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V  meziválečném Československu představoval 

automobil obraz společenské prestiže a moderní-

ho, aktivního životního stylu. Služby s ním spojené 

měly proto podobu elegantního podnikatelského, 

konkurenčního prostředí. Poválečný nedostatek 

a  odlišné politické uspořádání s  důrazem na 

kvantitu však přinesly zcela odlišný koncept, 

založený spíše na racionálním, efektivním pří-

stupu, s maximálním uplatněním typizace a pre-

fabrikace. Navzdory architektonické teorii, která 

dlouhodobě poukazovala na nedostatek krytých 

stání a  kritizovala otevřená parkoviště hyzdící 

městský parter, rozbujelá byrokracie a  politici 

potřebu garáží dlouho přehlíželi. Společenská 

poptávka přesto vedla k realizaci mnoha zajíma-

vých staveb – od samostatných a  družstevních 

garáží vystavěných svépomocí přes hromadné 

garáže ve formě zázemí sídlišť nebo protihluko-

vých bariér až po parkování v  suterénech byto-

vých a  občanských budov. ❚ In the interwar 

era the automobile was a sign of social prestige 

and a modern, active lifestyle. Consequently, the 

associated services were provided in an elegant, 

competitive, business-like manner. The post-

war shortage in automobiles and the change 

in political system, which put an emphasis on 

quantity (over quality), brought an altogether 

different architectural philosophy based on 

a  rational approach and making maximum use 

of standardisation. Despite the theorists who for 

a long time highlighted the shortage of sheltered 

parking spaces and criticised the open car 

parking lots that had become a blot on the urban 

landscape, the mammoth bureaucracy ignored 

the need for parking garages. Demand in society 

nevertheless eventually led to the construction of 

many interesting structures – from independently 

built individual garages, to the construction of 

parking garages to service the needs of housing 

estates or serve as noise barriers or built into the 

underground of apartment or public buildings.

NEDOSTATEK

Motoristická architektura neměla v Čes-

koslovensku po 2. světové válce na rů-

žích ustláno. Státní podpora se soustře-

dila zejména na rehabilitaci infrastruk-

tury a průmyslu, zatímco živnostníci se 

s ohledem na napjatou a nejasnou po-

litickou situaci vzpamatovávali pomalu 

a  poněkud váhavě. Majitelé vozů však 

mohli zpočátku těžit aspoň z  bujných 

pozůstatků meziválečné automobilistic-

ké kultury, ze stovek precizně vybave-

ných a  osvědčených nájemných gará-

ží, čerpacích stanic i autosalonů. Na tu-

to tradici navázaly ve 40.  letech nové 

noblesní garáže, např. ve vnitrobloku při 

Biskupcově ulici v Praze-Žižkově (Josef 

Sazama, 1947 až 1948), nedaleké ha-

ly ve Strážní ulici pro taxislužbu Antoní-

na Cihelky (Antonín Minařík, Rudolf Čikl, 

1947 až 1950) nebo baťovsky věcné, 

ale bohužel nerealizované pětipodlažní 

garáže ve Zlíně a v Praze-Holešovicích 

(Josef Havlíček, 1943 až 1944, resp. 

1960). [1]

Vítězný únor a následné společensko-

-politické změny však přinesly prud-

ký útlum. V  Československu se začal 

prosazovat centralizovaný model říze-

ní, který nepřál individuálním projek-

tům a soukromému podnikání v oblas-

ti služeb, na němž stavěly celé počátky 

motoristické kultury. Na ulicích se po-

hybovaly převážně motocykly a  staré, 

mnohdy prominentní vozy, výroba no-

vých vázla a dovoz ze zahraničí podlé-

hal enormnímu proclení a kontrole. Po-

kud si přesto někdo automobil zakoupit 

chtěl, podmínkou bylo získání pouka-

zu a dlouhá čekací listina s  termíny na 

mnoho let. Majitelem nového vozu i po-

té zůstával stát a soukromá osoba mě-

la pouze statut „držitele“.

