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Záměrem výstavy je vytvořit dočasnou platformu pro diskusi o důležitém problému, který se výrazně prohlubuje po roce 2008, 
kdy vypukla tzv. finanční (hypoteční) krize, a v posledních letech se posilují rizikové faktory v důsledku koronavirové pandemie, 
energetické krize a války na Ukrajině. Nemožnost dovolit si střechu nad hlavou, nucené vystěhování, exekuce a gentrifikace 
se stávají každodenní realitou na mnoha místech naší planety. Podle odhadů OSN si v současné době více než miliarda 
lidí nemůže dovolit důstojné bydlení, a tato situace se zhoršuje. Pokud přijmeme názor, že bydlení se stává komoditou  
a výhodným investičním nástrojem, musíme se zároveň smířit s tím, že je předmětem finančních spekulací v globálním měřítku 
a přestává sloužit své funkci – poskytovat lidem zázemí a bezpečí domova. To je v rozporu s potřebami většiny lidí.
Bydlení je komplexní problém, jehož řešení – zvláště v současné době – vyžaduje stanovení politických, ekonomických  
a společenských priorit. Je výsledkem vyjednávání a střetů mezi různými zájmovými skupinami. Uvědomujeme si, že neexistuje 
jedno univerzálně platné řešení a že i přes konfliktní zájmy je v této situaci nutná široká spolupráce státních, regionálních  
a městských institucí, stavebních investorů, majitelů domů a bytů, neziskového sektoru, odborníků/odbornic z různých 
disciplín – od sociologů, ekonomů, umělců a architektů po sociální pracovníky a aktivisty.

Výstava přibližuje problematiku bydlení ze tří perspektiv:
1. Z osobního pohledu současných umělců na různé stránky a kritické momenty spojené s bydlením. Většina z nich vytvořila 
své nové umělecké projekty speciálně pro tuto výstavu: Epos 257, Vladimír Turner, Ivan Vosecký, Eva Koťátková, Štěpán Řehoř. 
Reflektují bezdomovectví a život v prostoru města, problematické dopady ubytování prostřednictvím digitální platformy 
Airbnb nebo alternativní možnosti bydlení.
2. Z globální perspektivy, která formou fotografií architektonických realizací přibližuje projekty hromadného sociálního bydlení 
chilského architekta Alejandra Araveny, který také za ně získal v roce 2016 prestižní Pritzkerovu cenu. Důležité je, že Aravena 
ve své architektuře neprosazuje pouze technické řešení, ale že dává přednost vyjednávání s komunitou lidí, kteří v nově 
postavených domech nacházejí své domovy, a zároveň jim dává možnost, aby si je dostavěli podle svých vlastních představ 
a možností. Jiný pohled nabízí fotograf Peter Menzel, který v cyklu Material World: Global Family Portrait požádal rodiny ve 
30 různých zemích světa, aby se nechaly vyfotografovat s veškerým vybavením svých domácností. Srovnání na první pohled 
názorně ukazuje výrazné nerovnosti a odlišnou úroveň spotřeby.
3. Z české perspektivy, která poukazuje na příčiny a vyostřující se sociální a ekonomickou situaci mnoha rodin v ČR na trhu 
s bydlením a nabízí škálu možností a praktických návrhů na řešení sociálního a dostupného bydlení v České republice od 
sociálních domovů po participativní bydlení. Mít domov znamená jeden z klíčových předpokladů pro život jednotlivců i rodin 
i pro vytváření zdravé a odolné demokratické společnosti.
Součástí výstavy je i soubor reprodukcí historických fotografií z Muzea hlavního města Prahy, které dokládají, jak lidé nižších 
sociálních vrstev bydleli a vyrovnávali se s ekonomickou krizí a bytovým nedostatkem ve 20. století, zvláště v jeho první 
polovině. 
Otázku po důstojném, dostupném a vyhovujícím bydlení si klademe v okamžiku, kdy probíhá současně postpandemická krize 
vyostřující sociální rozdíly a nerovnosti, technologická revoluce a zároveň nemalá část společnosti mnohem senzitivněji vnímá 
environmentální problémy spojené s globální klimatickou změnou a působením člověka na Zemi. 
Cílem výstavního projektu je poskytnout dostatečně otevřený multiperspektivní prostor pro množství různorodých argumentací, 
přístupů a aktivit a umožnit jejich propojování v českém, evropském i globálním kontextu.

