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Úvod

Potřeba domova, zajištění bezpečí a jistoty patří mezí základní lidské potřeby následující 
po potřebách fyziologických, jak vyplývá z Maslowovy pyramidy potřeb. Tyto základní po-
třeby a touhy se objevují u dítěte záhy po narození a hrají důležitou roli v zákulisí jeho cho-
vání během celého života. Poruchy v sociálně psychické sféře hrály primární roli v práci 
se sociálním případem již od počátku organizované odborné sociální práce.1 Obsah zá-
kladních potřeb je úzce spojen s pojmem bydlení. Bydlení nepředstavuje pouze lidskou 
potřebu, ale také vážný sociální problém.2

Jak jinak potřebu domova zajistit, nežli vhodným prostorem, ve kterém člověk může na-
plňovat všechny další životně důležité potřeby? Bydlení co do kvality a dostupnosti patří do 
oblasti lidského a společenského života, které se nelze vyhnout. Proto si vlády vyspělého 
světa vytváří specializovaná ministerstva, která mají bydlení ve své dikci a připravují 

1 KrAKeŠOVÁ, Marie: Psychogenese sociálních případů : O vzniku sociální úchylnosti. Praha 1946.
2 BLAŠKO, Štefan a kol.: Bytová otázka v ČSSR a jej riešenie. Bratislava 1989.
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koncepce bytové politiky a následně nástroje pro intervenci na trhu s bydlením.3 Tato 
skutečnost není objevem 20. století, ale fungovala i dříve. Cílem příspěvku je reflektovat 
bytovou krizi v českých zemích v letech 1918−1948 na pozadí práce sociálních pracov-
níků, jako jednoho z nástrojů jejího řešení. V materiálech vydávaných v době, kterou po-
pisují, se setkáváme s mnoha pojmy, vážícími se k této otázce. V dobových dokumentech 
nalezneme titulky jako bytový problém, bytová otázka, bytová nouze, bytová problematika, 
bytová politika, bytové poměry, bytová výstavba, bytová péče a další. Do začátku první svě-
tové války šlo o bytovou otázku, zatímco po ní již dobové prameny hovořily o bytové krizi.4 
rozhodující pro vývoj bytové politiky a bytové péče mělo i státní uspořádání. Zatímco 
počátky chudinské péče, na kterou navazovala péče sociální a bytová spadá do státního 
útvaru rakouska-Uherska, výkon sociální práce je spojen s Československou republikou. 
Změna státního útvaru v roce 1918 nesla i související atributy, jako jsou nová legislativa, 
politické uspořádání či vznik státních úřadů. V textu se objevuje původní terminologie 
s ohledem na zachování autentičnosti dobových zdrojů a vzhledem k variaci vyskytova-
ného pojmosloví. 

Obvyklé je na počátku vymezit základní pojmy včetně jejich vývoje v čase. Bytem je 
v nejširším smyslu dle Pelikána každý zcela nebo zčásti uzavřený prostor, sloužící člověku 
jako přístřeší.5 V minulosti to byly například otvor ve skále, stoh, místnost ve zbořeni-
šti nebo vůz potulných artistů. Normativně byl byt definován jako místnost nebo soubor 
místností, určených podle rozhodnutí stavebního úřadu k bydlení. Zadražilová uvádí jako 
velmi frekventované úvahy nad pojmem „malý byt“.6 Na počátku 20. století se za malý po-
važoval byt, jehož obytná plocha nepřesahovala 80 m2.7 Postupem času se výklad pojmu 
„byt“ měnil a jeho výměra se snížila na 40 m2.8 V této souvislosti zmiňuje Zadražilová kon-
cepci minimálního bytu Karla Teigeho, která sledovala co největší racionalizaci životního 
minima. Souvisela s myšlenkou kolektivizovaného bydlení. Ve vlastním bytě měl člověk 
pouze spát a všechny další činnosti (stravu, studium, zábavu a výchovu dětí) se měly rea-
lizovat kolektivně.9 Proti této koncepci vystoupil roku 1930 Vít Obrtel, jenž kritizoval zjed-
nodušené chápání obytného prostoru jen jako místa, kde se člověk chodí vyspat a najíst. 
Snažil se vyřešit podobu moderního bytu, který by byl dostupný i všem sociálně slabým.

Oblast sociální práce reprezentují pojmy chudinská péče, sociální a bytová péče. 
S pojmy chudinská péče a sociální péče se můžeme setkat v textech z přelomu 19. a 20. sto-
letí. Pojmy sociální péče a sociální práce jsou v textech synonymicky variovány.

Vladimír Pelikán popsal na konci 40. let 20. století vztah sociální a bytové péče. Počátek 
sociální péče ve formě organizované činnosti a navazující na charitu datuje na polovinu 
19. století. Hlavním účelem bylo poskytovat pomoc osobám, jež vlastním přičiněním ani 
za přispění rodiny se nemohou uchrániti bídy nebo jiných zjevů, ohrožujících jejich exis-
tenční podmínky. Se změnou státního útvaru v roce 1918 se změnil i pojem sociální péče, 

3 LUX, Martin et al.: Bydlení – věc veřejná. Praha 2002.
4 FOŘT, Ludvík: Nouze bytová : Jak ji řešíme a jak bychom ji řešiti měli. Praha 1921.
5 PeLIKÁN, Vladimír: Bytová péče a její provádění v ČSR. Praha 1949.
6 ZADrAŽILOVÁ, Lucie: Domov na sídlišti : mýtus nebo realita? In: HUBÁTOVÁ-VACKOVÁ, Lada – ŘÍHA, 
Cyril (eds.): Husákovo 3+1 : Bytová kultura 70. let. Praha 2007, s. 39–56.
7 MILDSCHUH, Vilibald: Poválečná bytová otázka v cizině a u nás. Praha 1925.
8 PeLIKÁN, V.: Bytová péče.
9 ZADrAŽILOVÁ, L.: Domov na sídlišti, s. 39–56.
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jak píše Pelikán. Jejím novým úkolem bylo snažit se vyřešit všechny problémy spjaté se 
životem obyvatel a zajisti jim uspokojivé životní podmínky. Tím se stala sociální péče sou-
částí sociální politiky. Péče o bydlení obyvatelstva byla jedním z úkolů sociální politiky. 
Bytová péče je záměrná a soustavná snaha o vhodné ubytování obyvatelstva a tím o zvý-
šení jeho životní úrovně. Má zajistiti každému přiměřené ubytování tím, že mu poskytne 
možnost, aby si opatřil byt, a to byt zdravý, vyhovující jeho potřebám a za cenu úměrnou 
jeho výdělkovým možnostem.10 Oficiálně spadala bytová péče do dikce ministerstva sociální 
péče, Odboru II., s názvem Péče o invalidy, péče bytová, družstevnictví konsumní a dělnické 
výrobní, oddělení 4.11

Metodologie a časové vymezení

relevantně k cíli práce je text ukotven historickým výzkumem a metodou diskurzivní ana-
lýzy, která doplňuje běžnou interpretaci minulosti založenou na archivních pramenech. 
Umožňuje rozkrýt způsob uvažování, jednání osoby, skupiny osob (sociálních pracovníků, 
dobrovolníků, studentů sociální práce apod.). Spočívá v rozpoznávání klíčových pojmů, 
které jsou typické pro sledovanou skupinu osob. Prostřednictvím zvolených pojmů bada-
tel rekonstruuje minulou skutečnost v kontextu současnosti.12 Předkládaný text je členěn 
chronologicky, proto se témata sociální práce a bytové politiky volně prolínají dle konkrét-
ního období. Odborných textů věnujících se historii sociální práce na našem území a by-
tové péči explicitně je velmi málo. Proto věřím, že tato studie přispěje k osvětlení činností 
sociálních pracovníků v první polovině 20. století a ke zvýšení prestiže jejich i samotného 
oboru sociální práce.

S ohledem na cíl studie se soustředím zejména na bydlení vybraných objektů práce 
sociálních pracovníků, tj. na nízkopříjmové skupiny obyvatel. Předmětem studia jsou 
písemné literární prameny týkající se otázky bydlení a variujících pojmů autorů J. gru-
bera, V. Mildschuha, V. Krále, J. Kratošky, H. Kubišty, r. Duška a dalších, zejména v ob-
dobí let 1918–1948. Bytovou situaci dokreslují informace získané z dostupných zdrojů 
současných autorů odborných publikací zejména I. Tomeše a J. rákosníka, dále J. Luxe 
a T. Kosteleckého. Oblast sociální práce reprezentují články z dobových časopisů Sociální 
pracovnice a Sociální revue, které jsem studovala v Archivu hlavního města Prahy. Defino-
vání sociální práce vychází z pojetí nestorky československé praxe Marie Krakešové. roz-
hodující pro výběr textových zdrojů byla klíčová slova a jejich kombinace: bytový problém, 
bytová otázka, bytová nouze, bytová problematika, bytová politika, bytové poměry, bytová 
výstavba, bytová péče, sociální péče, sociální práce; vše ve vymezeném časoprostoru. Te-
ritoriálně je studie zaměřena obecně na české území, bez cíleného regionálního zaměření, 
avšak s vědomím krajových rozdílů.

10 PeLIKÁN, V.: Bytová péče, s. 25–26.
11 Sociální péče o osoby odkázané na veřejnou pomoc a ochranu byla předmětem činnosti Odboru I. V rozvrhu 
agendy ministerstva sociální péče se u oddělení uvádí následující popis: Bytová péče. Zákonodárná činnost 
a provádění zákonů v oboru bytové péče, zvláště v záležitosti státního bytového fondu a bytového fondu pro 
státní zaměstnance a v oboru práva bytového, nájemního, hypotečního, daňového, poplatkového, stavebního aj. 
Správa bytových fondů a jiných úvěrů pro bytovou péči. Organizace odborných sdružení, stavební činnosti druž-
stev a autonomních korporací, hypotekárního a stavebního úvěru. Viz rozvrh agendy ministerstva sociální péče. 
Sociální revue 1, 1919, 5, s. 21–24.
12 DVOŘÁK, Tomáš a kol.: Úvod do studia dějepisu, 1. Brno 2014.
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Časově je studie vymezena obdobím let 1918–1948 v souvislosti se státními útvary na 
českém území a s formováním profese sociální práce. Sociální práce jako praktická čin-
nost je na našem území svými profesionální kořeny spjata s počátkem 20. století. V roce 
1917 bylo založeno Ministerstvo sociální péče a o rok později začalo oficiální vzdělávání 
sociálních pracovnic na Ženské škole sociální péče v Praze. Další možnost studia so-
ciální práce nabízely Vyšší škola sociální péče v Praze (dále VŠŠP) a od roku 1936 Ma-
sarykova státní škola zdravotní a sociální péče. Souběžně s těmito vyššími školami pro-
bíhalo vzdělávání i na středních školách. Významným mezníkem pro profesní přípravu 
sociálních pracovnic znamenalo první vysokoškolské vzdělávání díky založení Vysoké 
školy politické a sociální v Praze (1945) a její pobočky v Brně (1947). Ač školy neměly 
dlouhého trvání, svým významem založily tradici vysokého školství v sociální práci na 
našem území.

Součástí sociální fakulty Vysoké školy politické a sociální byly v letech 1946–1949 so- 
ciální kliniky jako nezbytná složka každé vysoké školy zabezpečující praxi studentům a vý-
zkumné prostředí badatelům. Vznikly rozšířením sociálních klinik při okresních péčích 
o mládež, které do té doby sloužily posluchačům Masarykovy školy zdravotní a sociální 
péče.13 Sociální kliniky byly nepostradatelným prvkem ve výcviku posluchaček sociální 
práce, umožňovaly jim seznámit se s novými výsledky sociální práce v péči o děti, mlá-
dež i dospělé. Krakešová zmiňuje i neméně důležité poslání sociálních klinik, kterým bylo 
umožnění vědeckého bádání učitelům a vědeckým pracovníkům.14

Přechod z chudinské péče do sociální péče a sociální práce

Klasické chudinství zahrnuje opatření ve smyslu zajištění nejnutnější výživy, přístřeší, šat-
stva a jiných základních potřeb pro obyvatele, kteří trpí zaviněnou i nezaviněnou nouzí. 
Na přelomu 19. a 20 století se chudinství a dělnická otázka proměnily v sociální politiku.15 
Chudinská péče obnášela v Čechách péči o chudé. Vztahovala se nejen na krátkodobou 
změnu poměrů chudých peněžními a naturálními příspěvky, ale zahrnovala i víceletý 
pobyt v ústavu pro chudé.16 Od raného novověku se vyvíjely systémy chudinské péče, 
které byly spravovány výhradně obcemi či farnostmi. V habsburské monarchii existo-
vala chudinská péče již od 16. století. Tato péče byla vázána na domovskou příslušnost 
obyvatele. Domovská obec měla povinnost se o sociálně potřebného postarat.17 Tendencí 
veřejné chudinské péče bylo určení, zda je člověk-sociální případ hoden veřejného opat-
ření. Výsledkem byl objektivní posudek, který rozhodoval o podpoře obce nebo o umístění 
v ústavu. Úkolem individuální sociální práce bylo však zjistit subjektivní podstatu úpadku 
člověka, jak uvádějí Krakeš a Krakešová.18

