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Panelová sídliště postavená v Československu v létech 1960 
až 1990 poskytla bydlení milionům lidí. Dnes sídliště procházejí 
významnými fyzickými a společenskými změnami a jsou ohro-
žena hmotným i sociálním chátráním. V čem tyto změny spo-
čívají, jak by bylo možné jejich důsledkům čelit a jak se může 
osud sídlišť dále vyvíjet, to jsou otázky, nad kterými se zamýšlí, 
především ze sociologické perspektivy, tento článek. 
The housing estates built in Czechoslovakia in 1960s – 1980s 
became home of millions. Today they go through deep physi-
cal and social changes and are endangered with delapidation. 
The article discusses, primarily from the sociological perspecti-
ve, the nature of these changes, their potential consequences 
and the ways how they could be faced. 

Panelová sídliště – dědictví, které nám zanechala bytová politi-
ka socialistického státu, tvořené téměř osmdesáti tisíci panelo-
vých domů, v kterých se nachází přibližně 1,2 milionu bytů – tedy 
téměř třetina všech trvale obydlených bytů existujících na území 
republiky (údaje z roku 2001). Bydliště značné části našich oby-
vatel, jejichž většina je se svým bydlením vcelku spokojena. Sou-
časně však dědictví z mnoha důvodů obtížné a v současné podo-
bě do budoucnosti těžko udržitelné. 

Příčiny této lability jsou dobře známé. Spočívají především 
ve fyzických nedostatcích sídlišť, a to jak koncepčních – patří 
k nim jejich monofunkčnost (sídliště byla koncipována jen pro 
bydlení), rozměr (některá sídliště se vyrovnají středně velkým 
městům), problematická urbanistická koncepce (nedostatek 
urbanity, zástavba nerespektující uliční strukturu, absence parteru 
s obchody, restauracemi apod., převaha vysokopodlažních budov, 
uniformita a monotónnost, scházející dominanty), často i nevhod-
ná poloha (vzdálenost od městských center a od pracovních pří-
ležitostí), tak v nedostatcích realizačních – nekvalitní architektu-
ra, nedbalé stavební provedení, nedostatečná občanská vybave-
nost, špatné dopravní spojení. V posledních dvaceti létech bylo 
na toto téma už mnoho napsáno i řečeno jak v okruhu odbor-
níků, tak ve sdělovacích prostředcích, a k problematice sídlišť se 
vyslovila, ne vždy šťastně, i řada politiků. Byly vyhlášeny programy 
fyzické regenerace sídlišť resp. panelových domů, včetně způso-
bů jejich financování, bohužel však nepřiměřené vzhledem k roz-
sahu a naléhavosti úkolů, které měly řešit. 

Problematika panelových sídlišť nespočívá ovšem jen v jejich 
fyzických nedostatcích a také cesta k jejímu řešení či zmírnění 
nevede pouze přes ozdravné zásahy do jejich fyzického charak-
teru. Výstavba sídlišť a jejich urbanistická koncepce byla totiž také 
rozsáhlým, dobově podmíněným sociálním projektem. V něm se 
odrážely a prolínaly na jedné straně vlivné programové představy 
moderního evropského levicově orientovaného funkcionalistické-
ho urbanismu z meziválečného období, přetavené naším domá-
cím prostředím, a na straně druhé pragmatické potřeby a mož-
nosti socialistického režimu v 60. až 80. létech minulého století. 
Urbanistická moderna požadující dostupné a zdravé bydlení pro 
široké vrstvy obyvatelstva vystoupila v 30. létech ve svém progra-

movém dokumentu Athénské chartě s řadou tehdy revolučních 
myšlenek: s požadavkem funkčního zónování měst, a tedy i vytvá-
ření městských okrsků s výhradně rezidenční funkcí, s potlačením 
tradiční uliční struktury ve prospěch rozvolněné zástavby a zeleně, 
se stavěním do výšky, a také s programem podpory sociální inte-
grace obyvatel měst urbanistickými prostředky, např. prosazová-
ním kolektivního bydlení a sdílení společného rezidenčního pro-
středí příslušníky různých sociálních vrstev.

