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Úvod 

Jedním z dominantních rysů společenského a ekonomického vývoje československé 

společnosti po první světové válce byla bytová nouze. Válečná stagnace bytové výstavby 

spojená s chátráním bytového fondu kulminovala v poválečných letech rozsáhlou bytovou 

krizí. Na úrovni republiky byly proto přijaty dvě sady opatření. První směřovala do oblasti 

státní podpory pro bytovou výstavbu a budování tzv. nouzových bytů. Neblahým dopadem 

rozsáhlé finanční podpory ze strany státu však byl úpadek soukromé bytové výstavby. Druhá 

se týkala regulace vztahu mezi vlastníkem nemovitosti a nájemníkem – tzv. zákon o ochraně 

nájemníků značně omezil možnosti vypovědět nájemníka pro neplacení činže, reguloval výši 

nájemného a jednostranně zvýhodňoval nájemníka.1 Nadměrná ochrana nájemníka 

představovala vedle státní podpory další faktor vedoucí k úpadku soukromé bytové výstavby. 

Pro investory se v podstatě nevyplatilo stavět byty, protože v důsledku zákona na ochranu 

nájemníků byly nájmy extrémně podprůměrné a samotná stavba a pronájem po určitou dobu 

nerentabilní.  

V následujícím textu se budeme věnovat projevům bytové krize na příkladu 

východočeského města Pardubice. První část je zaměřena na okolnosti bytové krize v 

Pardubicích s přihlédnutím k místním specifikům, která rozsah bytové nouze značně 

prohloubila. Dále stať pojednává o projevech bytové krize a krocích, které město a další aktéři 

podnikli ke zmírnění krize. Pozornost je věnována genezi institucionální struktury města pro 

správu bytové otázky, budování nouzových bytů, hlavním lokalitám, ve kterých městské byty 

vznikaly a dalším nástrojům, jež mělo město k dispozici. Druhá část textu se věnuje fenoménu 

tzv. Karantény, ze které se stal klasický příklad sociálně vyloučené oblasti. Samotná 

Karanténa představuje rovněž jeden z hlavních nástrojů města ke zmírnění bytové nouze. 

Třetí část se věnuje bytovým družstvům, vznikajícím ať již ze státní, soukromé či firemní 

iniciativy.  

Bytová problematika je v prostředí české historiografie prozatím velmi opomíjeným 

tématem. Chybí nám jak studie obecného (celostátního), tak lokálního charakteru. Následující 

text je proto pokusem o sondu do projevu obecného fenoménu na lokální úrovni, což 

představuje dle našeho názoru jedinou cestu, jak prozatím nezpracované téma bytové 

problematiky uchopit. 

 

 

                                                           
1
 Zákon o ochraně nájemníků ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n. Zákon byl každý rok prodlužován s tím, že 

některá opatření na ochranu nájemníků byla postupně až do 30.  let omezována, což vyústilo v řadu novelizací. 
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Okolnosti bytové krize v Pardubicích 

Bezprostředně po první světové válce postihla Pardubice masivní bytová krize. 

Pardubice řešily bytovou otázku prakticky nepřetržitě až do roku 1945 a nelze tedy říci, že 

popřevratová bytová krize by byla ve 20. letech definitivně vyřešena či zcela zažehnána. 

Ostatně ještě roku 1927 místní list Východočeský republikán konstatoval: „Přesto toto úsilí 

(na poli poválečné výstavby bytů, pozn. autor) jak městské správy, tak i podnikatelů, 

soukromých bytová kalamita u nás stále trvá, a lze ji vysvětliti jedině přirozeným a 

soustavným rozvojem města Pardubic, které bez jakéhokoliv umělého zásahu nabývá rázu 

velkoměsta.“2 Příčin bytové krize bylo několik. Válka v obecné rovině zpomalila a 

v některých případech zcela zastavila stavební ruch (v Pardubicích bylo v té době rozestavěno 

několik činžovních domů místního stavitele Antonína Kratochvíla).3 Značná část mužské 

populace byla odvelena na frontu, ženy převzaly místa ve výrobě a omezené množství surovin 

se užívalo na stavební projekty budované státem. Pro město se stalo prioritou samotné přežití 

a zajištění přísunu potravin. 

V tomto kontextu je nutné přihlédnout k místní situaci. Monarchie v Pardubicích na 

počátku války vybudovala velkou C. a k. válečnou nemocnici, později zvanou Karanténa. 

Obrovský komplex byl schopen pojmout až 10 000 zraněných vojáků ze všech válečných 

front a další 3 000 příslušníků personálu. Nebudeme přehánět konstatováním, že stavba takto 

rozsáhlého komplexu (365 budov s vlastní železniční, logistickou, vojenskou, zdravotní, 

potravinářskou aj. infrastrukturou) naprosto vydrancovala suroviny, jinak potřebné pro 

stavební ruch (od cihel po dřevo, u Pardubic o 20 000 obyvatelích vyrostlo paralelní město 

pro 13 000 obyvatel), které se musely postupně dovážet z jiných regionů. Budování 

Karantény začalo na podzim roku 1914 a skončilo v létě 1915. V tomto období nebyla na 

městský úřad podána jediná žádost o udělení stavebního povolení.4 Karanténa rovněž 

zaměstnala všechny dostupné stavební dělníky (5000) a místní stavební a řemeslnické firmy. 

Radikální ochromení stavebního ruchu mělo již v době války za následek nepřiměřený růst 

činže a znatelnou nouzi o byty: „Jiný následek: nedostatek bytů, způsobivší ohromný vzestup 

                                                           
2 Východočeský republikán, 5. srpna 1927, s. 4. 
3 Stavba byla zastavena a domy zůstaly rozestavěny až do konce války. Viz: Státní okresní archiv Pardubice 
(dále jen SOkA Pardubice). Městská kronika 1895–1916, s. 303. 
4 Samostatné směry, 18. dubna 1915, s. 4. K problematice válečné nemocnice Karantény dnes již existuje 
poměrně rozsáhlá literatura, např. HUŇÁČEK, Miroslav: Válečná nemocnice Karanténa. AB – Zet Pardubicka, 
2007, 32 s; HORÁK, Petr: Vojenská karanténa v Pardubicích 1914–1918. Univerzita Pardubice, Pardubice 2009 
(rukopis bakalářské diplomové práce), 132 s; KOTYK, Jiří: Pardubická Karanténa (Pardubický deník Alice 
Masarykové). AB – Zet Pardubicka, 2001, 31 s. Z dobových prací jmenujme: PAROULEK, Josef: Barákové 
město c. a k. válečné nemocnice v Pardubicích. Pardubice 1917. 
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činže, pronajímání místností k bydlení se nehodících, v nichž se maří drahocenný nábytek a 

poslední zbytek zdraví!“5  

Další příčinou byl dynamický růst Pardubic. V druhé polovině 19. století prošly 

Pardubice naprosto bezprecedentním obdobím rozmachu, který kulminoval právě v období 

první republiky. Zásadní událostí bylo vybudování železnice Praha – Pardubice – Olomouc (a 

posléze železnice z Pardubic do Liberce), která z provinčního města charakteru historicky 

významnější vesnice dlouhodobě vytvořila přirozené centrum východních Čech. Po výstavbě 

železnice začala do Pardubic směřovat pozornost řady podnikatelů. Postupně zde byl založen 

lihovar, cukrovar, pivovar, Prokopova strojírna a slévárna, továrna na mlýnská kola Hübner a 

Opitz, strojírna Františka Dvořáka, rafinerie na výrobu minerálních olejů David Fanto 

(Paramo), později továrna na kávoviny atd. S nadsázkou lze říci, že od druhé poloviny 19. 

století začíná v Pardubicích zlatá éra, srovnatelná snad jen s pernštejnským obdobím. 

V polovině 19. století měly Pardubice zhruba 3 700 obyvatel a 440 domů, na přelomu století 

mělo město již necelých 17 000 obyvatel, v době výstavby Karantény dosáhlo zhruba 20 000, 

ve 20. a 30. letech postupně překročilo hranici 30 000 obyvatel a zvláště v období druhé 

republiky přesáhne počet obyvatel 35 000.  

Bytovou situaci rovněž neulehčil poválečný přísun firem a státních úřadů do Pardubic. 

Město se navíc zavázalo zajistit pro zaměstnance (zvláště úředníky) potřebné byty. Do města 

roku 1921 přesídlila pražská telekomunikační firma Telegrafie, Ředitelství pošt a telegrafů a 

rovněž řada dalších úřadů (celní úřad, okresní soud, finanční správa aj.). Vznikají i nové firmy 

se stovkami zaměstnanců (Explosia atd.).6 Na druhé straně měly Pardubice velmi dobrou 

pozici ze surovinového hlediska. V okolí například existovala řada cihelen, které byly na 

stavebním rozvoji města existenčně závislé (Čepí, Blato, Časy, Mikulovice, Sezemice, oblast 

Hrochova Týnce či Vysokého Mýta aj.). Město tak i ve 30. letech opakovaně odmítalo stavět 

z betonu právě s ohledem na zaměstnanost v cihelnách.7 

 

Bytová výstavba 

Pro město Pardubice se po válce stalo řešení bytové otázky okamžitou prioritou. Na 

úvod je třeba krátce představit hlavní instituce vzniklé pro řešení bytové otázky. Po návrhu 

městské rady vytvořilo městské zastupitelstvo v únoru 1919 bytovou komisi a bytový referát 

                                                           
5 Samostatné směry, 16. června 1918, s. 1.  
6 Zlaté období Pardubic, následující po stavbě železnice, bylo již popsáno na mnoha místech, například viz: 
BRONCOVÁ, Dagmar: Kniha o městě Pardubice. Praha, Milpo Media 1999, 238 s; BOROVEC, Petr: Historie 
a současnost podnikání na Pardubicku. Žehušice, Městské knihy 2007, 227 s; PALEČEK, Jiří: Pardubice ve 20. 
století. Pardubice, AB – Zet Pardubicka 2001, 28 s. 
7 Východočeský republikán, 1. května 1936, s. 5. 
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města. Oba orgány navrhovaly stavbu městských nouzových domů, vybíraly vhodné stavební 

parcely, komunikovaly se státem a stavebními firmami. Bytová komise byla součástí 

poválečného provizoria a každý vlastník domu měl povinnost komisi do tří dnů od uvolnění 

hlásit volný byt (dokonce i během krize za druhé republiky bude lhůta delší), který měl 

následně být ihned obsazen. Komise rovněž měla pravomoc dohlížet na úsporné využití 

bytových prostor (např. obsadit letní nevyužívané byty nebo prostory, s nimiž vlastník 

disponoval jako se skladišti a byty, které nebyly dostatečně kapacitně využity). Každá 

politická strana do bytové komise nominovala pět delegátů a její práci řídil člen zastupitelstva 

Rudolf Pačovský. S ohledem na vměšování se do soukromého majetku byla zvláště u 

vlastníků domů silně nepopulární.8 Zatímco bytová komise byla orgánem městského 

zastupitelstva, bytový referát byl orgánem městské rady a jejími členy radní Václav Jandík, 

František Vácha a Arnošt Kabeláč. Zmíněný František Vácha se po volbách do obecních 

zastupitelstev stal roku 1919 starostou města a za hlavní prioritu označil řešení bytové nouze a 

zlepšování podmínek bydlení v dělnických čtvrtích.9  

Bytová komise byla rozpuštěna roku 1922, stejně jako bytový referát, jak konstatoval 

list Východ: „Komisi dostalo se více projevů zneuznání od těch, kterým vyhověti nemohla, než 

uznání od těch, kterým vyhověti mohla.“10 Nově vzniká tzv. bytová kancelář města (někdy se 

v pramenech dále užívá termín referát), tedy orgán čistě úřednický, na rozdíl od jeho 

politického předchůdce. Tento orgán odpovídal za evidenci městských bytů, výběr nájmů a 

přidělování volných bytů zájemcům.11 V průběhu první republiky se sice s termínem bytová 

komise setkáváme i nadále, jde však o jednu z mnoha komisí městského zastupitelstva 

s mnohem menšími pravomocemi než komise z let 1919–1922. V čele 14 členné komise stál 

obvykle člen zastupitelstva s architektonickou či stavební praxí (zvláště místní stavitel Václav 