13 KrAKeŠOVÁ, Marie: Sociální kliniky. Sociální revue 22, 1947, s. 70–71.
14 Tamtéž, s. 70.
15 HLAVAČKA, Milan a kol.: Sociální myšlení a sociální praxe v českých zemích 1781–1939 : Ideje, legislativa, 
instituce. Praha 2015.
16 HLAVAČKA, Milan: Boj proti chudobě, sociální otázka a sociální politika v českých zemích v 19. a na začátku 
20. století : definice, ideje a instituce. In: HLAVAČKA, M. a kol.: Sociální myšlení, s. 11–107.
17 rÁKOSNÍK, Jan: Sovětizace sociálního státu : Lidově demokratický režim a sociální práva občanů v letech 
1945–1960. Praha 2010.
18 KrAKeŠ, Josef – KrAKeŠOVÁ, Marie: Sociální případ. Praha 1934.
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Igor Tomeš uvádí, že sociální péče nahradila starší termín chudinská péče a používala 
se k souhrnnému označení všech veřejných sociálních agend. 19 Dle Klímy se pojmy so-
ciální péče a sociální práce považovaly v širokém pojetí za synonyma. 20 Lund pak hovoří 
o vztahu sociální práce a sociální péče takto: Odborná sociální práce znamená práci na 
poli sociální péče, založenou na zvláštní znalosti, odvozené z myšlení a zkušenosti a vypra-
cované tvůrčí silou a dovedností těch, kdo ji vykonávají. […] Tyto dvě nové oblasti – z nichž 
větší hnutí sociální péče a druhá oblast odborné práce sociální, stýkají se v sociálních orga-
nizacích.21

Sociální práce jako odborná činnost je na našem území svým začátkem spojena zejména 
s rokem 1918, tj. otevřením první školy vzdělávající sociální pracovnice. Před tímto datem 
probíhaly jen krátkodobé vzdělávací kurzy. Další mezníky v profesionalizaci sociální práce 
představovaly v roce 1921 založení Organizace absolventek VŠŠP, později přejmenované 
na Organizaci sociálních pracovnic, a vydávání časopisu Sociální pracovnice od roku 1932 
(vydáván do roku 1948). Inocenc Arnošt Bláha definoval sociální práci na sjezdu sociální 
a zdravotní práce v Československé republice v roce 1928 nazvaném Výchova a sociální 
práce. Sociální prací rozuměl specialisovanou činnost, usilující odstraniti nebo napraviti 
sociální nedostatky. Sociální práce se od příbuzných oborů jako sociální politiky, sociální 
péče a dalších liší rozsahem a metodou.22 Za základní, v praxi nejrozšířenější, metodu so-
ciální práce v uvedeném období platila případová sociální práce. Dále se používaly me-
tody skupinové sociální práce a prvky sociální práce s komunitou.23 Sociální pracovnice 
zjišťovaly sociální anamnézu, stanovovaly sociální diagnózu a realizovaly sociální terapii.

Podle Krakešové má na vývoj šťastného a sociálně zdravého člověka vliv nejen zdravá 
dědičnost, ale také příznivé životní podmínky.24 Objektem sociální práce byl sociální pří-
pad, čili člověk, který nebyl schopen vlastními silami překonávat životní nesnáze a pře-
kážky.25 Sociálním případem však podle ní nemusel být vždy člověk hmotně strádající, 
nýbrž i člověk jakkoliv tělesně, či duševně živořící.26 Před druhou světovou válkou měly 
v evropských zemích, nevyjímaje české území, sociální problémy jednotlivců a jejich rodin 
většinou materiální povahu. Sociální případ se zkoumal ze dvou hledisek: Jaké a jak veliké 
jsou překážky, které se v určité rodině vyskytly, a jak velký je nedostatek vlastní schopnosti 
svěřencovy, aby se z neštěstí dostal.27

V seminářích případové práce na Vyšší škole sociální péče a později i na Masarykově 
škole zdravotní a sociální, byly řešeny případy, které škole přidělovaly na její žádost různé 
sociální organizace, především však Péče o mládež. Tak probíhal praktický výcvik poslu-
chaček.28 V počátcích profesní přípravy sociálních pracovnic ve školách chyběla nejen 

19 TOMeŠ, Igor: Úvod do teorie a metodologie sociální politiky. Praha 2010.
20 KLÍMA, V. Jiří: Sociální a zdravotní péče a jejich vztahy k pedagogice. Pedagogické rozhledy 41, 1931, s. 30–
34.
21 LUND, H.: Hranice působnosti laiků a pracovníků z povolání. Sociální pracovnice 8, 1939, 5, s. 73–77.
22 KLÍMA, V. J.: Sociální a zdravotní péče, s. 30–34.
23 Ve svých počátcích se objevuje pojem sociální práce v obci, nebo v územním celku.
24 KrAKeŠOVÁ, M.: Psychogenese.
25 Tamtéž.
26 KrAKeŠ, J. – KrAKeŠOVÁ, M.: Sociální případ.
27 Tamtéž, s. 21.
28 KrAKeŠOVÁ, M.: Psychogenese.
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odborná literatura, ale i praktické „české“ zkušenosti s aplikací teorií a metod k řešení 
sociálních případů. V praxi se tedy objevovaly americké pracovní metody, jejichž výsledky 
nebyly pro český terén uspokojivé.29 Nezbylo než hledat původní metody sociální práce.30 
Ze zkušeností i z americké literatury bylo zřejmé, že sociální klienti potřebovali více než 
hmotnou pomoc, poněvadž jejich problém mohl být i rázu psychosociálního.

V letech 1942–1945 a dále v letech 1946–1949 byla prováděna vyšetření týkající se dět-
ství sociálních klientů v rámci programu Sociálních klinik. Získaný materiál přinesl cenné 
poznatky pro další rozvoj sociální práce. Životní podmínky, ve kterých klient žil v dětství, 
byly neúměrné jeho psychosociální kapacitě. Studiem původu a příčin psychosociálních 
poruch ve vývoji dospělých sociálních klientů došla Krakešová k vypracování teorie, kte-
rou zpracovala v knihách Sociální případ a Psychogeneze sociálních případů.

Životní podmínky, ve kterých lidé žili, mohly být jedním z faktorů, které generovaly 
problém klienta, či jeho nepříznivou sociální situaci. Nemožností či neschopností situaci 
řešit se klient stával objektem sociální práce, dobovou terminologií řečeno, sociálním pří-
padem. Bytová péče se tak stala jedním z předmětů zájmů sociální práce.

Časové mezníky ve vývoji bydlení a stav před počátkem 20. století

Množství intervenčních nástrojů bytové politiky, zajišťující rovnováhu na trhu s bydlením 
a finanční dostupnost odpovídajícího bydlení i těm příjmově nejslabším, je dle některých 
autorů obrovské. Zahrnuje nejrůznější formy regulace nájemného, regulace cen bydlení 
a ostatních služeb spojených s bydlením, jako jsou energie, podpora výstavby vlastnického 
i nájemného bydlení, stavební spoření, úroková podpora hypoték, adresný příspěvek na 
bydlení a další.31

Bydlení je historicky spjaté s rodinou a domácností. Hlavní faktory, které výrazně ovliv-
ňovaly rozvoj bydlení na českém území, se měnily v průběhu jednotlivých století – od 
podmínek zemědělské výroby přes období industrializace až po současné suburbanizační 
trendy. Významný podíl na konstrukci systému bydlení měly politické reprezentace na 
úrovni státu i obcí.32

Úkoly bytové péče podléhaly podle Pelikána vývoji a změnám.33 Od prvotního cíle opat-
řit přístřeší chudým osobám přešla bytová péče před první světovou válkou ke snaze o od-
stranění, nebo alespoň zmírnění kvalitativního nedostatku bytů, po první světové válce 
přibyla povinnost postarat se taky o odstranění kvantitativního nedostatku bytů.

Nejnověji identifikovali autoři rozhodující časové mezníky ve vývoji bydlení v České 
republice následovně:34

1)  Systém bydlení měl obdobný vývoj jako v okolních státech až do druhé světové války. 
První formy veřejné podpory bydlení se objevovaly již na přelomu 19. a 20. století. Prvními 
zásahy státu v oblasti bydlení jsou zákon č. 253/1852 ř. z., který reguloval zakládání své-

29 Srov. zejména publikaci rICHMOND, Mary e.: Social Diagnosis. New york 1917; KrAKeŠOVÁ, Marie: 
Výchovná sociální terapie, I. Praha 1973.
30 Příkladem původní metody je v předchozí poznámce uvedená práce Marie Krakešové.
31 LUX, M. et al.: Bydlení.
32 LUX, Martin – KOSTeLeCKÝ, Tomáš (eds.): Bytová politika, teorie a inovace pro praxi. Praha 2011.
33 PeLIKÁN, V.: Bytová péče.
34 LUX, M. – KOSTeLeCKÝ, T. (eds.): Bytová politika.
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pomocných bytových družstev a dále zákon č. 37/1892 ř. z., osvobozující výstavbu dělnic-
kých domů od daně. V roce 1917 byla zavedena regulace nájemního bydlení jako reakce 
na krizovou situaci v oblasti bydlení v průběhu války. Následoval intenzivní rozvoj bytové 
výstavby. Před druhou světovou válkou již fungoval poměrně rozsáhlý trh nájemního by-
dlení po uvolnění regulace nájemného;

2)  Druhá světová válka znamenala konec volného trhu s byty na českém území, ze-
jména s ohledem na politicky motivované zásahy do oblasti bydlení. Znovu byla zavedena 
regulace nájmu, část bytového fondu (zejména židovského) byl konfiskován a uvolnilo se 
velké množství bytů po odsunu především německých obyvatel. Takto vzniklý volný by-
tový fond vytvořil základ pozdějšímu vzniku rozsáhlého druhého bydlení;

3)  V 50. letech 20. století byl trh s byty výrazně omezen. Na konci tohoto období se 
rozvinula bytová výstavba z veřejných zdrojů (státu, nebo podniků), či s podporou z ve-
řejných zdrojů (družstevní výstavba). Všem známá panelová výstavba typická pro toto 
období vyvrcholila v letech 1970–1980. Postupně se rozvíjel šedý a černý trh s byty, který 
v některých formách přetrval až do současnosti;

4)  V posledních desetiletích je obecným trendem suburbanizace, tj. zájem o bydlení 
v atraktivním a dopravně dostupném zázemí měst, v návaznosti na změnu hodnotových 
preferencí obyvatel;

5)  Českým fenoménem je tzv. druhé bydlení, tj. bydlení zajištěné formou výstavby 
soukromých rekreačních chat, či přestavby chalup. Je typické pro období 1960–1990, 
kdy narůstal zájem o individuální rekreaci. Avšak i po roce 1990 zájem pokračuje, nyní 
ve formě zvýšeného zájmu o bydlení v renovovaných rekreačních chalupách nebo v tzv. 
apartmánových bytech v atraktivním rekreačním prostředí.35

Z výše uvedeného je zřejmé, že problematika bydlení je velmi široká a zahrnuje několik 
časových úseků. S ohledem na cíl práce však považuji i přes časové vymezení článku za 
nezbytné popsat situaci před rokem 1900, vše, co vzniku a vývoji bytové péče předcházelo 
a co její konstituování ovlivňovalo.

Podle Pelikána lze nalézt prvopočátky bytové péče již počátkem 19. století. Popisoval 
bytovou otázku jako tíživý sociální problém. Projevoval se v nepoměru mezi bytovou po-
třebou hospodářsky slabého obyvatelstva a její úhradou. Příčinou byl podstatný rozdíl 
mezi výší nájemného a výdělku těchto vrstev. Bytová otázka byla začleňována do otázky 
dělnické.36

Český zemský zákon č. 59/1868 O opatřování chudých (dále chudinský zákon) upra-
voval povinnost obce pečovat o občana, který do obce příslušel dle říšského zákona 
č. 105/1863 ř. z. O právu domovském (dále domovský zákon), ocitl se v nouzi a zároveň 
již vyčerpal veškeré možnosti péče osob, které dle zákona byly povinny o žadatele pečovat. 
Opatření zahrnovalo povinnost poskytnout chudým výživu, ošetření v nemoci a péči a vý-
chovu jejich potomků. Do výživy spadaly nezbytná péče jako strava, ošacení, obuv, uby-
tování, otop a světlo. Další formou péče bylo umístění do obecního, nebo jiného ústavu, 
avšak na náklady obce. Chudý občan mohl být také ubytován v obecním domku, tzv. pas-
toušce. Obec musela zaopatřit v případě nouze či onemocnění také jedince, který v ní 

35 Dle údajů z roku 2001 disponuje 20 % domácností bydlících ve městech v Čr druhým bydlením. Srov. Tamtéž.
36 PeLIKÁN, V.: Bytová péče.
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neměl domovské právo. Náklady pak mohla vymáhat na jeho domovské obci. Pokud tato 
obec neměla potřebné finance, finanční dluh přecházel na vyšší správní územní jednotky.37  

Bytová otázka se řešila ve většině zemí. Dokladem jsou srovnávací studie z evropského 
kontinentu, které se počátkem 20. století pravidelně objevovaly v odborných publikacích 
a denním tisku. Jedním z autorů, jenž se tématu věnoval, byl Josef gruber. Pravidelně 
publi koval o bytové politice v Československu v časopise Obzor národohospodářský. Dal-
ším významným autorem přelomu 19. a 20. století byl Vilibald Mildschuh., který se věno-
val vývoji bytových poměrů v Praze a bytové otázce po první světové válce. Jak bylo řečeno 
výše, bytová otázka úzce souvisí s hospodářským vývojem v dané zemi. Proces industria- 
lizace a urbanizace přinášel do měst rok co rok „příval lidstva“, nových obyvatel. Města 
však nebyla na tuto novou situaci připravena. gruber zmiňuje ve městech zejména nevy-
hovující poměry kulturní a zdravotnické.38

Prvním státním zásahem do oblasti bydlení byl zákon č. 253/1852 ř. z., tzv. starý 
spolkový zákon, známý též pod názvem Císařský patent. Tento zákon upravoval vznik 
spolkových družstev pro veřejné a obecně prospěšné účely. Myšlenka bytového družstev-
nictví k nám byla přenesena z Anglie, kde bylo první bytové družstvo založeno již v roce 
1809.

