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Forma	sleduje	funkci 

Po první světové válce a po rozpadu Rakouska-Uherska vzniká ��. října 

���� Československá republika. Prezidentem se stává filozof, sociolog, 

pedagog a novinář Tomáš Garrigue Masaryk, který reprezentuje moderní 

humanismus a je odhodlán k sociálním reformám. Protože jeho manželka 

ze zdravotních důvodů nemůže splnit úlohu »první dámy« státu, převez-

me tento úkol nejstarší dcera Alice. Promovaná historička a filozo�a Alice 

Masaryková v roce ���� založí Československý Červený kříž. V následují-

cích letech organizuje osvětovou činnost pro matky a zřizuje jesle, sirot-

čince a školy pro ženská povolání. 

Poválečné roky představují pro mladý stát velké výzvy: musí zvládnout 

ekonomické problémy, vyřešit nedostatek bydlení a zamezit šíření tuber-

kulózy a tyfu. 

Rozkvět dvacátých let končí světovou hospodářskou krizí, zapříčiněnou 

krachem na burze v USA v roce ����. To také ovlivňuje výstavbu bytů, na 

kterou je nyní k dispozici méně finančních prostředků. V této době plné 

sociálního napě� avantgarda českých architektů prohlašuje, že základní 

povinnos� je tvořit jen racionální a levné bydlení. Snahou návrhářů se 

stává uspokojení každodenních potřeb. Řešení měly přinést malé byty, 

které jsou nejen levné, hygienické, ale současně také komfortní. Na 

počátku se výstavba zaměří na malé byty – skládající se z jednoho pokoje 

s kuchyní. Nábytek je chápán ve funkčních souvislostech s celým bytem. 

Požadované vlastnos� jsou jednoduchost, lehkost, hygieničnost a pohodl-

nost. Strojová sériová výroba má zabezpečit nízkou cenu. 

Od poloviny dvacátých let se evropská avantgarda sjedno� pod 

společným programem: »Forma sleduje funkci«. Tato věta amerického 

architekta Louise Henryho Sullivana se stává základní tezí funkcionalismu. 

Požadavek účelného řešení, chápán jako este�cká, sociální a kulturní 

výzva zároveň, převáží nad tradičními způsoby myšlení. 

Holandské hnu� De S�jl zakládá architekt Theo van Doesburg již v roce 

����. Hlavními představiteli jsou Gerrit Rietveld a Piet Mondrian. 

V Německu v roce ���� ve Výmaru vzniká státní uměleckoprůmyslová 

škola Bauhaus. Zakladatelem a ředitelem je architekt Walter Gropius. 

Nová škola se stává střediskem předních světových tvůrců v oblas� archi-

tektury a designu. Bauhaus je otevřený novým poznatkům a názorům a 

akceptuje strojní výrobu, umožňující kvalitní design jednoduchých forem. 

Dílny jsou zaměřeny na racionální a funkcionalis�cký design předmětů 

každodenních potřeb – tzv. Neue Sachlichkeit (Nová věcnost). V roce ���� 

se škola stěhuje do města Dessau, posléze do Berlína, kde ji nacisté v roce 

���� z ideologických důvodů zavírají. 

 

� Tomáš Garrique 

Masaryk 

 

� Alice Masaryková 
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Kromě Bauhausu a holandské skupiny De S�jl se funkcionalismem zabývá 

i francouzská skupina, v jejímž čele stojí architekt Le Corbusier. 

Z hlediska funkcionalismu je Československo v té době jednou z nej-

progresivnějších zemí Evropy. Četné publikace, jako je časopis Bytová 

kultura, vydávané architektem Janem Vaňkem od roku ����, se intenzivně 

zabývají racionálním bydlením. V roce ���� Vaněk píše v časopise 

Výtvarné snahy v článku Nový byt moderního člověka: 

»Musíme pochopiti, že staré formy všech umění a tedy i bytového jsou zru-

šeny, neboť neodpovídají našemu životu, do kterého zasáhl stroj, elektřina, 

telefon, rádio, a musíme pochopiti, že moderní člověk nemůže bydleti 

v renesančním, rokokovém neb chipendalovském zařízení, neboť se do slo-

hu těchto dob nehodí ani svými zvyky, ani vzezřením.« 

Již v roce ���� navrhuje architekt Bohuslav Fuchs svou první přísně funk-

cionalis�ckou budovu: Zemanovu kavárnu v Brně. Svaz československého 

díla se připojuje k myšlence moderního bydlení a realizuje v roce ���� 

modelové sídlištĕ Nový dům. Také stát podporuje funkcionalis�ckou 

výstavbu a financuje pošty, administra�vní budovy, nemocnice a bytové 

domy. 

 

� Model sídlištĕ Nový dům v Brnĕ, ���� 

Výstava německého Werkbundu (Svaz německého díla) Die Wohnung 

(Bydlení) ve Stu�gartu v roce ����, kde se návštěvníkům poprvé představí 

nábytek z ocelových trubek, je inspirací pro Výstavu soudobé kultury 

v Brně v roku ����. 
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� Pohlednice pro výstavu Die Wohnung, návrh Willi Baumeister, ���� 

 

� Plakát pro Výstavu soudobé kultury, návrh Fran�šek Süsser, ���	 

Nový nábytek z oceli se i přes počáteční výhrady a nedůvěru ve svou 

trvanlivost a pohodlnost rychle šíří do všech zemí Evropy a stává se 

symbolem modernismu. Některé návrhy jsou dnes nejvyhledávanějšími 

designovými kousky. 
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První	návrhy 

Marcel	Breuer:	B �	(Wassily) 

První návrh nábytku z trubkové oceli realizoval vedoucí nábytkářské dílny 

Bauhausu Marcel Breuer v roce ����. Inspirovalo ho použi
 trubek na 

řídítkách jeho kola Adler. Z tohoto materiálu chtěl navrhnout kubický 

nábytek, ale jako vyučený truhlář neměl s kovovými konstrukcemi zkuše-

nost. V Bauhausu sice byla kovodílna, kde se však vyráběly pouze objekty 

jako vázy, mísy, světla, ale žádný nábytek. 

Proto Breuer chodil pro rady do firmy Junkers. Vedoucí dílen Karl Körner 

mu pomáhal s konstrukcí jeho křesla B �. V šedesátých letech ��. stole
 

se tomuto modelu z marke�ngových důvodů začalo říkat Wassily, protože 

toto křeslo měl ve svém bytě Wassily Kandinsky, ruský malíř, grafik a 

profesor na umělecké škole Bauhaus. 

 

� Prototyp křesla B � se čtyřmi nohami, ���� 

  