Dopady tristního nedostatku automo-

bilů můžeme nejlépe vidět na výstav-

bě sídlišť, která si až do poloviny 50. let 

uchovala mimořádnou panenskost 

a  preferenci pěší dopravy (jakkoliv se 

už ve 30. letech u bytových domů s ga-

ráží běžně počítalo). Výmluvnou ukáz-

ku představuje sídliště Solidarita v Pra-

ze-Strašnicích (František Jech, Hanuš 

Majer, Karel Storch, 1946 až 1951), kte-

ré se už svým sevřeným urbanistickým 

uspořádáním a měřítkem automobilům 

doslova „bránilo“ (což je dnes vnímá-

no jako jeho největší kvalita). Ani ostat-

ní sídliště však nezaostávala, jejich jád-

ro a základní stavební kámen vždy tvo-

řil shluk jasně ohraničených, monofunk-

čních bytových domů doplněných pou-

ze skrovnou vybaveností, tj. prodejnou 

potravin, ústřední prádelnou a u větších 

celků navíc i školským a zdravotním za-

řízením či kulturním domem nebo bu-

dovou politické správy. Naprostou vý-

jimku v  tomto ohledu představuje vzo-

rový, teoretický (!) návrh sestavy byto-

vých domů (bytové oddělení Státního 

typizačního ústavu, 1950), v jehož stře-

du se měl nacházet prostý sdružený 

objekt označený „obchody, garáže“. [2]

Velkorysý veřejný parter umocněný 

dostatkem zeleně a  zaplněný chod-

ci, nejlépe dělníky, rodinami s  kočárky 

a  hrajícími si dětmi, tak nacházíme na 

většině idealizovaných, do značné mí-

ry propagačních fotografií i perspektiv-

ních kreseb sídlišť 50.  let. Automobily 

se na zobrazeních vyskytují spíše výji-

mečně, většinou v projektech bývalých 

tvůrců nebo žáků avantgardy (i přesto, 

že na tehdy publikovaných fotografiích 

vzorových, politicky prosazovaných so-

větských komplexů tvoří automobily ne-

zbytné pozadí, často dokonce i přidané 

formou retuše jako symbol technického 

pokroku). Podstatnou roli sehrála i oká-

zalá politika sdíleného života obyva-

tel: „Nová Ostrava bude mít … jen vše-

ho všudy 10 tříd… Pět z nich (hlavní tří-

dy) bude soustřeďovat převážně provoz 

pěší a  masové dopravní prostředky… 

Dělník jedoucí hlavními třídami do prá-

ce bude si uvědomovat jednotu se vše-

mi obyvateli města, jeho velikost, monu-

mentálnost tříd a  veřejných budov bu-

de v něm vzbuzovat vědomí veliké epo-

chy, ve které žije a kterou svou prací bu-

duje“ [3].

KONZUM A IMPROVIZACE

Ojedinělé teoretické výzvy k  budování 

garáží, zaznívající už na počátku 50. let 

[4], byly vyslyšeny až po roce 1958, 

kdy se konečně trh uvolnil (stejně jako 

společenská situace) a  kdy se zásad-

ním způsobem reformovala výroba vo-

zů Škoda v Mladé Boleslavi. Automobi-

ly ve východním bloku přesto předsta-

vovaly až do roku 1989 výrazně nedo-

statkové zboží, úzkostlivě svépomocí 

opečovávané s vidinou nutné životnos-

ti minimálně deset až dvacet let. Vyja-

dřovaly také společenský statut a  na-

bízely prostor ke „svobodnému“ tráve-

ní volného času na podnikových cha-

tách a  odborářských ubytovnách, na 

soukromé chalupě v  přírodě nebo na 

vysněné dovolené u moře v Jugoslávii 

a v Bulharsku. O to více překvapuje, jak 

málo pozornosti autoři investičních plá-

nů výstavbě ústředních garáží věnovali. 

Velkou roli patrně sehrála výše uvede-

ná preference pěší dopravy a urbanis-

ty protěžované krité rium docházkové 

vzdálenosti spolu s  prioritami hospo-

dářských plánů, v nichž největší pozor-

nost samozřejmě strhávaly byty a  zá-

kladní občanská vybavenost.

Postupně zlidovělý automobil a  ros-

toucí tlak na řešení parkování lze dobře 

vysledovat např. na prominentním sídli-
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šti Slovany v  Plzni (František Sammer, 

1957 až 1962), jehož hlavní třídu lemují 

na jedné straně ještě domy se sevřený-

mi formami vrcholného socialistického 

realismu a s útulnými, zelení prorostlý-

mi vnitrobloky, zatímco na druhé straně 

o  poznání solitérnější budovy začátku 

let 60., s  úspornější ornamentální de-

korací a se vzdušnými obslužnými vni-

trobloky přístupnými monumentálními 

branami s několika boxy garáží.