Otakar Medek). Dominantní postavení v komisi však měly nepřetržitě levicové strany 

(národní socialisté, sociální demokraté a komunisté). Díky osobě stavitele Medka byli 

v komisi zvláště ve 30. letech zastoupeni i fašisté (Národní obec fašistická). Pravicové strany 

do komise obvykle nominovaly vlastníky nemovitostí ve městě.12 Třetím orgánem vzniklým 

s cílem řešit bytovou krizi bylo tzv. Stavební družstvo, které mělo projektovat městské stavby 

a dohlížet na jejich realizaci. Jeho členy se stali přední pardubičtí stavitelé (Antonín 

Kratochvíl, Ferdinand Potůček, Karel Beran, Vendelín Dvořák a František Veselý). Krátce po 

                                                           
8 Východ, 30. září 1922, s. 2. Srovnej SOkA Pardubice, fond Archiv města Pardubice (dále jen AMPce), karton 
č. 181. 
9 Socialistický ruch, 3. července 1919, s. 3.  
10 Východ, 2. října 1922, s. 3. 
11 Tamtéž, 16. prosince 1922, s. 5. 
12 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 125. Bytová komise. 
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vzniku však bylo začleněno do Městské technické kanceláře (založené roku 1890 na základě 

stavebního zákona z roku 1899).13 

U Městské technické kanceláře se krátce zastavme, neboť byla vůdčím aktérem 

v oblasti bytové (ale i obecné) stavební zástavby organizované městem. Kancelář vedla 

evidenci obecního majetku (ve smyslu budov a pozemků), jeho stavu, odpovídala za prodej či 

nákup budov a pozemků. Hlavním úkolem kanceláře však bylo vytvářet plány městských 

staveb (případně byly zadány některému architektovi dle konkrétní situace), projektovat 

inženýrské sítě, mosty, podjezdy, provádět na těchto stavbách dozor a spravovat podniky 

spadající pod město (elektrárna, vodárna). V případě městských staveb pak byla kancelář 

odpovědná za zadání výběrových řízení, včetně sekundárních prací (řemeslnické, čalounické, 

malířské aj.). V čele kanceláře stál vrchní inženýr, zastupovaný inženýrem, a jeho nejbližší 

spolupracovníky tvořili stavitel, technický stavitel a hospodářský učedník, dále šlo spíše o 

administrativní síly.14 

 Hlavním nástrojem řešení bytové krize se stalo budování nouzových domů na základě 

zákona o podpoře stavebního ruchu.15 Díky zákonu stát přispíval na stavbu včetně nákupu 

materiálů (cihly, uhlí, cement, vápno, dřevo, železo aj.), zakoupení stavební parcely, 

vypracování projektu stavby, včetně mezd dělníků. Stát také garantoval, že ceny surovin se 

nebudou zvyšovat v průběhu stavby (např. v důsledku růstu cen či inflace). Domy postavené 

se státní podporou pak byly až na dobu padesáti let osvobozeny od činžovní daně a některých 

dalších poplatků. Do roku 1928 jich město vybudovalo celkem 25 v hodnotě za 26 744 000 

Kčs (poté byla stavební podpora ze strany státu postupně omezena).  

Z geografického hlediska bychom mohli nouzové městské byty rozdělit do dvou 

skupin. První byly budovány v blízkosti centra na začátku Bílého předměstí (Bubeníkovy 

sady, Štrossova ulice, Čechovo nábřeží, obecně pravý břeh řeky Chrudimky, případně na 

levém břehu Chrudimky). Druhou skupinu tvoří nouzové domy budované tzv. Na Skřivánku. 

Šlo o nejdynamičtěji se rozvíjející čtvrť Pardubic v meziválečné éře. Byla vystavěna kolem 

silnice vedoucí z centra na Chrudim. Jednotlivé domy se budovaly nejdříve podél silnice a 

poté v rámci sítě spletitých postranních ulic a vytvářely tak šachovnicový půdorys.16   

 

 
                                                           
13 V jejím čele od vzniku po rok 1922 stál Ing. Karel Kotten. Viz: SOkA Pardubice, Městská kronika 1917–
1933, s. 388–389. 
14 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 125. Městská technická kancelář. 
15

 Zákon o státní podpoře stavebního ruchu ze dne 23. května 1919 č. 281 Sb. z. a n. Zákon byl pravidelně 
novelizován a jeho platnost prodlužována. 
16 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 153. Městské činžovní domy.  
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Orientační plán města Pardubice z roku 1926 se zvýrazněnými názvy lokalit17 

 

Přímo v centru na Čechově nábřeží na pravém břehu Chrudimky dodnes stojí komplex 

nouzových domů vybudovaných v letech 1919–1924 v kubistickém stylu hradeckým 

architektem Oldřichem Liskou (čp. 515–520, 526–529). Samotnou stavbu prováděla firma 

Hořeňovský, vůdčí stavební firma města v době první republiky. Původně se do těchto domů 

měly nastěhovat rodiny z tzv. Karantény (což byla za první světové války vojenská 

nemocnice, po válce využívaná jako nouzové domy), ale v důsledku nárůstu počtu státních 

úřadů byly obsazeny převážně státními zaměstnanci a jejich rodinami (záznamy nejčastěji 

uvádí jako nájemníky učitele, státní úředníky, částečně také důstojníky a strojaře).18 Ačkoliv 

šlo o nouzové byty, lokalita byla velmi lukrativní, neboť se nacházela u řeky, v blízkosti 

Bubeníkových sadů, tedy jediného místa s městskou zelení. Lokalita byla od centra vzdálena 

pár minut chůze přes most (za první republiky byl navíc vybudován most betonový, dnes 

Prokopův most). Pouze o několik metrů dále vzniklo šest nouzových činžovních domů „U 

Štiky“ (nedaleko dnešního katastrálního úřadu). Postaveny byly v letech 1919–1920. Rovněž 

v této lokalitě dalo město vystavět v letech 1923–1924 také Dům Charlotty Masarykové (Dům 

sociální péče, původně tento název neměl nést, ale dostal jej na počest Masarykovy manželky 

po jejím úmrtí). Šlo o činžovní dům pro chudé, který byl navíc kombinován s jeslemi o deseti 

                                                           
17 SOkA Pardubice, Sbírka map a plánů. 
18 Tamtéž, karton č. 555. 
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bytových jednotkách. Matky z dělnických rodin si zpravidla nemohly dovolit zůstat s malým 

dítětem doma. Za menší poplatek (pro nemajetné zcela zdarma) poskytovaly zdejší jesle 

hlídání a péči o děti, včetně mléčné kuchyně pro kojence, prádelny, jídelny a místnosti pro 

nemocné děti (aby bylo umožněno pracovat i v době nemoci dítěte). Značnou výhodou bylo 

umístění jeslí přímo v přízemí nouzového činžovního domu.19  

V letech 1921–1924 bylo postupně vybudováno sedm činžovních domů v blízkosti 

městského parku (čp. 526–529, 554–556). Na levém břehu Chrudimky (Na Olšinkách, dnes u 

sokolovny) vzniklo v letech 1920–1921 osm nouzových domů (čp. 967–974) určených pro 

zaměstnance železnice a státní úředníky. Obecní domy Na Skřivánku se budovaly až později 

(po zastavení volných parcel v blízkosti centra), ale zvláště od 30. let představují hlavní 

lokalitu pro výstavbu městských bytů (celkem zde bylo postaveno osm městských činžáků 

s nouzovými byty). Stavba prvního městského činžovního domu začala v lednu 1925 a do 

počátku 30. let stálo Na Skřivánku již pět městských domů (v ulici Železničního pluku, 

v Žižkově ulici a v Češkově ulici, ve 20. letech třípatrové, ve 30. letech obvykle čtyřpatrové 

budovy).  

Posledním místem byla tzv. Familie, bašta sociální demokracie. Jednalo se o 

samostatnou obec s původním názvem Vystrkov (dnes Slovany, blízko sídliště Dubina), kde 

město vybudovalo 12 nouzových dělnických domů. Šlo o malé rodinné domy o dvou 

obytných místnostech a zahrádce. Z hlediska zastoupení a významu předchozích dvou lokalit 

však šlo o marginálii (ovšem pouze z pohledu města, jinak zde byla rozvíjející se dělnická 

kolonie složená z jedno- a dvojdomů).20 V případě zmíněných domů ve Familii si je postupně 

obyvatelé odkupovali. Již na stavbu samotnou každý z nich musel přispět 5 300 Kčs 

(splatných při nastěhování) a poté městu platit postupně klesající činži jako jistý druh 

hypotéky (88 Kčs měsíčně).21 

Doposud jsme se zabývali domy, které stavělo město jako orgán samosprávy. 

Paralelně, avšak v menší míře, byly budovány i činžovní domy v gesci státní správy. Oproti 

městským bytům o jejich obsazení rozhodovaly úřady v Praze (později zemská politická 

správa) na základě doporučení správce státních domů v Pardubicích. Na začátku 20. let 

vybudovalo Ministerstvo pošt a telegrafů pro zaměstnance Ředitelství pošt a telegrafů státní 

obytný dům na Štefánikově ulici. Dva státní domy stály také na Nerudově ulici a jeden na 

                                                           
19 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 147. Rozhodnutí městského zastupitelstva ze dne 30. srpna 1923. 
20 Východočeský obzor, 23. února 1932, s. 7. 
21 Východočeský republikán, 21. dubna 1939, s. 6. 
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Palackého třídě. Vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě byla většina úředníků nucena hledat 

si byty jak v soukromých, tak městských činžácích.22 

Díky zákonu o podpoře stavebního ruchu mohlo město získat dotaci až ve výši 85 % 

stavebních nákladů (ze strany Ministerstva sociální péče či Ministerstva veřejných prací), 

případně státem garantovanou půjčku u některého finančního domu. V určitých specifických 

případech přispívala i jiná ministerstva (např. u železničních zaměstnanců Ministerstvo 

železnic). Město tak obvykle potřebovalo okamžitě složit pouze malou část celkových 

nákladů (15 – 20 %), přičemž i v případě, že 85 % dal stát, si město obvykle ze zbývajících 15 

% až 10 % vypůjčilo od některé banky (nejčastěji M ěstské spořitelny, Občanské záložny a 

Anglobanky).23 Pardubice však ve 20. letech vyčerpaly hypoteční možnosti místních 

finančních domů a začaly si půjčovat od bank po celé republice. V důsledku hospodářské 

krize 30. let a zhoršené platební schopnosti města pak např. milionový úvěr u Městské 

spořitelny v Pacově skončil vleklým soudním sporem, stejně jako půlmilionový úvěr od 

Rolnické záložny ve Velvarech.24 Na straně druhé šlo o byty nouzové, kde velikost nesměla 

přesáhnout 40 metrů čtverečních celkové plochy (užitná plocha byla navíc ještě menší) a byty 

měly většinou kuchyň s příslušenstvím a jednu místnost. Z hlediska výšky šlo obvykle o 

domy tříposchoďové. Masivní bytová výstavba samozřejmě zasáhla obecní rozpočet, který 

byl neustále ve schodku, ten se město pokoušelo sanovat navyšováním obecních přirážek 

k jednotlivým daním (např. přirážka k pozemkové dani byla roku 1921 zvýšena o 900 %, 

k činžovní dani o 89 %).25 

Stavební zakázky si nejčastěji rozdělovaly firmy Hořeňovský, Kratochvíl a také 

stavitel Josef Skřivánek, který byl současně vlastníkem řady činžovních domů Na Skřivánku 

(ačkoliv by se tak mohlo jevit, zmíněná čtvrť se nejmenuje dle něho). Jen v ulici Teplého 

pronajímal osm domů o kapacitě 34 bytů (čp. 1628, 1535, 1654, 1589, 1621, 1672, 1673, 

1653).26 Vzhledem k bytové krizi a dominanci levice v Pardubicích město pravidelně ve 20. 

letech agitovalo u vlády za prodlužování zákona o podpoře stavebního ruchu alespoň na malé 

nouzové byty, které městu dělnického charakteru vyhovovaly nejvíce.  

