âtvery jesle pro

celkem 300 dûtí mají shodn˘ konstrukãní

a skladebn˘ princip jako matefiské ‰kolky.

V severní ãásti sídli‰tû mûla b˘t podle návrhu

arch. J. Kuli‰Èáka postavena pavilonová budo-

va Lidové ‰koly umûní na pÛdorysu kfiíÏe. 

Jedním z docenûn˘ch aspektÛ ìáblického

sídli‰tû je propracované fie‰ení zelenû, vûno-

vat se mu proto budeme jen okrajovû. Kon-

cepce zelenû má hlavní úlohu nejen pfii fie‰ení

parteru, ale i pro zdÛraznûní architektonické

kompozice. Projekt Ing. Zorky Buriánkové vyu-

Ïil princip skupinové v˘sadby stromÛ a kefiÛ

v zahu‰tûném sponu, díky nûmuÏ se zeleÀ

uplatÀuje uÏ záhy po v˘sadbû. Díky postupné

probírce se kompoziãní pÛsobení zelenû v ãa-

se pfiíli‰ nemûní. Ucelené travnaté plochy

usnadÀují seãení.33 V tûÏi‰ti centrální podélné

pû‰í osy byla vytvofiena vodní plocha s vodo-

miln˘mi rostlinami. Do celkového fie‰ení byly

nenásilnû zakomponovány i valy b˘valé vojen-

ské stfielnice, které pfiíjemnû ãlení jinak jen

velmi mírnû svaÏit˘ terén sídli‰tû. 

Nadãasové fie‰ení mají i zdánlivû banální

technické prvky, jako tfieba trafostanice ãi ohra-

zení stanovi‰È kontejnerÛ. Trafostanice v blíz-

kosti dûtského hfii‰tû je doplnûna jednoduchou

plochou stfiechou na pÛdorysu L nesenou ‰tíh-

l˘mi ocelov˘mi sloupky. Tato krytá pergola za-

pojuje trafostanici do ploch zelenû a zároveÀ

poskytuje náv‰tûvníkÛm hfii‰tû ochranu pfied

de‰tûm ãi stín. Vzdu‰ná, tvarovû maximálnû

úsporná konstrukce pfiedstavuje jeden ze skvû-

l˘ch prvkÛ v modernistickém stylu, jimiÏ je síd-

li‰tû vybaveno. 

Pro v˘stavbu mûlo velk˘ v˘znam budování

definitivních komunikací pfied bytov˘mi objek-

ty. Betonové vozovky s povrchem z asfaltové-

ho betonu pfieãkaly provoz stavby bez po‰ko-

zení a slouÏily pfii stûhování nov˘ch obyvatel.

Záhy se v‰ak objevil problém s parkováním.

Parkování na terénu bylo v dobû v˘stavby po-

Ïadováno v poãtu 1 stání/10 obyvatel, realizo-

váno bylo 1 stání/8 obyvatel a rezervována

plocha na v˘stavbu nûkolika hromadn˘ch více-

patrov˘ch garáÏí pro v˘hledov˘ stupeÀ auto-

mobilizace 1 : 3. SoubûÏnû se sídli‰tûm byl

postaven jeden parkovací dÛm, v 90. letech

pfiibyl druh˘. Kde byly plánovány dal‰í parkova-

cí domy, v‰ak není zfiejmé. 

Pro inÏen˘rské sítû, budované dÛslednû

v pfiedstihu pfied bytov˘mi domy, byly poprvé

v tomto rozsahu pouÏity kolektory. Realizace

kolektorÛ pomohla urychlit v˘stavbu, neboÈ po
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Obr. 9. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice. Je-

den z pûtice vûÏov˘ch domÛ od architekta Kociána s LibeÀ-

skou vodárnou v pozadí. (Foto: Hana ¤epková, 2015)

Obr. 10. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Základní kompoziãní prvek sídli‰tû ìáblice, polootevfien˘

ãtvercov˘ blok domÛ od architektÛ Viléma Hesse a Viktora

Tuãka. (Foto: Hana ¤epková, 2015)

Obr. 11. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Jeden z typick˘ch prvkÛ, ‰títy vynesené na sloupech, vytváfií

podloubí jako prostor setkávání ãi úkrytu pfied de‰tûm.

V prÛhledu je patrné ustoupené pfiízemí s obnoven˘m bfiid-

licov˘m obkladem a chodník vedoucí podél domu. (Foto:

Hana ¤epková, 2015)

� Poznámky

32 Byla tím naru‰ena architektonická koncepce, jejíÏ au-

tor architekt Antonín Pe‰ta se zmûnou nesouhlasil, ale

marnû. Objektivním faktem v‰ak je, Ïe uãebny, které mûly

pásová okna ze tfií stran, znaãnû prochládaly.

33 TUâEK, V., cit. v pozn. 3. S. 9.
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ukonãení jejich stavební ãásti nad nimi mohly

b˘t postaveny jefiábové dráhy a soubûÏnû s v˘-

stavbou objektÛ mohla probíhat montáÏ potru-

bí a kabelÛ. V pfiípadû poruch nebo dodateã-

ného kladení sítí nebylo nutno rozkopat zeleÀ,

chodníky ani komunikace. Sídli‰tû za 40 let

své existence pro‰lo prÛbûÏnou údrÏbou, v je-

jímÏ rámci byly mûnûny nûkteré stavební prv-

ky, a stavebními zásahy, které v mnoha pfiípa-

dech neznamenaly zam˘‰lené vylep‰ení, ale

spí‰e po‰kození. Vût‰ina podloubí v ãelech

domÛ je zastavûna dnes ãasto nefunkãními

provozovnami, mnoho domÛ má zastavûné

i velkorysé prÛchody, vestavûné provozovny

ponechávají po stranách jen úzké soutûsky.

PÛvodní obklad pfiízemí z bfiidlicov˘ch desek,

kter˘ zãásti odpadával a zãásti byl terãem spre-

jerÛ, byl u mnoha domÛ nahrazen omítkou,

u nûkter˘ch keramick˘m obkladem. Rámy celo-

prosklen˘ch stûn a vstupní dvefie z oceli a hliní-

ku jsou nahrazovány plasty v rozliãném dekoru;

nejlep‰í je provedení v ‰edé barvû, u níÏ nevadí

ani robustnûj‰í profily. Nûkde je trochu pozmû-

nûno ãlenûní, vût‰inou k hor‰ímu – napfiíklad

kombinace s ‰ikm˘mi prvky. Nejhor‰ím fie‰e-

ním, pouÏit˘m na‰tûstí jen u jednoho bloku, je

vyzdûní parapetÛ do v˘‰ky 1 m a nahrazení pro-

sklené stûny nevelk˘m dvoukfiídl˘m oknem. Nû-

které domy si pfii zateplení nezachovaly prÛbûÏ-

n˘ parapet a zapu‰tûné meziokenní vloÏky, ãímÏ

byla fasáda ochuzena o v˘znamn˘ horizontální

prvek. U nûkter˘ch domÛ jsou meziokenní vloÏ-

ky naznaãeny v barvû, u nûkolika domÛ zmizely

úplnû. 

Otázkou je, proã se tady podafiilo to, co na ji-

n˘ch místech ne. Odpovûì lze zãásti jistû najít

v dobû vzniku. ëáblické sídli‰tû bylo projektová-

no v nadûjné dobû politického uvolnûní. Skonãi-

la tvrdá éra stalinismu, ãesk˘ pavilon slavil

úspûch na svûtové v˘stavû Expo 58 v Bruselu.