------

Mít domov = mít zázemí, kam je možné se vracet. Bezpečné místo, kde je možné načerpat síly. 
Místo, kde je možné být s blízkými. 

Nejistotu bydlení v ČR na vlastní kůži pociťuje:
1) 35 až 62 tisíc domácností, v nichž vyrůstá 20 až 51 tisíc dětí do 18 let, které se nachází v bytové nouzi,
2) 130 až 190 tisíc domácností přibližně se 100 tisíci dětmi, které jsou ohroženy bytovou nouzí,
3) 300 až 350 tisíc domácností (z nichž třetinu tvoří seniorské domácnosti), které trpí nadměrnými náklady na bydlení  
(více než 40 % příjmů),
4) cca 500 tisíc českých domácností (v nich žije až 1 milion lidí), které jsou vystaveny jednomu ze tří výše uvedených 
problémů v oblasti bydlení.

Mít domov v České republice = mít vlastní prostor, místo, kde člověk může zůstat dlouhodobě, aniž by se musel bát, že ho 
brzo ztratí. To znamená, že má standardní nájemní smlouvu nebo jiný právní vztah. Mít místo, kde zdraví člověka neohrožují 
plísně nebo hmyz, kde je voda, světlo, teplo. Mít místo, kam si člověk může pozvat přátele, uvařit si jídlo, kde žije se svou 
rodinou a kde rád tráví čas.

Sociální bydlení je bydlení poskytované osobám v bytové nouzi nebo bezprostředně ohroženým bytovou nouzí. Sociální 
bydlení je poskytováno za specifických smluvních podmínek nájmu a v souladu s určitými principy. Uživatelům sociálního 
bydlení je v případě potřeby poskytována podpora formou sociální práce. Sociální bydlení je na místní úrovni poskytováno 
vždy formou bydlení v bytech, přičemž může být propojeno na sociální služby. 

S ohledem na nepříznivou bytovou situaci a aktuální vývoj je nezbytné podpořit dostupnost bydlení nejen pro ty nejzranitelnější 
skupiny obyvatel (na které se sociální bydlení specificky soustředí), ale také pro širší, střední vrstvy obyvatel, které se vlivem 
vývoje na trhu s bydlením také stávají ohroženou skupinou. Za tímto účelem je vhodné nastavit kombinací legislativních  
i nelegislativních nástrojů takové podmínky, které podporují rozvoj dostupného bydlení odpovídající kvality. Tento soubor 
nástrojů, který na popsané problémy reaguje, nazýváme dostupné bydlení.



1. Ivan Vosecký, Chrám bolesti, instalace architektury z bambusu a rákosu, 
2022
„Původně to měl být dům a spíše než dům idea, symbol domu minimálních 
rozměrů, tak aby se do něj vešel jeden člověk, slupka, obal opisující lidské tělo. 
Došel jsem k rozměrům 230 cm na délku, 200 cm na výšku a 150 cm na šířku. 
Aby si člověk mohl lehnout, stoupnout a rozpažit. Dům je obecně vnímán jako 
úkryt, ale to je zde popřeno stavebním materiálem, kterým je bambus a rákosí. 
To nás sice odděluje od okolního světa, ale před živly neochrání. Něco, co 
vypadá jako dům, ale nemá funkci domu. Něco, co nestojí, ale levituje. Pro mě 
ve výsledku chrám. Chrám bolesti.“

