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V roce 2004 vydala Technická univerzita 
v nizozemském Delftu knižně studii nazva-
nou „High-rise housing in Europe – Cur-
rent trends and future prospects“ [1]. 

Platí stále důvody, proč byly panelové 
bytové domy v době poválečného nedo-
statku bytů stavěny po celé Evropě, byly 
poopraveny či překonány; jak se nové 
vztahy promítají do zájmů dnešních maji-
telů a uživatelů bytů a domů tohoto typu 
bydlení? Studie mapuje současnou situ-
aci a zkušenosti z Německa, devíti států 
západní, severní a jižní Evropy a pě ti zemí 
ze střední a východní Evropy.

Počátky výstavby panelových bytových 
domů na přelomu 50. a 60. let minulého 
století byly svázány s velkými očekáváními. 
V prvních kapitolách studie autoři odpoví-
dají na otázky jak, proč a pro koho byly 
stavěny. Konec období „euforie“ přichází 
do západní Evropy počátkem 70. let, do 
východní o dvacet let později. Identifikova-
né problémy související s bydlením v pa-
nelových domech lze rozdělit na: 
• problémy konstrukční povahy: nevyzkou-

šené konstrukční postupy a špatná kvali-
ta materiálů

• vnitřní dispozice: malé pokoje, nedosta-
tečné centrální vytápění, sanitární zaříze-
ní a úložné prostory

• urbanistické návrhy a prostorové uspo-
řádání: špatná poloha, vysoká hustota 
objektů, znečištění dopravou a hlukem

• vnitřní sociální problémy: hlučné až aso-
ciální chování uživatelů bytů, kriminali-
ta, nedostatečný pocit bezpečí a špatné 
sousedské vztahy

• finanční problémy: pro nájemce vysoké 
nájmy a poplatky za služby a energie, pro 
pronajímatele nedoplatky nájmů, prodle-
ní plateb, vysoké ceny za údržbu a pro-
vozní ztráty

• konkurenční problémy: špatná pozice na 
trhu nemovitostí

• problémy organizace řízení a správy: 
nedostatečné zdroje na údržbu

• legislativní problémy: vlastnictví bytů, 
domů a prostorů mezi nimi

• socio-ekonomické problémy: nezaměst-
nanost, špatné školství, drogová závislost 
ad. intenzivnější při koncentraci uživatelů 
bytů s podobnými problémy.
Jsou formulovány odpovědi na otáz-

ky: Proč se panelová sídliště vyvíjela tak, 
jak se vyvíjela? Proč se mění jejich funkce 
a pozice? Proč jejich popularita stoupá či 
klesá? Co určuje, zda se sídliště bude vyví-
jet dobře či ne? Jsou sumarizovány faktory 
působící na mikro a makro úrovni.

Do makro úrovně jsou zahrnuty tech-
nologické, demografické, environmentál-
ní, ekonomické, politické a sociálně-kul-
turní megatrendy, které působí přes hra-
nice států a ovlivňují trh s byty. Pokud si 
má panelové sídliště udržet zájem, musí 
na změny reagovat. 

Mikroúroveň je rozdělena na nabídku 
a poptávku. Nabídka zahrnuje počáteční 
kvalitu objektu a sídliště, počet a charak-
ter domů, jejich užívání a vývoj. Poptáv-
ka obsahuje počet a diferenciaci uživatelů, 
jejich zdroje, omezení a preference.

Současná situace panelových domů je 
v jednotlivých zemích popisována se zna-
lostí jejich specifického vývoje. Konečná 
shrnutí a doporučení vycházejí ze změně-
ných potřeb společnosti, majitelů domů 
i uživatelů bytů. Otázka – mají panelo-
vá sídliště budoucnost? – musí být řeše-
na ve vazbách na celek. Bude-li stát doto-
vat rekonstrukci a revitalizaci sídliště v ob-
lasti se snižujícím se počtem původního 
obyvatelstva, může se stát, že zajistí byd-
lení pro skupinu postupně stárnoucích 
nájemců. Sídliště se bude dále vyprazdňo-
vat, protože mladší generace bude s ros-
toucí ekonomickou silou odcházet do 
jiných typů bydlení. Prázdné byty bude 
majitel nabízet slabším a méně adaptabil-
ním sociálním vrstvám nebo imigrantům, 
jejichž koncentrace se bude v dané lokali-
tě zvyšovat. Probíhající revitalizace přinesla 
do oblasti více práce, následně může při-
spět ke zvýšení nezaměstnanosti. 

Problémy panelových bytových domů 
konstrukční povahy jsou pouze jedním 
prvkem systému. Řešení jednotlivos-
tí bez zvážení funkčnosti celého systé-
mu se všemi souvislostmi v budouc-
nosti je ne efektivní a drahé pro majitele 
domů i společnost. Komplexní postup, dle 
úspěšných zkušeností, přináší dlouhodobý 
prospěch obyvatelům i celému městu.

Jana Margoldová

Literatura:
[1]  R. Turkington, R. v Kempen a F. 

Wassenberg: „High-rise housing in 
Europe – Current trends and future 
prospects“, publ. by Delft University 
Press 2004, ISBN 90-407-2483-0

www.diplomy.cz

VII.
pøehlídka
diplomových
prací

pøehlídka diplomových prací
absolventù všech škol
architektury v ÈR, kteøí 

 úspìšnì obhájí 
diplomovou práci

ve školním
roce 2005-2006

ceny a odmìny ÈKA: 50 000 Kè

vìcné odmìny sponzorù:
program Allplan 2005 Architektura, paket 300 v hodnotì 115 000 Kè,
program ArchiCAD v hodnotì 68 000 Kè, 
tiskárna HP Designjet 70 v hodnotì 25 000 Kè, 
dvì židle One od Konstantina Grèièe (Magis) v hodnotì 14 000 Kè,
kopírovací karta Copy General v hodnotì 10 000 Kè

termín odevzdání: 6. 6. - 14. 7. 2006

místo odevzdání:
Kanceláø ÈKA, Josefská 34/6, Praha 1, Starobrnìnská 16/18, Brno

soutìžní podmínky a pøihlášky:
www.cka.cc, jana.petranova@cka.cc, tel.: 257 532 430

propagace všech soutìžních návrhù:
tištìný katalog, internetová prezentace, putovní výstava,
odborné èasopisy

Partneøi:

Mediální partneøi:


