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ABSTRACT 

New building, as well as the architecture itself, are not welcome today. They en-
counter opposition both of the public and the authorities. As a result, the built 
environment is not in good condition, property prices and rents rising excessively, 
housing becoming inaccessible. Among other causes of the situation, a common 
mood - a non-building culture, localized in public space - appears in the architectural 
discourse. The paper reviews the thesis, later verifies it: to analyze it, the paper re-
fines the thesis first. 

Critical research of historical thinking and texts on architecture and public 
space shows a fundamental, mutually constitutive relationship of both terms. 
The relationship lasted from prehistoric beginnings of architecture, experienced 
a rise in the era of architectural modernism, and declined since the mid-20th cen-
tury; the decline affected not only the relationship watched but also its 
two participants. The meaning and content of the relationship between archi-
tecture and public space are revealed, as well as the cause and nature of that 
decline. Public space thinking has been captured from antiquity to the present day, 
with case studies covering a modern phase from industrialization to WWII; the youn-
ger reality is stated as a consequent one. 

The nature and causes of the decline uncovered indicate possible ways to re-
medy: the key is to restore the communicative and participatory nature of 
architecture and public space. Present in contemporary discourse or practice, other 
possible incentives are presented. Eventually, examples of the application 
of acquired knowledge in the author´s architectural practice and teaching are com-
pleted. 
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ABSTRAKT 

Nová výstavba, ale i architektura sama dnes nejsou vítány. Narážejí na odpor veřej-
nosti i úřadů. V důsledku toho vystavěné prostředí není v dobré kondici, neúměrně 
rostou ceny nemovitostí i jejich nájmů, bydlení se stává nedostupným. Mezi jinými 
příčinami této situace současný architektonickém diskurs reflektuje široce sdílenou 
nálada – kulturu nestavění, lokalizovanou ve veřejném prostoru. Předložený text tezi 
prověřuje, posléze potvrzuje: aby ji analyzoval, nejprve tezi zpřesňuje. 

Kritická rešerše historického myšlení a textů o architektuře a veřejném pro-
storu ukazuje zásadní, vzájemně konstitutivní vztah obou pojmů. Vztah trval 
od prehistorických počátků architektury, zažil vzepětí v éře architektonické mo-
derny a od poloviny 20. století upadal; úpadek postihl nejen sledovaný vztah, 
ale i oba jeho účastníky. Text odhaluje smysl a obsah vztahu architektury a veřej-
ného prostoru i příčiny a povahu onoho úpadku. Myšlení o veřejném prostoru je 
zachyceno od antiky až po současnost, případové studie postihují moderní etapu od 
industrializace po 2. světovou válku; mladší realita je konstatována jako konsek-
ventní. 

Odhalení příčin a povahy úpadku ukazuje možné cesty k nápravě: klíčem je 
obnovení komunikativní, participativní povahy architektury a veřejného prostoru. 
Text uvádí i další možné incentivy, přítomné v současném diskursu nebo praxi, a do-
plňuje příklady uplatnění získaných poznatků v autorově architektonické praxi 
a ve výuce. 
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ÚVOD: VEŘEJNÝ PROSTOR – AKTUÁLNÍ SITUACE 

V současném architektonickém diskursu se začíná uplatňovat nové téma. Ještě ne-
dávno okrajové téma veřejného prostoru se přesouvá do středu zájmu 
architektonické praxe a začíná se odpoutávat od povrchního náhledu veřejných pro-
stranství.  Téma je uváděno v souvislosti s nezájmem o novou výstavbu i s odporem 
k ní, které jsou vlastní velké části české veřejnosti. V oborových médiích se objevují 
první úvahy o deficitu fyzického veřejného prostoru a nedostatek péče o veřejný 
prostor měst je kladen do vztahu k rostoucím cenám a ke klesající dostupnosti byd-
lení. V každém případě, deformuje se a rozpadá tradiční podoba a obsah bohaté 
struktury vazeb mezi stavebníky – architekty – bezprostředními uživateli – a veřej-
ností, kterou založila industrializace, na kterou jsme (byli) zvyklí a která byla 
produktivní v materiálním i společensko-kulturním smyslu. 