Různé formy hromadných garáží se 

v  60.  letech objevily u  většiny osvíce-

nějších projektů sídlišť. Koncepční mo-

del experimentálního sídliště Invalidov-

na v  Praze (Josef Polák, Vojtěch Šal-

da, 1958 až 1967) obsahuje hned ve-

dle výškové hmoty hotelu také třípod-

lažní blok šestitraktové garáže. Ačkoliv 

na realizaci nedošlo, ještě v roce 1965 

publikoval denní tisk optimistické ozná-

mení, že výstavba další varianty, expe-

rimentální šestipodlažní hromadné ga-

ráže se železobetonovým skeletem po-

dle zahraničních vzorů začne už o  rok 

později (Útvar hlavního architekta v Pra-

ze a Krajský projektový ústav v Mladé 

Bole slavi) (obr. 1). [5]

Podobně nalezneme v  projektu iko-

nického sídliště Lesná v  Brně (Franti-

šek Zounek, Viktor Rudiš, Miroslav Du-

fek, Ladislav Volák ad., 1960 až 1970) 

u šesti odboček z hlavní okružní komu-

nikace standardizované přízemní budo-

vy garážových dvorů. Dramatický růst 

automobilismu však předčil očekávání 

projektantů a ani realizace všech těch-

to prozíravě decentralizovaných garáží 

by nepostačila, natož když se vystavěly 

pouze některé (autoři navíc podle skan-

dinávského vzoru uvnitř sídliště humani-

sticky preferovali zklidněnou a pěší do-

pravu). [6]

Centrální dvoupodlažní kryté gará-

že vznikly i  na sídlišti Březinovy sady 

v Jihlavě (Zdeněk Gryc, 1966 až 1986). 

V Jihlavě však překvapivě věnovali otáz-

ce parkování patřičnou pozornost i poli-

tici: „V posledních deseti letech, tak jako 

ve všech zemích, i u nás prudce vzrůs-

tá výroba osobních automobilů... nese 

s sebou řadu problémů, které se dosud 

nepodařilo uspokojivě řešit. Na prvním 

místě je to výstavba garáží. Na finanč-

ním odboru MNV je ke konci roku 1969 

evidováno celkem na 400 žádostí o sta-

vební místo pro výstavbu garáží. Situa-

ce se postupně řeší, a to tak, že v sou-

ladu se směrným územním plánem 

a dle schválené koncepce výstavby ga-

ráží využívá MNV takové plochy, zejmé-

na v okrajových částech města, na strá-

ních apod., na kterých se řeší hromad-

ná výstavba garáží“ [7]. 

A právě „poloimprovizovaná“ výstavba 

garážových kolonií se v  Českosloven-

sku ujala a stala se zcela svébytným fe-

noménem. V rámci urbanistických plá-

nů byly na bezcenných okrajových po-

zemcích nahrubo vytyčeny linie nebo 

plochy garážových boxů a  vlastní vý-

stavba probíhala už obvykle svépomo-

cí, formou rodinných víkendových akti-

vit, v rámci sousedské výpomoci v ak-

ci Z (tj. oficiálně Zvelebování, neoficiálně 

Zdarma) nebo kolektivně pod hlavičkou 

stavebního družstva. Standardizovaný 

projekt garážového boxu se dal zís-

kat potajmu od souseda nebo „oficiál-

ně“ za příznivou cenu zakoupit od pro-

jektanta. Oblíbené polopatické příručky 

na téma výstavby garáže svépomocí se 

v  knihkupectví okamžitě vyprodaly. [8] 

Materiál musel stavebník zpravidla se-

hnat na černém trhu, přes známé a za 

cenu úplatků.

Výsledné kolonie garážových boxů 

různorodé kvality a  stavu dokončení 

proto dnes lemují většinu sídlišť z  60. 

a 70. let. Obvykle dostaly pouze podo-

bu souvislé ulice s boxy po obou stra-

nách, často ale také zaujímaly rozsáhlé 

plochy v řádu stovek metrů čtverečních. 