Přesto od poloviny 20. let stavba zpomaluje, město se soustředí na budování sítí 

(vodovod, elektřina, kanalizace, dlažby) a v bytové oblasti spíše prodává obecní parcely 

soukromým stavitelům s tím, že na dané parcele vybudují soukromý činžovní dům. Druhá 

                                                           
22 SOkA Pardubice, fond Okresní úřad Pardubice, karton č. 254. 
23 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 153. Budovy. 
24 Tamtéž, karton č. 182. Půjčka od Rolnické záložny ve Velvarech a půjčka od Městské spořitelny v Pacově. 
25 SOkA Pardubice. Městská kronika 1917 – 1933, s. 438. 
26 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 592. 
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polovina 20. let je tak převážně obdobím soukromé výstavby. Ta probíhá nejintenzivněji 

právě Na Skřivánku a v Jesničánkách (původně samostatná obec za Skřivánkem u silnice na 

Chrudim, ve 20. letech díky rozvoji Skřivánku postupně splynula s městem). Třípatrové 

činžovní domy zde budoval zvláště Josef Skřivánek a Ferdinand Potůček (Potůček byl rovněž 

členem ředitelství Občanské záložny a akciové rady pivovaru).27 Jak ale bylo uvedeno výše, 

ani pokles aktivity města neznamenal vyřešení bytové krize. Roku 1925 bylo bez řádného 

bydlení 508 rodin a ještě roku 1927 evidovala bytová kancelář celkem 250 rodin, které žádaly 

o přidělení bytu (což mohlo být celkem kolem 1 000 osob).28 Většina žádostí navíc ležela 

v bytové kanceláři již několik let. Pro ilustraci lze citovat komentář úředníka bytové kanceláře 

k jedné konkrétní žádosti: „Jmenovaný má již tři roky podanou žádost u zdejší bytové správy 

o přidělení bytu a dodnes byt neobdržel, takže jest úplně bez bytu, neboť nemůže být ani 

soukromě nálezti, vzhledem ku panující bytové nouzi a vzhledem k obrovským nájmům, kteří 

zdejší stavitelé v nových domech za pronájem požadují.“ 29 Bytová krize postihovala hlavně 

mladé rodiny: „Jsem ženat půl 3. roku, spím u rodičů své ženy, je nás 7 osob na prostoře 12 

metrů čtverečních.“ Případně jiná žádost: „Jsem ženat dvě léta, každý spí u svých rodičů.“ 30 

Bytovou krizí se však nerozuměl pouze nedostatek bytů, ale i zdravotní a hygienické 

podmínky ve stávajících bytech. Jak bude dále ukázáno, např. v Karanténě bydlelo ve čtyřech 

pokojích i 40 nájemníků. Sociální zařízení přitom bylo i v těchto případech společné pro 

několik bytů na chodbě domu. 

Bytová krize a z ní plynoucí frustrace velké části obyvatelstva vedla i k tomu, že se 

rozšířily zvěsti o nutnosti dávat úředníkům bytové kanceláře úplatky, přičemž snahu pořídit si 

takto byt zkoušelo vícero občanů a někteří se díky svým údajným kontaktům na bytovou 

kancelář obohatili, aniž by byt ve skutečnosti pro žadatele získali. Všechna obvinění z braní 

úplatku v bytové kanceláři se však ukázala jako smyšlená, resp. žádné nebylo potvrzeno.31 Na 

zvláštní poměry v bytové kanceláři upozorňoval i místní list Východ, který v článku 

s ironickým podtitulem „Bylo jednou jedno město a v tom městě byla ohromná nouze o byty. A 

tak byla zvolená bytová komise, aby o nešťastníky, kteří jsou bez přístřeší, se starala“ tvrdil, 

že bez známých či rodinných příslušníků nemá žadatel šanci na získání městského bytu.32 

Obdobně Východočeský republikán často kritizoval neschopnost kanceláře, pokud jde o 

                                                           
27 Východ, 4. října 1930, s. 4. 
28 Tamtéž, 31. května 1924, s. 5. 
29 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 153. Žádost Antonína Nováka o přidělení bytu ze dne 8. prosince 
1926. 
30 Východ, 22. února 1930, s. 2–3. 
31 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 154. Záležitost Františka Kvasničky ze 4. prosince 1929. 
32 Východ, 4. prosince 1920, s. 3. 
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rozdělování bytů: „Je tu bytová krise větší než kde jinde, což je přirozené při stálém vzrůstu 

města. Bytovými referenty jsou tu střídavě příslušníci socialistických stran, ale bytová krise se 

neřeší se zřetelem na potřeby vrstev sociálně slabších, ale čistě po způsobu sledovaném 

určitou osobou nebo určitou klikou.“ List obvinil socialisty z toho, že ač jsou bytovými 

referenty a neustále apelují na bydlení pro chudé, staví město hlavně byty o čtyřech a více 

pokojích, tedy byty luxusní. Článek zřejmě narážel na to, že město vlastnilo také obecní dům 

za městským divadlem, kde byly skutečně luxusní byty pro vysoké úředníky (bydlel zde např. 

ředitel Městského pohřebního ústavu). Šlo však o výjimku, neboť o jiných takto velkých 

bytech nejsou doklady „Kdyby podobně postupovala tzv. buržoasní vláda radnice, zasloužilo 

by to výtku. Dvojnásobnou výtku pak to zaslouží, když takovýmto způsobem řeší bytovou krisi 

vláda socialistická.“33 Téma korupce opětovně otevřel list Východ při zakončení nouzových 

bytů za řekou Chrudimkou: „Obáváme se, že městská správa má již přesný seznam nových 

nájemníků a že ani tentokráte nedostane se ubytování mnohým, kteří odevzdaně již několik 

roků jsou krmeni sliby bytové správy. Varujeme zavčas, abychom nemusili poukazovati na 

případy, které pro město by nebyly žádnou ctí.“34 Jak ale bylo uvedeno výše, neproběhlo 

žádné vyšetřování a zůstalo pouze u mediálních přestřelek. Bytové krize využívali i lidé bez 

stavebního či architektonického vzdělání, kteří nabízeli projektování či výstavbu domů a před 

jméno uváděli různé tituly a přídomky. Chtěli tak profitovat z obrovské poptávky po bytech a 

domech. Proti takovým psal často kritické články do místních novin vůdčí pardubický 

architekt Karel Řepa.35 

Následující tabulka ukazuje počet postavených domů a počet bytů. Zahrnuje však jak 

městské projekty, tak stavby soukromé, o kterých jsou bohužel pouze kusé informace. 

Dodejme, že roku 1918 byly postaveny pouze tři domy.36 

Rok Domů Bytů 
1919 14 189 
1920 35 248 
1921 54 164 
1922 64 313 
1923 129 332 
1924 155 374 
1925 95 229 
1926 132 206 
1927 137 291 

                                                           
33 Východočeský republikán, 1922, č. 44, s. 5. 
34 Východ, 27. srpna 1921, s. 2. 
35 Tamtéž, 21. října 1932, s. 4. 
36 Čísla se mírně liší dle zdroje, např. SOkA Pardubice, Městská kronika 1917–1933, s. 575. Východ, 16. února 
1924, s. 4. Východočeský republikán, 1933, č. 50, s. 6. 
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Celkem 715 2346 
 
Dalším nástrojem boje proti bytové krizi byla strategie prodeje pozemků. Můžeme se 

s ní setkat již v první polovině 20. let, ale častější je až od druhé poloviny 20. let, kdy stavební 

aktivita města polevuje. Pokud procházíme případy prodeje městského pozemku 

soukromníkům, prakticky vždy se setkáme se stejnou šablonou. Město pozemek prodá, často 

za velmi výhodnou cenu, ale ve smlouvě je přímo uvedeno, že na daném pozemku musí 

vzniknout činžovní dům (zpravidla je určen i počet pater a další specifikace). Ke smlouvě 

byla i závazná časová lhůta, do kdy musí být stavba hotova, a to obvykle v rozmezí 1–3 let. 

V opačném případě by pozemek připadl obci a majiteli by byla vyplacena pouze část kupní 

ceny. Tato strategie se týkala hlavně oblasti Na Skřivánku (zvláště pozemků u silnice, tedy na 

tehdejší Rašínově třídě, dnes ulice Jana Palacha).37 V některých případech dokonce musel 

žadatel o pozemek před podpisem samotné smlouvy předložit Městské technické kanceláři 

stavební plán domu a získat od ní předběžné stavební povolení, na základě kterého pak město 

svolilo k prodeji pozemku. Činžovní domy vzniklé z těchto podmíněných prodejů pozemků 

byly obvykle určeny pro střední třídu. Třípatrový dům měl např. šest bytových jednotek o 

dvou až třech místnostech.  

Častou kombinací byl tzv. obchodně–činžovní dům (zvláště například na Rašínově 

třídě), kdy si obchodníci pronajímali byt a v přízemí činžovního domu i krámek či jiný 

prostor, kde podnikali. Městská správa těmito prodeji sledovala nejen cíl zmírnit bytovou 

nouzi, ale i řešit nezaměstnanost stavebních dělníků: „Provedením stavby přispějeme alespoň 

poněkud ke zmírnění bytové nouze zde panující. Vzhledem pak ku veliké nezaměstnanosti 

dělnictva stavebního přispějeme tak provedením stavby i zájmu všeobecnému.“38 Význam, 

který měly pro město tyto podmíněné prodeje pozemků, je znatelný i z toho, že úřední proces 

byl od podání žádosti o koupi pozemku po podpis smlouvy a udělení stavebního povolení 

často záležitostí pouze několika týdnů. V menší míře prodávalo město parcely i na stavbu 

rodinných domů, v takovém případě byla lhůta na dokončení stavby delší (obvykle 3 roky). 

To se týkalo hlavně Jesničánek. Vedle prodeje pozemků pro bytovou výstavbu město 

v některých případech i darovalo stavební parcely, a to zvláště na Náměstí československých 

legií pro byty, určené železničním zaměstnancům, placené Ministerstvem železnic, a poté pro 

různá stavební a bytová družstva dělníků (např. v Pernerově ulici, Žitné ulici, na Valše, na 

Psinku aj.).39 

                                                           
37 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 168.  
38 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 167. 
39 Tamtéž. 
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Z důvodu bytové nouze nebyl v Pardubicích až do konce roku 1923 zbourán jediný 

dům. Nouze se rovněž řešila využíváním prostor, které nebyly primárně určeny pro bydlení. 

Takový osud potkal např. budovu okresního sirotčince, několik škol, prádelny, sklepy, půdy a 

jezdecké kasárny. Roku 1921 město koupilo od vojenské správy deset stájí, které rovněž 

upravilo pro nouzové bydlení.40 Tyto provizorní místa pro ubytování okomentoval místní list 

Východ následovně: „Můžeme-li vůbec mluviti o místnostech, které jsou výsměchem všem 

zdravotním i bezpečnostním předpisům, jako o příbytcích.“41 Na jiném místě je bytová situace 

města charakterizována následovně: „Lidé bydlí v děrách a norách, jež nelze nazvati 

bytem.“42 Městská rada musela také řešit případy, kdy byly byty krátce před dokončením 

obsazeny násilně lidmi, kteří na byt čekali. Policie poté musela nechtěné nájemníky z bytů 

vyhánět.43 Město rovněž vyvlastnilo stavební parcely v centru, na kterých vlastník nebyl 

ochoten postavit dům: „Vyskytla se zde tohoto roku stejně jako v Praze nouze o byty. Mnozí 

spekulanti skoupili výhodné stavební parcely, aby uložili tak přebytečné kapitály, někteří i pět 

stavebních míst, ač měli vlastní domy. Město muselo se postarati o vyvlastnění, aby mohlo 

použíti parcel k stavbě.“ 44  

Zvláštní ochrany se dostalo nájemníkům na úkor vlastníků domů. Již v době války byl 

zmražen růst nájemného a o možném zvýšení mohl rozhodnout pouze okresní úřad. Záhy po 

převratu podali rovněž představitelé Národního výboru v Pardubicích do Prahy návrh na 

ochranu nájemníků před lichvou, která byla zvláště v pardubickém kontextu častá: „V témž 

množily se zde stížnosti na bytovou lichvu. Někteří majetníci domů zvyšovali nad míru 

nájemné.“45 Po válce přijatý zákon na ochranu nájemníků v podstatě znemožnil vystěhovat 

neplatícího nájemníka (díky ochranné lhůtě a povinnosti zajistit náhradní bydlení). Výše činže 

byla přísně regulovaná. V případě soudních sporů platil náklady vlastník domu, který se 

svými byty v praxi nemohl svobodně nakládat či si vybrat nájemníky dle libosti. Výše 

uvedený masivní stavební ruch vedl k tomu, že cena cihel se oproti předválečné situaci 

zvýšila devítinásobně. Svůj podíl na tom měla též inflace (například 1000 cihel roku 1914 

stálo 26 Kčs, po válce kolem 235 Kč). Cihly se kvůli vysoké poptávce dovážely až z Ústí nad 