2. Eva Koťátková, Žena v bedně, instalace, 2018
Eva Koťátková ve svých mnohovrstevnatých dílech propojuje každodenní 
příběhy nebo jejich fragmenty s performativní a dramatickou složkou. Ženu  
v bedně vymezuje na jedné straně intimní svět ženy, která se většinu života izo-
luje a žije ve vymezeném prostoru-ve standardizované bedně a na druhé stra-
ně na ni doléhající vnější prostor, který je za okrajem (deky) a je reprezentován 
různým způsobem (např. výstřižky titulků z novin, které si žena přivlastňuje jako 
součást svého životopisu). Vytváří tak variabilní maketu osobního mikroklimatu 
a toho, co se děje kolem. Žena si chce sama stanovit hranice vnějšího pro-
storu, ale ten se do ní propisuje a dělá otisky (často nedobrovolné) do jejího 
těla. Rozhraní mezi těmito prostory není pevné a stálé. Hra vnějšku a vnitřku 
se může dokonce zvrátit. Z domova, který má být bezpečným místem, vytvářet 
oporu a jistotu a chránit ženu před nebezpečím vnějšku, se za určitých okol-
ností může stát zdrojem neklidu a nebezpečí.

3. Epos & Marcel, Taktika, instalace, 2022
Galerijní instalace autentického a nalezeného materiálu ve tvaru typizovaného 
přístřeší lidí bez domova v současných podmínkách středoevropské metropo-
le včetně výbavy každodenních potřeb.
Epos se svým kamarádem bez domova Marcelem postavil v prostorách Gale-
rie NTK rekonstrukci situací, které jsou typické pro dnešní život v křovích, měst-
ských houštinách a zákoutích. Materiál byl posbírán v přilehlém okolí a zároveň 
testován v terénu při přespávání poblíž galerie během instalace. Instalace a její 
vznik tak odráží taktiku lidí bez domova a ukazuje, jak přežívají v současném 
veřejném prostoru města.

4. Vladimír Turner a skupina anonymních aktivistů, Master Lock, 2022
Instalace ze zámků, které po zadání kódu vydají klíče od přilehlého domu 
či bytu jsou často bez oprávnění umísťovány do veřejných prostor města.  
Klíče do nich vkládají majitelé podnikající s krátkodobými nájmy, aby nemuseli 
turisty přijíždějící do Prahy, kterým své nemovitosti pronajímají, ani uvítat při 
příjezdu a tím minimalizovali náklady na provoz a maximalizovali své výdělky. 
Z domů, kde po generace žily pražské rodiny se tak stávají pololegální ho-
tely. Internetová platforma Airbnb, kterou majitelé bytů využívají ke komerč-
ním účelům, výrazně přispěla k tomu, že se z bytů a někdy i z celých domů  
s dlouhodobými nájemníky stávají krátkodobé ubytovny a výrazně se mění 
vztah těchto obyvatel k místu, jeho podoba a způsob užívání. Zátěž vyplývají-
cí z tohoto provozu (především v centrech měst a turistických destinacích) se 
přenáší na starousedlíky a je jedním z aspektů gentrifikace. Proces proměny 
bytů-domovů v krátkodobé ubytovací zařízení probíhá v globálním měřítku. 
Magistrát hl. města Prahy v roce 2021 udělil majiteli jednoho takto pronajíma-
ného bytu pokutu na základě soudního rozhodnutí. Také další evropská města 
usilují o regulaci tohoto způsobu podnikání. Je na místě otevřít diskusi o jeho 
legitimitě a negativních dopadech.  

Popisky exponátů z Muzea hl. Města Prahy zpracovala Mgr. Jana Viktorínová:
5. Nocležníci v cihelně. 20. léta 20. století, foto V. Šťovíček, foto: Muzeum 
hl. města Prahy
Lidé bez domova hledali v minulosti často útočiště na okrajích Prahy či v ob-
cích za městem, jejichž hospodářské zázemí poskytovalo možnosti přespání 
ve stodolách nebo stájích zemědělských usedlostí. Velmi rozšířeným fenomé-
nem bylo také přespávání v cihelnách na periferii Prahy, například v Košířích. 
V cihelnách bylo sice velice prašno, ale zaručeně teplo, masově využívány byly 
zejména v zimním období za mrazivých nocí. Podle některých odhadů v nich 
na počátku 30. let 20. století nocovalo až tři tisíce lidí.