I v  rámci rozsáhlejších souborů lze vy-

sledovat spřízněné skupiny garážových 

boxů, postavených ve stejné době dle 

shodného typového projektu, obvyk-

le s  pozoruhodnou konstrukční směsí 

tvárnic a  svépomocí vyráběného žele-

zobetonu. Alternativní možností se staly 

také prefabrikované boxy, levné staveb-

nice z  železobetonových prefabrikátů 

nebo plechu (např. rozsáhlý soubor při 

Březnické ulici v Příbrami (obr. 2) nebo 

v  dobovém tisku hojně inzerované vý-

robky podniku Inklemo Praha).

Vzhledem k umístění garážových ko-

lonií za hranicí sídliště musel otec rodiny 

Obr. 1 Nerealizovaná experimentální 

šestipodlažní garáž na sídlišti Invalidovna 

v Praze ❚ Fig. 1 Experimental, never built 

version of a six stories garage for the housing 

estate Invalidovna in Prague (zdroj/source: 

Lidová demokracie, 1965)

Obr. 2a,b Prefabrikované železobetonové 

a plechové boxy v garážové kolonii 

při Březnické ulici v Příbrami ❚ 

Fig. 2a,b Prefabricated concrete and metal 

garage boxes in the colony on Březnická 

Street in Příbram (fotografie/photo: Petr Vorlík)
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nezřídka cestovat pro automobil na ko-

le. Garážový box byl také mnohdy vyu-

žíván pouze přes zimu a někdy dokonce 

jen jako rodinné skladiště, zatímco vůz 

stál nakonec na otevřeném prostranství 

před domem. Jedna z největších kolonií 

tohoto typu se nachází v Jabloňové ulici 

v Kolíně, přičemž původně měla sloužit 

jako zázemí pro celou novou výstavbu 

ve městě (Krajský projektový ústav Pra-

ha) (obr. 3). Zajímavější řešení předsta-

vuje kolonie při Sportovní ulici v Mělníce 

s upořádáním garážových boxů do šes-

ti kruhů (obr. 4).

Ačkoliv tyto svébytné zbytkové pro-

story tvořily mnohdy velmi poetická zá-

koutí jako z  obrazů Kamila Lhotáka 

a vděčný prostor pro dětské míčové hry 

a dobrodružství, neřízená situace archi-

tekty i politiky z dlouhodobého pohledu 

poněkud dráždila. Ničila obraz centrál-

ně komponovaného sídliště (nazývané-

ho tehdy sebevědomě jako „komplexní 

bytová výstavba“), zamezovala moder-

nismem oslavovaný přímý přístup do 

přírody a především vytvářela prostředí 

pro nežádoucí soukromé aktivity. Pro-

jektanti proto i nadále usilovali zejména 

o  centralizovanou, plánovanou výstav-

bu hromadných garáží.

Normalizační léta však provázela pře-

devším rezignace, na výstavbu parte-

ru a  vybavenosti sídlišť nezbývala vů-

le ani energie. Autoři projektu Severní 

terasa v Ústí nad Labem (Václav Krej-

čí, Josef Gabriel, Mojmír Böhm, 1965 

až 1986) v roce 1973 lakonicky konsta-

tovali: „Distribuční a společenské cent-

rum okrsku je vybaveno těmito objek-

ty: samoobslužná velkoprodejna, dům 

služeb, restaurace a  jídelna spojená 

s  osvětovou besedou. Hromadné ga-

ráže, stejně jako na ostatních sídlištích, 

zůstávají zatím jen v návrhu.“ [9]

Automobil se navíc postupně měnil 

ve stále odolnější, relativně běžný kon-

zumní předmět a jako takový mohl po-

měrně v bezpečí stát na ulici před do-

mem. Standardem sídlišť se nakonec 

staly pouhé otevřené parkovací plo-

chy, na nichž si úzkostlivější majitelé vo-

zů museli pomoci přehozenou plachtou 

nebo rozkládacím „deštníkovým“ plá-

těným přístřeškem (obr.  5). Projektan-

ti se snažili toto prostředí kultivovat as-

poň nejnovějším módním výstřelkem: 

„Třebaže zásadním řešením je výstav-

ba etážových parkovacích a  odstav-

ných garáží, je dílčím přínosem k řeše-

ní problému úprava rozlehlých parkovišť 

na povrchu terénu pomocí zatravňova-

cích tvárnic.“ [10]