Orlicí, přestože v okolí města bylo cihláren dostatek.46 

                                                           
40 Socialistický ruch, 3. července 1919, s. 2. 
41 Východ, 29. ledna 1921, s. 1. 
42 Tamtéž, 22. ledna 1932, s. 6. 
43 Tamtéž, 27. srpna 1921, s. 2. 
44 SOkA Pardubice. Městská kronika 1917–1933, s. 413. 
45 Tamtéž, s. 386. 
46 Východočeský republikán, 1. května 1936, s. 5. 
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Největší zásluhy za boj proti bytové krizi si pravidelně připisoval tisk sociální 

demokracie, který před každými volbami přinášel bilanci postavených nouzových domů a de 

facto si je přivlastňoval. To vyplývalo jednak z dominantního postavení sociálních demokratů 

ve městě, které bylo povahou dělnicko-průmyslové, a také z toho, že dvěma hlavními tématy 

socialistů bylo zásobování dělníků a právě bytová otázka. Letáky sociálních demokratů tak 

nesly velké nápisy typu: „Za režimu sociálně demokratického nastal nebývalý stavební ruch. 

Obec darovala družstvům místa na stavby nebo jim přispěla na stavební místa, aby tak 

podnítila stavební ruch. Za sociální demokracii mluví práce a činy.“ 47 Na straně druhé došlo 

k hlavní bytové výstavbě právě v době úřadování starosty Františka Váchy za sociální 

demokracii a Vojtěcha Znojemského za národní socialisty. Pardubické levici však nescházela 

jistá dávka demagogie. Na jedné straně byly levicové strany dominantní silou města, na straně 

druhé zvláště v době hospodářské krize 30. let útočily na bytový referát, vedený národním 

demokratem radním Josefem Černohousem, s výtkou, že bere lidem střechu nad hlavou a sám 

„si z toho přece nic nedělá“ .48 Paradoxní však je, že kritizovanou vlnu vystěhování (týkala se 

Karantény) schválilo zastupitelstvo jako celek. Politický rozměr bytové otázky pak nebyl jen 

součástí stranických sporů v rámci Pardubic - Královehradecký tisk si v duchu tradičního 

soupeření těchto dvou východočeských měst stěžoval, že Pardubice dostávají díky bytové 

výstavbě mnohem více státních financí než Hradec Králové, kde bytová nouze nebyla tak 

silně pociťována.49 

 

Karanténa 

Šanci jak částečně řešit akutní bytovou nouzi představovala Karanténa. Komplex byl 

původně budován s úmyslem nemocnici po krátké a vítězné válce rychle zbořit (proto byla 

většina baráků postavena ze dřeva a rychle, často na úkor kvality).50 Zajímavé je sledovat 

původní úmysly města s danou lokalitou. Ve válečných letech si město od Karantény 

slibovalo lukrativní stavební parcely. Dřevené baráky hodlalo po válce zbourat a využít toho, 

že jsou v lokalitě vybudovány veškeré potřebné sítě (vodovod, elektřina, železnice) a je tedy 

možné je prodat jako lukrativní stavební parcely. Město si dokonce vybudování sítí vymohlo 

jako podmínku pro stavbu nemocnice. V závěru války pak vedení města změnilo názor a 

diskutovalo o možnosti využít zdejší domy jako materiál pro stavbu nouzových domů (tedy je 
                                                           
47

 Východ, 23. listopadu 1934, s. 2. 
48 Tamtéž. 
49 LENDEROVÁ, Milena – JIRÁNEK, Tomáš: Hradec Králové – Pardubice (Rivalita ve východních Čechách). 
Východočeský sborník historický, 5, 1996, s. 250. 
50 V práci je užit termín „barák“, což vypovídá o jeho stavu v porovnání s domy.  Některé odhady hovoří o 
životnosti baráků v rozmezí 5–6 let. 
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rozebrat a využít jako stavební materiál, kterého se v důsledku války nedostávalo). V tomto 

duchu intervenoval na sklonku války jménem Pardubic u rakouského ministerstva války 

poslanec říšské rady František Udržal (vazby na město měl díky tomu, že hospodařil na statku 

v Dolní Rovni u Holic).51 Jiné zdroje naopak hovoří o tom, že město zvažovalo vybudovat na 

místě Karantény nikoliv domy s byty, ale průmyslovou zónu.52 Po válce však Karanténa 

připadla vojenské správě a vzhledem k akutní nouzi o byty a nedostatku financí zastupitelstvo 

rozhodlo o tom, že místo zbourání budou dřevěné domky přebudovány (většinou se dřevem 

přehradily velké místnosti pro nemocné a vznikly malé bytové buňky, obvykle o jedné, 

maximálně dvou místnostech) a budou zde nouzové byty pro nejnižší sociální vrstvy, 

zpravidla neplatící nájem.  

Není zcela jasné, kdo přišel s nápadem využít Karanténu přímo k bydlení. 

Pravděpodobně však tento návrh zazněl v únoru 1919 na bouřlivé schůzi dělnictva sociální 

demokracie v Dělnickém domě. Zástupci městské rady a zastupitelstva na jednání byli 

přítomni a vzhledem k jeho bouřlivému průběhu (město se potýkalo nejen s bytovou, ale i 

obecnou zásobovací krizí) navrhli převzít od vojenské správy prvních 12 nemocničních 

baráků. S touto myšlenkou zřejmě přišel městský radní Karel Horlivý.53 Do Karantény se 

vedle chudých a nemajetných stahovali také bezdomovci, zloději a další problémoví občané, 

rovněž zde byla rozvinuta prostituce a černý obchod: „…odtud jsou všichni ti drobní zloději 

uhlí, zde se v každé chvíli něco stane a musí se zakročovat.“54 Zvláště obyvatelé Na 

Skřivánku (čtvrť sousedící s Karanténou) si často stěžovali na drobné krádeže. V souvislosti 

s poplatky za hlídací psy si lze také povšimnout, že největší koncentraci hlídacích psů měly 

právě městské části, které sousedily s Karanténou.55 Druhou skupinu obyvatel Karantény 

tvořily rodiny čekající na přidělení bytu. Takové čekání na byt, jak bylo výše uvedeno, se 

však protáhlo i na několik let. Město preferovalo při přidělování bytů státní úředníky. 

Například nouzové činžovní domy na Čechově nábřeží byly původně slíbeny právě vybraným 

rodinám v Karanténě, ale nakonec se do nich nastěhovali státní úředníci nově přesunutých 

úřadů (železniční zaměstnanci a jejich rodiny).56 Rodiny, které v Karanténě byly provizorně 

umístěny po roce 1918, často dostaly byt až o deset i více let později. Například roku 1927 byl 

postaven činžovní obecní dům v Teplého ulici Na Skřivánku a ze 48 nastěhovaných rodin 

                                                           
51 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 123. 
52 Tamtéž, karton č. 151. 
53 SOkA Pardubice. Městská kronika 1917–1933, s. 404. 
54 Východočeský republikán, 5. srpna 1932, s. 3, srovnej např. Východočeský republikán, 27. února 1925, s. 1. 
55 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 296. 
56 Osvěta lidu, 26. dubna 1919, nestr. 
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tvořili čekatelé z Karantény celých 23 rodin.57 Rodiny – čekatelé přitom často měly umístěn 

svůj nábytek a další majetek ve skladech či u známých (obvykle i několik let), protože 

v nouzových bytech v Karanténě nebylo potřebné místo, případně umístění bytového 

vybavení nevyhovovaly hygienické podmínky. Třetí složku obyvatelstva Karantény tvořili 

vojáci, zvláště příslušníci osmého železničního pluku, který byl do Pardubic přemístěn roku 

1919 z Lysé nad Labem. Původně zde měli být pouze krátkodobě, ale stavba kasáren (budoucí 

Masarykovy kasárny, vybudované na Zborovského náměstí) trvala až do roku 1925 a jiné 

byty volné nebyly. Pro vojáky bylo vojenskou správou upraveno 25 baráků k provizornímu 

bydlení. V Karanténě bydleli v důsledku nouze i důstojníci a jejich rodiny. Levicové strany, 

především KSČ, navíc i tak kritizovaly stavbu kasáren s tím, že by se měly peníze užít na 

budování bytů pro chudé.58 Druhou skupinu v rámci armády tvořili vojenští gážisté, pro které 

se budovaly činžovní domy v centru města na Náměstí čsl. Legií a rovněž museli bydlet i 

s rodinami v Karanténě. O katastrofálních podmínkách ubytování vojáků v Karanténě jednal i 

prezident T. G. Masaryk při návštěvě města na podzim 1922.59 

První skupina baráků byla zakoupena roku 1919 (18 baráků). Převod do vlastnictví 

města často zdržel odsun nemocných vojáků, kteří v barákové nemocnici byli přítomni i řadu 

měsíců po válce. Tito pacienti totiž nemohli být přesunuti do městské (okresní) nemocnice 

v Pardubičkách (Bílé předměstí), protože zdejší prostory využívali kvůli bytové krizi k 

bydlení úředníci Ředitelství pošt a telegrafů, kteří zde byli až do léta 1923 (poté krátkodobě 

umístěni rovněž v Karanténě, navzdory slibu města z roku 1919, že pro ně ihned postaví 

byty). Až následujícího roku se pro poštovní zaměstnance dobudovaly tři činžovní domy na 

Jindřišské ulici (dnes okolí Karloviny). Téhož roku (1919) město uzavřelo s vojenskou 

správou dohodu o pronájmu dalších sedmi baráků. Roční nájemné jednoho baráku 

představovalo částku zhruba 1 500 Kčs, které město platilo armádě. K tomu však muselo 

hradit energie, stavební úpravy a nutné opravy. Samotné baráky měly však hodnotu značně 

nízkou (armáda např. prodala roku 1926 šest baráků soukromníkovi za pouhých 30 000 Kčs, 

jeden tedy za 5 000 Kčs, což se rovnalo zhruba třem letům placení nájemného). Zde je ale 

třeba uvést, že kupní ceny baráku se často lišily dle jeho technického stavu. Ten se však ve 

20. letech rapidně zhoršoval. Pro město bylo tedy mnohem výhodnější baráky od armády 

koupit. Každý rok rovněž vyčlenilo zastupitelstvo finance pro úpravu baráků na byty. Roku 

1919 tak bylo upraveno k provizornímu bydlení šest baráků o 72 bytech, roku 1920 vzniklo 

                                                           
57 Bratrství, 17. března 1927, nestr. 
58 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 496. 
59 Východ, 30. září 1922, s. 2. 
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úpravou dalších 80 bytů, roku 1921 pak 72 bytů, roku 1922 dalších 48. Ke konci 20. let se 

sice setkáme s poklesem (např. roku 1927 pouze 12 bytů), ale v důsledku hospodářské krize 

opět počet vytvořených bytů v Karanténě stoupá. Roli však hrál i fakt, že některé baráky se 

musely kvůli nevyhovujícímu technickému stavu zbourat a být nově upraveny baráky jiné 

(vzhledem k 365 barákům původní nemocnice byla zásoba v takových případech poměrně 

hojná).60  

Do sporu kvůli barákům se dostalo město s Ministerstvem národní obrany z důvodu 

pronájmu zmíněných šesti domů (jeden mezitím shořel) v letech 1926–1927. Z výše 

uvedeného je patrné, že městu se vyplatilo baráky odkoupit, ale pro armádu bylo finančně 

výhodnější je pronajímat. Vzhledem k vysokým nákladům na přestavbu baráků a obecně 

stavbě nouzových domů dlužilo město k roku 1926 již 60 000 Kč (ve skutečnosti město 

nájemné ani jednou armádě nezaplatilo). Ministerstvo tak ve snaze získat alespoň nějaké 

peníze nakonec souhlasilo s odprodejem. Město si však zakoupení baráků představovalo tak, 

že zaplatí dlužné nájemné a baráky jim automaticky připadnou. V interním dokumentu 

městského úřadu se otevřeně píše: „To jest právě choulostivý bod celé věci, poněvadž právě 

asi zaplacením obnosu nájemného má býti zároveň vyrovnána kupní cena za baráky.“61 

Druhou variantou bylo zaplatit kupní cenu, ale již nehradit dlužné nájemné: „Záležitost je 

třeba urychliti dříve, než by se vojenský erár domáhal zaplacené dlužného nájmu.“62 

Ministerstvo nejdříve obvinilo Pardubice ze snahy vyhnout se placení dluhů, po osobní 

intervenci pardubických radních však uznalo stav, ve kterém se baráky nacházejí. Město 

následně uhradilo pouze 50 000 z dlužné částky a baráky získalo prakticky zdarma. 

