
Monika Turynová: Bytová krise v Pardubicích po vzniku první republiky. 

Posudek 

 

 Monika Turynová napsala práci o tematu, jemuž dosud nikdo nevěnoval 

náležitou pozornost, ač patří k příznačným doprovodným jevům své doby          

a rychlého rozvoje města Pardubic v meziválečném období.  

Jako zdrojů autorka využila dobovou i novější literaturu, dobový tisk (dů-

ležité je, že se jedná o různé tituly z různých stran politického spektra) a archiv-

ní prameny ze Státního okresního archivu Pardubice. Je prokázána dobrá znalost 

regionální literatury. Domnívám se ovšem, že rozbor a zhodnocení použitých 

zdrojů chybí v úvodu práce.  

Na začátku je stručně popsán vývoj Pardubic v druhé polovině 19. a na 

začátku 20. století. Zde považuji za přehnané tvrzení, že Pardubice před výstav-

bou železnice byly provinčním městem „charakteru historicky významnější ves-

nice“ (s. 3). Pernštejnská minulost byla sice již dávno pryč, ale přece jen o ves-

nici se nejednalo. Stejně tak vliv výstavby železnice je asi přeceňován, i když 

vzestup Pardubic je na to v literatuře často vázán. Existuje totiž řada dalších 

měst, jimiž byly vedeny koleje, a přesto žádný významný rozvoj nezazname-

nala.  

V další části autorka stručně shrnula omezující vliv války na bytovou vý-

stavbu ve městě a zhodnotila činnost městských institucí zabývajících se byto-

vou otázkou. Těsně po válce stavělo byty hlavně město, po polovině 20. let se 

do této činnosti zapojili více soukromníci.  

Velká - a v daných souvislostech zasloužená - pozornost je věnována tzv. 

Karanténě, bývalé vojenské nemocnici z války. Autorka zachytila různé souvis-

losti spojené s tímto nouzovým bydlením – vztah města k němu, sociální struk-

turu obyvatel, otázku neplatičů nájemného atd. Mimochodem – ojedinělé bu-

dovy bývalé Karantény stojí dodnes. 

Nedostatečná nabídka bytů v rychle se rozvíjejících Pardubicích měla za 

následek vznik řady bytových družstev. I jimi se autorka podrobně zabývá, za-

chytila důležité politické souvislosti a např. také zajímavý pohled „zvenku“ 

pražského stavitele Jindřicha Freiwalda.  

Práce je zakončena shrnujícím závěrem. 

 

Věcně velmi zajímavou studii bohužel narušuje řada věcných chyb a „pře-

klepů“. Autorka jako studentka vysoké školy by měla vědět, že mezi bakalář-

skou a diplomovou prací je rozdíl (pozn. 4). Jak mohla být Městská technická 

kancelář založena v r. 1890 na základě stavebního zákona z r. 1899 (s. 5)? Sku-

tečně údaj citovaný v pozn. 18 pochází ze Sbírky map a plánů SOkA Pardubice? 

Na s. 12 si tvrzení o bytové lichvě odporuje s následujícím údajem, že zákon na 

ochranu nájemníků činže přísně reguloval. Opravdu v r. 1914 byla v Rakousku – 

Uhersku užívána měna se zkratkou Kčs (s. 12)? Tato zkratka se neužívala ani 

v meziválečném období, jak je chybně uvedeno na jiném místě. Železniční pluk 



v Pardubicích neměl číslo 8, to patřilo místnímu jezdeckému pluku (s. 15). 

Častou, ovšem u historika nepřípustnou chybou je přejmenování náměstí, na 

němž stojí Masarykova kasárna. Jmenuje se Zborovské (podle bitvy u Zborova), 

ne Zborovského (s. 15). Jmenovaná kasárna nebyla odevzdána k užívání v roce 

1925 (s. 15), ale až o dva roky později, a to jen zčásti. Firma Telegrafia v mezi-

válečném období nesídlila v Pardubičkách u Zámečku (s. 27), ale naproti ne-

mocnici, kde její budovy dodnes pustnou.  

Řadu nedostatků vykazuje „historikova práce“. Citace zdrojů jsou často 

neúplné (pozn. 8, 12, 14, 18, 22, 23, 26, 37, 38, 51, 52 ...), chybí přinejmenším 

přesnější určení dokumentů a datace. Na několika místech chybí citace u čísel-

ných údajů. Odkaz na zdroj by měl být u každého citovaného textu, i když je 

rozdělen na více částí autorčiným komentářem. Poznámka 93 „Tamtéž“ nedává 

s ohledem na předcházející poznámku smysl. V pozn. 110 jsou neúplné citace.  

  Po jazykové stránce je práce v pořádku až na drobnosti, a to místy se vy-

skytující chyby v interpunkci a velkých písmenech.  

 

Celkové hodnocení je rozporné. Z hlediska obsahového práci považuji za 

velmi dobrou, logicky rozvrženou a přehledně, čtivě napsanou, pro dějiny Par-

dubic přínosnou. Výše uvedené nedostatky však její hodnotu poněkud snižují. 

 

Pardubice 31. března 2013 
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