Obr. 3 Garážová kolonie při Jabloňové 

ulici v Kolíně ❚ Fig. 3 Garage colony 

on Jabloňová Street in Kolín 

(fotografie/photo: Petr Vorlík)

Obr. 4 Garážová kolonie, uspořádaná 

do šesti kruhů při Sportovní ulici 

v Mělníce ❚ Fig. 4 Garage colony, 

arranged in six circles on Sportovní Street 

in Mělník (fotografie/photo: Petr Vorlík)

Obr. 5 Otevřené 

parkoviště před 

ubytovnou 

zdravotnického 

personálu v Praze 

na Proseku ❚ 

Fig. 5 Open car 

park in front 

of the dormitory 

for medical staff 

in Prague-Prosek 

(zdroj/source: 

Architektura ČSR, 

1986)

3
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GARÁŽE A  BYDLENÍ

Realizace hromadných garáží se však 

v 70. a 80. letech občas i podařila, zpra-

vidla v experimentálních, politicky pod-

porovaných projektech, u nichž se sna-

žili projektanti i politici reagovat na sílící 

kritiku sídlišť.

Konstrukčně a  prostorově se obvyk-

le, na rozdíl od výstavby v západní Ev-

ropě a ve Spojených státech, nejedna-

lo o příliš rafinované realizace. Standard 

představovala prostá železobetonová 

hala se střední uličkou, u  dvou podla-

ží zpravidla se dvěma vjezdy z různých 

úrovní a  venkovní montážní rampou 

(např. při Pařížské ulici na okraji sídliště 

Obr. 6a,b Šestice dvoupodlažních garáží při 

Pařížské ulici na sídlišti Kročehlavy v Kladně 

❚ Fig. 6a,b Six double-storeyed garages on 

Pařížská Street for housing estate Kročehlavy 

in Kladno (fotografie/photo: Petr Vorlík)

Obr. 7 Čtveřice dvoupodlažních garáží 

při ulici Heyrovského v Olomouci ❚ 

Fig. 7 Four double-storeyed garages 

on Heyrovského Street in Olomouc 

(fotografie/photo: Petr Vorlík)

Obr. 8 a) Dvoupodlažní experimentální 

garáže se zavěšenou střechou v ulici U Lesa 

v Ostravě, b,c) čtveřice dvoupodlažních 

experimentálních garáží se zavěšenou 

střechou v ulici Pionierska v Bratislavě  

❚ Fig. 8 a) Double-storeyed experimental 

garages with suspended roof on U Lesa 

Street in Ostrava, b,c) four double-storeyed 

experimental garages with suspended roof on 

Pionierska Street in Bratislava 

(a – fotografie/photo: Petr Vorlík,

b,c – zdroj/source: Pozemní stavby, 1975) 

6a 6b
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Kladno-Kročehlavy, výjimečně s ocelo-

vými sloupy (Leslav Vlček, Milan Brzák) 

(obr.  6a,b), u  více podlaží už s  posu-

nem o polovinu výšky, tj. s tzv. D’Humy 

rampami. 

Po prvotních náročných experimen-

tech s monolitickým skeletem (např. síd-

liště Slovany v Plzni, Hynek Gloser, 1959 

až 1964) [11] se rychle prosadila prefab-

rikace, zprvu těžké montované skele-

ty (např. v  ulici Mladých na sídlišti Po-

labiny v  Pardubicích, regionální verze 

T-MS-63 dle podkladů Studijního a  ty-

pizačního ústavu) a  později univerzál-

nější, ucelenější lehké montované skele-

ty (např. systém podniku Konstruktiva), 

příp. kombinace monolitu a dílců (např. 

garáže v Heyrovského ulici v Olomouci) 

(obr. 7). Prefabrikace se široce uplatňo-

vala dokonce i při výstavbě svépomocí 

(např. u velkogaráží v Lovosické ulici na 

Proseku v Praze, 1979). [12]

Skutečně pozoruhodný konstrukční 

počin představují kruhové garáže v ulici 

U Lesa v Ostravě (Jozef Poštulka, Lud-

vík Weisz, 1964 až 1968) (obr. 8a), s ob-

vodovou zdí, na níž spočívá železobeto-

nový strop přízemí a  v patře zavěšená 

ocelová lanová střecha. Koncept archi-

tekt uplatnil také u čtveřice garáží v Pio-

nierskej ulici v Bratislavě (obr. 8b,c) ne-

bo u autoservisů v Bratislavě a Chomu-

tově. [13]