Technický stav zbývajících baráků v Karanténě poté vedl ministerstvo k tomu, že po krátkém 

jednání roku 1929 odprodalo za 60 000 Kčs i zbývajících 19 baráků. Vedle města zdejší 

baráky využívali k bytovým účelům okrajově také soukromníci. Helena Kostelecká koupila 

čtyři baráky a po úpravě je pronajímala městské chudině, obdobným způsobem zužitkovali 

dva baráky po úpravě František a Anna Raisovi. Čtyři baráky koupil také Spolek pro 

zvyšování lidového blahobytu, o kterém bude řeč na jiném místě.63 

Problémem bydlení v Karanténě byl fakt, že zdejší baráky již na konci války 

dosluhovaly. Dřevěné stěny byly velmi úzké, bez potřebné izolace a v zimě prakticky 

nevytopitelné. Dřevěná konstrukce pak byla náchylná k častým požárům, ke kterým zde 

                                                           
60 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 153. 
61 Tamtéž. Městský úřad, 17. února 1927. 
62 Tamtéž. Městský úřad, 28. dubna 1925. 
63 Tamtéž, karton č. 153. 
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skutečně nadprůměrně docházelo.64 Domy neměly až do konce 30. let vlastní hydranty a 

zdejší provizorní hasičský sbor měl pouze základní vybavení, na které muselo město vyhlásit 

veřejnou sbírku (sekery, blůzy, přilbice, hadice, háky).65 Město navíc v případech vyhoření 

muselo platit další nouzové bydlení, protože chudé rodiny zpravidla neměly peníze na vyšší 

činže, požadované v činžovních domech ve městě. Na straně druhé fungovaly pravidelné 

požáry v Karanténě jako přirozený nástroj pomalé likvidace kolonie: „Oheň strávil již mnoho 

baráků a každé chvíle nějaký barák lehne popelem.“66 Zatímco v létě byly časté požáry 

(výjimkou však nebyly ani zimní období, kdy si lidé chtěli různými způsoby přitopit), v zimě 

byl samotný pobyt v Karanténě ohrožením zdraví, jak psal list Východ: „Přežít zimu v těchto 

barácích je i pro zdravého člověka utrpením.“67  

Samotní obyvatelé se k ubytování nízké úrovně nechovali příliš ohleduplně. Pokud 

někdo byt opustil, stal se obvykle již dále nepoužitelným a téměř vždy byl zamořen štěnicemi. 

Karanténu navíc město muselo dotovat, protože ačkoliv byly nájmy extrémně nízké, i tak 

většina obyvatel neplatila. Město to tolerovalo, neboť nemělo nájemníky kam vystěhovat. 

Neblahou pověst Karantény dokládá i to, že roku 1928 vypověděla pojišťovna Slavie všechny 

smlouvy na pojištění zdejších bytů a baráků s tím, že vzhledem k jejich současnému stavu je 

to pro finanční ústav příliš rizikové.68 Z estetického hlediska navíc Karanténa připomínala 

spíše vojenský tábor (baráky byly postaveny v dvoj- a trojřadí) a také z toho důvodu se 

zdejšímu bydlení říkalo sarkasticky „Havaj“ či „ město nebydlících“.69  

Karanténa byla rovněž permanentním zdrojem infekcí z důvodu špatných bytových 

hygienických podmínek, časté byly otravy vodou či různé plísně. Kanalizace zde téměř 

neexistovala a výkaly se shromažďovaly v jamkách u jednotlivých baráků, zvláště v letních 

měsících tak kolonii trápil nesnesitelný zápach.70 Bydlet v Karanténě znamenalo i špatný 

sociální status a problém na trhu práce, jak psal městský kronikář: „Občané karantény mají 

smutný úděl života pro smutnou pověst karantény v minulosti. Nikdo jim neposkytne práci ani 

přístřeší, ačkoliv někteří z nich jsou dosti pořádní a udržují domek v čistotě.“  Situaci na trhu 

práce ve vztahu k obývání Karantény dobře ilustruje kauza Františka Makovce. Šlo o 

strojního zámečníka propuštěného ze služeb města, který následně nemohl platit činži v bytě 

(čp. 242 na Zeleném předměstí, tedy v centru města) a i se sedmičlennou rodinou byl roku 
                                                           
64

 Příčinou mohlo být i obyčejné přetopení plotny – například  roku 1921 zlikvidovalo celý jeden dům pro devět 
rodin, které se tentýž rok právě nastěhovaly. 
65 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 153. Sbírka na nákup vybavení pro hasičský sbor v Karanténě. 
66 Východočeský republikán, 27. února 1925, s. 1. 
67 Východ, 9. září 1922, s. 5. 
68 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 184. 
69 Východočeský republikán, 25. února 1925, s. 1. 
70

 SOkA Pardubice, fond Okresní úřad Pardubice, karton č. 254. 
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1934 vystěhován do Karantény. Makovec v žádosti psal: „Že dobrovolně se stěhovati nebude 

z důvodu, že by mu tak byla vzata možnost obživy jeho 7 členné rodiny.“71 Některé žádosti a 

stížnosti na bydlení v Karanténě byly ze zoufalství adresovány přímo do rukou starosty. Pro 

náležitou ilustraci uveďme další případ: „Bude tomu již dva roky, co jsme se museli z města 

vystěhovat do karantény (zde je zajímavé, že Karanténa nebyla brána jako součást města, 

ačkoliv se nacházela vedle rostoucího Skřivánku a v blízkosti nádraží), kde jsme dostali byt, 

který opravdu nemůžeme obývati. Jsme tři rodiny. Matka, dva velcí hoši, sestra s mužem a 1 

dítě a je těhotná a já s mužem a 2 děti a každý den čekám zase rodinu a nemám hlavu položit. 

Ležím s obouma dětma na jedné posteli.“ V žádosti je posléze připomínáno, jak časté jsou v 

Karanténě infekce a nezaviněné potraty. Přivolaný lékař měl dotyčné údajně říci, že ani 

„cikáni takto nebydlí“. Žadatelka poměry v Karanténě přirovnává k „prasečímu chlívku“ a 

ptá se: „mám raději volit smrt?“72 Dopis je samozřejmě značně citově zabarven a psán se 

záměrem získat byt mimo Karanténu (žádost byla ovšem zamítnuta z důvodu neplacení 

nájemného), i tak však vykresluje podmínky bydlení v barákové osadě a do značné míry se 

shoduje i s dalšími hodnoceními v novinách či jiných žádostech.  

Zajímavé je také zmínit se o nájmech v Karanténě. Průměrné měsíční nájemné činilo 

zhruba 25–30 Kčs. Přitom obvyklé měsíční nájemné ve městě bylo i desetinásobně vyšší 

(často i více). I přes tuto mizivou částku nebyla velká část obyvatel Karantény schopna činži 

platit. K roku 1933 město evidovalo pro celou Karanténu dlužné nájemné ve výši 97 534 Kčs 

a roku 1935 částka činila více jak 100 000 Kčs. K financování měla Karanténa vlastní 

rozpočet, oddělený od městských bytů a nouzového bydlení, uvedeného výše. Tento rozpočet 

byl permanentně ve schodku, a to nejen kvůli neplacení činží, ale také s ohledem na nutnost 

udržovat baráky nacházející se v katastrofálním stavu (vyrovnáván byl z rozpočtové kapitoly 

sociální péče).73  

Město zaujalo ve vztahu ke Karanténě velmi podivnou strategii. Ve 20. letech téměř 

nenalézáme doklady o masovém vystěhování či exekucích z důvodu neplacení nájmu (což 

ovšem může být způsobeno i tím, že se nedochovaly prameny). Naopak v první polovině 30. 

let nalézáme stovky doložených výpovědí. Roli hrál zřejmě fakt, že město se v době 

hospodářské krize muselo potýkat s nedostatkem financí a bylo tak nuceno vymáhat dlužné 

nájemné i od chudých obyvatel z Karantény. Tímto způsobem vysvětlovala začátky masového 

vystěhování roku 1933 i bytová správa: „Opatření tato jsou velmi nutná a obec je musí 

                                                           
71 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 125. Žádost Františka Makovce ze dne 30. června 1934. 
72 Tamtéž, karton č. 153. Dopis starostovi města ze dne 3. dubna 1922. 
73 Tamtéž, karton č. 296. Též: Fond AMPce, karton č. 156. Rozpočty důchodů a fondů obecních města Pardubic 
1936.  
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provést i s ohledem na finanční krisi a celkový hospodářský stav.“74 V důsledku hospodářské 

krize navíc zdejší obyvatelé (ve většině případů dělníci) přišli o možnost sezónních prací, 

zvláště ve stavebním průmyslu, čímž se zhoršila jejich možnost hradit činži. Jistý vliv měla 

také série likvidace některých baráků ve 30. letech, které již nebyly uzpůsobilé k obývání. I 

přes výpovědi se však město točilo v bludném kruhu, protože nemělo zájem o bezdomovce 

(městský chudobinec byl permanentně přeplněný) a rodiny vypovězené z bytů v Karanténě 

umístilo do skupiny čtyř baráků na okraji Karantény75, které byly určeny pro neplatiče a 

hovorově byly nazývány „pastouška“. V obecné rovině je třeba uvést, že byly určeny pro 

neplatiče z celého města, drtivou většinu však tvořili obyvatelé Karantény samotné.76 Je tak 

otázkou zda vůbec mělo smysl obyvatele vystěhovávat. V interních dokumentech města se 

často hovoří o tom, že samotné exekuce a kolky jsou nevýhodné, protože na úředních 

poplatcích město prodělává značné sumy (jedna výpověď stála zhruba 7 Kčs). I když poté byl 

dán příslušný poplatek k úhradě dlužníkovi, ten byl obvykle nemajetným a město tedy vše 

hradilo samo. Musíme také uvážit, že obyvatelé zde často neplatili nájemné od samotného 

nástupu do Karantény po roce 1918, jak konstatuje bytová správa města: „Došlo to již tak 

daleko, že většina nájemníků karantény nájmu vůbec neplatí.“ Z exekučních příkazů víme, že 

lidé na počátku 30. let dlužili za nájemné v řádu několika stovek, často i přes 1 000 Kčs 

(nejčastější sumy jsou kolem 700–800 Kčs). Pokud si uvědomíme výše uvedené částky, 

hrazené jako měsíční činže, je naprosto zjevné, že nájemné takoví lidé nikdy nemohli platit. 

Například jistý dělník s manželkou a dvěma dětmi (bydleli v jedné místnosti) dlužil k roku 

1933 na nájemném 1 306 Kčs, přičemž měsíční výše dělala 20 Kčs. Zde je také nutné uvést, 

že město bylo značně liberální a pokud nájemník v Karanténě požádal o snížení činže 

s příslibem jejího placení, téměř vždy mu vyhovělo (nájemné tak bylo sníženo např. o 50%, 

některé rodiny tak platily méně jak 20 Kčs za měsíc). Shovívavý postoj bytová kancelář 

zaujímala také v případech dlouhodobé nemoci, nezaviněné bídy, úmrtí manžela apod.77  

Evidence nájmů nám také umožňuje vytvořit si obraz o sociální struktuře obyvatel. 