6. Obyvatelé „Bílého hradu“. Před r. 1927, foto autor neznámý, skleněný 
negativ z obchodu Z. Reacha, foto: Muzeum hl. města Prahy
Jedním z oblíbených nouzových útočišť lidí bez domova byla vápenka v Brá-
níku, které se přezdívalo Bílý hrad. Karel Ladislav Kukla ji ve své slavné knize 
Bahno Prahy nazval „jenerální residencí pražské potulné chasy“. Jak je vidět na 
snímku, střechu nad hlavou v ní v letech bytové krize nacházely i celé nebydlící 
rodiny. 

7. Přístavek ke skalnímu obydlí ve strahovských skalách. Kolem r. 1930, foto 
autor neznámý, diapozitiv, foto: Muzeum hl. města Prahy
Přírodní podmínky v okolí Prahy umožňovaly lidem bez domova přežívat ve 
skalních dutinách, přespávat pod skalními převisy nebo budovat specifická 
skalní obydlí rozšiřováním přírodních nik o další kamenné přístavby. Skalní oby-
dlí sloužila nejen jako příležitostné nocležny, ale mnohdy i jako trvalá bydliště.

8. Neidentifikovaná pražská nouzová kolonie. 20. léta 20. století, foto 
autor neznámý, skleněný negativ, foto: Muzeum hl. města Prahy
Po vzniku republiky se hlavní město potýkalo s vážnou bytovou krizí, 
bydlení bylo nedostupné, mnoho bytů bylo malých, hygienicky nevy-
hovujících, sklepních, a především přeplněných. Na periferii Prahy jako 
důsledek této krize vyrostl v letech 1925–1930 pás nouzových kolonií, 
v nichž našlo střechu nad hlavou podle odhadů až 25 000 lidí. Kolonie 
byly tvořeny provizorními svépomocnými stavbami nebo třeba vyřazený-
mi železničními vagony. Malé pravidelné parcelky, na kterých boudy či 
domky o velikosti často pouhých 10–20 m² stály, vznikly rozdělením a pro-
najmutím soukromých nebo obecních pozemků. Za pronájem obecního 
pozemku se před válkou platilo obvykle 100 Kč ročně. Postupná likvidace 
nouzových kolonií probíhala od 60. let 20. století, přesto se dodnes zbytky 
některých pražských kolonií dochovaly na svém místě.

9. Nouzové stavby u kapslovny na Žižkově. 20. – 30. léta 20. století, foto 
autor neznámý, skleněný negativ, Muzeum hl. města Prahy
Živelnost chudinského bydlení za první republiky ilustruje shluk prkenných 
nouzových obydlí v těsné blízkosti činžovních domů u kapslovny na Žižko-
vě. Enkláva chudinského bydlení stála, jak píše Karel Ladislav Kukla, „na 
dně větší jámy při žižkovském konci ohradní zdi Kapslovny, kde domky 
jsou seskupeny kol jakési louže, působíce tak dojmem zdrobnělé návsi“.
 
10. Nouzová obydlí v Michli u Reitknechtky. Před r. 1939, foto S. Sova, 
foto: Muzeum hl. města Prahy
Malá enkláva provizorních domků se nacházela pod usedlostí Reitknecht-
ka směrem k Michelské ulici. Při pohledu na tento snímek se nelze divit, 
že nouzové kolonie byly občasně v literárních nebo žurnalistických tex-
tech přirovnávány k Divokému západu.
Karel Čapek o stavbě nouzových kolonií v roce 1925 napsal: „Nejdříve 
se zvolený pozemek obežene rezavým drátem nebo starými obručemi; 
pak se staví buď rovnou na zemi, nebo na maličké podezdívce z bourač-
ky. Zarazí se do země pár trámků tlustých jako paže, pobije se to prkny  
a je to. Domky jsou vlastní výtvor svých obyvatelů; některé jsou stlučeny 
ze starých beden, vrazí se do toho plechová roura sebraná na smetišti, 
seženou se staré dveře, a zbývá-li ještě nějaká díra, zalepí se papírem;  
je to přístřeší, do jakého by chalupník kozu nedal.“ 