Někdy se v plánech výstavby objevo-

valy také parkoviště a samostatné hmo-

ty garáží, fungující zároveň jako barié-

ry – protihlukové nebo oddělující provoz 

automobilů a pěších (byť často s  reali-

zací až po změně politického režimu), 

např. na sídlištích Vinohrady v Brně (Jan 

Doležal, Miroslav Dufek, Aleš Jenček, 

Pavel Plšek ad., 1978 až 1992), Harcov 

Obr. 9a,b,c Hromadná garáž 

a motoservis v Praze-Malešicích ❚ 

Fig. 9a,b,c Mass parking garage 

and services in Prague-Malešice 

(a,b – fotografie/photo: Petr Vorlík; 

c – zdroj/source: Architektura ČSR, 1980)

9a
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v Liberci (Jaroslav Bílek), Vltava v Čes-

kých Budějovicích (Miro slav Vyhnánek, 

Otto Kubík ad., 1973 až 1987), Dědina 

v Praze (1994 až 1995?). Nejčastěji se 

však realizaci garáže podařilo prosadit 

díky spojení s  jinou veřejnou službou, 

zpravidla autoservisem, např. na sídli-

štích Lesná v  Brně nebo u  tehdy nej-

větších a  široce propagovaných garáží 

v Praze-Malešicích (Jaroslav Celý, Anto-

nín Průšek, 1977) (obr. 9a,b,c). [14] Další 

možnost představovalo sdružování s  ji-

nými technickými objekty, např. s kotel-

nou v ulici Na Vršku v Příbrami (obr. 10).

Výjimku vzhledem k  náročnosti re a li -

zace a vysoké ceně představovaly pod-

zemní garáže, např. mezi terasovými 

domy na noblesním sídlišti Jižní Sva-

hy ve Zlíně (Vladimír Vyhňák, 1968 až 

1980), v suterénu „le corbusierovských“ 

výškových domů s  mezonetovými by-

ty v Chomutově (Rudolf Bergr ad., 1971 

až 1973), domů pro tělesně postižené 

při Hřebečské ulici v Kladně-Kročehla-

vech (Milan Brzák, Jan Netscher 1980–

1991?), hravě postmoderního domu Da-

šická v Pardubicích (Pavel Maleř, 1987) 

a  pod terasou skandinávsky poetické-

ho Wolkeráku v Liberci (Jaromír Vacek, 

1968 až 1972). Nejčastěji se podzem-

ní garáž uplatnila u řadových nebo tera-

sových domů s vyšší úrovní vybavenos-

ti, u  nichž bylo možno výhodně využít 

sklon terénu nebo předzahrádku, např. 

řadové domy při Strakonické ulici v Pís-

ku (Ivan Hojsík, J.  Bartoš, J. Zeman, 

1970 až 1971), atriové domy Aloisina vý-

šina v Liberci (Svatopluk Technik, Vladi-

slav Bartoň, V. Šedová, 1973 až 1975) 

nebo terasové domy v Praze-Smíchově 

(Josef Polák, 1971 až 1974) (obr. 11). [15]

Zásadní roli v  prosazování garáží se-

hrála družstevní výstavba, uživatelé 

s projektanty v  rámci ní totiž mohli vy-

kročit mimo omezení typové, panelové 

produkce. Ještě v 60. letech se poda-

řilo touto formou realizovat např. pod-

zemní garáže vedle experimentálního 

obytného domu v Řetězové ulici v Dě-

číně (Miroslav Vítek, 1970) (obr. 12a,b), 

samostatné garážové boxy v  přízemí 

noblesních pražských bytových domů 

Hadovka pro zaměstnance Průmsta-

vu (Josef Polák, Vojtěch Šalda, 1966 až 

Obr. 10 Garážové boxy sdružené s kotelnou 

na sídlišti v Příbrami ❚ Fig. 10 Garage 

boxes attached to boiler house on housing 

estate in Příbram (fotografie/photo: Petr Vorlík)

Obr. 11 Terasové domy na Smíchově 

v Praze ❚ Fig. 11 Terrace houses 

in Prague-Smíchov (zdroj/source: 

Architektura ČSR, 1976)