V˘stavba byla pfiipravována v optimistické druhé

polovinû 60. let, podstatná ãást byla dokonãena

pfied nástupem normalizace. Obytn˘ soubor je

zdafiil˘m plodem architektonického a urbanistic-

kého potenciálu 60. let. Koncept tohoto sídli‰tû

zahrnuje to nejlep‰í z moderní architektury –

jednoduchou eleganci urbanistického fie‰ení,

domy s ãásteãnû voln˘m parterem, zeleÀ boha-

tû prolínající cel˘m souborem, velkorysost

vstupních hal, subtilnost konstrukcí a v˘tvarná

díla spojená s architekturou. Na rozdíl od vût-

‰iny tuzemsk˘ch sídli‰È je zjevné, Ïe zde byla

pfii navrhování dÛleÏitá spokojenost budoucích

obyvatel a ekonomie v˘stavby nebyla jedinou

prioritou. Za kvalitním, komplexnû fie‰en˘m

a pfiedev‰ím do detailÛ dotaÏen˘m celkem

ìáblického sídli‰tû stojí pfiedev‰ím jedno jmé-

no: architekt Viktor Tuãek,34 vedoucí ateliéru

PraÏského projektového ústavu (dále PPÚ). Je-

ho spolupracovníci na nûj vzpomínají jako na

velkorysého a noblesního ãlovûka, kter˘ ‰el

neúnavnû za sv˘m cílem. V jeho realizaci mu

kromû silné stranické pozice pomohl i jeho

osobit˘ pfiístup. Napfiíklad Ivo Oberstein, autor

praÏského Jihozápadního Mûsta, vzpomíná:

„Pro budoucí severní mûsto byla vyhlá‰ena

soutûÏ na ãtvrÈ ëáblice. SoutûÏ vyhráli Jifií No-

votn˘ a Vlastimil Durdík. Druhá etapa projektu

spoãívala ve zpracování podrobného územního

plánu, pfii níÏ se mûfiítko 1 : 5000 pfievádûlo

do mûfiítka 1 : 2000, dalo by se fiíct do regu-

laãního plánu. Hotov˘ a projednan˘ podrobn˘

územní plán se pfiedal skupinû v PPÚ, kterou

vedl architekt Viktor Tuãek. Zkou‰elo se to

i s jinou organizací – se sdruÏen˘mi ateliéry.

Byla to doba jakéhosi rozbfiesku – 60. léta.

Nejednalo se o nov˘ kolos projektového ústa-
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� Poznámky

34 Architekt Tuãek se narodil 4. ãervence 1925, zemfiel

v roce 1994. Po studiu fakulty architektury zahájil praxi

v Typizaãním ústavu, kde pracoval na v˘voji typové sousta-

vy T O6 B. Dvanáct let pracoval ve Stavoprojektu v Ústí nad

Labem, kde se podílel na projekci ústeck˘ch obytn˘ch sou-

borÛ a souborÛ v Dûãínû, Bílinû, Kadani a Roudnici. Je

spoluautorem tfií objektÛ v Ústí nad Labem – bytového do-

mu v Hrnãífiské ulici z 60. let, krajského fieditelství policie

na Lidickém námûstí z roku 1963 a Ïelezniãní polikliniky

v Masarykovû ulici z roku 1965. Po návratu do Prahy za-

kotvil v PPÚ, kde se podílel na urbanistickém konceptu síd-

li‰tû Horní Mûcholupy a plánu sídli‰È Barrandov a Uhfiínû-

ves. V roce 1985 byl podle jeho návrhu postaven OV KSâ

ve Vysoãanské ulici v Praze. Jeho nejznámûj‰ím dílem je

architektonick˘ návrh sídli‰tû ëáblice. Informace jsou ãer-

pány z archivu rodiny Tuãkov˘ch a z ãlánku Nejkrásnûj‰í

povolání od Ing. arch. Radky Valterové, CSc., publikované-

ho v sobotní pfiíloze Mladé fronty v roce 1985 u pfiíleÏitos-

ti jmenování Viktora Tuãka zaslouÏil˘m umûlcem, a ãlánku:

RAMPÍR, Petr. Urbanismus nestaãí pouze uznávat. Lidová

demokracie. 1980, roã. 35 (24. fiíjna 1980). Bez ISSN. 

35 SdruÏené ateliéry vedli architekti Vladimír Machonin

(Alfa), Jan ·rámek (Beta), Karel Prager (Gama), Jifií Klein,

po jeho emigraci Zdenûk Jakubec (Delta), Karel Filsak (Ep-

silon) a Václav Havránek (Eta) – pfievzato z: MRÁâKOVÁ,

Markéta; ·IMONOVÁ, Barbora; VEJVODA, Viktor (eds.). Le-

genda o sídli‰ti. Praha : Akademie v˘tvarn˘ch umûní v Pra-

ze, 2014. ISBN 978-80-87108-53-6. S. 93.