11. Noclehárna v Nových Vysočanech. Kolem r. 1935, foto autor nezná-
mý, negativ, Muzeum hl. města Prahy
Pro lidi bez přístřeší postavilo hlavní město Praha v roce 1926 velkokapa-
citní noclehárnu v ulici Novovysočanské. Byla plánována pro 400 osob, ale 
brzy byla přeplněná a pojala téměř dvojnásobek nocležníků. V roce 1927, 
ještě před náporem hospodářské krize, poskytla noclehárna 158 360 
noclehů. Nocleh s ranní polévkou stál 3 Kč. Při příjmu dostal každý noc-
ležník z důvodu anonymity číslo, odložil ve svlékárně své svršky, obdržel 
erární bílý plášť, bačkory a ručník a pokračoval do umývárny. Ráno pak 
musel po sobě ustlat a uklidit a teprve poté dostal od kontrolora znám-
ku, na kterou mu byly zpět vydány jeho šaty. Dnes se v objektu nachází 
Střední odborné učiliště.
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1. Současná situace s bydlením v ČR
 
2. Obecní byty v nouzové kolonii Za Aero (lidově Čína) ve Vysočanech.
Nedatováno (50. léta 20. století?), foto autor neznámý, negativ,
Muzeum hl. města Prahy
Některé nouzové kolonie nebo jejich části stavěla ve 20. letech 20. století jako 
sociální bydlení sama pražská obec. Budovala velmi jednoduché přízemní 
ubikace – domy s byty o výměře kolem 20 m² k levnému pronájmu. V kolonii 
Za Aero vystavěla kolem roku 1926 dvacet čtyři podlouhlých zděných domů 
s osmi až dvanácti byty. Byty měly většinou pouze jednu obytnou místnost, 
předsíňku a záchod, jen několik jich mělo navíc i pokoj. Velmi podobné domy 
bychom našli i v nouzové kolonii Pod Bohdalcem v Praze 10. Nájem v kolo-
nii Za Aero činil 720 Kč ročně. Tato forma obecního nouzového bydlení byla 
chápána pouze jako dočasné řešení, nakonec byly ovšem byty užívány až do  
70. let 20. století.

3. Výjev z každodenního života neidentifikované pražské nouzové kolonie. 
20.–30. léta 20. století, foto autor neznámý, foto: Muzeum hl. města Prahy
Podmínky života v koloniích byly v prvních letech velmi obtížné. Bez vody, bez 
odvodu splašků, bez zpevněných cest, bez elektřiny. Město do těchto lokalit 
teprve dodatečně zavádělo sítě a obyvatelé si dle svých možností původní 
domky nebo vagony vylepšovali a zvětšovali přístavbami. Kolonie se tak již v 
průběhu 30. let 20. století proměňovaly v malebné a svérázné čtvrti. V koloniích 
bydleli převážně dělníci, ale vedle nich i nižší úředníci, zřízenci a drobní živnost-
níci, kteří si v koloniích otevírali své provozovny. Životní úroveň jednotlivých 
rodin se lišila. 

4. Nouzová kolonie Arizona v Jinonicích. Nedatováno (50. léta 20. století?), 
foto autor neznámý, negativ, Muzeum hl. města Prahy
Nouzová kolonie Arizona byla postavena pražskou obcí kolem roku 1929.  
Na rozdíl od sociální výstavby v koloniích Za Aero nebo Pod Bohdalcem byla 
celá ze dřeva. Sestávala z 31 dřevěných domů, v každém z nich bylo šest bytů. 
Byty měly jednu obytnou místnost (kuchyň) o výměře 20 m² a k ní malou před-
síňku. Suché záchody stály mimo obytné objekty. Arizona dosloužila kolem 
poloviny 60. let 20. století.