Socialistickému režimu tyto principy vyhovovaly – jednak rezono-
valy s jeho vlastní ideologií – s představami o formování nové spo-
lečnosti, s jeho sociálním inženýrstvím a technokratismem, jednak 
otevíraly na počátku 60. let cestu k řešení tehdejší akutní bytové 
nouze – k zahájení rozsáhlé státem organizované výstavby pane-
lových sídlišť úspornými průmyslovými technologiemi využívající-
mi typizované prvky, a to převážně na volných terénech na okra-
jích měst. Tato forma bytové výstavby zcela dominovala – v roce 
1970 tvořila panelová výstavba 90,1 % všech nových bytů v byto-
vých domech a v roce 1985 dokonce celých 98,8 %. Jak pozna-
menal sociolog Jiří Musil, uplatnily se tak na scéně našich měst 
principy Athénské charty, ovšem ve zvulgarizované podobě a způ-
sobem, který její autoři nepředpokládali. Prosadily se včetně ide-
álu sociálně homogenizovaného bydlení – pro naprostou vět-
šinu obyvatel potřebujících ve městech novou střechu nad hla-
vou, a to bez ohledu na jejich sociální postavení, bylo totiž byd-
lení v panelových domech jediným dostupným řešením. Česko-
slovenská sídliště se proto nestala, na rozdíl od obdobných kom-
plexů v západní Evropě, místy segregovaného „sociálního bydle-
ní“, tj. bydlení sociálně slabých vrstev obyvatelstva doprovázeného 
problémy, které bývají s touto uživatelskou kategorií často spojeny. 
Na chodbě panelového domu se u nás mohli – a dosud mohou – 
jako sousedé setkávat příslovečný vysokoškolský profesor s příslo-
večným instalatérem. Jestliže sociální segregace byla na sídlištích 
výjimkou, příznačná byla naopak segregace věková resp. generač-
ní – důsledek prioritního přidělování nových bytů mladým manže-
lům, zejména mladým rodinám. Buďme však při celkovém posu-
zování našich panelových sídlišť spravedliví a nenechme se, jak 
se mnohdy stává, unést pouze jejich oprávněnou kritikou nepři-
hlížející k tomu, co pozitivního sídlištní výstavba ve své době při-
nesla. Sídliště pomohla zmírnit, i když nikoliv vyřešit, tehdejší vlek-
lou bytovou nouzi, poskytla relativně kvalitní bydlení v bytech pře-
vážně I. kategorie obyvatelstvu přicházejícímu do měst z většinou 
podstatně horších bytových poměrů, umožnila samostatný start 
velkému počtu mladých dvojic resp. rodin žijících dosud rozděleně 
nebo tísnících se v bytech svých rodičů. Sídliště také byla, jak už 
jsme zmínili, sídelním prostředím, které nevytvářelo sociálně-pro-
storovou segregaci a které se ve své většině nestalo chronickým 
ložiskem sociálních problémů. Sociologické výzkumy českosloven-
ských sídlišť provedené koncem sedmdesátých let dnes už neexis-
tujícím Výzkumným ústavem výstavby a architektury (VÚVA) pro-
kázaly, že většina jejich obyvatel byla se svým bydlením spokojená 
a že jejich sociální život nebyl, na rozdíl od převládajících představ, 
atomizován. Občas zaznívající pohrdlivé označování panelových 
sídlišť jako „králíkáren“ může snad vystihnout uniformitu panelo-
vých domů a bytů, nikoliv ale jejich sociální život.
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Poslední panelová sídliště byla u nás dokončena na počátku 
90. let, čímž byla třicet let trvající éra sídlištní výstavby definitiv-
ně uzavřena. Stávající sídliště ovšem nezmizela z  povrchu země, 
stále se v nich bydlí a není nám známý jediný případ, že by někte-
ré z nich bylo zbouráno. Změny, kterými prošla naše společnost 
během minulých dvaceti let, se ovšem promítly i do situace síd-
lišť a přinesly nové výzvy a problémy. Pokusme se hlavní z nich 
alespoň pojmenovat. Podrobněji odpovědět na otázku, čím tedy 
jsou naše panelová sídliště jako sociálně-prostorové útvary dnes, 
je obtížné – schází totiž systematická a reprezentativní empirická 
evidence, jakou před necelými čtyřiceti léty přinesl o tehdejším 
životu sídlišť zmíněný výzkum VÚVA. Něco však na základě dílčích 
výzkumů, statistických údajů a zkušeností přesto říci lze. 