Obr. 12. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Typick˘ prvek sídli‰tû ëáblice, vzdu‰n˘ parter domÛ s prÛ-

chody, jimiÏ prochází bohatá cestní síÈ. PrÛchodÛ nenaru-

‰en˘ch vestavbami zÛstala pfiibliÏnû polovina. (Foto: Hana

¤epková, 2015)

Obr. 13. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

PÛvodní ocelohliníkové rámy celoplo‰ného prosklení velko-

rys˘ch vestibulÛ byly u vût‰iny domÛ nahrazeny rámy plas-

tov˘mi s vût‰í ãi men‰í zmûnou ãlenûní. U nûkter˘ch domÛ

bylo prosklení zmen‰eno dodateãn˘m pfiidáním soklu ãi do-

konce parapetu. Poslední dÛm s dochovan˘mi pÛvodními

rámy je v ulici Fr˘dlantské. Na obrázku je vestibul s v˘-

tvarn˘m dílem. (Foto: Hana ¤epková, 2015)
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vu, ale organizovala se skupina samostatn˘ch

ateliérÛ, tzv. SdruÏené ateliéry.35 Z tûchto ate-

liérÛ ale pfii‰ly reakce typu: ‚Vezmeme to, ale

udûláme si to po svém‘. Jifií Novotn˘ s Vlasti-

milem Durdíkem si tedy nakonec vybrali spo-

lupráci s Viktorem Tuãkem. Ten ponechal po-

drobn˘ územní plán ve stávající podobû36

a zaãal projektovat jednotlivé domy. Domy na

nohách a vysoké dvanáct podlaÏí. Na mû teh-

dy zapÛsobilo, Ïe nedûlá znovu koncepci urba-

nismu ,po svém‘, nároãné fie‰ení inÏen˘rsk˘ch

sítí se zachová a jen zpfiesÀuje. A pfiinejmen-

‰ím se neztrácí ãas. Architekt Viktor Tuãek do-

táhl urbanistickou koncepci ëáblic, aniÏ by ji

mûnil.“37 Tuãek tedy své úsilí vûnoval propra-

cování jedineãn˘ch návrhÛ atypicky fie‰en˘ch

bytov˘ch domÛ, velkorysému fie‰ení zelenû,

mûstotvornému par teru, spí‰e komornímu

uplatnûní mnoÏství v˘tvarn˘ch dûl a kvalitnímu

a osobitému fie‰ení objektÛ vybavenosti a slu-

Ïeb. Soustfiedil se více na kvalitu neÏ na origi-

nalitu a ve v˘sledku je soubor nejen kvalitní,

ale i jedineãn˘. Toto vysvûtlení ale nestaãí, po-

kud porovnáme ocenûn˘ soutûÏní návrh s rea-

lizovanou podobou sídli‰tû. Srovnání ukazuje,

Ïe v˘sledná podoba není identická, ale je kom-

binací nejsilnûj‰ích motivÛ v‰ech tfií ocenûn˘ch

návrhÛ. O Tuãkovû zaujetí kvalitou jím realizova-

ného díla, na níÏ trval i pfies hrozící postih,

svûdãí i odpovûì autora praÏského JiÏního Mûs-

ta architekta Jifiího Lasovského na dotaz, proã

se atypické fie‰ení nemohlo prosadit i na JiÏním

Mûstû: „To prosadil architekt Viktor Tuãek, kte-

r˘ ìáblické domy projektoval, a mûl z toho potí-

Ïe. Dokonce mu hrozilo soudní fiízení, protoÏe

se mu stavba nepatrnû prodraÏila.“38 Podle te-

oretiãky architektury Radomíry Sedlákové, kte-

rá se dílem Viktora Tuãka v 80. letech zab˘vala

a napsala o nûm nûkolik ãlánkÛ, nepanovala

s jiÏ realizovan˘mi39 sídli‰ti spokojenost a re-

Ïim naléhavû potfieboval nûjak˘ ukázkov˘ sou-

bor. V˘stavba ìáblického sídli‰tû tedy mûla do

té doby nevídanou podporu reÏimu a ãesko-

slovenské stavebnictví se zde ukázalo ze své

nejlep‰í stránky. Sídli‰tû ëáblice se tak stalo

ukázkou toho, jak by hromadná bytová v˘stav-

ba v âeskoslovensku mohla vypadat, kdyby

v‰echno fungovalo a my‰lenky architektÛ bylo

moÏné bez socialistické tûÏkopádnosti pfie-

vést do reality. Jasnû ukazuje, Ïe za nehostin-

ností sídli‰È nebyl nedostatek kreativity tvÛr-

cÛ, ale nepodafien˘ socialistick˘ experiment

se znárodnûn˘m stavebnictvím. 

O vysokém dobovém hodnocení ìáblického

sídli‰tû svûdãí také informace o jeho údajném

mezinárodním ocenûní. âlánek na ãeské wiki-

pedii uvádí, Ïe sídli‰tû ëáblice bylo pfii náv‰tû-

vû komise UNESCO v âeskoslovensku v roce

1980 ocenûno urbanistickou cenou za vkom-

ponování zelenû do mûstské zástavby.40 Viktor

Tuãek se v knize o realizaci sídli‰tû vydané v ro-

ce 1984 o niãem takovém nezmiÀuje. Kronika

ONV Prahy 8 sice takovou informaci uvádí,

pfiedmût ocenûní v‰ak popisuje dosti odli‰nû

a samo ocenûní pomûrnû vágnû. Kronikáfi Voj-

tûch Khun v roce 1988 zapsal, Ïe pro své ne-

sporné kvality bylo sídli‰tû ëáblice prohlá‰eno

mezinárodní organizací UNESCO za jedno z nej-

krásnûj‰ích sídli‰È hlavního mûsta Prahy.41

PfiestoÏe náv‰tûvy komisí ICOMOS, UNESCO

i UIA se v 70. a 80. letech opakovanû zajímaly

o kvalitu ãeskoslovenské bytové v˘stavby, zmí-

nûné ocenûní bylo s nejvût‰í pravdûpodobností

pouze verbální, pfiípadnû ‰lo o zmínku v perio-

diku UNESCO. ëáblické sídli‰tû bylo v˘kladní

skfiíní socialistické v˘stavby a dobová propa-

ganda mohla takovouto informaci ponûkud zve-

liãit. 

O ìáblickém sídli‰ti vy‰lo v denním tisku

mnoho pochvaln˘ch ãlánkÛ, Ïádn˘ relevantní

dokument o jeho ocenûní komisí UNESCO

v‰ak není k dispozici.
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� Poznámky

36 Porovnání ocenûn˘ch soutûÏních návrhÛ a realizované

podoby sídli‰tû v‰ak ukazuje, Ïe v˘sledná podoba je kom-

binací siln˘ch motivÛ v‰ech tfií ocenûn˘ch návrhÛ, ve zcela

autonomní podobû, srovnej: ·MOLÍK, F. SoutûÏ na urba-

nistické fie‰ení ìáblické obytné ãtvrti v severním sídli‰ti

Prahy. Architektura âSR. 1963, roã. 22, ã. 3, s. 171–178.

Bez ISSN.

37 MRÁâKOVÁ, M.; ·IMONOVÁ, B.; VEJVODA, V., cit. 

v pozn. 35. S. 141.

38 TamtéÏ. S. 99.

39 Nelze fiíci dokonãen˘mi, protoÏe sídli‰tû byla vût‰inou

polotovarem, kter˘ byl do uÏívání pfiedán s nejnutnûj‰ím

vybavením.

40 https://cs.wikipedia.org/wiki/Kobylisy [cit. 16. záfií

2015].