5. Štěpán Řehoř, Čítárna, objekt, 2022
Řešení sociálního bydlení stále zůstává do značné míry na politické úrovni re-
flektující celospolečenské postoje a potřeby ne/bydlících. Udělejte si pohodlí 
a přečtěte si více nejen k tomuto tématu.

Peter Menzel
3 fotografie z cyklu Material World: Global Family Portrait 
(Materiální svět: portrét globální rodiny), který zobrazuje 30 rodin na různých 
místech naší planety s jejich veškerým materiálním vybavením domácností:

6. Peter Menzel, California, USA, z cyklu Material World: Global Family 
Portrait (Materiální svět: portrét globální rodiny), 1994
Členové rodiny Caven před jejich domem s veškerým majetkem. Nejsou vy-
staveny krabice a knihy uložené v garáži. Rodina žije v místě, které se jmenuje 
American Canyon nedaleko San Franciska v Kalifornii, kde převládá multikul-
turní komunita.

7. Peter Menzel, Mali, z cyklu Material World: Global Family Portrait 
(Materiální svět: portrét globální rodiny), 1994
Rodina Natomo na stropě vlastního domu s veškerým majetkem v Kouakou-
rou. Podle zdejší tradice může mít muž až čtyři ženy. Pan Namoto má dvě ženy, 
s nimiž má mnoho dětí. Obě mají oddělené domácnosti, ale na nádvoří domu 
sdílejí společné jídlo. 

8. Peter Menzel, Bhútán, z cyklu Material World: Global Family Portrait (Ma-
teriální svět: portrét globální rodiny), 1994
Rodina farmářů z horské oblasti Bhútánu (Nalim a Namgay z vesnice  
Shingkhey) před jejich domem s veškerým majetkem. 

9. Michal Kohout & David Tichý (FA ČVUT)
- Sociální bydlení
- Sociální domovy
- Participativní bydlení

Alejandro Aravena
Rostoucí intenzita urbanizace způsobuje, že do roku 2030 bude žít  
v městech 5 miliard lidí. 2 miliardy z nich budou žít pod hranicí chudoby. 
Pokud bychom tento problém chtěli vyřešit, museli bychom postavit 
každý týden po dobu 20 let bydlení pro 1 milion lidí. Chilský architekt 
Alejandro Aravena se svým studiem ELEMENTAL navrhl stavbu řado-
vých „půldomů“. Lidé tím získají výchozí prostor pro bydlení, který 
mohou podle svých finančních možností a preferencí v průběhu živo-
ta rozšiřovat do volné části „půldomu“. Aravena ve své architektuře 
neprosazuje pouze technické řešení. Dává přednost vyjednávání s ko-
munitou lidí, kteří v nově postavených domech nacházejí své domovy,  
a zároveň jim dává možnost podílet se na podobě svých domů. Arave-
nova sociálně orientovaná architektura byla v roce 2016 oceněna pres-
tižní Pritzkerovou cenou.

10. Alejandro Aravena a studio ELEMENTAL, Quinta Monroy, Iquique, 
Chile, 2003-4 a pozdější rozšíření, foto: Tadeuz Jalocha and Cristobal 
Palma
Tento projekt podporovaný chilskou vládou pomohl najít bydlení pro 
100 rodin na stejné ploše (5000 m2), kterou nelegálně okupovali v před-
chozích 30 letech. Místo se nachází velmi blízko centra pouštního města 
Iquique, aby měli lidé dostupné pracovní příležitosti, vzdělání, zdravot-
nictví apod.  

11. Alejandro Aravena a studio ELEMENTAL, Villa Verde, Constitución, 
Chile, 2009-13 a pozdější rozšíření, foto: Felipe Diaz
Participační projekt Villa Verde na ploše 85.000 m2 v městě Constitución 
nabídl rodinám hotovou základní strukturu domu o obytné ploše 57 m2  
s možností rozšíření na 85 m2. 
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