Obr. 12a,b Družstevní podzemní garáže, 

vystavěné svépomocí při experimentálním 

panelovém domě v Řetězové ulici v Děčíně 

❚ Fig. 12a,b Cooperative underground 

garage for the experimental residential 

building on Řetězová Street in Děčín 

(a – fotografie/photo: Petr Vorlík, 

b – zdroj/source: private archives of members 

of cooperative)

10
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1970) (obr. 13) a Santinka pro zaměst-

nance Fakulty stavební ČVUT (Jaroslav 

Paroubek, Arnošt Navrátil, Jiří Turek, 

František Havlík, Zdeněk Kutnar, 1968 

až 1971) nebo v rámci souboru U Bor-

ku v  Pardubicích (Prokop Jícha, 1972 

až 1974). [16]

Kritika sídlišť vyvrcholila v  řadě (teo-

retických) projektů let 80., inspirova-

ných nepochybně v  zahraničí, v  nichž 

architekti navrhovali centra o více úrov-

ních, s  komplexem služeb a  pracov-

ních míst, ale i  s  rozsáhlými plochami 

podzemních garáží, např. Nové Buto-

vice v Praze (Ivo Oberstein, Václav Val-

tr, Pavel Dydovič ad., 1967 až 1991) 

a Běchovice – Újezd nad Lesy (Jan Fi-

biger, Tomáš Havrda, Jiří Vasiluk ad., 

1976). Jako alternativa se objevova-

ly rovněž návrhy nízkopodlažní, kom-

paktní zástavby, prolnuté zelení a s par-

kováním v  suterénu, např. postmoder-

ní projekt nového zahradního města 

Písnice  I v  Praze (Jan Fibiger, Jiří Va-

siluk). [17] Na realizaci těchto vizí však 

před politickým zvratem v roce 1989 už 

nedošlo.

SLUŽBY A  MĚSTO

Stejný poválečný vývoj jako u  obyt-

ných souborů se pochopitelně pro-

mítal i  do návrhů jednotlivých budov, 

v  nichž se garáž začala objevovat ví-

ceméně až v  60. letech, nejčastě-

ji v souvislosti s mezinárodní reprezen-

tací a  turismem, tj. u  budov Podniků 

zahraničního obchodu a u mezinárod-

ních hotelů. I  v  těchto případech jde 

však mnohdy spíše o podřadný apen-

dix, někdy dokonce jen v podobě vněj-

šího, nikterak zušlechtěného a otevře-

ného parkoviště. Standardem se sta-

ly podzemní garáže až u skutečně pro-

minentních, rozsáhlých normalizačních 

projektů, např. u  Domu bytové kultu-

ry (Věra Machoninová, 1968 až 1981) 

a  Paláce kultury v  Praze (Jaroslav 

Mayer, Vladimír Ustohal, Antonín Vaněk, 

Josef Karlík, Jaroslav Trávníček ad., 

1973 až 1981) nebo u nerealizovaného 

souboru Technických knihoven a Čes-

koslovenské akademie věd na Pan-

kráci (Karel Marhold ad., 1963), jemuž 

podzemní garáže dokonce předurčo-

valy vnější válcovou nebo hranolovou 

formu. [18]

Jakkoliv by se mohlo z výše uvedené-

ho zdát, že téma dopravy v klidu v his-

torických centrech měst stálo v pová-

lečných letech spíše mimo zájem ar-

chitektů, v  dobovém tisku se občas 

objevují články zaměřené i na tuto pro-

blematiku; včetně projektů hromad-

ných garáží, s  ohledem na atmosfé-

ru doby i podstatu problému zpravidla 

ve formě vzoru umožňujícího opaková-

ní a prvkovou typizaci. Se záchytnými 

hromadnými garážemi se počítalo také 

ve směrných plánech přestavby měst, 

např. pro Ústí nad Labem, kde se do-

konce realizovaly v  90. letech přesně 

v místě, na něž je navrhovali architekti 

v soutěži o čtyři desetiletí dříve.