41 Správní archiv Prahy 8, údaje poskytl Zdenûk K. Ková-

fiík. Zápis se od jin˘ch li‰il absencí konkrétních údajÛ, kdy,

kde a v jaké formû bylo ono prohlá‰ení. Namísto Viktora

Tuãka je jako autor souboru chybnû uveden „Václav“ Tu-

ãek. 

Obr. 14. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Jeden z mnoha dochovan˘ch interiérÛ vstupních hal desko-

v˘ch domÛ s bruselskou dlaÏbou, hrubou omítkou, modfií-

nov˘m stropním podhledem, nerezov˘mi schránkami a v˘-

tvarn˘m dílem se nachází v Taussigovû ulici. (Foto: Hana

¤epková, 2015)

Obr. 15. Praha-ëáblice (Mâ Praha 8), sídli‰tû ëáblice.

Trafostanice s pergolou jako funkãní zázemí dûtského hfii‰tû

je zcela pfiirozenû zapojena do parkov˘ch úprav. (Foto:

Hana ¤epková, 2015)
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Památková ochrana ìáblického sídli‰tû

DÛvody, proã ìáblické sídli‰tû chránit, jsou

tyto: obytn˘ soubor vyniká i po letech úprav,

zásahÛ a zmûn. Ve své dobû pfiedstavoval vy-

sok˘ nadprÛmûr, mnohé kvality nebyly pfieko-

nány dodnes. Koncepce ìáblického sídli‰tû

pracuje velmi nápaditû s mal˘m mnoÏstvím

prvkÛ pfii vyuÏití archetypu bloku a ulice. Urba-

nistická koncepce ãtvercov˘ch polouzavfien˘ch

blokÛ v jiÏní ãásti sídli‰tû asociuje tradiãní

mûstské dvory, dvojice superblokÛ ulice. Obû

formy jsou zároveÀ prolnuté i obklopené roz-

lehl˘mi plochami zelenû. Rozpt˘len˘mi bodov˘-

mi domy na svahu pod ëáblick˘m hájem se

koncepce blíÏí obvykl˘m zastavovacím struktu-

rám, i zde v‰ak lze spatfiit atypické fie‰ení –

‰estipodlaÏní domy nemají v˘tahové ‰achty na

stfie‰e, ale v suterénu. ëáblické sídli‰tû je tak

jedin˘m souborem, v nûmÏ nenajdete na Ïád-

ném z objektÛ typick˘ sídli‰tní atribut – cimbu-

fií v˘tahov˘ch ‰achet. U deskov˘ch domÛ v˘ta-

hové ‰achty opticky zanikají zaãlenûním do

proporãnû zcela odli‰n˘ch hmot su‰áren a prá-

delen kryt˘ch vykonzolovan˘mi stfie‰ními des-

kami propojen˘mi v jeden celek prÛvlaky. Tfii

vûÏové domy s ãlenitou podnoÏí mají ‰achtu

pro v‰echny tfii v˘tahy schovánu v posledním

podlaÏí, ze srostlice hranolÛ pûti dvanáctipod-

laÏních bodov˘ch domÛ vystupuje komunikaãní

‰achta jako vrchol kompozice. Îádn˘ objekt

souboru dosud nebyl odstranûn ani zcela pfie-

stavûn. Malou v˘jimkou je jedna z matefisk˘ch

‰kol, která byla upravena na základní umûlec-

kou ‰kolu a pfii té pfiíleÏitosti získaly její pavilo-

ny valbové stfiechy kryté plechem. Volné plochy

v podnoÏi domÛ byly z velké ãásti zastavûny,

zdûné i prosklené plochy fasád pfiízemí jsou

nekoncepãnû upravovány, v nûkter˘ch ojedinû-

l˘ch pfiípadech aÏ témûfi k popfiení pÛvodního

fie‰ení. V˘raz domÛ se po kvalitnû provede-

ném zateplení prakticky nezmûnil, necitlivû

provedené zateplení nûkolika domÛ ochudilo

fasády o horizontální prvky pásov˘ch oken.