Na přelomu 60 a 70. let 19. století došli odborníci k poznatku, že bytové poměry jsou na 
evropském kontinentu daleko horší než v Anglii. Důvodem byl fakt, že v Anglii věnovali 
neutěšeným bytovým poměrům velkou pozornost. Bytová tíseň byla čile veřejným míně-
ním diskutována a veřejnou mocí usilovně potírána.39 gruber porovnal situaci v Německu 
a u nás a konstatoval, že v rakousku a v Československu byly bytové poměry horší než 
v Německu. Zájem o bytovou otázku byl u nás oživen v roce 1890, kdy proběhlo současně 
se sčítáním lidu rovněž šetření o bytových poměrech. Výsledky šetření pak byly publiko-
vány v knize autora Philipovichova o bytové bídě ve Vídni, rostoucím zájmu literatury 
a denního tisku o bytovou reformu. Následoval rostoucí zájem o tuto problematiku pro-
střednictvím fóra mezinárodních kongresů. Prvním zákonným opatřením bytové politiky 
v rakousku byl zákon č. 37 z 9. února 1892 o dělnických bytech. Zajímavostí je, že bytové 
problémy byly přičítány pouze dělnické vrstvě. Zákon se snažil prostřednictvím daňových 
úlev zvýšit počet bytů pro dělníky. Ustanovení zákona však byla tak přísná, že jej bylo 
možno v praxi realizovat jen minimálně.40

Byty byly v této době podle Pelikána vesměs přeplněné.41 A to nejen členy domácnosti 
nájemníka, ale také podnájemníky a nocležníky. Statistická data tuto skutečnost zachytila 
poprvé až v druhé polovině 19. století. Přeplněným bytem byl podle ní byt, na jehož jednu 
obytnou místnost připadaly více než tři osoby. V Praze tvořily tyto byty v roce 1880 asi 
12,4 % a v roce 1890 10,0 % ze všech zdejších bytů.

Na sjezdu spolku pro sociální politiku v Mnichově v roce 1901 byly evropské státy roz-
děleny podle vyspělosti bytové péče na tři kategorie: pokročilé (Anglie, Belgie, Švýcar-

37 KODyMOVÁ, Pavla: Sociální práce do druhé světové války. In: MATOUŠeK, Oldřich a kol.: Základy sociální 
práce. Praha 2001, s. 111–138.
38 grUBer, Josef: Bytová politika v rakousku a v republice československé. Obzor národohospodářský 27, 
1922, s. 18–25, 65–73, 115–123, 208–214, 249–255.
39 Tamtéž, s. 19.
40 Tamtéž.
41 PeLIKÁN, V.: Bytová péče.
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sko), střední (Německo, Švédsko, Norsko, Dánsko) a opozdilé (Francie, Itálie, rusko 
a rakousko-Uhersko).42

Od roku 1892 se objevovala v rakousku obecně prospěšná družstva jako subjekty nej-
prve nepřímé, později i přímé podpory staveb obytných domů. Nejprve to byla družstva 
dělnická, ale od roku 1908 rovněž družstva státních zaměstnanců. Obecnou prospěšností 
se podle dobové legislativy rozuměla každá nevýdělečná činnost, která sloužila obec-
nému dobru a byla protikladem činnosti ve výlučném, nebo převážném zájmu jednotlivců. 
Druhý nejpoužívanější právní útvar bytových sdružení představovaly spolky. Podle stanov 
sloužila bytová sdružení ke zlepšení bytových poměrů nezámožného obyvatelstva. Dozor 
nad sdruženími vykonávalo ministerstvo sociální péče.43

Od počátku 20. století do roku 1938 – období eskalace bytové krize

Bytová politika sehrávala v předválečné legislativě okrajovou roli. V důsledku přílivu pra-
covních sil do průmyslových měst se sociální a hygienické problémy objevovaly zejména 
ve velkých městech (např. Praha, Brno). Výstavba se soustředila na zdravé a levné děl-
nické byty relativně malých rozměrů. Na jeden byt v Praze připadalo v průměru 4,34 oby-
vatele, ale v Plzni činil průměr až 4,62.44 Vývoj bytové politiky vyplýval rovněž z územního 
dualismu, jak uvedl ve zprávě Sociální péče v Československé republice J. Řípa.45 Zatím co 
v rakousku dospěla podpora nových staveb od daňového osvobození k přímé podpoře ve 
formě úvěrů a k vydání celé řady legislativních opatření, v Uhrách nepřekročila snaha po 
speciálním bytovém zákonodárství možnosti nepřímé podpory závisející na osvobození 
od domovní daně a přirážek.

Opatření na poli bytové péče před první světovou válkou rozdělili rákosník s Tomešem 
do tří skupin: nepřímá podpora (daňové úlevy), přímá podpora (subvence novostaveb) 
a regulace nájemného.46

Bytová otázka byla považována odborníky za interdisciplinární problém. Nešlo jen 
o architektonické řešení bytů, ale i o problém politicko-sociologické šíře, jak píše Kroha.47 
Proto viděl významného spojence při řešení bytové otázky právě v sociálních pracovní-
cích: Vědecky vzdělaná sociální pracovnice má v obrovitém materiálu vzrůstající bytové bídy 
zvláštní a na výsost čestnou úlohu.48 Předmětem jejich práce měla být okamžitá podpora, 
která by přinesla třeba jen sebemenší pomoc možnou za stávajících poměrů. Příkladem 
pro naše sociální pracovnice mohly být texty Idy Bläuer bytové inspektorky ve švýcarském 
Bernu.49 Bytové inspektorky pracovaly ve službách obcí nebo obecně prospěšných byto-
vých družstev. Jejich práce se opírala o zákonné předpisy a nařízení, proto se nevyhnula 
formě kontroly. Po takto zaměstnaných sociálních pracovnicích se vyžadovalo odborné 

42 Tamtéž.
43 PeLIKÁN, V.: Bytová péče.
44 rÁKOSNÍK, Jakub – TOMeŠ, Igor: Sociální stát v Československu : Právně-institucionální vývoj v letech 
1918–1992. Praha 2012.
45 ŘÍPA, Jan: Bytová politika. Sociální pracovnice 4, 1935, 8, s. 125–127.
46 rÁKOSNÍK, J. – TOMeŠ, I.: Sociální stát, s. 79.
47 KrOHA, Jiří: Bytový problém. Sociální pracovnice 4, 1935, 8, s. 113–118.
48 Tamtéž, s. 117.
49 BLÄUer, Ida: Bytové inspektorky ve Švýcarsku. Sociální pracovnice 4, 1935, 8, s. 118–120.
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studium na sociální škole, diplomatické schopnosti, věk nejméně 22–25 let a nenápadný 
zevnějšek a vystupování. Mezi pracovní úkoly patřilo například ulehčit domácí paní sta-
rostmi přetížené, zprostředkovati umístění dětí v prázdninové osadě nebo doplnit inventář 
domácnosti i garderoby.50 V časopise sociální pracovnice se pravidelně objevovaly zahra-
niční zkušenosti, ze kterých mohly české sociální pracovnice vycházet.

Po vypršení platnosti zákona o dělnických bytech z roku 1892 byl vydán nový zákon 
č. 144/1902 ř. z., který sledoval stejný účel, tj. dočasné osvobození od daně a další daňové 
úlevy rozšířit nabídku bytů.51 K tomuto zákonu byly ještě vydány podrobné specifikace 
podporovaného typu bydlení č. 6/1903 ř. z. Oba zákony počítaly s regulací nájemného, 
aby si majitelé nepřivlastňovali celý zisk z daňových úlev. rákosník s Tomešem považují 
na této koncepci zajímavé stavovské kritérium, protože výstavba byla určena vyloženě pro 
dělníky, nikoliv pro nemajetné.52

V praxi se ukázalo, že pouze daňové úlevy (nepřímá podpora) bytový problém neřeší. 
Ožehavou otázkou se staly úvěry. Proto vznikla myšlenka zřídit fond (přímá podpora), 
který by poskytoval levné stavební úvěry. Tím se odlehčily náklady na stavbu domů 
a mohly se jednotlivé byty pronajímat za nižší nájemné. První fond byl založen 28. pro-
since 1907 zákonem č. 285/1907 ř. z. Jmenoval se Fond císaře Franz Josefa I. na paměť 
vladařského jubilea 1908. S pomocí tohoto fondu bylo vybudováno v českých zemích 
67 domů s 658 byty.53

V únoru 1907 byla ustavena ve Vídni ústředna pro bytovou reformu v rakousku, čímž 
nastal obrat v rakouské bytové politice. Současně v Praze vznikl Český zemský spolek pro 
reformu bytovou. O rok později bylo zřízeno zvláštní oddělení pro státní bytovou péči 
v nově utvořeném ministerstvu veřejných prací. Následující sčítání lidu z roku 1910 na-
léhavou potřebu řešit bytovou otázku jen umocnilo. Za účelem posílení bytové reformy 
se konal ve dnech 29. května až 3. června 1910 IX. Mezinárodní sjezd bytový, kterého se 
zúčastnili také čeští zástupci. Výsledky se pozitivně odrazily v rakouském bytovém zá-
konodárství. První změny se týkaly obecně prospěšné stavební činnosti. Cílem bylo, aby 
obecně prospěšná stavební činnost obcí nebo družstev byla dostupná nejenom pro státní 
zaměstnance, ale i pro jiné vrstvy obyvatelstva. Obce a družstva byly odkázány pouze na 
drahé úvěry pojišťoven a spořitelen. Proto byl zřízen (drahotním výborem poslanecké 
sněmovny) státní fond pro bytovou péči jako zajišťovací ústav pro hypotéky. V letech 
1911–1920 bylo do fondu státem vloženo 25 milionů korun. Účelem bytového fondu bylo 
přejímati záruku za půjčky stavební a jejích úrokování i umořování. Správa fondu náležela 
pod ministerstvo sociální péče ve spolupráci s ministerstvem financí.54 Do působnosti 
ministerstva sociální péče náležela i bytová a stavební péče.

Dalším krokem, který učinilo rakouské zákonodárství v roce 1907, bylo zavedení dě-
dičného práva stavebního.55 Podle něj bylo možné postavit dům na cizím pozemku a mít 
ho na dobu 30–80 let bezplatně, nebo za roční rentu (úrok, stavební činži). Po vypršení 

50 Tamtéž, s. 119.
51 grUBer, J.: Bytová politika.
52 rÁKOSNÍK, J. – TOMeŠ, I.: Sociální stát.
53 PeLIKÁN, V.: Bytová péče, s. 164.
54 grUBer, J.: Bytová politika, s. 22.
55 Původem je stavební právo na cizím pozemku z Anglie, kde se například v Londýně tímto způsobem postavily 
celé ulice. Právo připomíná římské právo tzv. superficies. Tamtéž.
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stavebního práva pak připadla stavba zpět majiteli půdy. Před první světovou válkou byla 
popisována tzv. otázka bytová. Hlavní příčina bytové otázky byla v nedostatku základního 
kapitálu ke stavbě vlastního domu. Proto byly nemajetné vrstvy odkázány na bydlení 
v činžovních domech. Vysoký nájem v těchto domech nemajetné zbavoval většiny příjmů, 
tím je omezoval v základních potřebách i za cenu ohrožení zdraví. reformní snahy směřo-
valy k získání základního kapitálu potřebného pro stavbu vlastního domu. Stejným smě-
rem šel i zákon o státním bytovém fondu.56

Pojmy obecně prospěšné činnosti a malý byt byly vymezeny v zákoně o státním byto-
vém fondu č. 244/1910 ř. z. Za malý byt byl považován uzavřený rodinný byt s obytnou 
plochou do výměry 80 m2 (nezahrnovaly se sem kuchyň, koupelny, vedlejší místnosti 
a místnosti pro služebné), dále noclehárny, svobodárny a ubytovací domy (typ dnešních 
ubytoven). Stavební činnost veřejně prospěšných stavebních sdružení podléhala dozoru 
ministerstva veřejných prací.57

rostoucí bytová nouze a vysoké ceny nájmů postihly nejen dělníky, ale i střední vrstvy, 
jak alespoň uvádí gruber. Vedle všech zákonných úprav, které se snažily bytovou nouzi 
řešit, byly velkým městům Praze a Brnu povoleny milionové státní subvence na stavby 
prováděné obcemi jako tzv. práce nouzové.58

V období první světové války jako by problém s nedostatkem bytů zmizel. Jeho logic-
kým důvodem byl vysoký nejen podíl mužů na frontě, ale i nemožnost si na své poměry 
stěžovat. Válka totiž přinesla potlačování a porušování lidských práv a svobod ze strany 
vídeňské vlády vyplývající z císařského nařízení z 25. července 1914. Opět se bytový pro-
blém objevil v roce 1917. Válka zcela zastavila výstavbu nových bytů a zároveň způsobo-
val nedostatečný počet malých bytů zvyšování nájmů.59 rakouská vláda řešila nedostatek 
bytů správními opatřeními. Vládní nařízení č. 34 s působností od 1. ledna 1918 do konce 
téhož roku poskytovalo hospodářskou ochranu nájemníkům. Zahrnovala následující dva 
body:60

1)  Znemožnění výdělkového zdražení nájemného nad úroveň z 1. července 1916;
2)  Podstatné omezení práva držitele domu dát nájemníkovi výpověď bez udání důvodu. 