Zatím spíše tušená než poznaná souvislost mezi deficitem v oblasti fyzického 
veřejného prostoru a špatnou dostupností bydlení dává tématu veřejného prostoru 
závažnost i mezinárodní rozměr. Nejen Česko čelí strmě rostoucím cenám a špatné 
dostupnosti bydlení. Nechme stranou problémy rozvojových ekonomik Asie, Latin-
ské Ameriky i Afriky: společnost většiny ekonomicky rozvinutého, tzv. západního 
světa je převážně nespokojená s podmínkami života, které jim poskytují sídelní 
útvary. Až na výjimky, rozvoj sídelní struktury celosvětově zadrhává.  

Vystavěné prostředí je trnem v oku environmentálním aktivistům a prorokům 
limitů růstu: ti přísně evidují a naléhavě zveřejňují kvantitativní údaje o jeho rozpí-
nání, environmentální stopě, o množství energií a pitné vody, která spotřebovává, 
a o jeho negativních externalitách. Statistiky deficitu vystavěného prostředí jsou ne-
soustavné, pokud se vůbec vedou. Oborová média nicméně každým dnem přinášejí 
zprávy o nedostatku bytů, o těžkostech nebo o nemožnosti výstavby. Klíčová slova 
housing shortage nebo housing crisis generují masivní a jednoznačnou odezvu: v Ka-
lifornii v roce 2018 scházely nejméně 3 milióny bytů, s výjimkou tzv. nových 
spolkových zemí s nedostatkem bytů bojují všechna německá města – v roce 2014 
bylo v Německu ve městech se 100 tisíců a více obyvateli postaveno jen 66 tisíc na-
místo potřebných 102 tisíců bytů, samotný Berlín potřebuje do roku 2020 
každoročně 20 tisíc nových bytů – staví se však ani ne 9 tisíc, housing crisis přiznává 
Londýn i kanadské Toronto … [Wikipedia 2019, The Local 2019, Monroe 2019, 
Huffington Post 2019] 

Negativní sociální a společensko-ekonomické dopady takového vývoje jsou 
skutečností, dopady společensko-kulturní se dají očekávat. Spolu s údaji o deficitech 
evropské i severoamerické zdroje uvádějí příčiny nedostatečné výstavby: mezi viníky 
převažují špatné územně plánovací regulativy, průtahy v povolování staveb, speku-
lující pozemkoví vlastníci a investoři. Český oborový, především architektonický 
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diskurs se zdá být v těchto souvislostech napřed: téma nefunkčních stavebního řádu 
a – zejména – jeho výkonu zaznívá rovněž, ale uplatňuje se zájem o hlubší společen-
ské a kulturní kořeny neuspokojivého stavu. Přední čeští architekti obracejí 
pozornost ke každodennímu životu, k tomu, co dělá město městem [Stavbaweb 
2019]. Hovoří o nenávisti … v lidech … k nové výstavbě, kterou zažívají architekti 
a developeři jako její hromosvody, a ptají se Jak s tím ale pohnout? Téma veřejného 
prostoru se ukazuje jako otevřené a závažné. 