Z více jak 80 % šlo o dělníky, navíc často nezaměstnané, případně pracující pouze 

v sezónních pracích. Další profese byly zastoupeny již pouze marginálně (zvláště 

posluhovačky, zámečníci, malíři, trafikantky a několik zřejmě neúspěšných umělců). 

Vzhledem k tíživé sociální situaci nebyli daní nájemníci při vystěhování ochotni opustit byt 

dobrovolně. Vše tak řešil soud a nucenému vystěhování přihlížela policie. Standardní situace 

                                                           
74 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 155. Městský úřad 15. května 1933. 
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 Původně umístěni do baráku č. 5, postupně však byl jejich počet rozšiřován z důvodu přibývajících  neplatičů. 
76 SOkA Pardubice. Městská kronika 1934–1950, s. 130.  
77 SOkA Pardubic, fond AMPce, karton č. 155. Též: Východ, 23. listopadu 1934, s. 2. 



20 

 

vypadala následovně: „Jmenovaná byla několikráte předvolána do kanceláře bytové správy, 

ale nikdy se nedostavila. Nájemné zásadně neplatí, takže přes veškeré upomínky i po obdržení 

výpovědi z bytu, která ji byla dána v listopadu minulého roku, byt stále obývá.“ Rovněž 

reakce obyvatel Karantény byly vesměs podobné: „Jsem vdova, 48 roků stará, matka 

nezletilého dítěte a mám zaměstnání jenom příležitostné, takže se nacházím ve velmi těžké a 

svízelné situaci a stěží si opatřím prostředky, abych mohla sebe a své dítě uživiti. Proto 

prosím, aby zamýšlená výpověď byla odvolána, neboť tím bych se ocitla nejen bez prostředků, 

ale i bez posledního přístřeší.“78 Špatnou sociální situaci obyvatel Karantény dokládá i 

statistika Spolku ochrany matek a dětí (poskytoval oblečení, mléko a stravu malým dětem) – 

více jak 50 % podpořených matek s dětmi bydlelo právě v Karanténě (např. roku 1932 to bylo 

61 ze 114 podpořených).79 

Obyvatelé dokonce v prosinci 1932 sepsali několikabodovou petici, ve které 

požadovali odepsání dlužného nájmu všem nezaměstnaným obyvatelům Karantény. Vyzvali 

město k najmutí nezaměstnaných na nouzové práce a chtěli přidělit z městského rozpočtu 

finance na opravu střech baráků, kam dle žádosti neustále teče voda.80 V praktické rovině byli 

bez ubytování pouze lidé (tedy bezdomovci), kteří neměli stálé bydliště ve městě (pocházeli 

např. z jiných obcí). Vystěhovaným obyvatelům Karantény se stálým bydlištěm na území 

města (jen v letech 1933–1934 bylo exekucí vystěhováno zhruba 120 rodin) bylo opět v rámci 

Karantény přiděleno bydlení (viz výše tzv. pastouška). V reakci na uvedený bludný kruh 

městské zastupitelstvo ustoupilo a roku 1934 rozhodlo o nutnosti posuzovat každou žádost 

individuálně s ohledem na to, jakým způsobem bude naloženo s danou rodinou. Současně 

město najalo zhruba 50 dělníků z Karantény na nouzové práce s tím, že část mzdy byla 

strhávána na úhradu dlužného nájemného, což se jevilo jako rozumnější než nesmyslné 

vystěhovávání. I přesto bylo z bytů v Karanténě ročně vypovězeno až do konce 30. let 30–40 

rodin, které však pouze přesídlily na jiný barák. Šlo však o chronické dlužníky, jejichž 

pohledávky přesahovaly 1 000 Kčs (rekordmanem byl jistý krejčí Vincenc Ráliš dlužící 1570 

Kčs za byt o měsíčním nájmu 23 Kč. K tomu je nutné uvést, že město nezapočítávalo do 

dlužné částky úroky či jiné penále.).81  

Krátce můžeme srovnat nakládání s dlužníky se situací v rámci obecních bytů „ve 

městě“. Pokud nájemník neplatil nájem, byl obvykle vypovězen nejdéle v řádu 2–3 měsíců. 

Dlužné nájemné po něm bylo poté soudně vymáháno, zatímco v Karanténě město na takový 

                                                           
78 Tamtéž, karton č. 155. Výslech Anny Vidnerové ze dne 12. května 1934. 
79 Východočeský obzor, 19. února 1932. 
80 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 155. Petice ze dne 12. prosince 1932. 
81 Tamtéž, karton č. 274.  
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postup zcela rezignovalo. Roli hrál samozřejmě fakt, že ve městě dělalo nájemné 100 a více 

Kčs a celkový dlužný objem tak rostl mnohem rychleji.82 Formálně mělo město ve 30. letech 

z 26 baráků v Karanténě vybrat nájemné a další poplatky ve výši 150 000 Kčs ročně (při 

započtení dluhů a pohledávek). V praxi vybralo vždy o 30–40 tisíc méně. Naopak např. 

v případě 12 domů ve Familii za rok 1937 mělo město vybrat 51 688 Kčs a reálně vybralo 

50 128 Kčs.83 Výpověď z bytu však mohla nastat i po stížnostech sousedů – například na 

přílišný zápach či vlhkost z bytu. V takovém případě přišla byt zkontrolovat zdravotní 

komise, a pokud bylo obvinění odůvodněné, nájemník byl z bytu vyhozen. Ačkoliv byly 

v Karanténě katastrofální podmínky, zdravotní komise na zdejší situaci rezignovala a tyto 

případy se odehrávaly pouze v rámci obecních bytů ve „městě“.84 

V místním tisku 20. i 30. let se obvykle setkáme s tím, že likvidace Karantény je 

otázkou měsíců, maximálně pár let. Například v květnu 1924 debatovala městská rada o 

možnosti zbourat Karanténu jako takovou za cenu jeden a čtvrt milionu Kčs.85 K roku 1930 

zde však bydlelo 1 800 osob ve 481 bytech o 803 místnostech (z toho stále 180 rodin 

vojáků).86 Před vznikem druhé republiky zde žilo ještě 337 rodin, tedy více jak 1 000 osob. Za 

velmi pomalu klesajícím počtem obyvatel Karantény stála hlavně hospodářská krize 30. let.87 

Ačkoliv byla Karanténa brána jako nutné a dočasné provizorium, provázela město až do 

konce druhé světové války. Paradoxem je, že bytová správa města již roku 1922 

charakterizovala z hlediska obývání stav Karantény poměrně jasně: „Budovy to dřevěné a již 

se rozkládající…“88 

 

Bytová družstva 

V souvislosti s bytovou otázkou vznikla v Pardubicích řada stavebních a bytových 

družstev. Výklad bude podán s ohledem na jejich relevanci, tedy nikoliv chronologicky dle 

data vzniku. Největším a nejvýkonnějším z hlediska výstavby bylo roku 1921 založené 

Družstvo pro stavbu živnostenských domů, které mělo kancelář v paláci Městského 

technického muzea. Družstvo vzniklo po společné dohodě pardubických živnostníků a 

městské rady na podzim roku 1921. S nápadem založit družstvo, které bude kombinovat 

slušné byty pro střední třídu s podporou drobného podnikání, přišel městský bytový referent 
                                                           
82 Tamtéž, karton č. 157.   
83 Tamtéž, karton č. 296. Komentář k městskému rozpočtu. 
84 Tamtéž, karton č. 264. Kancelář bytové správy, 14. října 1936. Např. takto byl vyklizen byt Bohumila 
Vomočila čp. 1240 za to, že se z něj rozšířil do okolních bytů hmyz. 
85 Východ, 31. května 1924, s. 5. 
86 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 171. 
87 Východočeský republikán, 1934, č. 34, s. 4. 
88 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 181. 
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Rudolf Pačovský.89 Stejně jako v případě některých dalších družstev i zde ve velké míře 

investovaly hlavní finanční domy města (Městská spořitelna, Občanská záložna, Živnostenská 

banka, Anglobanka, Rolnická záložna aj.). Klíčovou roli však hráli místní drobní a střední 

živnostníci (zlatníci, obuvníci, truhláři, košíkáři, podnikatelé v potravinovém průmyslu, 

bednáři apod.). Družstvo se specializovalo na stavbu tzv. živnostensko–činžovních domů. 

Tedy domů, které kombinovaly byty obvykle luxusnější a tedy větší než byty nouzové, 

v přízemí domu se pak nacházely prostory pro podnikání. Většinou šlo o obchody, ale 

existovaly i domy s řemeslnickými dílnami. Z hlediska velikosti byly byty v těchto domech 

velmi variabilní. Například v domě na Nerudově ulici byl roku 1929 postaven třípatrový 

činžovní dům mající celkem deset bytů, z toho tři byty o čtyřech místnostech, pět bytů o třech 

místnostech, jeden byt o dvou místnostech a jeden byt o místnosti jedné.90 Nešlo tedy o 

klasické nouzové byty, které měly obvykle místnost, v některých případech kuchyni, a 

velikost do 40 metrů čtverečních. K družstvu se na konci roku 1922 připojili i vojenští gážisté, 

kteří byli nuceni bydlet prozatím v Karanténě. Na konci 20. let mělo družstvo již 324 členů a 

1609 finančních podílů. 

První a současně velký projekt Družstva pro stavbu živnostenských domů byla 

výstavba třípatrového živnostenského domu Na Skřivánku (čp. 1016) s 28 byty a 22 

živnostenskými provozovnami. Projekt stál 2 529 000 Kčs a většinu úvěru poskytla Městská 

spořitelna. Projekt byl schválen Městskou technickou kanceláří roku 1922 a na podzim roku 

1923 byla stavba dokončena. Do konce 20. let vzniklo ještě pět podobných živnostensko-

činžovních domů, a to vždy Na Skřivánku (roku 1924 čp. 1035, roku 1928 čp. 1366, roku 

1930 čp. 1570, čp. 1288, čp. 1229).  Úvěry poskytly proporčně jednotlivé finanční domy 

uvedené výše. Z hlediska ceny se jednalo o domy sice třípatrové, ale každý v hodnotě kolem 

jednoho milionu. První stavba tedy zůstala nepřekonána. Mimo velké domy družstvo také 

vybudovalo dva rodinné domy na Bílém předměstí (čp. 585, 586 u Matičního jezera, domy 

jsou na pomezí rodinného domu a menší vily) a jeden Na Skřivánku v Češkově ulici (čp. 

1172). Celkem investovalo družstvo do domů téměř šest milionů Kčs. Sami zájemci museli 

před započetím stavby v kanceláři družstva složit zálohu ve výši zhruba 10 – 15 tisíc Kčs. 