Zmiňované nařízení platilo nejprve jen pro město Plzeň, kde hrozilo mimořádné zvyšo-
vání nájmů. Poměrně záhy bylo nařízení platné pro všechny obce a pro všechny byty.

Státní ochranu nájemníků považoval v této situaci Zdeněk Kárník za svízelnou. Bez 
ochrany nájemníků by nevyžily sociálně slabší vrstvy, rozrostly by se kolonie nejbídnější 
úrovně a semeniště nemocí a zločinu. Zároveň by však ochrana nájemníků podvazovala 
trh s byty.61

Druhá vlna nouze o byty od konce první světové války nastala po vyhlášení české 
samostatnosti. Velkou část viny na tom měl československý stát. Nové úřady a ústavy 
byly zřízeny často v budovách, které byly určeny původně pro bydlení a pro úřady byly 

56 FOŘT, L.: Nouze bytová.
57 grUBer, J.: Bytová politika.
58 grUBer, J.: Bytová politika, s. 119.
59 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka.
60 grUBer, J.: Bytová politika.
61 KÁrNÍK, Zdeněk: České země v éře I. republiky, I: Vznik, budování a zlatá éra republiky. Praha 2000.



64 HISTORICA REvUE pRo hISToRII A příbUzNé věDY 2016/1

nevyhovující. Po zřízení nových úřadům navíc do velkých měst stěhovali noví zaměst-
nanci se svými rodinami. Nikdo však již neřešil to, kde budou bydlet.62  

Při porovnání nejméně a nejvíce rozvinutých složek státní infrastruktury první repub-
liky Kodymová uvádí, že bydlení představovalo na rozdíl od školství vždy slabou stránku 
její životní úrovně. 63 Sociální péče zajišťovala kombinace veřejnoprávních a soukromo-
právních institucí (např. církevních). Ochranu státu potřebovali i nemajetní nájemníci, 
kteří byli vystaveni libovůli vlastníků domů. existoval nedostatek bytů, protože se ve vá-
lečném období nové byty nestavěly a staré se neopravovaly. Nemajetní a nezaměstnaní tak 
často bydleli v provizoriích, např. sklepích a vagónech, které byly zdravotně a hygienicky 
závadné a ohrožovaly jejich zdraví. Důsledky války přinutily všechny zúčastněné státy 
k intenzivnějšímu rozvoji sociální péče. Prioritou se nejen v Československu se stala péče 
o zdraví.64

Veřejná správa řešila dle Kratošky bytovou nouzi dvěma způsoby: okamžitou pomocí, 
aby zabránila panice na trhu s byty, a trvalým a účinným řešením formou stavby nových 
bytů.65 Těžiště okamžité pomoci spočívalo v rakouském nařízení o ochraně nájemníků 
z roku 1918 a v nařízení z roku 1919 o ochraně zaměstnanců používajících bezplatný byt. 
Předpisy upravovaly stanovování výše nájmu a možností výpovědí z nájmu. Cílem oka-
mžité pomoci bylo efektivně využít veškeré byty, které byly v té době k dispozici, zabránit, 
aby některé budovy (byty) byty zůstaly „ležet ladem“, a zrušit „byty luxusní“. V té sou-
vislosti byl také regulován příliv nového obyvatelstva do měst zákonem o omezení práva 
stěhovacího z roku 1919. K okamžité pomoci se vázalo ještě nařízení z 11. června 1919, 
kterým bylo vládě umožněno zabrat celé budovy, popř. jejich části k bytovým účelům, po-
kud byly ve veřejném zájmu. Opatření bytové péče bylo charakterizováno jako výjimečné 
a nouzové, s cílem pomoci sociálně či hospodářsky slabším obyvatelům, kteří byli bytovou 
nouzí nejvíce postiženi. Jako jediným pozitivním prostředkem k řešením bytové otázky 
patřícím do trvalých a dlouhodobých řešení náležely stavby nových bytů. Pro oživení 
stavební činnosti byl zákonem z února 1919 zřízen Československý státní bytový fond 
a v květnu 1919 pak fond pro podporu stavebního ruchu.66 Celkově byla bytová otázka 
řešena po první světové válce těmito způsoby: ochranou nájemníků, zákonem o zabírání 
bytů obcemi, zákonem o zabírání budov k účelům veřejným, dávkou (daní, pozn. aut.) 
z majetku, dávkou z přírůstku hodnoty (v případě daňového znevýhodnění státu při pro-
deji domu majitelem pod cenou, než ho koupil) a zákonem o podpoře stavebního ruchu.67 
Dle Paterové se snažil stát prostřednictvím obcí zlepšovat nevyhovující bytové a hygie-
nické podmínky podporou stavebnictví, poskytováním státních záruk a příspěvků, daňo-
vými úlevami na opravy domů a ochranou nájemníků. Proto rozšířily sociální pracovnice 
svoji činnost také o tzv. bytovou péči.68

62 grUBer, Josef: O nejbližších úkolech ministerstva sociální péče. Sociální revue 2, 1921, 1, s. 1–4.
63 KODyMOVÁ, Pavla: Historie české sociální práce v letech 1918–1948. Praha 2013.
64 KODyMOVÁ, P.: Sociální práce, s. 111–138.
65 KrATOŠKA, Jaroslav: Dosavadní opatření bytové péče v Československé republice : Zpráva oddělení byto-
vého při ministerstvu sociální péče. Sociální revue 1, 1919, 1–2, s. 25–31.
66 Tamtéž; grUBer, J.: O nejbližších úkolech, s. 1–4.
67 FOŘT, L.: Nouze bytová.
68 KODyMOVÁ, P.: Historie.
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Činností bytového oddělení ministerstva sociální péče předstihlo Československo 
v roce 1920 vyspělejší státy, jak alespoň vyplývá ze znění příspěvku ministra sociální péče 
L. Wintera.69 Za první programový projev ministerstva sociální péče v oboru praktické 
bytové péče byl považován výnos z prosince 1918 o stavbě nových bytů.70

Bytová nouze a cena nájemného v bytech byly jednou ze strategických dominant před-
mětu zájmu sociální politiky meziválečného Československa. Jedním z hlavních úkolů 
ministerstva sociální péče bylo rovněž řešit bytovou nouzi ochranou nájemníků, subven-
cemi a další podporou stavebního ruchu.71 Bytový problém považoval Kárník za největší 
a nejdéle působící slabinu sociální politiky v českých zemích. 72 Významným rysem ne-
státní sociální péče v meziválečném období byla angažovanost středních vrstev. Po roce 
1918 vznikalo mnoho dobrovolných spolků a institucí. Nebyly ale financovány z veřejných 
prostředků, proto byly odkázány na sbírky a takové akce, které mohly jejich činnost roz-
víjet. V dobrovolných spolcích se setkáváme s velkým zaujetím dobrovolných pracovníků 
a příznivců.73

Účelem dalšího nařízení československé vlády č. 38/1919 bylo zajistit bytové jednotky 
osobám, které měly v obci domovské právo, nebo byly z naléhavých důvodů nuceny v obci 
pobývat. Majitelé bytů museli oznamovat bytovému úřadu byty, které nebyly momentálně 
využívány k bydlení. Totéž platilo pro místnosti v rámci bytů. Nařízení vlády zmocňovalo 
obce byty zabírat a nabízet je uchazečům o bydlení v dané obci. Nařízení bylo záhy nahra-
zeno zákonem č. 592/1919 Sb. z. n. o zabírání bytů obcemi. Tento zákon velmi výrazně 
zasáhl do práv vlastníků bytů a zároveň ovlivnil volný trh s byty. Nicméně neměl dlouhého 
trvání, jeho platnost skončila již v roce 1921.74 Ochrana nájemníků byla posílena dalšími 
legislativními úpravami. Zejména zákonem č. 275/1920 Sb. z. n. Mezi zajímavé body to-
hoto zákona patří následující: pronajímatelé mohli vypovědět smlouvu pouze na základě 
rozhodnutí okresního soudu; nájemné i s vedlejšími poplatky se smělo zvýšit jen o 20 % 
nad stanovenou částku; podnájemné nesmělo být větší než průměrné nájemné.75

gruber hodnotil výsledek dosavadních opatření k řešení bytové krize jako minimální.76 
Nouze o byty byla pokládána jako přechodný jev, který se sám od sebe postupně vyřeší. 
Spojením několika vládních předloh, které se zabývaly dílčími problémy, vznikl zákon 
č. 100/1921 Sb. z. n. o stavebním ruchu. Za nejdůležitější byly považovány jeho části o fi-
nanční podpoře stavebního ruchu a o daňových úlevách. Dosud se mohly finančně podílet 
na stavbě domů s malými byty stát, obce, okresy a obecně prospěšná stavební družstva. 
Nově k tomuto výčtu přibyl „kdokoliv“. Z tohoto titulu bylo pro rok 1921 uvolněno 80 mi-
lionů korun z výnosu loterijní půjčky.

U staveb, které prováděly obecně prospěšná stavební sdružení, obce, okresy nebo 
župy, tvořila dle výše uvedeného zákona podpora státu 80 % při stavbě rodinných domků, 

69 WINTer, Lev: O dosavadní práci a snahách ministerstva sociální péče. Sociální revue 1, 1920, 12, s. 53.
70 KUBIŠTA, Hynek: Poválečná politika bytová v republice Československé. Sociální revue 2, 1921, 2, s. 232–242.
71 MUSIL, Libor: Chudoba a československý stát mezi dvěma světovými válkami. In: Sborník prací Filozofické 
fakulty Brněnské univerzity, g 36, Brno 1994, s. 23–45.
72 KÁrNÍK, Z.: České země.
73 KODyMOVÁ, P.: Sociální práce, s. 111–138.
74 gAŠPArÍK, Pavol: K zákonu č. 138/1948 Sb. o hospodarení s bytmi. Hospodárstvo a právo, 1948, 5–6, 
s. 46–53.
75 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka; grUBer, J.: Bytová politika.
76 Tamtéž.
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90 % u stavby nájemních domů s více jak dvěma byty, u staveb svobodáren či nocleháren. 
Těmto stavbám bylo rovněž přiznáno úplné osvobození od daně třídní a činžovní na dobu 
padesáti let. Další přípustné zvýšení nájemného vyplývalo ze zákona č. 130/1922 Sb. z. n., 
který stanovil, že nájemné může být navýšeno u bytů obsahujících dvě obytné místnosti 
s kuchyní maximálně o 40 %, u větších bytů pak o 60 %.77

Mildschuh považoval bytovou otázku před první světovou válkou a po první svě-
tové válce za zcela odlišnou. Zatímco předválečná bytová otázka zahrnovala všechny 
nedostatky bydlení chudých vrstev a tvořila jen část neutěšené životní situace této části 
společnosti, poválečná bytová otázka se týkala nejen sociálně slabých vrstev, ale všech 
obyvatel.78

Za problém považoval Zdeněk Kárník po první světové válce také úroveň bydlení. Na-
příklad 86 % bytů bylo bez příslušenství. V letech 1921–1925 bylo v Československu po-
staveno více než 21 tisíc rodinných domků, v roce 1928 dokonce více než 100 tisíc bytů. 
Do bytové výstavby se zapojily také velké závody, které stavěly pro své zaměstnance za 
přispění státu. Mezi nejpodnikavější v tomto ohledu patřila podle Kárníka Škodovka.79

Otázku sociálního bydlení řešil na území dnešní České republiky Tomáš Baťa již v době 
založení své obuvnické firmy v roce 1894. Nové pracovní příležitosti v této firmě záro-
veň znamenaly potřebu bytové výstavby pro zaměstnance, kteří každodenně dojížděli do 
práce. První vlna výstavby započala po první světové válce. Na počátku 20. století byl Zlín 
spíše vesnicí, tudíž výstavba města probíhala na zelené louce. První obytnou kolonii na 
Letné, jejímž autorem byl architekt Jan Kotěra a později František Lydie gahura, tvo-
řily jednodomky, dvojdomky a čtyřdomky. Dispozičně byly řešeny na principu kuchyně, 
obytné místnosti a až dvou ložnic, součástí bylo i splachovací WC, koupelna a voda za-
vedená do kuchyňské linky. Jednopatrové domky byly od sebe odděleny pouze živým plo-
tem. V souvislosti s prudkým rozvojem továrny Baťa v letech 1925–1930 byla zahájena 
další výstavba rodinných domků. Po roce 1947 nahradila baťovské individuální bydlení 
sídlištní výstavba.80

Na Ostravsku se staly nejtypičtějším prvkem bytové zástavby dělnické kolonie. Ty byly 
budovány jednak jako soubory nájemních domů budované průmyslovými podniky (zá-
vodní kolonie) soukromými podnikateli, jednak jako smíšené soukromé kolonie budo-
vané podnikateli nebo obcemi v období bytové krize (nouzové kolonie). Hornické kolonie 
ovlivňovaly charakter sídelních poměrů na Ostravsku více než sto let a staly se mezníkem 
mezi zastaralou řemeslnou výstavbou a moderní stavbou obytných domů, především 
panelových sídlišť.81

Až do konce 20. let 20. století panovala nejkritičtější situace v oblasti bydlení v Praze.82 
Vilibald Mildschuh sledoval vývoj zdejších bytových poměrů na základě materiálu o čin-
žích a odhadech domů a cenách pozemků z veřejných pozemkových knih. Zjistil, že v le-
tech 1869–1902 se bytové poměry v Praze postupně zlepšovaly, avšak stále byly velmi 

77 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka.
78 MILDSCHUH, Vilibald: K naší otázce bytové. In: Sbírka přednášek pořádaných Českou národohospodářskou 
společností. Praha 1931, s. 3–31.
79 KÁrNÍK, Z.: České země.
80 CeKOTA, Antonín: Baťa – myšlenky, činy, život, práce : Knihovna Baťovy služby veřejnosti, IV. Praha 1929.
81 JeMeLKA, Martin: Na Šalomouně : společnost a každodenní život v největší moravskoostravské hornické kolo-
nii (1870–1950). Ostrava 2008.
82 KÁrNÍK, Z.: České země.
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špatné zejména s ohledem na jejich obsazenost. Jako velmi špatné a nápravu vyžadující 
byly shledány bytové poměry nejslabších vrstev – chudých rodin. V roce 1869 připadalo 
na 100 bytových jednotek 522 osob, zatímco v roce 1900 již pouze 439. Příčinu poklesu 
spatřoval Mildschuh v poklesu „cizích“ osob, k nimž byli počítáni podnájemníci, noclež-
níci, nebo osoby služebné. V roce 1869 připadalo 177 „cizích“ osob na 100 bytových jed-
notek, v roce 1890 jen 80. Tato skutečnost neznamenala, že by lidé bydleli lépe. Mildschuh 
porovnal počty všech bytů v Praze s daty ze sčítání bytů v roce 1930. Konfrontoval tímto 
způsobem vývoj počtu bytů a osob v Praze v letech 1900, 1921 a 1930 (srov. tab. 1).83

Tab. 1: vývoj počtu bytů a osob v praze v letech 1900, 1921 a 193084

Rok Oblast počet všech bytů* počet civilních obyvatel počet osob na 100 
bytových jednotek

1900
praha I–vIII, Bubeneč, Košíře, 
Nusle, vršovice

100 262 440 478 439

1921 velká praha 166 732 646 211 388

1930 velká praha 229 843 798 945 348

*  Byty určené k bydlení, k bydlení a zároveň k provozování živnosti a byty prázdné. 

Zatímco v letech 1880–1930 stoupl v Praze počet bytů s nejvýše jedním pokojem, na-
výšení počtu větších bytů stejným tempem nepostupovalo. Taktéž se zmenšila průměrná 
velikost bytů. Zlepšení bytových poměrů bylo v letech 1900–1930 nepochybné. Průměrný 
počet osob v bytech klesal. Podle Mildschuha průměrná hustota obydlení poklesla ve všech 
kategoriích bytů, v těch největších stejně jako v těch nejmenších.85

Porovnáním statistiky bytových poměrů v roce 1930 v Praze a v německé Vratislavi 
(Breslau, dnes Wrocław v Polsku) vyvodil Mildschuh následující závěry. Ochrana nájem-
níků podle něj vede ke zmenšení životních nákladů a zároveň ke zmenšení mezd (cete-
ris paribus). Odstranění ochrany nájemníků naopak vede ke zvýšení životních nákladů 
a v dalším i ke zvýšení mezd, a tudíž i cen bytů. Ceny bytů nepodléhajících zákonné 
ochraně nájemníků byly v Praze 2–3krát vyšší než ceny bytů tzv. chráněných. Nejdražší 
byly byty nechráněné o jednom pokoji s kuchyní i bez ní, zejména v souvislosti s větší po-
ptávkou po tomto druhu bytů. Ač se bytové poměry pomalu zlepšovaly, stále hovoříme 
o bytové krizi. Špatné bytové poměry jsou semeništěm různých nepravostí a vedou k so-
ciální nespokojenosti a nepokojům.86 K nápravě viděl dvě možné cesty: jednak zlepšení 
důchodových poměrů širokých vrstev, jednak zlevnění bytů. Zatímco první cesta byla 
z hospodářských důvodů vyloučena, druhá cesta se jevila jako velmi těžko schůdná. Mild-
schuh věděl, že nápravu situace nelze provést jednoduše a že povede kruhově ke zhoršení 
bytových poměrů.87 Co nejdříve se dostat k normálnímu stavu odstraněním ochrany ná-
jemníků a zvýšením nájmu povede opět ke zhoršení bytové situace. Kladl si otázku, jak 

83 MILDSCHUH, Vilibald: Vývoj bytových poměrů v Praze a osnova nového bytového zákona. [s. l.] 1932, 
s. 492–520.
84 MILDSCHUH, V.: Vývoj bytových poměrů, s. 493.
85 Tamtéž, s. 496.
86 Tamtéž.
87 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka.
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zabránit zhoršování bytových poměrů u nejslabších vrstev. Této otázce byla věnována 
pozornost v osnově nového bytového zákona předloženého Národnímu shromáždění na 
jaře 1932. 

Také další autoři viděli jako velkou chybu zákonodárství, že neřešilo bytový problém 
hned po roce 1918. Potřebné zákony týkající se bytového problému jako ochrana nájem-
níků, výše nájemného, stavební ruch a další byly odsunovány a jejich řešení se provádělo 
pouze krátkodobými zákony, tzv. zákony na rok.88

Nový bytový zákon byl připravován již od roku 1924. Václav Sekera konstatoval v roce 
1932, že málokterá ze zákonných předloh byla po věcné stránce připravena tak svědomitě 
jako právě bytový zákon.89 První osnova zákona byla parlamentu předložena roku 1926, 
avšak při schvalování neuspěla. Místo toho se tak pokračovalo podle Sekery v soustavě 
bytových provizorií, čehož následkem bylo vystupňování stavebního ruchu v roce 1928.90 
Tuto skutečnost potvrdil i Mildschuh, podle něhož bylo do konce roku 1924 se státní pod-
porou postaveno více než 21 000 domů s přibližně 46 000 byty.91 Nárůst počtu staveb 
představoval stejné množství domů, kolik se v této době nacházelo na území tzv. Velké 
Prahy (v roce 1921 zde 19 000 domů). Následující dva roky se stavební činnost rapidně 
utlumila. Tato situace vedla úřednickou vládu k přípravě nové osnovy bytového zákona 
a ustavila osmičlenný poslanecký výbor, tzv. koaliční pomocný výbor (bytovou osmu)92, 
který by ji projednal. Avšak k vlastnímu projednání zcela přepracované předlohy bytového 
zákona došlo až v únoru roku 1932.

Od roku 1928 byl zákon o stavebním ruchu šestkrát a zákon o ochraně nájemníků pět-
krát novelizován.93 eustach Mölzer upozorňoval, že dosud vydané bytové zákony neřešily 
problém po všech stránkách a vůbec nezkoumaly příčiny, které bytovou nouzi způsobily.94 
Jako jednu z příčin viděl neexistenci zákonné úpravy, která by regulovala ceny stavebních 
pozemků a zároveň znemožňovala spekulaci s pozemky. Pozemková spekulace se objevo-
vala zejména ve velkých městech, ohrožovala konečná řešení bytové krize a zároveň zdra-
vou výstavbu měst. Vyvolaly ji hlavně zákony z let 1927−1928, které poskytovaly daňové 
výhody novostavbám. Přitom ceny pozemku mají podle Mölzera podstatný vliv na výši ná-
jmu. Dříve činila kvóta ceny pozemků průměrně 15 %, avšak v posledních letech 30 a více 
procent. Proto Mölzer doporučoval řešit pozemkovou politiku například dle zahraničních 
modelů.95 V některých německých a amerických městech je obci vyhrazeno předkupní 
právo ke všem pozemkům a zároveň musejí majitelé stavebních pozemků každoročně při-
znávat cenu pozemků za účelem vyměření daně. Tím se získával spolehlivý cenový seznam 
a zároveň bylo vyloučeno nadměrné zvyšování cen pozemků.

Výkon sociální práce na poli bytové péče nacházíme v dobovém časopise Sociální pra-
covnice z roku 1932. Jako dobrý příklad je uváděna praxe sociální práce v Hannoveru. Zde 

88 Srov. Tamtéž; PeTr, Alois: Bytový problém. Sociální rozhledy 5, 1929, s. 74–76.
89 SeKerA, Václav: Dočkáme se definitivního bytového zákona? Sociální problémy 2, 1932, s. 167–169.
90 Tamtéž.
91 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka.
92 PeTr, A.: Bytový problém, s. 74–76.
93 SeKerA, V.: Dočkáme se, s. 167–169.
94 MÖLZer, eustach: Bytová politika a ceny pozemků. Sobota : týdeník pro politiku, sociální dávky a hospodář-
ství 1, 1930, 9, s. 161–163.
95 Tamtéž.
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měli od roku 1928 sociální pracovnice pro péči bytovou. Městský bytový úřad stanovil 
povinnost umožnit sociální dozor pro všechny malé byty, dále byty, do nichž byli přijímáni 
podnájemníci a nocleháři, byty naturální – poskytované zaměstnavatelem jeho personálu, 
byty sklepní, podstřešní a všechny svobodárny. Sociální pracovnice tyto byty systematicky 
v určeném čase navštěvovaly a sledovaly čistotu bytů, zda jsou větrány apod. Nedostatky 
technického rázu hlásily bytovému úřadu, nedostatky sociálního charakteru řešily samy. 
Dozvídáme se tak například o zajištění postelí v místech, kde chyběly, zabezpečení ošetřo-
vatelské služby pro hospodyni, která onemocněla, získání podpory nemajetným osobám 
a rodičům vícero dětí či zajištění výměny bytů. Hlavním cílem bytové péče bylo zprostřed-
kovat péči chudým lidem přímo v jejich bytech.96

První světová válka porušila rovnováhu mezi nájmy a stavebními náklady. Postupem 
času došlo k vyrovnání porušené rovnováhy a v některých státech (Dánsko, Norsko, 
Švédsko, Švýcarsko, Finsko, Holandsko, Jugoslávie, Itálie, Anglie, Turecko) zároveň ke 
zrušení ochrany nájemníků, což bylo přijímáno pozitivně.97 V tabulce 2 uvedené údaje 
Státního úřadu statistického pro Československo a okolní státy dokládají výši výdajů na 
bydlení v poměru k celkovým životním nákladům.

Tab. 2: výše výdajů na bydlení v poměru k celkovým životním nákladům98

Státy s ochranou nájemníků Nárůst výdajů na bydlení výdaje na bydlení v poměru k životním nákladům

Itálie 105 % 23 %

Německo   90 % 18 %

Anglie   86 % —

Francie   62 % 12 %

polsko — 12 %

Československo — 9,1–9,5 %

Rakousko —   4 %

Dobová literatura považovala za „normální“ náklady na byt částku o výši 14–25 % ži-
votních nákladů. Podle toho byly za státy s nižšími výdaji na bydlení považovány Francie, 
Polsko, Československo a rakousko.