Stavební podnikatelé zjišťují, že by měli ve vlastním zájmu myslet i na ty, kteří 
nejsou a nebudou jejich zákazníky: přispět úřadu městské části na park nebo školku 
ale nestačí, a priori negativní postoj místních lidí k plánované výstavbě prolomí te-
prve skutečný příspěvek ke kvalitě prostoru jejich každodenního života. Architekti 
si začínají uvědomovat, že jejich úkolem není jen uspokojit investora a jeho klienty: 
uživatelem architektury jsou i ti, kteří do ní nikdy nevstoupí – uživatelem každého 
jednotlivého architektonického díla je celá společnost. Zájem o veřejný prostor, jeho 
vitalitu a kvalitu deklarují i obecní správy: pražský Institut plánování a rozvoje má 
od roku 2012 Kancelář veřejného prostoru. Uchopení tématu a problematiky 
se ovšem ukazuje jako nejisté, když útvar sám sebe presentuje jako pracoviště, které 
se zabývá tvorbou veřejného prostoru (resp. veřejných prostranství [sic!]) …  [IPR 
2012]. Manuál tvorby veřejných prostranství [IPR 2013] – příručka populární i za hra-
nicemi metropole – potěší snad každého, komu leží na srdci úhledné a ve prospěch 
chodců velkoryse rozvržené ulice, s problematikou veřejného prostoru se však po-
tkává jen nahodile.  

Uchopení tématu veřejného prostoru v rámci oboru stavebního a územního 
rozvoje je zatím povýtce intuitivní. Po slavné a zároveň nešťastné epizodě giedionov-
ské moderny architektura rezignovala na svoji společenskou a sociální úlohu. Ne-
blahé vyústění sociálních i politických aspirací architektonické moderny období mezi 
světovými válkami se týká veřejného prostoru především: jedním z jeho efektů je 
ostych architektonické praxe i teorie ve vztahu ke společenským vědám. Probouze-
jící se zřetel k veřejnému prostoru sídel tak doposud nevyužívá argumenty i nástroje, 
které má k dispozici sociologie a sociální psychologie. Aktuální úvahy o fyzickém ve-
řejném prostoru se sice začínají odpoutávat od horizontu estetických spekulací a 
mikroklimatické a dopravní zkušenosti – pramálo se však zajímají o možný příspěvek 
Habermasových úvah o komunikativním jednání … občanské diskuse a o instrumen-
tální komunikaci ve fyzickém veřejném prostoru [Habermas 1981] nebo Engelsova 
náhledu [veřejného prostoru] města jako dílny a tržiště [Engels 1949]. Odkaz k Fried-
richu Engelsovi může vyvolat rozpaky, jeho závěry v daném ohledu však potvrzují 
i nejnovější ekonomické studie [De Mello 1999, Borensztein 1998]. V konkurenci ji-
ných měst, ekonomický rozvoj konkrétního města je funkcí dvou rozhodujících 
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faktorů: objemu cizích přímých investic a množství a kvality lidského kapitálu. „Ži-
votním prostředím“, existenční podmínkou lidského kapitálu je ovšem veřejný 
prostor. Jeho fyzická složka pak hraje zásadní roli při společenské distribuci přínosů 
ekonomického rozvoje: historická zkušenost ukazuje, že vitální fyzický veřejný pro-
stor zajišťuje sociální smír při distribuci hrubého domácího produktu. Ve veřejném 
prostoru se rozhoduje o tom, jakou měrou ekonomická výkonnost sídelní jednotky 
přispěje ke rozvoji kvality života v obci [Habermas 1981, Arendt 1981, 1998, Clark 
1995]. 

Industrializace 18., 19. i první poloviny 20. století v globálním měřítku hluboce 
proměnila společnost, sociální podmínky a vztahy v ní i její kulturu. Hodnocení jejího 
odrazu v architektuře je ještě stále otevřené, téma vývoje veřejného prostoru v kon-
textu procesů industrializace se zatím dočkalo jen prvních poznámek. Ukazuje se, 
že problém začíná samotným pochopením společenské a kulturní podstaty industri-
alizace. Společnost, její kultura a sociální situace se ale mění dál, ještě rychleji, 
s dopady ještě hlubšími: iniciátorem změn se mezi tím stal rozvoj informačních a ko-
munikačních technologií a médií, kybernetizace a robotizace spolu s pokroky 
v medicíně, v oboru farmacie, v chemii i ve fyzice. Architektura s tímto vývojem 
sotva drží krok: stupňuje se naléhavost potřeby obnovy, revitalizace i nového for-
mování fyzického veřejného prostoru.  