Sídliště v prvé řadě dále zestárla – první z nich už mají za sebou 
čtyřicetiny. Jejich fyzické stárnutí je přirozeně opotřebilo a také 
obnažilo koncepční a technické nedostatky založené už při 
jejich výstavbě. Panelové domy vyžadují více či méně nároč-
né a nákladné opravy, široce dostupný způsob jejich financování 
však není vyřešen. Odklad při tom budoucí náklady dále zvyšuje. 
Zestárlo a věkově se rozrůznilo také obyvatelstvo sídlišť. Infrastruk-
tura sídlišť musí nyní obsloužit mnohem různorodější populaci 
s různorodějšími potřebami a diferencovanějším životním způso-
bem. Mění a diverzifikují se vlastnické vztahy k domům, pozem-
kům a bytům: a s nimi také vztahy mezi obyvateli sídlišť. Domov-
ní a bytový fond se privatizuje, klesá podíl obecního vlastnictví 
ve prospěch vlastnictví bytových družstev, jednotlivců a spole-
čenství vlastníků, prosazují se nové formy uspořádání vztahů mezi 
majiteli. Privatizace se na jedné straně promítá do většího zájmu 
obyvatel o stav a zlepšování obytného prostředí, na druhé stra-
ně však vnáší do jejich vzájemných vztahů prvek nejistoty, proto-
že činí z bytů volně směnitelné zboží a přináší tak možnost čas-
tějších a nečekaných proměn osazenstva domů. Dříve rovno-
právné postavení nájemníků či družstevníků se v privatizovaných 
domech mění v nerovnoprávné a vznikají konfliktní vztahy mezi 
majiteli různě velkých bytů a podílů. 

Tržní cena bytů na sídlištích patří ve srovnání s byty v jiných čás-
tech měst obecně k těm nižším, což ovlivňuje strukturu poptáv-
ky po tomto bydlení ve prospěch příjmově slabších zájemců včet-
ně imigrantů. Sociálně různorodé a donedávna příjmově niveli-
zované obyvatelstvo sídlišť se postupně rozrůzňuje i z hlediska 
své životní úrovně a ti, kdo si stojí lépe, aspirují na komfortněj-
ší a prestižnější místa a způsob bydlení. Postupně, i když zatím 
nepříliš výrazně, se dává do pohybu stěhování této kategorie oby-
vatel ze sídlišť za kvalitnějším bydlením, ať už ve městech nebo 
v jejich zázemí. Hromadný odchod střední třídy, pokud by k němu 
skutečně došlo, by mohl mít pro další vývoj sídlišť velmi nepříz-
nivé důsledky a mohl by je dostat na osudnou dráhu postupné 
sociální a fyzické degradace známou z lokalit sociálního bydlení 
v západní Evropě. 

Sídliště zaznamenala v uplynulých dvaceti létech také další 
výstavbu jak ve svém intravilánu, tak v zázemí. Volné plochy uvnitř 
sídlišť byly na řadě míst zastavěny dodatečnou infrastrukturou, 
sportovišti, provozovnami služeb a budovami komerčních orga-
nizací, které vytvořily pracovní příležitosti a pomohly oslabit jed-
nostranný „noclehárenský“ charakter tohoto prostředí. Na mnoha 
sídlištích byla v posledních létech kultivována veřejná prostranství 
a zeleň, radnice a občanské organizace podněcují místní spole-
čenský a kulturní život a vytváření pocitu lokální identity. Sídliště 
vybudovaná původně na okraji měst jako jejich výspy čelící ote-
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vřené krajině jsou krok za krokem obklopována další výstavbou, 
lépe začleňována do systému městské veřejné dopravy a postup-
ně tak dokonaleji integrována do organismu města. 

Současnou situaci našich panelových sídlišť lze tedy nejspí-
še označit jako stav probíhajících a zdaleka ještě neukončených 
změn. Zatímco fyzický substrát sídlišť, samozřejmě také mění-
cí svou tvář, je přece jen relativně stabilní, demografická, ekono-
mická a sociální struktura jejich obyvatelstva a způsob jeho živo-
ta jsou a budou v dohledné době v pohybu. Na tom, kam se 
bude tento pohyb ubírat, bude nakonec záviset i vývoj sídlišť 
jako fyzických i sociálně-prostorových struktur. Dříve než naznačí-
me možné směry tohoto vývoje, musíme však připojit důležitou 
poznámku, která měla být řečena už na počátku tohoto povídá-
ní. Připomíná, že panelová sídliště netvoří, i když je jim společné 
použití panelové technologie, žádný homogenní celek a že zobec-
nění, kterých se tu dopouštíme, se bude konkrétních sídlišť týkat 
v nestejné míře. Sídliště se totiž navzájem liší dobou, kdy byla 
vybudována, svou velikostí, typem použité panelové technologie, 
výškou zástavby, velikostí a rozvojovou dynamikou měst, kterých 
jsou součástí, polohou vůči městskému centru a zdrojům pracov-
ních příležitostí, kvalitou dopravní obsluhy, existencí a atraktivitou 
rekreačního zázemí, kvalitou ovzduší, sociálním složením svých 
obyvatel a také iniciativou, nápaditostí a obratností místních poli-
tiků a aktivistů. 