Bytovou nouzi se podle Zdeňka Kárníka snažil ve 20. a 30. letech 20. století magistrát 
města Prahy ve spolupráci s vládními organizacemi řešit na třech stupních: v okrajových 
částech města byly koncipovány čtvrti s malými byty, které by byly dosažitelné pro so- 
ciálně slabší rodiny; byly projektovány kolonie rodinných domků a vil; zabráněním speku-
lací s pozemky pomocí pozemkové reformy.99

Bytová péče se stala součástí sociální práce zhruba v době po skončení první světové 
války. Avšak teprve po více než dvaceti letech od jejího konce vstoupily do praxe so ciální 
práce bytové sociálně-zdravotní služby zavedené v Praze. V roce 1937 začala Praha 
pokusně na základě domácích i zahraničních zkušeností organizovat bytovou službu 

96 Sociální pracovnice pro péči bytovou. Sociální pracovnice 1, 1932, 4, s. 3.
97 MILDSCHUH, V.: K naší otázce bytové, s. 3–31.
98 Tamtéž, s. 20.
99 KÁrNÍK, Z.: České země.
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v obecních domech postavených pro sociálně slabé občany. Přidělené byty opatřené strikt-
ním vnitřním řádem se dostaly do péče sociálních pracovnic, které se aktivně podílely na 
zlepšení celkové úrovně rodinného života a udržování domovního objektu. Návrh bytové 
péče byl představen v roce 1937, realizace se však posunula až na rok 1940.100

Problematiku bytové otázky sledovaly sociální pracovnice prostřednictvím časopisu 
Sociální pracovnice vydávaného Organizací sociálních pracovnic. Ve čtvrtém ročníku ča-
sopisu jsou čtenáři seznámeni s bytovou otázkou v článku Jožky Nevařilové.101 Otázka by-
dlení je považována za jednu ze závažných otázek sociální politiky a sociální péče. Sociální 
pracovnice se s ní setkávaly v každodenní práci, protože bydlení je v souvislosti se všemi 
problémy sociálních případů, ať už se jednalo o zdravotní, nebo výchovnou stránku.

V průběhu času docházelo logicky i k různým výkladům pojmu byt. Luděk Kubeš se na-
příklad věnoval historickému vymezení pojmu rodinný byt, popisu ideální velikosti a způ-
sobech využití jeho obyvateli. Nejčastější podobou rodinného bytu byla kuchyň a dva nebo 
více pokojů s přesně určeným charakterem, tj. ložnice, jídelna a salon. Předsíň přibyla 
až v 19. století, vlastní toaleta pak ve druhé polovině téhož století (do té doby byl jeden 
záchod pro celý dům společný, popř. nejvýše jeden na poschodí). Koupelna se objevila 
teprve kolem roku 1900, navíc jen u bytů s přinejmenším čtyřmi pokoji. Součástí malých 
bytů se stala až po roce 1920.102 Tyto informace porovnal Kubeš s realitou Velké Prahy. 
Z celkového počtu 226 468 zdejších obydlených bytů mělo společný záchod 50,5 % bytů 
a jen 32,1 % samostatnou koupelnu. Z 59 907 nově postavených bytů bylo 20,1 % bez 
vlastního záchodu a 29,4 % bez vlastní koupelny. Pro doplnění celkového obrazu o byd-
lení ve 30. letech Kubeš uvedl, že čtvrtina bytů byla bez plynu a elektřiny, v 1,86 % bytů 
se svítilo plynem a dálkové topení mělo pouze 2,63 % bytů. Využívání pokojů v bytech 
neodpovídalo potřebám tehdejšího bydlení. rodiny se soustřeďovaly a tísnily v tzv. obytné 
kuchyni a ostatní pokoje používaly jen pro reprezentativní účely (návštěvy). Kubeš zá-
roveň uvádí, že většinu dne tyto pokoje ležely ladem. Majitelé bytů se snažili zvýšit svou 
kupní sílu přibráním podnájemníků do svých bytů. Kubeš kritizoval řešení bytové krize 
masovou výstavbou malých bytů, které nesplňují podmínky pro základní životní potřeby 
svých obyvatel. Obával se, že se malé byty stanou sociálním standardem.103 O přelidně-
nosti pražských bytů svědčí i aktualita z časopisu pro sociální pracovnice. V roce 1934 
bylo evidováno v Praze více než 56 tisíc přelidněných bytů, v nichž bydlelo celkem 264 ti-
síc osob. Na jeden přelidněný byt připadalo dle zpráv statistického úřadu města Prahy 
průměrně 4,69 osob, na jednu přelidněnou místnost 3,27 osob.104

rodiny, které přicházely za sociálními pracovnicemi pro bytovou péči, byly v dobových 
textech děleny na tři skupiny: (1.) rodiny, které nebyly schopny v žádném případě zaplatit 
ani nejnižší nájemné; (2.) rodiny, které by mohly po omezení některých životních potřeb 
byt zaplatit, ale dávají přednost zlepšení jiných životních potřeb, např. lepšímu oblečení, 
jídlu a zábavě, případně si spoří na zakoupení vlastního rodinného domku; (3.) rodiny, 
které by si bez problémů mohly dovolit lepší bydlení, ale buď nemají možnost získat byt 

100 KODyMOVÁ, P.: Historie.

101 NeVAŘILOVÁ, Jožka: Bytová otázka. Sociální pracovnice 4, 1935, 1, s. 3–7.
102 KUBeŠ, Luděk: Kontrola bytů a bydlení. Sobota : týdeník pro politiku, sociální dávky a hospodářství, 1936, 
7, s. 180.
103 Tamtéž, s. 180–182.
104 Přelidněné byty. Sociální pracovnice 3, 1934, 3, s. 32.
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pro jejich nedostatek, či pro jeho nevhodnou polohu vzhledem k zaměstnání, netouží po 
zlepšení bytové úrovně, nebo z určitého konzervatismu byt měnit nechtějí.105 

Za hlavní příčinu bytové krize po první světové válce považoval Vilibald Mildschuh eko-
nomickou nerovnováhu.106 Nájemné v nových domech bylo mnohem vyšší, než mohli lidé 
ze svých příjmů platit. Následkem toho novomanželé zůstávali v bytech společně se svými 
rodiči, nebo zůstávali v podnájmu, příp. bylo odkládáno založení vlastní rodiny. Stejný 
názor zastával i Karel Herman, jenž považoval za příčinu bytové krize nedostatek cenově 
dostupných bytů.107 rudolf Dušek viděl tíživost meziválečné situace v porušení svobody 
stěhování, svobody soukromého majetku a zbytečné udržování tohoto stavu v mírových 
letech.108 V dobových pramenech lze nalézt následující dva příklady. Mnohé rodiny musely 
za těchto poměrů žít odděleně, protože neměly privilegovaný byt tam, kde se nacházela 
práce živitele rodiny. Člověk-soukromník nemohl získat provozovnu pro svůj podnik tam, 
kde by mohl prosperovat a svými výrobky konkurovat.109 Každý občan byl tudíž podle zá-
konné úpravy odkázán na státem přidělený byt (privilegovaný byt) bez možnosti najít si 
byt vhodnější (např. z existenčních důvodů), byt větší/menší, s jinou dispozicí, nebo v jiné 
lokalitě. Stejně tak byl do bytu státem přidělen tzv. zákonný nájemník. Pokud to byl člověk 
„obtížný“ pro ostatní nájemníky, majitel domu neměl žádnou šanci se takového nájemníka 
zbavit, vyměnit jej za jiného a zlepšit tak život ostatním obyvatelům domu. růžena Pelan-
tová označila částečné řešení po stránce finanční i po stránce bytové politiky jako záplato-
vání, tedy způsob, který metodám sociální práce vůbec neodpovídá. Měla představu správné 
bytové politiky, která má býti vedena snahou, aby pro co možno největší počet obyvatel-
stva, které spolupracuje se sociálními pracovnicemi, bylo možné opatřit co nejlepší bytové 
podmínky, tj. nejvyšší bytovou úroveň za nájemné odpovídající platovým možnostem.110

Dalším problémem byla úroveň bydlení. Podle Kárníka bylo 86 % bytů po první světové 
válce bez příslušenství.111 To odpovídá údajům z historické statistické ročenky, podle které 
mnoho zdravotně závadných bytů bylo také v meziválečném období. Jednalo se zejména 
o byty sklepní a v nouzových stavbách.112

Jedním z hlavních rysů státní sociální politiky v Československu mezi dvěma světo-
vými válkami byla podle Musila nepřítomnost trvale platných univerzálních programů. 
Univerzální programy měly v meziválečném období jen přechodnou platnost. Příkladem 
jsou opatření v oblasti ochrany nájemníků a podpory stavebního ruchu. Uváděné normy 
měly ob vykle roční platnost. Předmětem ochrany nájemníků byla regulace výše nájem-
ného a podmínek výpovědi majitelem. Postupné uvolňování ochrany nájemníků chápe 
Musil jako proces redukce počtu občanů čerpajících požitky ze státní regulace trhu s byty, 
čili jako proces přeměny účelu ochrany nájemníků ze všeobecné regulace v zákonné 
opatření na ochranu bytové situace chudších vrstev. Státní podpora stavebního ruchu 

105 PeLANTOVÁ, růžena: Úkol těch, kdo tvoří dům. Sociální pracovnice 9, 1940, 1, s. 129–133.
106 MILDSCHUH, V.: Poválečná bytová otázka.
107 HerMAN, Karel: Názor podnikatele na problém bytový. In: Sbírka přednášek, s. 55–68.
108 DUŠeK, rudolf: Zákon o ochraně nájemníků a stavebním ruchu jako naléhavý problém národohosporářský. 
In: Sbírka přednášek, s. 32–54.
109 Tamtéž.
110 PeLANTOVÁ, r.: Úkol, s. 132.
111 KÁrNÍK, Z.: České země.
112 Historická statistická ročenka ČSSR. Praha 1985.
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znamenala finanční podporu státu na stavbu nových obytných domů, kterou byly zmírňo-
vány nedostatek bytů a nezaměstnanost.113

Zákon o ochraně nájemníků a stavebním ruchu byl považován za národohospodářský 
problém. Technický rada Dušek uváděl, že zákonodárství o ochraně nájemníků a podpoře 
stavebního ruchu svědčilo o nedostatku účelného a záměrného jednání, že bylo výronem 
nahodilé politické vládní konstelace nebo jen politických rozpaků.114 Jednou z podmínek 
zdravého stavebního ruchu bylo zrušení ochrany nájemníků koncem roku 1937. rov-
něž Fořt považoval zákon o ochraně nájemníků za porušení přirozených základů výroby 
i obchodu se zbožím bytovým.115

S úmyslem podpořit odbornost sociálních pracovnic v oblasti bytové péče se připravo-
val k realizaci Kurs o bydlení pro sociální pracovníky. O obsahu kurzu informovala e. Tau-
ssigová v časopise Sociální pracovnice.116 Plán kurzu připravil za účelem doplnit vzdělání 
sociálních pracovníků A. goldfeld, ředitel Nadace F. L. Lavanburg v New yorku. Kurz 
měl seznámit sociální pracovníky s příčinami a rozsahem špatného bydlení a s prostředky, 
jak stav bydlení zlepšit. Z dalších témat zmiňovaného kurzu lze jmenovat například: Proč 
mají sociální pracovníci studovat problém bydlení; Vztah bydlení k sociálním problémům; 
Bydlení jakožto vnější činitel v životě rodiny; Jak se dnes bydlí; Obyvatelé čtvrtí chudiny; Proč 
se bydlí podnormálně : Vztah příjmu k činži a rodinnému rozpočtu; Čím se dříve odpomáhalo 
špatnému bydlení; Dnešní plány osídlování; Stavební hnutí v Evropě a jeho výsledky a So-
ciální pracovník řídící osídlování. Teorii měly doplnit praktické návštěvy bytů a čtvrtí. Kurz 
byl plánován ve spolupráci s Asociací škol sociální práce v New yorku.

V roce 1941 se Pelantová zamyslela nad otázkou, zda práci bytové pracovnice má sku-
tečně zastávat sociální pracovnice. Odpověděla si následovně: ano, ale jen do určité míry. 
Argumentem byla její odborná činnost ve formě případové práce (casework), kterou za-
stávají sociální pracovnice příslušného vzdělání. Protiargumentem byla naopak součást 
náplně práce bytové pracovnice, jež se odvíjela od dozoru nad řádným využíváním bytu. 
Tato činnost se však kryla s povoláním živnostenských inspektorů. Pelantová shrnula, že 
je nutné, aby sociální pracovnice v oblasti bytové péče dokonale ovládly své pracovní pole 
a dovedly vytěžit z praxe poznatky nejen pro jim svěřené rodiny, ale uplatnit nabyté zku-
šenosti také v bytové politice města a státu. Podle Pelantové se jednalo sice o těžký úkol, 
avšak šlo o skutečnou sociální práci v pravém slova smyslu.117

Období let 1938–1949

Praktický příklad naplňování bytové péče sociální prací nacházíme v publikaci Kody-
mové.118 Nachází se zde drobná informace o praxi Milady Hrádkové, která jako první v by-
tové péči rovněž praktikovala. Jako vhodná lokalita pro vyzkoušení bytové péče byl vybrán 
Břevnov, kde bylo nejvíce dluhů na nájemném, nejvíce stížností na nájemníky i nejvyšší 
počet obecních bytů. Tzv. bytová sociální pracovnice (nešlo o pracovní pozici, pozn. aut.) 