Téma fyzického veřejného prostoru se ukazuje jako téma aktuální, s potenci-
álem zásadního přínosu pro praxi i pro společnost, a zároveň téma disertabilní: 
nabízí více otázek než odpovědí. V minulých osmdesáti letech zažil fyzický veřejný 
prostor bezprecedentní odsun do ústraní architektonické tvorby; o málo později 
se na vedlejší koleji ocitla i teorie architektury jako taková. Přednáška připomene 
postavení a význam veřejného prostoru v kontextu vystavěného prostředí; úvahy 
a postřehy o veřejném prostoru ovšem vyžadují rámec širší - rámec společenského 
a kulturního vývoje od antiky až po současnost. Jako zásadní budou na jedné straně 
ukázány příběh a příčiny ztráty zřetele k fyzickému veřejnému prostoru a jeho 
úpadku, na straně druhé pak recentní útržky obnovující se pozornosti a objevujících 
se příležitostí k architektonické artikulaci veřejného prostoru v měnící se společen-
ské situaci. Jejich praktické uplatnění doloží příklady z pedagogické praxe i z vlastní 
tvorby. 

I: TEXTY A ÚVAHY O ARCHITEKTUŘE VEŘEJNÉHO PROSTORU 

Veřejný prostor byl objektem architektury „od vždycky“. Pyramidy formovaly fyzický 
veřejný prostor egyptských nekropolí, veřejným prostorem byly i pohřební kobky 
ztracené kdesi v jejich hmotě: byly virtuálním, duchovním veřejným prostorem bez 
ohledu na to a právě proto, že po uložení ostatků faraona do nich smrtelník nikdy 
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neměl vstoupit. Veřejným prostorem byly egyptské i antické chrámy, divadla, cirky 
i stoy, veřejným prostorem byla šlechtická sídla středověku – odehrávala se v nich 
správa panství, tedy správa věcí veřejných. Veřejným prostorem byly i mázhausy 
měšťanských domů a „salóny“ soukromých rezidencí podnikatelů „dlouhého“ 
19. století. Jako součást veřejného prostoru Adolf Loos navrhl vilu Müller: v její jí-
delně, salonu i v pracovně významného stavebního podnikatele se střetávaly 
osobnosti kulturního i hospodářského života. A v neposlední řadě - vila byla téma-
tem diskusí veřejnosti, její architektura se skutečně podílela se na utváření nového 
ducha doby.  

V první z deseti knih O architektuře Vitruvius [1953] předložil v hutné formě 
přehled architektonického řemesla: … Budování [staveb] se … dělí do dvou oblastí: 
první zahrnuje stavbu opevněných měst a obecně díla na veřejných místech, druhá 
pořizování soukromých budov. Jsou tři druhy veřejných budov: obranné, náboženské 
a účelové. … účelovými stavbami jsou veřejná prostranství, přístavy, tržiště, kolo-
nády, lázně, divadla, promenády a všechna ostatní uspořádání veřejných míst. 
Soukromým budovám věnoval Vitruvius jedinou z deseti knih. Nadto, stavebník 
a „pán domu“ soukromého sídla v antickém Římě nemohl nebýt činný v hospodář-
ské nebo politické oblasti: za těmito svými aktivitami nechodil vždy do úřadu, často 
je rozvíjel ve své vile – obdobně jako Dr. Müller o dva tisíce let později. I soukromý 
dům se pak stával součástí římského veřejného prostoru – architekturou formova-
ného - ve kterém, a pouze v něm se odehrával společensko-kulturní život cives, 
občanů – příslušníků obce.  