I pfies dílãí po‰kození nûkter˘ch fasád necitli-

vû proveden˘m zateplením a rÛznû kvalitními

úpravami pfiízemí zÛstává siln˘ architektonick˘

koncept bez zásadních zmûn. Silueta sídli‰tû

nebyla dosud naru‰ena, neboÈ nástavby na od

poãátku tak vysok˘ch a architektonicky „dota-

Ïen˘ch“ domech nepfiicházely vÛbec v úvahu.

Architektonicky vcelku kvalitnû fie‰ené nástav-

by se nacházejí pouze na men‰ích objektech

(ãtyfipodlaÏních dvojdomech a ‰estipodlaÏních

bodov˘ch domech) v severní ãásti souboru,

vût‰ina je ukryta v zeleni. 

ëáblické sídli‰tû patfií i po v˘tvarné stránce

mezi nejhodnotnûj‰í obytné soubory u nás. Na

rozdíl od v˘tvarnû jiÏ plnû docenûné koncepce

brnûnského sídli‰tû Lesná vyuÏívající velkofor-

mátové exteriérové plastiky o rozmûrech aÏ

3,5 × 15 m,42 osobit˘m zpÛsobem doplÀující

prostory pfied jednotliv˘mi bloky, koncepce

ìáblického sídli‰tû s vût‰ím mnoÏstvím ko-

morních plastik ve vestibulech bytov˘ch domÛ

se fiídí spí‰e heslem „umûní do kaÏdého do-

mu“, pfiesto je v‰ak v modernistickém sídli‰ti

neobvyklá a velmi pÛsobivá.43

Tfii z pûti typÛ domÛ na sídli‰ti ëáblice jsou

autorsky nároãnû fie‰ené a pfies rozdílnost po-

jetí jsou v‰echny v˘razovû velmi silné. PfiestoÏe

byly domy stavûny z panelÛ a jejich základem

byly bûÏné typové soustavy, podafiilo se docílit

obdivuhodné plasticity v˘razu. Oba typy vûÏo-

v˘ch domÛ s vyuÏitím dvou základních geome-

trick˘ch tvarÛ, hranolu a kostky, docilují takfika

sochafisk˘ch forem. Základní prvek kompozice,

vysoké deskové domy s ustupujícím prvním

i posledním podlaÏím, atypicky fie‰en˘mi ‰títo-

v˘mi sekcemi a vzdu‰n˘m parterem, vyuÏívají

technick˘ prvek, lizény kryjící styk panelÛ, k vy-

soce v˘tvarnému úãinu, dodávajícímu fasádám

horizontálnû ãlenûn˘m pásov˘mi okny u‰lechti-

l˘ v˘raz vysokého fiádu. 

Pfii zvaÏování forem ochrany byla zkoumána

míra dochování jednotliv˘ch prvkÛ u objektÛ

sídli‰tû a bylo konstatováno, Ïe se Ïádn˘ z do-

mÛ nedochoval ve zcela intaktní podobû. Jed-

notlivé pÛvodní prvky (okna, vstupy, obklady,

dlaÏby, zábradlí, podhledy, vnitfiní i vnûj‰í povr-

chové úpravy, volné prÛchody a podloubí) lze

na mnoha místech nalézt, ale bohuÏel ne na

jednom domû zároveÀ. Z hlediska míry docho-

vání jsou na tom jednoznaãnû nejlépe v˘tvar-

ná díla.44 Bruselská dlaÏba, modfiínov˘ strop-

ní podhled, hrubá omítka a nerezové dopisní

schránky jsou dosud ve vestibulech nûkolika

blokÛ.45 PÛvodní ocelohliníkové domovní dvefie

a prosklení vestibulÛ zÛstaly jiÏ jen na bloku ve

Fr˘dlantské ulici. Pfiesto z celku vyboãuje je-

den dÛm, kter˘ si zachoval ty nejpodstatnûj‰í

atributy – volné oba prÛchody i podloubí pod

obûma ‰títy. DÛm v Kyselovû ulici má dochova-

né plné prosklení vestibulÛ s v˘tvarn˘mi díly,

bruselskou dlaÏbou, pÛvodní úpravou stûn

a stropÛ a obklad parteru z bfiidlicov˘ch desek.