113 MUSIL, L.: Chudoba, s. 23–45.
114 DUŠeK, r.: Zákon, s. 32.
115 FOŘT, L.: Nouze bytová, s. 43.
116 TAUSSIgOVÁ, e.: Kurs o bydlení pro sociální pracovníky. Sociální pracovnice 3, 1934, 8, s. 127.
117 PeLANTOVÁ, růžena: Bytová péče sociální. Sociální pracovnice 10, 1941, 1, s. 22–28.
118 KODyMOVÁ, P.: Historie.
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působila na hospodářském odboru magistrátní úřadovny v Břevnově. Po navázání spo-
lupráce se všemi místními sociálními institucemi a poté, co se informovala o znalostech 
a dovednostech týkajících se vedení domácnosti, provedla Hrádková orientační šetření 
v obecních bytech. Všem nájemníkům byla zavedena karta o rodinných, zdravotních a by-
tových poměrech. V úředních hodinách přijímala Hrádková všechny zájemce o pomoc, 
či radu. V hodinách vyčleněných pro terénní sociální práci osobně rodiny kontaktovala 
a formou případové práce se snažila dosáhnout alespoň zlepšení jejich životní situace.119 
Součástí byla i nabídka kurzů vaření, péče o děti a hospodaření. Po skončení kurzu ná-
sledovaly návštěvy sociální pracovnice v rodinách. Vedle případové práce se sociální 
pracovnice zaměřovala na odstraňování nevyhovujících interakcí mezi klienty a jejich 
prostředím a také na praktický nácvik, jak zvládat domácnost, péči o děti, hygienu, jak 
předcházet sousedským sporům a jak se sžít s novou lokalitou. Součástí práce Hrádkové 
byla i osvěta a prevence. Kodymová konstatuje, že v bytové péči nacházíme i zrod techniky 
síťování a prvků komunitní péče.120

V roce 1939 se ve Stockholmu konal kongres mezinárodního svazu pro lidové bydlení. 
O jeho průběhu informuje stať o problémovém bydlení s vícero dětmi v rodině.121 Na 
programu byla stavba domů pro zvláštní skupiny obyvatelstva (invalidy, asociální a mno-
hadětné rodiny) a základní zásady regionálního a racionálního plánování měst. Bytová 
nouze a nezaměstnanost byly označeny za dvě hlavní příčiny znemožňující rozvoj rodin. 
Z konferenčních příspěvků vyplynulo, že stát i obce mají povinnost vykonávat bytovou 
péči při řešení problému bydlení hospodářsky slabých rodin, a to po stránce stavebně-

-technické i sociální.
V oblasti bytové politiky způsobilo další napětí na trhu s byty obsazení pohraničí v roce 

1938. Stav branné pohotovosti vyžadoval podstatnější zásah do bytového trhu, než se 
uskutečnil prostřednictvím zákonů č. 178/1940 Sb. z. n. (zajišťování bytů pro státní za-
městnance) a č. 254/1942 Sb. z. n. (o zajišťování a zabírání bytů a omezení stěhovacího 
práva). Bytový trh nemohl ani zdaleka uspokojit běžnou potřebu bytů. O to více se nedostá-
valo bytů nově vznikajícím rodinám a těm rodinám, které se za prací stěhovaly z vesnic do 
měst. Je samozřejmé, že se hned v roce 1946 snažila situaci řešit vláda. Zákon č. 163/1946 
Sb. z. n. o některých opatřeních bytové péče byl zákonem dočasným. Jeho platnost byla 
omezena pouze do roku 1948. Důvody omezené platnosti byly nedostatečně zmapovaná 
situace na trhu s byty a také nevyjasněné řešení do budoucna. Podle § 30 uvedeného 
zákona byla jeho působnost omezena jen na obce, které měly více než 3 000 obyvatel.122

Podle gašparíka způsobil zákon hluboký zásah do zásad volného obchodu s byty a zá-
roveň ukládal povinnosti širokému okruhu občanů, které omezovaly jejich osobní a ma-
jetkovou sféru. 123 Zákon byl považován za velmi přísný. Bytovou krizi může definitivně 
odstranit jen intenzivní budování nových bytových jednotek. gašparík poukázal na sku-
tečnosti, že pokud existoval dostatek volných bytů pro zájemce, celý trh s byty usměrňoval 
pouze hospodářský princip nabídky a poptávky. Jakmile se ale rovnováha mezi nabídkou 
a poptávkou porušila, stala se regulace bytového trhu nevyhnutelnou záležitostí státních 

119 Případová práce zahrnovala sociální práci s jednotlivci a s rodinou. KrAKeŠOVÁ, M.: Psychogenese.
120 KODyMOVÁ, P.: Historie.
121 Problém bydlení mnohadětných rodin. Sociální pracovnice 9, 1940, 4, s. 54–61.
122 gAŠPArÍK, P.: K zákonu, s. 46–53.
123 Tamtéž.
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orgánů. Zásah státu do bytového trhu se stává úspěšným jen tehdy, pokud se uskutečňuje 
zároveň dvěma cestami: podporou stavební činnosti a spravedlivým distribuováním exis-
tujících bytových jednotek podle pořadí naléhavosti.124

Tento způsob přidělování bytových jednotek však nemůže být úspěšný bez součas-
ného omezení práv, která neúměrně upřednostňují jednu skupinu obyvatel před druhou 
při projevení zájmu o volnou bytovou jednotku. gašparík to ilustruje příkladem, kdy 
stát uložil vlastníkům domů a uživatelům bytů (z hlediska bytového trhu jde o skupinu 
preferovaných) určitá omezení, aby tak zlepšil vyhlídky sociálně slabších na uspokojení 
jejich bytových potřeb. Zjevně se jedná o kritiku zákona o zabírání bytů z roku 1919.

rovněž Král popsal vývoj bytové situace v českých zemích za okupace.125 Bytová otázka 
se vyhrotila bezprostředně po mnichovské dohodě v roce 1938, kdy se do pohraničí přistě-
hovaly statisíce uprchlíků. Na konci roku 1940 bylo asi 95 000 domácností bez vlastního 
bytu, do roku 1941 tento počet narostl na 125 000 domácností. V roce 1940 bydlelo 21 % 
všech obyvatel v bytech o jedné místnosti, dalších pak 42 % v bytech o dvou místnostech. 
V roce 1941 byl vyhlášen zákaz civilních staveb. Před rokem 1940 se stavěly byty výlučně 
pro Němce, kteří měli být usídleni v českých městech. Tyto byty se stavěly z prostředků 
obcí a měst a z prostředků velkých podniků pod německým vedením. Požadavky českého 
obyvatelstva zůstaly bez povšimnutí, ačkoli na počátku roku 1941 bylo zjištěno 70 000 so-
ciálně slabých rodin. V dalších letech se situace zhoršovala, protože bytová výstavba byla 
zastavena, ale počet žadatelů o byty rostl. Od roku 1940 byla postupně zrušena ochrana 
nájemníků, čímž byly postiženy zejména rodiny sociálně nejslabší.

Teprve v letech 1941–1942 se plně projevily důsledky zrušení zákona na ochranu ná-
jemníků. Následující tabulka zachycuje stav cen nájemného k 1. lednu 1942 dle výsledků 
reprezentativního šetření.

Tab. 3: Ceny nájemného v korunách k 1. 1. 1942126

město

Byty ve starých domech

1+1
2+1

chráněné nechráněné

praha 574 749 1 209

Brno 306 450 781

Ostrava 414 538 818

plzeň 264 472 752

Olomouc 310 462 642

České Budějovice 164 208 654

pardubice 293 324 610

Zlín 527 — 715

Hradec Králové 385 617 805

Náchod 254 315 676

124 gAŠPArÍK, P.: K zákonu, s. 46–53.
125 KrÁL, Václav: Otázky hospodářského a sociálního vývoje v českých zemích v letech 1938–1945. Praha 1959.
126 MUSILOVÁ, Dana: Byty a úroveň bydlení v letech 1939–1945 : Příspěvek ve výzkumu každodennosti. 
In: LACINA, Vlastislav a kol. (ed.): Sborník k dějinám 19. a 20. století, 12. Praha 1991, s. 99.
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Neutěšené bytové poměry zažívali i dělníci, kteří byli nuceni kvůli velké koncentraci 
do průmyslových závodů bydlet v provizorních ubytovnách a ve zvláštních barákových 
táborech. Šlo o katastrofální důsledky režimu nucené práce v období okupace. Stav uby-
toven neodpovídal základním hygienickým požadavkům. Jedním z průmyslových měst 
bylo například Kladno. Bytové poměry byly v dobové literatuře (zpráva městského úřadu 
v Kladně z roku 1939) v Kladně ještě před okupací popisovány jako katastrofální.127 Ne- 
existovalo vyhovující bydlení pro tak velký počet dělníků, kteří neměli prostředky na poří-
zení vlastního bytu. Stejně neutěšený obraz nabízelo bydlení zemědělských dělníků.

V průběhu války se sociální pracovnice zaměřovaly také na bydlení chudých v men-
ších městech a na venkově v tzv. sociálních zařízeních, kterými byly často obecní domky. 
Kohoutková-Veselá identifikovala důvody, pro které se nájemníci obecních domků stali 

„obecními“ chudými: stáří = neschopnost k práci, příliš početná rodina, alkoholismus, du-
ševní choroba, mravní narušenost = nemanželské děti. Při identifikaci vycházela ze zpráv 
dozorčích důvěrníků, kteří hlásili Okresní péči o mládež nevyhovující životní podmínky 
včetně bytových u dětí. Nevhodné bytové poměry podle autorky studie v okrese J. mravně 
degenerovaly rodiny a ty se pak častěji ocitaly u soudu. Jako příklad uvádí rodinu s pěti 
dětmi do dvanácti let žijící v místnosti obecního domku o velikosti 2,5 × 3 m. Školní 
prospěch dětí rekrutujících se z dětí obývajících tyto obecní domky byl v 60 % podprů- 
měrný.128 Tyto skutečnosti odpovídaly definici sociálního případu, který byl v náplni práce 
sociálních pracovnic v této době.

Vzestup sňatků a rostoucí porodnost bytovou tíseň jen prohlubovaly. V posledním roce 
války zničily válečné operace tisíce dalších bytů. Celkem bylo podle Václava Krále válkou 
v českých zemích poničeno 10 827 budov, dalších 36 530 budov bylo těžce poničeno, což 
dohromady představovalo zničení 73 350 bytů. Lehce bylo poškozeno dalších 190 000 bu-
dov. Je jasné, že okupace přinesla v oblasti bydlení těžké ztráty.129

Další zajímavým materiálem k období let 1938–1949 je analýza úrovně bydlení Dany 
Musilové.130 Ve svém výzkumu sledovala běžný denní život sociálně slabších a středních 
vrstev společnosti v období protektorátu na základě studia archivních pramenů. Zvý-
šenou poptávku po levnějších bytech dostupných sociálně slabším rodinám na podzim 
roku 1938 využili mnozí majitelé domů a ceny nájmu „adekvátně“ zvýšili. Nedostatek 
bytů se projevoval nejenom v Praze, ale i v dalších městech, v Přibyslavi, v Hradci Krá-
lové, Týně nad Vltavou, Táboře, Plzni. Avšak stav v Praze Musilová označila za bytovou 
krizi.131 Během druhé světové války byla výstavba obytných domů zcela zastavena a rov-
něž opravy staršího bytového fondu neprobíhaly. Pro vytvoření uceleného obrazu bydlení 
Musilová analyzovala také kvalitu bytů a výši nájemného. Během okupace neprobíhala 
žádná výzkumná šetření, tudíž dobové rozbory vycházely s posledního výzkumu z roku 
1931. V Čechách mělo 49,4 % tzv. dělnických bytů pouze jedinou místnost a 46 % dvě 
místnosti (byt 1+1). Byt 1+1 byl ve statistikách označován za typický byt sociálně slabé ro-
diny (pokoj a kuchyň). Ve skutečnosti jej ale spíše tvořila obytná kuchyň, kde se odehrával 
každodenní život rodiny. Na Moravě a ve Slezsku byla podle Musilové situace o něco 

127 Tamtéž.
128 KOHOUTKOVÁ-VeSeLÁ, Libuše: Naši obecní chudí. Sociální pracovnice 11, 1942, 10, s. 125–127.
129 KrÁL, V.: Otázky.
130 MUSILOVÁ, D.: Byty a úroveň bydlení, s. 91–103.
131 Tamtéž.
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příznivější, protože jednu místnost mělo jen 26,3 % bytů a 62,2 % tvořily byty 1+1. Na 
Ostravsku obývaly byt nezřídka dvě, či dokonce tři rodiny. Byty pro sociálně slabší vrstvy 
byly situovány především ve starší zástavbě, čemuž odpovídala i jejich kvalita. Celých 
75 % městských bytů postrádalo příslušenství a jen 18 % mělo vlastní koupelnu. Mnoho 
rodin žilo často ve zdravotně závadných sklepních bytech. Dalším problémem malých 
bytů byla jejich přelidněnost.132 Ze stejného výzkumu z roku 1931 vyplývalo, že v Čechách 
existovalo 23,3 % a na Moravě a ve Slezsku 21,3 % přelidněných bytů. Téměř 5 % všech 
domácností vůbec nemělo vlastní byt. Nejvyšší počet přelidněných bytů se soustřeďoval 
tehdy v tradičních dělnických čtvrtích okolo průmyslových závodů. Některé rodiny ve ven-
kovských a příměstských oblastech vlastnily rodinné domky, které však postavily na dluh 
ještě před válkou. Jejich kvalita byla hodnocena ve srovnání s městskými byty velmi kri-
ticky. Majitelé rodinných domků byli nuceni pronajímat část domu, aby měli na splácení 
dluhů za stavbu, a často se sami tísnili v jedné místnosti.133