V patnáctém století Vitruviouvu práci kriticky revidoval v duchu nastupujícího 
renesančního humanismu Leon Battista Alberti prací De re aedificatoria [1988]: zá-
sadní vztah architektury a veřejného prostoru tato revize nezpochybnila 
ani neoslabila, její inovace spočívala v uplatnění nového, již novověkého náhledu: 
Alberti [1988] byl především, dříve a spíše humanista, než architekt, teoretik umění, 
literát, dramatik a matematik, a také všestranný sportovec; jeho architektonické pa-
radigma bylo již bytostně moderní, stále ovšem zásadně orientované na veřejný 
prostor.  

Summum templum architecturae 

Je příznačné, že architektura dnes označovaná jako první renesanční je budovou vý-
sostně veřejnou – enklávou urbánního veřejného prostoru: Ospedale degli innocenti 
jako první instituce svého druhu v Evropě formálně zahájil svoji činnost ve Florencii 
roku 1445. Sirotčinec vybudoval a spravoval Arte della seta, cech obchodníků s hed-
vábím, do jehož filantropické péče svěřila opuštěné děti florentská městská rada již 
roku 1294. [Klotz 1990] Plány pro stavbu sirotčince inspirované příklady církevních 
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špitálů v roce 1419 vypracoval a stavbu až do roku 1427 vedl Filippo Brunelleschi – 
člen cechu Arte della seta, původní profesí zlatník. Podstatnější než inspirace archi-
tektonickými předlohami antického Říma byl vliv společensko-kulturní atmosféry 
severní Itálie během 12., 13. a 14. století. Zatímco zaalpskou – západní, severní 
a střední Evropu ovládal lenní systém vrcholného středověku, suverénní a samo-
správná města Lombarie, Veneta, Emilie Romany, Toskánska a Umbrie samo-
spravovalo ekonomicky i společensky prosperující měšťanstvo: středověkou křes-
ťanskou mystiku [Sokol 2007] spontánně střídá humanismus, vědecký naturalismus, 
reprezentovaný v prvé řadě matematikou, a individualismus. V letech 1348 a 1349 
mor zabíjí dvě třetiny obyvatel Florencie, v roce 1350 jeden z přeživších – Giovanni 
Bocaccio - ve Florencii napíše Decameron. Ve Florencii se rodí budoucí velikáni re-
nesance Nanni di Banco, Donato di Niccoló di Betto Bardi – Donatello, Michelozzo 
di Michelozzi, Lucca della Robia, Filippo Lippi, … [Hibbert 1997]. Rozvoji se dařÍ 
v podmínkách intenzivní konkurence a reálných perspektiv vynikajícího osobního 
ocenění tvůrců a myslitelů stejně jako podnikatelů – bez ohledu na jejich společen-
ská, natož stavovská východiska. Počátkem 14. století mÁ Florencie 100 tisíc 
obyvatel, 110 kostelů, 30 špitálů, 40 bank a 200 soukenických dílen [Mundy 2008]. 

Architektuře Ospedale dominoval horizontální směr, protože odpovídal po-
zemským starostem člověka, na něhož humanista Brunelleschi myslel především. 
Architektura Ospedale je čistá, klidná a přehledná v proporcích, ve výrazu i v dispo-
zičním uspořádání; není prokázáno, ale ani vyloučeno, že Brunelleschi znal 
Vitruviových deset knih o architektuře. Vaničku, do které byla odkládána nemluv-
ňata, Brunelleschi umístil v hlavním portiku – zřejmě jako výraz úcty k životu 
každého jedince; v roce 1660 byla vanička nahrazena karuselovým „baby boxem“ 
zajišťujícím anonymitu rodičům, kteří takto svěřovali své dítě do péče instituce, která 
mu měla zajistit lepší život, než byli schopni oni sami.  