Nemá v‰ak jiÏ pÛvodní okna ani domovní dve-

fie, prosklení vestibulÛ má pozmûnûné propor-

ce a jin˘ materiál rámÛ. DÛm se nachází v ex-

ponované poloze v centru obytného souboru

a jeho ochrana formou zápisu do seznamu ne-

movit˘ch kulturních památek by pro uchování

hodnot i pro prezentaci kvalit sídli‰tû mûla vel-

k˘ v˘znam. 

Pfiedmûtem ochrany by mûlo b˘t respektová-

ní siluety i autorského architektonického fie‰e-

ní vûÏov˘ch a deskov˘ch domÛ pfii stavebních

úpravách vãetnû barevnosti a materiálÛ. Sou-

bor by nemûl b˘t zahu‰Èován dostavbami ani

nástavbami. U v‰ech domÛ by mûlo b˘t chrá-

nûno a postupnû obnovováno fie‰ení vstupních

vestibulÛ. U deskov˘ch domÛ by mûly b˘t pfied

zastavováním chránûny prÛchody i podloubí

pod ‰títy, ustupující první i poslední podlaÏí,

zachování míry prosklení vstupních vestibulÛ

a jeho ãlenûní, zachování ãi obnova pásov˘ch

oken (ustoupené meziokenní vloÏky, prÛbûÏné

parapety), identické fie‰ení ãtvercov˘ch lodÏio-

v˘ch panelÛ z ãervené mozaiky a podle moÏ-

ností postupné odstraÀování nefunkãních a ne-

estetick˘ch vestaveb do podloubí a prÛchodÛ.

Îádoucí je zachování dosud intaktních poloo-

tevfien˘ch v˘klenkÛ na kontejnery a obnova

bfiidlicov˘ch obkladÛ pfiízemí, zachování ãi ob-

nova bruselské dlaÏby ve vestibulech, v˘tvar-

n˘ch dûl a dal‰ích pÛvodních prvkÛ (schodi‰tû,

schránky, omítky, podhledy). Pfied nástavbami

a dostavbami by mûly b˘t chránûny i objekty vy-

bavenosti, cenné je i pÛvodní fie‰ení fasád.

Pfiedmûtem ochrany by mûla b˘t i jedineãná

koncepce zelenû, cestní sítû a v˘tvarn˘ch dûl.

Zmûny a stavební úpravy v‰ech uveden˘ch prv-

kÛ by mûly projít odborn˘m posouzením, tak

aby nenaru‰ily koncepci souboru. Plasticita,

osobitost a míra uchování pÛvodního v˘razu

a vybavení par teru domÛ sídli‰tû ëáblice

umocnûné jedineãnou koncepcí a kvalitou ze-

lenû, s jak˘mi se nesetkáme na Ïádném jiném

modernistickém sídli‰ti u nás, plnû opravÀuje

k jeho zafiazení mezi nejcennûj‰í obytné sou-

bory a k nároku na památkovou ochranu for-

mou mûstské památkové zóny. 
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� Poznámky

42 MALEâEK, Martin; VALENTOVÁ, Veronika; JE¤ÁBEK,

Miroslav. Lesná – 50 let sídli‰tû. Brno : vydáno nákladem

obãansk˘ch iniciativ na Lesné, 2012. ISBN 978-80-260-

-2839-0. S. 96.

43 V˘tvarné dílo ve formû reliéfu ãi sgrafita nad kaÏd˘m

vchodem bylo obvyklé pro bytové domy z období socialis-

tického realismu. âasto se jednalo o opakované prvky,

nûkdy v‰ak mûla díla vysokou v˘tvarnou úroveÀ.

44 Z úctyhodného mnoÏství plastik ve vestibulech je po-

hfie‰ována jediná, v˘tvarná díla v objektech vybavenosti

i ve vefiejném prostoru jsou rovnûÏ dobfie zachovaná. 

45 Aãkoli se bruselská dlaÏba dochovala ve velmi dobrém

stavu, jen v nûkolika blocích si jí obyvatelé cení natolik, Ïe

ji odmítají vymûnit za cokoli „modernûj‰ího“.