Z ÁV Ě R 
A teď už konečně k tomu, jaký může být podle našeho míně-
ní další osud sídlišť v českých a moravských městech. Odpověď 
shrneme do několika bodů: 

Osud dílčích sociálně-prostorových útvarů, jakými jsou sídliště, 
bude do velké míry záležet na tom, jak se bude dařit naší spo-
lečnosti jako celku. Např. na tom, jestli Česko populačně poroste 
a bude potřebovat bydlení pro další obyvatelstvo, jestli budeme 

prosperovat po ekonomické stránce a budeme moci vynakládat 
prostředky na regeneraci panelových domů, jestli bude pokračo-
vat nebo se utlumí proces dekoncentrace obyvatelstva z jádro-
vých měst do širšího zázemí, což zase může záviset na vývoji 
cen pohonných hmot atd. 

Ve srovnání s novou bytovou výstavbou, včetně výstavby sub-
urbání, a s bydlením v lepších částech vnitřních měst bude byd-
lení na panelových sídlištích i nadále patřit k méně kvalitnímu, 
méně prestižnímu, a proto také finančně méně náročnému. Lidé 
s vyšší životní úrovní budou proto sídliště opouštět a do uvolně-
ných bytů se budou stěhovat příjmově slabší obyvatelé – např. 
mladí nebo méně kvalifikovaní lidé. Protože právě střední třída je 
obvykle v místech svého bydliště nositelkou sociálního a kulturní-
ho kapitálu, může její odchod znamenat pro sídliště vážné ohro-
žení. Udržení alespoň části jejích příslušníků bude důležitým sta-
bilizačním úkolem. 

Pro snazší finanční dostupnost, větší sociální otevřenost a menší 
sociální kontrolu budou některá sídliště, resp. bydlení na nich, při-
tažlivá pro méně zámožné zahraniční přistěhovalce včetně imi-
grantů z kulturně nám vzdálených zemí. Mohou se zde proto 
vytvářet etnické enklávy a zvýšené riziko napětí a konfliktů spo-
jených s adaptací přistěhovalců a se setkáváním různých kultur. 
Jestliže se této imigraci otevřou dveře více než dosud, mohou se 
některá sídliště stát i místem vážnějších střetů, k jakým dochází 
v západoevropských zemích. 

V blízké době (někde to platí už v současnosti) se nejvíce ohro-
ženou složkou sídlištní zástavby mohou stát polohově a fyzicky 
méně kvalitní sídliště nebo části sídlišť ve strukturálně postiže-
ných městech a regionech. Sídliště, odkud odejdou, pokud se tak 
už nestalo, příslušníci střední třídy a která se pak mohou změnit 
v sociálně segregované lokality bydlení nízkopříjmových kategorií 
obyvatelstva a nasávat sociálně problémové skupiny. Této vývojo-
vé spirále je třeba všemi silami bránit. 

Naopak, v polohově dobře situovaných a i jinak spíše kvalitních 
sídlištích nebo jejich částech by se mohla značná část obyvatel-
stva patřícího ke střední třídě udržet a být oporou jejich dlouho-
dobější stabilizace. Existuje řada opatření, kterými místní správa 
může stabilizaci podpořit.

Fyzické a sociální chátrání sídlišť jsou spojité nádoby – jedno 
vyvolává druhé, a také náprava jedné z těchto dvou tváří sídlišť 
může usnadnit i nápravu tváře druhé.

Zahraniční zkušenosti a přístupy k řešení problémů čtvrtí sociál-
ního bydlení nám mohou být užitečné jen v omezené míře, pro-
tože naše sídliště (zatím) sociálním bydlením nejsou.

Hromadná a rozsáhlá likvidace panelových sídlišť zřejmě nepři-
chází v blízké době do úvahy. Jednotlivě zbourány možná budou 
jen některé malé, obzvláště problémové celky. V dlouhodobé per-
spektivě, po vyčerpání možností jejich rekonstrukce a revitalizace, 
však nelze vyloučit ani plošnou likvidaci rozsáhlých panelových 
souborů a jejich nahrazení kvalitnější zástavbou. 

Tento text zkráceně navazuje na přednášku proslovenou autorem 

v pražském Goethe Institutu 27. 5. 2008 v rámci programu CCEA Nové 

perspektivy pro sídliště.
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