 Samotné město v lednu 1921 spoluzaložilo pro výstavbu výše uvedených nouzových 

domů u Chrudimky a Na Skřivánku Družstvo pro stavbu nouzových domů.91 Mimo hlavní 

projekty velkých činžáků postavilo družstvo deset menších dělnických dvojdomků pro 40 

                                                           
89 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 185. Dokument Družstvo pro stavbu živnostenských a jiných domů 
při městském ústavu pro zvelebování živností v Pardubicích 1922–1932. 
90 Tamtéž. 
91 Východočeský republikán, 14. ledna 1921, s. 1. 
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obyvatel na Přerovsku (místní název na Pardubicku).92 Na financování družstva se částečně 

podílela i firma Ing. Josefa Prokopa, který se stal i prvním ředitelem družstva.93 Navíc stavělo 

družstvo také menší samostatné dřevěné (případně budovy z patentních desek) a později 

cihlové domy pro dělníky. Družstvo pravidelně zasedalo v kavárně hotelu Veselka, kam 

mohli chodit zájemci o stavbu domu domlouvat projekty a cenu.94 Zajímavostí je, že na 

činnost družstva často dávali dary i lidé, kteří bydlení měli. Zvláště levicový tisk totiž často 

vybízel bohatší občany města k solidaritě s bezprizorními spoluobčany. Nejen že se tak 

konalo několik dobročinných sbírek, ale družstvu se hlásili i řemeslníci, kteří na nouzových 

stavbách po práci v rámci svého vlastního zaměstnání zadarmo pomáhali.95 

Velká dělnická kolonie vznikla ve spolupráci města s uvedeným družstvem na 

Svítkově (tehdy oblast Přerovska, v počtu asi 40 domů). Výstavba domů byla svěřena pražské 

firmě Freiwald–Böhm. Jindřich Freiwald ve své dobové reklamní brožuře Naše stavby (1924) 

stručně popisuje jednání s městem. Sám poznamenává, že město chtělo z důvodů nouze stavět 

domy ze dřeva, ale Freiwald je přesvědčil k volbě nákladnější varianty a využití cihel. Město 

sice svolilo, ale požadovalo využít tzv. vepřovice, tedy méně nákladné cihly z nepálené hlíny, 

které si dělníci mohli vyrobit sami na místě. I od tohoto úmyslu je Freiwald odradil: „Z té 

doby jsou návrhy nouzových domků, jež měly hlavní účel: rychle a levně stavět.“ 96 Freiwald 

rovněž poznamenává, že šlo snad o nejskromnější domy, které kdy budoval (a to stavěl i 

hornické kolonie na Slovensku a Podkarpatské Rusi). Dokonce uvádí, že takto skromné domy 

nebudoval ani v Užhorodu či Chustu: „Byl jsem od prvopočátku odpůrcem nouzového 

stavění…. Vývin poměrů dokázal, že naše osvědčená cihla se svými výbornými vlastnostmi 

nedá se nahraditi, podobně jako nelze překonstruovati různými „patenty“ dlouhou tradicí 

osvědčený způsob provádění stavby.“ 97 Firma na Svítkově postavila celkem 40 přízemních 

dělnických domů, jejichž součástí bylo i malé hospodářství, z úsporných důvodů spojené se 

samotným domem (chlévy pro hospodářská zvířata a prostory pro skladování sena). Město 

později (zvláště po roce 1938) litovalo, že zde nebudovalo alespoň domy jednopatrové, čímž 

by se hospodárněji využíval prostor a vznikly by záložní bytové prostory.98 

Ostatně vztahy s firmou stavitele Freiwalda měly oboustranně nepříjemnou dohru. 

Stavitel se netajil tím, že zatímco Hradec Králové a další města republiky lpí nejen na řešení 

                                                           
92

 Lokalita za dnešním Paramem při cestě z Pardubic na Přelouč, v těsném sousedství Svítkova. 
93 Tamtéž, 1934, č. 50, s. 5. 
94 Východ, 16. října 1920, s. 1. 
95 Východ, 29. ledna 1921, s. 1. 
96 FREIWALD, Jindřich: Naše stavby. Praha 1924, s. 73. 
97 Tamtéž, s. 74. 
98 Východočeský republikán, 13. ledna 1939, s. 7. 
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bytové otázky v duchu kvantity, ale i na architektonické kvalitě činžovních domů, pro 

Pardubice je estetická hodnota zcela irelevantní a důraz kladou výhradně na ekonomickou 

stránku projektů. Ostatně činžovní domy na Náměstí československých legií charakterizoval 

jako zářnou výjimku z tohoto pravidla: „Město tentokráte osvědčilo přízeň pokrokovým 

snahám a uskutečnění věci zajisté by značilo brat k lepšímu.“ 99 Spor vyvrcholil tím, že 

Freiwald označil Pardubice z architektonického hlediska za zaostalé, a to ve vztahu k Hradci 

Králové, se kterým Pardubice již tradičně dodnes soupeří. Tímto aktem po roce 1924 zcela 

končí vzájemná spolupráce. Jistou dohru (či osobní mstu) pak představoval článek Jindřicha 

Freiwalda do Východočeského republikána z 28. dubna 1939. Freiwald v něm legitimně 

zkritizoval absenci regulačního plánu města. Výstavbu popsal jako „cik-cak“  chaos, kde 

domy nemají vůbec jednotný styl a často se domy vedle sebe stojící liší i počtem pater. Jistou 

výjimku dle Freiwalda představuje Čechovo nábřeží a Olšinky: „Ani charakteristiku výše 

jmenovaných bloků nechť město nebere jako lichotku, protože ani u Čechova nábřeží, ani na 

Olšinkách o nějaký sloh vůbec nejde, a že u nevhodně hluboko zasazeného Čechova nábřeží 

se o výšce nedá mluvit, je rovněž jasné.“ Bytovou zástavbu Na Skřivánku (tedy hlavní 

centrum výstavby v období první republiky) pak shrnul následovně: „Je až nepředstavitelné, 

že se dají prostavět desítky milionů za něco, co po stránce moderních požadavků bytových 

nevyjadřuje žádnou mimořádnou kvalitu a architektonicky neznamená vůbec žádný 

přínos.“100 

Důležitým zdrojem financí pro stavbu nouzových domů byl tzv. Zápůjčkový ústav 

pro stavební ruch v Pardubicích. Šlo o fond, do kterého vložilo peníze město, Městská 

spořitelna, Občanská záložna, Bankovní úřad Ministerstva financí a Živnostenská banka. 

Zakládající kapitál byl asi osm milionů Kčs. Z výnosů fondu se poskytovaly půjčky na stavbu 

nouzových domů jak pro město, tak pro soukromé stavitele.101 Postupně se do fondu vložily 

peníze i další pardubické firmy, jejichž úředníci museli často do města dojíždět (ještě 

v polovině 20. let muselo dojíždět zhruba 630 úředníků, kteří původně měli přislíbeno získat 

byt v Pardubicích)102 a stavba činžovních domů tak byla i pro ně výhodnou.103 

 Pozoruhodné bylo Obecně prospěšné družstvo pro stavbu rodinných domků 

Spořilov. Z názvu je patrné, že jej sponzorovala místní pobočka Městské spořitelny. Družstvo 

vybudovalo stejnojmennou kolonii rodinných domů a menších vil pod názvem Spořilov 

                                                           
99 FREIWALD, J.: c. d., s. 109. 
100 Východočeský republikán, 28. dubna 1939, s. 6. Pozn. k regulačnímu plánu – poslední verze byla z roku 1913, 
do roku 1939 žádný nevznikl.  
101 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 181. Městská rada, 15. března 1922. 
102 Východ, 31. května 1924, s. 5. 
103 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 181. Bytový referát, 22. února 1922. 
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(městská část na Bílém předměstí směrem na dnešní sídliště Dubina). Zdejší domy 

projektoval Karel Řepa (1895–1963), a to hlavně v letech 1927–1929. Zajímavé je, že na 

druhém místě v rámci veřejné soutěže na výstavbu kolonie se umístil výše zmíněný pražský 

architekt Jindřich Freiwald. Spořilov představoval čtvrť budovanou dle anglického vzoru. Šlo 

o kolonii jednopatrových domů (včetně dvojdomů a čtyřdomů) s malými zahrádkami. Hlavní 

ideou bylo vytvořit zahradní město na periferii průmyslového velkoměsta. V tomto duchu 

také družstvo vysadilo kolem cest, chodníků i domů stromy. Na počátku 20. let vybudovalo 

obdobné družstvo střadatelů městské spořitelny totožným systémem čtvrť Spořilov i v Praze 

(Praha 4) či Kralupech nad Vltavou.104 

K nejstarším družstvům, činným v době první republiky, patřil Spolek pro zvyšování 

lidového blahobytu založený již roku 1909. Byl napojen na sociálně demokratickou stranu a 

vůdčí úlohu v něm hrál umírněný sociální demokrat a pardubický doktor práv Otakar 

Koutský, který sám spolku věnoval většinu svých úspor. Spolek odmítal budovat rozsáhlé 

činžovní domy s větším množstvím bytů (tedy strategie města po roce 1918), které považoval 

za neestetické: „Velmi závažnou vadou činžáků jest, že bydlí více rodin pohromadě, vada proti 

které vede se hlavní boj, ježto ideálem každého člověka jest míti svůj malý dům uprostřed 

rozkošné zahrádky tak zařízený aby vzdálen hluku a prachu města nikdo nemohl se mu dívati 

do míst a on mohl říci hrdé anglické heslo: Můj dům jest mou pevností!“105 Místo toho 

prosazoval výstavbu dělnických jednopatrových dvojdomů s malou zahrádkou. Zahrádka 

měla mít jak efekt psychologický (odpočinek od práce v továrně), tak efekt praktický 

(pěstování plodin). V přízemí byla kuchyně, ložnice, obývací pokoj, spíž a chodba. Dům měl 

celkovou výměru 60 metrů čtverečních. V prvním patře pak byla malá půdní komora. K bytu 

měl patřit rovněž malý sklep na uhlí o rozloze 14 metrů čtverečních. Spolek viděl bytovou 

otázku v širších souvislostech a zabýval se tak např. zelení kolem domu, hygienickými 

standardy, dopravou do práce apod. Negativní společenské jevy jako alkoholismus, prostituci 

a manželskou rozluku dával do souvislosti s bytovými poměry. V duchu své socialistické 

příslušnosti agitoval proti soukromému vlastnictví: „Jest nutno, aby město převzalo veškerou 

půdu do svého vlastnictví, řídilo účelně stavební politiku i dohlíželo na ubytování ve 

městě.“ 106 Založení bytového družstva vnímal Koutský pouze za provizorium, než dojde 

k zániku kapitalismu, čímž bude bytová otázka definitivně vyřešena. Spolek vybudoval 

                                                           
104 Spořilovské noviny, 18. září 2010. Online: http://www.sporilov.info/view.php?cisloclanku=2010090310 (20. 
1. 2013) 
105 KOUTSKÝ, Otakar: O reformě bytové: tři přednášky o otázce bytové s výkladem zákona ze dne 8. července 
1902 čís. 144 ř. z. a 3 náčrtky rodinných domků. Pardubice, Spolek pro zvyšování lidového blahobytu 1907, s. 
16–17. 
106 Tamtéž, s. 11. 
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kolonii dělnických domů ve Familii (osm domů)107 a také Na Skřivánku (16 domů, po pravé 

straně silnice na Chrudim na konci ulice K Blahobytu pojmenované právě s odkazem na tento 

spolek, a částečně také na ulici V Ráji). Postaveny byly stavební firmou Hořeňovský.108 Opět 

se jednalo obvykle o maximálně jednopatrové dvojdomy s malou zahrádkou, z nichž většina 

stojí v rekonstruované podobě dodnes (např. čp. 955, 956, 957, 958 aj.).109 Činnost spolku 

upadla po roce 1926, kdy O. Koutský zemřel na tuberkulosu. O aktivitách spolku se nám však 

s výjimkou tří přednášek O. Koutského a stanov spolku mnoho nezachovalo. 

V případě vazeb na sociální demokracii nelze pominout Ústřední, konzumní, 

výrobní a stavení družstvo Budoucnost. Družstvo bylo původně založeno roku 1897 jako 

Dělnická jednota potravní a společenstvo pro opatřování bytů pro království české se sídlem 

v Pardubicích. Zpočátku živořící spolek se stal v době první republiky organizací s desítkami 

obchodů pro dělníky po celé zemi. Ačkoliv měl původně silný bytový rozměr, ten postupně 

vyprchal a v době první republiky prakticky již nebyl patrný. Družstvo formálně pomáhalo 

svým členům hledat byt, případně přispívalo na bydlení či fungovalo jako právní poradenství 

ve sporech mezi nájemníky a vlastníky nemovitosti.110 Naopak v tisku se setkáme s tvrdou 

kritikou družstva majícího údajně na počátku 20. let skupovat objekty v Pardubicích 

(konkrétně na Masarykově třídě, dnes třídě 17. listopadu), které přetvářelo na obchody a 

sklady pro zboží. Kvůli družstvu tak byla řada nájemníků nucena odejít bydlet do Karantény. 