Výstavbě nových bytů se během druhé světové války věnovaly – za částečné podpory 
státu – především velké podniky jako Vítkovické železárny, Baťa, Poldi, Zbrojovka a Zik-
mund. Úroveň bydlení ovlivňovaly rovněž demografické faktory, např. porodnost a sňa-
tečnost, které od roku 1943 stoupaly.134 Vítkovické železárny měly výsadní místo v péči 
o bydlení svých zaměstnanců, protože ta tvořila pilíř podnikového sociálního programu. 
Majitelé uvolňovali na výstavbu bytů dostatečné finanční příspěvky. Bydlení shledávali 
jako prioritní problém zaměstnanců, které potřebovali pro plynulý chod železáren.135 By-
tová péče se rozvíjela ve Vítkovicích od samotného vzniku podniku. První podporou byd-
lení se staly již ve 30. letech 19. století domky postavěné pro úředníky a vybrané odborné 
dělníky. Byty byly přidělovány také technikům a mistrům.136 Na počátku 20. let 20. století 
Vítkovické železárny značně investovaly do udržování a nové výstavby bytů pro zaměst-
nance. V tomto období vlastnily 292 obytných domů s 1 750 byty pro dělníky a jejich ro-
diny a 34 domů kasárenského typu.137 roku 1944 spravovalo bytové oddělení železáren 
celkem 2 586 dělnických bytů, 624 úřednických deputátních bytů najatých především pro 
úředníky, 22 bytů pro penzisty v rožnově pod radhoštěm, 34 domovnických a služeb-
ních bytů, 145 bytů pronajatých cizím osobám a 74 bytů ve starobinci. Dále spravovalo 
6 000 lůžek v kasárnách a barácích. Stěží by bylo možno nalézt před rokem 1944 v čes-
kých zemích podnik, který by dokázal zajistit ubytování téměř polovině zaměstnanců, 
jako tomu bylo v případě železáren ve Vítkovicích.138

Úroveň bydlení je ovlivněna i výší nájemného. Za období okupace tvořilo nájemné 
největší položku v celkových výdajích domácností. Několikeré zvýšení cen nájemného ne-
příznivě ovlivnilo i situaci sociálně slabších rodin.

132 Za přelidněný byt se považoval ten, pokud v místnosti včetně kuchyně žily více než dvě osoby. Tamtéž.
133 Tamtéž, s. 94–95.
134 Tamtéž, s. 91–103.
135 JIŘÍK, Karel: Hutní úřednické a dělnické kolonie a kasárny v Ostravě. In: Ostrava : příspěvky k dějinám a sou-
časnosti Ostravy a Ostravska. Šenov u Ostravy 2001, s. 304–344.
136 MATĚJČeK, Jiří: Sociální politika Vítkovických železáren od 70. let 19. století do 1. světové války. 
In: Ostrava : sborník příspěvků k dějinám a výstavbě města, 9. Ostrava 1977, s. 236–250.
137 STeINer, Jan: Hospodářské dějiny, 5: Sociální postavení dělnictva Vítkovických železáren v letech 1918–1938. 
Praha 1980.
138 JIŘÍK, K.: Hutní úřednické a dělnické kolonie, s. 304–344.
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Během druhé světové války představovala bytová otázka jeden z nejsložitějších so-
ciálních problémů. Zahrnovala neutěšený stav bytového fondu, přelidnění starších bytů 
a nedostatek nových levných bytů, ubohé dělnické kolonie na periferii i žalostné domky 
domkářů a malorolníků na venkově. Nebylo navíc myslitelné, aby byla v průběhu války 
věnována bytové otázce větší pozornost. Musilová k této skutečnosti nalezla výstižný ko-
mentář pocházející z archivních pramenů: […] dnes není možné počítat s vyřešením bytové 
otázky, ale je nutno předstírat, že je otázka řešena […].139

Závěr

Cílem textu bylo reflektovat bytovou krizi v českých zemích v letech 1918–1948 na pozadí 
práce sociálních pracovníků jako jednoho z nástrojů jejího řešení. Časově byl příspěvek 
vymezen obdobím let 1918–1948 v souvislosti se státními útvary na českém území, které 
ovlivňovaly vývoj bytové otázky, a s formováním profese sociální práce. Sociální práce 
jakožto praktická činnost i odborná disciplína vznikla na území dnešní republiky na po-
čátku 20. století. Její zrod byl dle odborné diskuze spojen se začátkem vzdělávání v so-
ciální práci. Nicméně vývoj péče o potřebné má své kořeny již ve středověku.

Prvopočátky bytové péče se objevovaly počátkem 19. století, kdy byla bytová otázka 
popisována jako tíživý sociální problém. Projevovala se v nepoměru mezi bytovou potře-
bou ekonomicky slabého obyvatelstva a úhradou za bydlení. Povinnost pečovat o občana, 
který se ocitl v nouzi, příslušela na základě chudinského zákona obci. Prvním legislativ-
ním zásahem do oblasti bydlení byl tzv. Císařský patent z roku 1852, který upravoval vznik 
spolkových družstev pro veřejné a obecně prospěšné účely. Bytová sdružení sloužila dle 
svých stanov ke zlepšení bytových poměrů nezámožného obyvatelstva. Dozor nad sdruže-
ními vykonávalo po roce 1918 ministerstvo sociální péče. Bytová politika hrála před první 
světovou válkou okrajovou roli. V důsledku přílivu pracovních sil do průmyslových měst 
se ve velkých městech (Praha, Brno) objevovaly zejména sociální a hygienické problémy. 
Bytová výstavba se soustředila na levné dělnické byty relativně malých rozměrů.

V bytové otázce před první světovou válkou a po ní existovaly zřejmé rozdíly. Zatímco 
před rokem 1914 zahrnovala všechny nedostatky bydlení chudých, po válce se netýkala 
jen sociálně slabých vrstev, nýbrž všech obyvatel. V bytové politice se objevovaly dva způ-
soby řešení nedostatku bytů: nepřímá podpora v podobě daňových úlev a přímá podpora 
ve formě poskytnutých úvěrů. Během první světové války, kdy se nové byty nestavěly 
a staré neopravovaly, jako by problém s nedostatkem bytů na čas zmizel. Příčinou byl 
velký podíl mužů na frontě a také nemožnost si na své poměry stěžovat, protože první 
světová válka přinesla potlačování a porušování lidských práv a svobod. Ovšem „zmizení 
problému“ bylo jen relativní. Druhá vlna nouze o byty od konce první světové války na-
stala po vyhlášení české samostatnosti v roce 1918.

Problematiku bydlení považovali odborníci za interdisciplinární problém. Za význam-
ného spojence při řešení bytové otázky byli považováni sociální pracovníci. Předmětem 
jejich práce byla okamžitá podpora, která by přinesla alespoň malou pomoc obyvatelům 
bytu v rámci dostupných možností.

Sociální péče první republiky byla zabezpečována z veřejnoprávních a soukromopráv-
ních zdrojů. Lidé z nižších příjmových skupin bydleli pouze v provizorních příbytcích, 

139 MUSILOVÁ, D.: Byty a úroveň bydlení, s. 103.
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které často nevyhovovaly ani základním hygienickým požadavkům na bydlení a ohrožo-
valy tak jejich zdraví. S ohledem na opatření bytové politiky (zákonné úpravy o ochraně 
nájemníků, o zabírání bytů obcemi, o podpoře stavebního ruchu, dávky z majetku 
apod.), na ustavení ministerstva sociální péče s odborem bytové péče a na rozvoj so- 
ciální práce jako praktické odborné činnosti se vlastním vzděláváním došlo k intenziv-
nějšímu rozvoji sociální péče. Sociální pracovnice rozšířily svoji činnost také o tzv. by-
tovou péči. V Praze byl návrh bytové péče představen v roce 1937. Nestátní sociální 
péči v meziválečném období reprezentovaly početné dobrovolné spolky a instituce, 
které vznikaly po roce 1918. Pořádaly sbírky a další akce, které rozvíjely jejich činnost 
a angažovanost dobrovolných pracovníků i příznivců. S úmyslem podpořit odbornost 
sociálních pracovnic v oblasti bytové péče se v roce 1934 připravoval k realizaci Kurz 
o bydlení pro sociální pracovníky.

V dobových odborných časopisech se objevovaly ukázky ze zahraničí. Jako příklad lze 
uvést švýcarský Bern, kde pracovaly bytové inspektorky ve službách obcí, nebo obecně 
prospěšných bytových družstev. Jejich práce přitom spočívala zejména v kontrole dodr-
žování legislativních nařízení. Podobnou zkušenost měly i sociální pracovnice v Hanno-
veru. Také ony převážně dozíraly na obyvateli bytů, nicméně zde se již profilovala rovněž 
odborná činnost sociální práce. Hlavním cílem bytové péče bylo totiž zprostředkovat péči 
chudým lidem přímo v jejich bytech. Téma adekvátnosti angažování sociální práce v ob-
lasti bytové péče bylo předmětem diskuze na československé scéně. Argumentem bylo 
překrývání práce sociálních pracovníků a bytových inspektorů při zabezpečování kontroly 
nad obyvateli bytů. Nicméně výsledek byl pro sociální práci pozitivní, neboť bylo doporu-
čeno, aby sociální pracovnice pokračovaly v odborné práci a nadále realizovaly případo-
vou práci (casework) a t uplatnily své zkušenosti v bytové politice města a státu. Objektem 
sociální práce neměli být jen jedinci a jejich rodiny. Počítalo se s rozšířením pole působ-
nosti sociálních pracovníků. Proto můžeme považovat bytovou péči za počátek techniky 
síťování a užívání prvků komunitní péče.

Způsoby řešení bytové otázky nacházíme v minulosti také u velkých podniků. Příkla-
dem je sociální bydlení firmy Baťa, jehož výstavba započala po první světové válce. Za 
částečné podpory státu se pak v průběhu druhé světové války věnovaly výstavbě nových 
bytů především velké podniky.

Bytová otázka se vyhrotila bezprostředně po Mnichovské dohodě v roce 1938, kdy se 
do pohraničí přistěhovaly statisíce uprchlíků. V roce 1941 byl vyhlášen zákaz civilních 
staveb. Přednostně se stavěly byty pro Němce, zatímco požadavky českého obyvatelstva 
zůstaly bez odezvy. Zrušením ochrany nájemníků v roce 1940 byly postiženy zejména ro-
diny sociálně nejslabších. Neradostné bytové poměry zažívali i dělníci, kteří byli nucení 
kvůli velké koncentraci do průmyslových závodů bydlet v provizorních ubytovnách a ve 
zvláštních barákových táborech. Šlo o katastrofální důsledky režimu nucené práce během 
nacistické okupace. Úroveň bydlení ovlivňovala i výše nájemného. Během protektorátu 
tvořilo nájemné největší položku v celkových výdajích domácností. V průběhu války ne-
bylo navíc možné bytové otázce věnovat větší pozornost.

Závěrem lze říci, že sociální práce jako odborná praktická činnost kopírovala poptávku 
bytové politiky po profesionální pomoci jednotlivcům a rodinám v závislosti na vývoji so-
ciální politiky na českém území v letech 1918−1948. Sociální pracovníci se aktivně zapo-
jovali do bytové péče. Prostřednictvím časopisu Sociální pracovnice byli pravidelně sezna-
mováni s bytovou politikou a bytovou péčí s příklady dobré praxe ze zahraničí. Bytová 



79ČLÁNKY A STUDIE MARIE ŠpILÁČKovÁ BYTOvÁ KRIZE v ČESKýCH ZEmíCH v LETECH 1918−1948

péče se tak stala v tomto období plnohodnotnou oblastí sociální politiky, v níž sociální 
pracovníci hráli jedinečnou roli.

Summary

The Housing Crisis in Czech Lands in the Years 1918–1948  
and Social Work as One of the Tools of Its Solution
Marie Špiláčková

The aim of the text was to reflect upon the housing crisis which took place in the Czech lands in the 
years 1918–1948, and to consider the simultaneous efforts of social workers as one of the tools for 
the solution of the crisis. There were visible differences between the housing issue before the World 
War I and after this conflict. Whereas before the World War I included all the shortcomings of poor 
housing, after the war was not just about lower social levels, but also for all people. The issue of hous-
ing was considered as an interdisciplinary problem. Social workers were regarded as important allies 
in addressing the housing issue. The subject of their work was immediate assistance to people in dif-
ficult life situations. Housing care performed by social workers had its origins back in the 1920s, as 
an official department of the Ministry of Social Welfare. A professional course was prepared for social 
workers, housing care was a subject matter of professional conferences abroad. They were regularly 
acquainted with the field of housing care, including examples from international practice, by means 
of articles in the Social Worker journal. Social work as a professional practical activity followed the 
demand of housing policy for professional assistance to individuals or families depending on the de-
velopment of social policy of Czechoslovakia at the time. Social workers applied their experience in 
the housing policy of towns and the state. Therefore, housing care became a full-fledged area of social 
policy in which social workers held a unique role.