Každodenní realitou se však staly 

především různé, více či méně oficiál-

ní odstavné plochy na prázdných po-

zemcích. Nejoblíbenější dobový mo-

toristický magazín Svět motorů ješ-

tě v  roce 1980 konstatoval, že v  Pra-

ze existuje deset záchytných parkovišť 

systému „Zaparkuj a  jeď“, umístěných 

na periferii podél hlavních příjezdových 

tras. Zmiňuje i  plán vybudovat do ro-

ku 2010 dalších 40 záchytných parko-

višť, takže by celková kapacita činila 

14 000 vozů. [19] Z dnešní perspektivy 

úsměvná čísla…

Velké parkovací domy, jaké známe 

z městských jader západní Evropy, ne-

měly v  Československu dostatečnou 

oporu v centrálním investičním pláno-

vání. Výjimku tvoří např. střecha a  tři 

částečně krytá patra u  nové odbavo-

vací haly hlavního nádraží v Praze (Jo-

sef Danda, Jan Bočan, Jan Šrámek, 

Alena Šrámková, Zdeněk Rothbauer, 

Julie Trnková ad., 1970 až 1979) nebo 

nedaleké strohé Garáže Slovan (Z. Le-

šetinský a Armabeton, 1985 až 1986). 

Článek ve Světě motorů zmapoval pro 

návštěvníky spartakiády v  roce 1985 

skrovné možnosti krytého stání v Pra-

ze – nabízely se právě Palác kultury, 

hlavní nádraží, Garáže Slovan a  ob-

chodní dům Kotva nebo Nová scé-

na Národního divadla. Dlužno dodat, 

že z popisu jejich služeb vyplývá pře-

kvapivě moderní vybavení a organiza-

ce provozu. [20]

Mezi nerealizovanými bohužel zůstal 

také nevšední projekt nového centra 

Liberce (SIAL, 1970), v němž měla mít 

většina budov v suterénu halové gará-

Obr. 14 Dolní 

náměstí 

v Olomouci ❚ 

Fig 14 The Lower 

Square in Olomouc 

(zdroj/source: 

Architektura ČSR, 

1976)

Obr. 13 Družstevní dům zaměstnanců 

Průmstavu, tzv. Hadovka, v Praze 

❚ Fig. 13 Hadovka apartment buildings 

in Prague built for employees of Průmstav 

building company (fotografie/photo: Petr Vorlík)

13
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že a  komplex zároveň doplňoval blok 

parkovacího domu C2 s vnějším maši-

nistickým obrysem formovaným ram-

pami (tvar možná inspirovalo kultov-

ní Sin Centre od Michaela Webba). [21]

V dobovém tisku lze samozřejmě re-

lativně hojně dohledat texty věnova-

né dopravě ve městě a  související in-

frastruktuře, včetně citací ze zahraničí 

a dokonce i ze Západu. [22] Na konci 

70. let se už objevila i otevřená kritika 

automobilů parkujících v  historických 

centrech a  hyzdících obytný parter: 

„Nám. Rudé armády (v  Olomouci – 

pozn. autora) se dvěma barokními kaš-

nami a morovým sloupem, největší ná-

městí města – původně tržiště, dnes 

nejkapacitnější parkoviště v  centru…“ 

(obr.  14). [23] V  rámci prvotních, ještě 

předrevolučních projektů rehabilitace, 

resp. citlivé modernizace historické zá-

stavby, inspirované postmoderními za-

hraničními úvahami, se proto objevu-

jí i náměty na scelování a kultivaci vnit-

robloků nebo výstavbu kontextuálních, 

„městotvorných“ domů s  integrovaný-

mi podzemními garážemi, např. v Pra-

ze na Vinohradech nebo na Břevnově 

(Jan Zelený a kol., 1977). [24] Na reali-

zaci opět pochopitelně nedošlo.

V poznání poválečné motoristické ar-

chitektury východního politického blo-

ku jsme teprve na počátku. Na prv-

ní pohled zdánlivě nenabízí tak své-

ráznou, elegantní kulturu jako v mezi-

válečné éře nebo v  zahraničí, [25] při 

bližším studiu však vyvstávají nová 

a v mnoha ohledech závažnější téma-

ta ve vztahu k  obývanému prostředí, 

mnohdy neřešená a  setrvačností pře-

žívající až do neklidné, „přeautomobili-

zované“ současnosti. 

Text vznikl jako výstup projektu „Industriální 

architektura. Památka průmyslového dědictví 

jako technicko-architektonické dílo a jako identita 

místa“ (DG16P02H001) v programu aplikovaného 

výzkumu a vývoje Ministerstva kultury České 

republiky Národní a kulturní identita – NAKI II 

(hlavní řešitel Lukáš Beran).
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Fakulta architektury ČVUT v Praze
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