Na této aféře si zvláště pravicový tisk doslova smlsnul: „To je přece skutečnost že nestaví se 

domky či domy, o nichž proletářská fantasie píše do Obzoru zprávy na hašení nespokojenosti 

mezi nebydlícími. Oni potřebují nových bytů, aby propustili své „nedostatečné byty“ chudším 

spoludruhům, když sami obsazují byty po novostavbách.“111 Na straně druhé dodávala 

Budoucnost chudým dělníkům v době hospodářské krize základní potraviny a uhlí či dřevo na 

otop.112   

V souvislosti s přemístěním Ředitelství pošt a telegrafů do Pardubic vzniklo i 

Stavební a bytové družstvo poštovních zaměstnanců. Jak jsme již uvedli výše, poštovní 

zaměstnanci bydleli nejdříve v budovách okresní nemocnice, kde byly zřízeny provizorní 

byty. Poté přesídlili do Karantény a své byty dostali až v souvislosti s vybudováním 

                                                           
107 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 557. 
108 KOUTSKÝ, Otakar (syn): Vzpomínka na rodiče a staré Pardubice. Zprávy Klubu přátel Pardubicka, č. 1–2, 
1994. 
109 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 555, 595. 
110 SOkA Pardubice. LAUŠMAN, Bohumil: 35 let konsumního družstva Budoucnost v Pardubicích. Dále: 40 let 
ústředního, konsumního, výrobního a stavebního družstva Budoucnost 1897–1937. 50 let ústředního konsumního 
družstva Budoucnost. 
111 Východ, 5. srpna 1922, s. 2. 
112 Východočeský obzor, 25. února 1932, nestr. 
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činžovních domů pro úředníky na Náměstí československých legií. Tyto domy vybudovala 

pražská firma Jindřicha Freiwalda, uvedená výše (Freiwald–Böhm). Obdobně založili vlastní 

družstvo zaměstnanci železnice (Stavební a bytové družstvo železničních zřízenců). Ti za 

podpory Ministerstva železnic budovali domy hlavně v Jesničánkách a na tzv. Přerovsku 

(místní název na Pardubicku).  

Podobný charakter mělo další profesně založené družstvo, a sice roku 1919 

zformované, Stavební družstvo české obce úřednické. To úzce spolupracovalo s výše 

uvedeným družstvem poštovních zaměstnanců a usilovalo primárně o vybudování domů pro 

úředníky na Náměstí československých legií.113 Stavby úřednických domů však probíhaly i u 

tehdejší budovy hotelu Urban na Havlíčkové ulici, kde vznikly tři třípatrové činžovní domy, 

převážně pro zaměstnance místních bank a pojišťoven.114 Samotné zmíněné činžovní domy 

navrhla a postavila v letech 1924–1926 firma Freiwald–Böhm na Náměstí československých 

legií. Šlo o domy čp. 1113, 1114 a 1080. Bydleli zde státní zaměstnanci (zvláště úředníci 

Ředitelství pošt a telegrafů) a také vojenští gážisté, kteří tak mohli konečně opustit Karanténu. 

Stejná firma vybudovala domy pro státní úředníky na Havlíčkově ulici čp. 1000, 1035 a 

1040.115 Pokud šlo o obytné domy v Pardubicích, Freiwald je budoval v duchu pozdního 

kubismu a zejména rondokubismu. Zvláště domy na náměstí Legií jsou typické obloučkovou 

formou a odkazy na pernštejnskou renesanci.116 

Z místních firem nejvíce podporovala výstavbu společnost Telegrafie (největší firma 

Pardubic meziválečného období), sídlící v Pardubičkách u Zámečku (po druhé světové válce 

Tesla, dnes sídlo společnosti Foxconn). Společnost finančně podpořila stavbu zhruba 

poloviny rodinných domů v Pardubičkách v době první republiky. Pardubičky (a částečně 

také Familie) totiž byly hlavní lokalitou, kde bydleli firemní zaměstnanci, přičemž vedení 

společnosti záleželo na stabilním pracovním kádru firmy. Pro úředníky firmy vznikla 

v zástavbě rodinných domů malá vilová čtvrť u Štrossovy ulice v těsné blízkosti Bulharské 

ulice a Matičního jezera, kde měli vily hlavně lékaři okresní nemocnice. Zvláště v případě 

domů pro dělníky poskytlo pozemky město zadarmo, případně se na jejich výstavbě i 

finančně podílelo, což byl také jeden z důvodů, proč si firma ke svému působení vybrala při 

přesunu z Prahy právě Pardubice.117 Podpora pro bydlení zaměstnanců se prováděla 

prostřednictvím Stavebního a bytového družstva zaměstnanců firmy Telegrafia , které 
                                                           
113 Socialistický ruch, 20. listopadu 1919, nestr. 
114 Východ, 16. dubna 1921, s. 8. 
115 FREIWALD, J.: c. d., s. 104. 
116

 HRUBÝ, Vladimír – NETUŠILOVÁ, Markéta – PANOCH, Pavel – PODDANÁ, Jana: Architektonické a 
stavební plány Pardubicka. Pardubice, Státní okresní archiv 1999, s. 25. 
117 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 193. 
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vedení firmy spoluzakládalo po boku svých zaměstnanců. Město pravidelně přispívalo na 

vybudování kanalizace ve výši 25 % celkových nákladů, firma dala na stavbu kanalizace 50 

% a na samotné úředníky zbývalo pouze 25 % nákladů. Obdobným způsobem přispívalo 

město i firma na stavbu domů.118 

Činnost ostatních firem ve věci budování stavebního fondu byla spíše sporadická, 

např. továrna minerálních olejů David Fanto (dnešní Paramo) věnovala městu na výstavbu 

bytů pro chudé roku 1920 jednorázový příspěvek ve výši 10 000 Kčs.119 Významná byla 

naopak aktivita finančních ústavů, mimo klasické půjčky na stavbu činžovních domků 

soukromníkům i městu investovala do stavby činžovních domů Městská spořitelna Pardubice 

kolem sedmi milionů Kčs a Občanská záložna v Pardubicích dva miliony Kč. Oba ústavy 

dohromady postavily 18 činžovních domů.120 Městská spořitelna navíc u výročí 60. let od 

založení iniciovala roku 1927 vznik tzv. Družstva vkladatelů Městské spořitelny 

v Pardubicích pro stavbu rodinných domků. Družstvo koupilo s finanční podporou 

spořitelny stavební parcely u Kostelíčka (Bílé předměstí u Štrossovy ulice) a postavilo tam 17 

rodinných domků (v podstatě u lokace, kde stavěla firma Telegrafia). Spořitelna poskytla 

výhodnou půjčku na 75 % celkových nákladů, zbytek museli doplatit zájemci. Spořitelna 

navíc najala na vypracování projektu stavby domů nejslavnějšího pardubického architekta 

Karla Řepu, kterého sama zaplatila (viz výše Spořilov).121 Na bytovém poli bylo činné také 

Městské technické muzeum. Nejen že zde sídlila většina kanceláří výše uvedených stavebních 

a bytových družstev, ale samotné muzeum mělo v popisu činnosti poskytovat rady lidem, 

kteří si chtěli postavit rodinný dům, vybavit byt či pouze provést rekonstrukci stavby.122 

 

Závěr 

 Bytová problematika prozatím do české historiografie příliš nepronikla a vyjma 

několika dílčích prací (např. studie o bytové problematice v meziválečném Zlíně123) nám 

chybí jak studie regionálního a místního charakteru, tak studie plošné (např. o bytové 

problematice v první ČSR).124 Předložený text si proto kladl za cíl být pouze případovou 

                                                           
118 Tamtéž. 
119 SOkA Pardubice. Městská kronika 1917–1933, s. 421. 
120 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 181. 
121 Východočeský obzor, 21. ledna 1929, nestr. 
122 SOkA Pardubice, fond AMPce, karton č. 184. 
123 ŠEVEČEK, Ondřej: Zrození Baťovy průmyslové metropole: továrna, městský prostor a společnost ve Zlíně 
v letech 1900–1938. České Budějovice, Veduta 2009, s. 209–260. Částečně je také studie pro Brno: 
LANGROVÁ, Martina: Bytová otázka dělníků v Brně v letech 1890–1910 na příkladu ulice Cejl. Filozofická 
fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2006 (rukopis magisterské diplomové práce), 60 s. 
124 Prakticky jedinými studiemi jsou OBADALOVÁ, Miroslava: Státní bytová politika v první Československé 
republice. In: HARNA, Josef – MARES, Antoine (eds.): Co nevíme o první Československé republice. Praha, 
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studií o projevech bytové krize na příkladu jednoho regionu, respektive města. Domníváme 

se, že u prozatím nezpracovaných jevů a fenoménů je to prakticky jediná cesta k jejich 

zkoumání. 

V našem příspěvku jsme se zabývali projevy poválečné bytové krize v Pardubicích po 

roce 1918. Ve snaze zmírnit její projevy se lze setkat s třemi fenomény. V první řadě bylo 

silně aktivní město samotné, a to zvláště prostřednictvím výstavby nouzových bytů, ale také 

strategií prodeje obecních pozemků. Zásadním se stalo rozhodnutí městského zastupitelstva 

využít pro bytové účely bývalou vojenskou nemocnici Karanténu. Důsledkem tohoto kroku 

však byla i řada neblahých společenských a ekonomických jevů. Významnou roli na poli 

bytové otázky sehrála bytová družstva. Mimo tradiční družstva, jejichž založení bylo 

iniciováno státem a městskou správou, zde působilo i několik netypických skupin. Spolek pro 

zvyšování lidového blahobytu představoval socialistické hnutí, usilující o přeměnu Pardubic 

na město typických anglických domů se zahrádkou, jež měly být dostupné i pro dělníky. 

Družstvo Spořilov bylo sponzorováno místní spořitelnou a vybudovalo celou jednu městskou 

část. Ve městě můžeme doložit i činnost některých profesně zaměřených družstev (družstvo 

úředníků, zaměstnanců pošty a firmy Telegrafia). Místní firmy sice podporovaly bytovou 

výstavbu pro své zaměstnance, ale pouze v malé míře. Komparace s ostatními městy je však 

problematická v tom, že dané téma je nezpracované a srovnávat tak můžeme snad jen 

s baťovským Zlínem, který ale představuje velmi netypický a svým způsobem unikátní 

případ. 

Z hlediska dalšího vývoje bytové otázky v Pardubicích je nutno konstatovat, že 

k jejímu vyřešení v době první ČSR zdaleka nedošlo. Předložená studie sice končí zhruba 

v polovině 20. let, ale o bytové krizi v Pardubicích lze hovořit téměř během celého období 

1918–1945. V roce 1924 byla do Pardubic přesunuta vojenská jezdecká škola z Hodonína. 

Město o umístění školy velmi stálo, ale přísun zhruba stovky důstojníků a vojáků s rodinami 

spolu s proměnlivým počtem frekventantů školy způsobil na bytovém poli další otřes. Situaci 

dále zhoršila velká hospodářská krize, kdy značně narostl zájem o malé byty. Řada větších 

bytů v centru byla opuštěna a nevyužívána. Za krátké období relativního bytového dostatku 

lze označit léta 1935–1938. Situaci však radikálně změnilo odstoupení pohraničí a následný 

přísun uprchlíků. Bytová krize v době druhé republiky byla v mnoha ohledech (alespoň 

v Pardubicích) mnohem horší než námi popsaná krize po roce 1918. 

 

                                                                                                                                                                                     

CEFRES 2000, s. 90–96. Případně: MUSILOVÁ, Dana: Byty a úroveň bydlení v letech 1939–1945. Sborník 
k dějinám 19. a 20. století, č. 12, 1991, s. 91–104. 
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Resumé: Bytová krize v Pardubicích po vzniku první republiky 

Studie se zabývá projevy bytové krize po vzniku první republiky ve východočeském městě 

Pardubice. Po krátkém vysvětlení příčin bytové krize a jejich projevů, s důrazem na specifika 

regionu, se text soustředí na nástroje, které město ke zmírnění krize využívalo. V první řadě 

šlo o stavbu státem dotovaných nouzových činžovních domů a cílenou strategii levného 

prodeje pozemků místním stavebním firmám a soukromníkům. Zvláštní pozornost je 

věnována prvorepublikovému fenoménu Karantény, bývalé vojenské nemocnici rakouské 

monarchie, po válce transformované ve velké sídliště pro sociálně slabší skupiny a občany 

bez bydlení. V závěru je popsána také činnost místních bytových družstev, která po roce 1918 

začala vznikat s cílem opatřit si bydlení svépomocí. 

 