Čteme-li De re aedificatoria, sepsané Albertim o čtvrtstoletí později (vztaženo 
k nákresům Ospedale), můžeme si připadat, jako bychom četli obhajobu či „důvodo-
vou zprávu“ k Brunelleschiho projektu. Brunelleschi pravděpodobně sice jen 
intuitivně, přesto důsledně architekturu filantropické, humanistické a podle po-
znatků přírodních věd koncipované instituce objektivně podřídil subjektu člověka – 
tak, jak to ve své kritické revizi Vitruviem sepsaného starověkého náhledu požadoval 
Alberti. V duchu Albertiho maximy Brunelleschi stvořil dílo … dokonalé tehdy, když 
není možné žádnou z jeho částí přidat, odstranit ani změnit, aniž by se tím výsledný 
účinek zhoršil [1988, s. 37]. 

Pro Albertiho architektura byla veřejným prostorem: i v tomto ohledu vychá-
zela z antických kořenů. Veřejná prostranství jako prostor mezi budovami jej 
pramálo zajímala: veřejný prostor podle Albertiho – a dále až do nástupu 
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architektonické moderny po první světové válce – artikulovala architektura přede-
vším svojí formou, svým výrazem – jazykem svých průčelí. Architektura, která měla 
zásadní potřebu utvářet veřejný prostor především svým výrazem, měla sotva jinou 
možnost než být velkým slohem. A naopak: jakmile se architektura zřekla forem vel-
kých slohů, začala ztrácet schopnost artikulovat veřejný prostor.  

Základy všech velkých slohů položila antika. Tvrdit společně se Spenglerem 
[2017], že Římané si uvědomovali, že všechny velké kultury jsou městskými kultu-
rami, je z dnešního pohledu zavádějící. Skutečností ovšem je, že život Římana 
se odehrával ve městě – vyskytoval-li se Říman mimo město, pak pouze z nezbytí 
hospodářské nebo politické akce, z potřeby zotavení – odpočinku či léčení, anebo 
z trestu – ve vyhnanství. Město a pouze město bylo situací, ve které je možné plno-
hodnotně žít: civitas, původně, podle Cicera, označovala společensko-právní formaci 
občanů, jejímž fyzickým atributem bylo pouze teritorium. Za císařství – tedy v éře, 
na jejímž prahu Vitruvius sepsal své dílo, ostatně věnované prvnímu císaři Augustovi 
– ovšem civitas zahrnuje i urbs, město jako fyzickou strukturu obdobně jako polis 
klasického Řecka. A pouze v kontextu takového chápání je možné správně, tedy 
v původním smyslu porozumět De architectura: Vitruviův spis nebyl příručkou 
pro stavitele v dnešním slova smyslu, pro políry, ale spíše sebráním poznatků o prak-
tickém fungování universa kulturního člověka, (to především, a pak také) o budování 
takového universa. Proto zahrnuje vedle sebe pasáže, které dnes označujeme jed-
nou jako „architektonické“, podruhé jako „inženýrské“, proto požaduje 
od architekta, aby byl zběhlý v písemnictví, zkušený v kreslířském umění, vyučený 
v geometrii, nikoliv neznalý optiky, důvěrný s aritmetikou [potažmo s ekonomií], 
musí znát rozličné dějiny, pilně poslouchat  filosofy, rozumět hudbě, nesmí být ne-
znalý medicíny, musí znát rozhodnutí znalců práva a musí být znalý hvězdářství 
i povahy nebes - tedy vzdělán ve všech oborech, které konstituují (resp. ve Vitruvi-
ově době konstituovaly) kulturu společnosti, proto se zabývá astronomií, měřením 
času, stroji, které obsluhují člověka - usnadňují jeho práci, historií i ekonomií.  

Potřeba múzických dovedností ovšem má u Vitruvia vesměs také praktické 
uplatní při provádění architektonického řemesla: například hudební sluch a znalost 
tonality se uplatní při kontrole správnosti provedení napínaných lanových konstrukcí 
nebo při návrhu tvaru divadelních hledišť. Tato praktická uplatnění však mají vždy 
přesahovat úroveň jednotlivého oboru (ať umění, nebo vědy), aby se v kontextu ar-
chitektury staly stupni, umožňujícím výstup k vrcholku chrámu architektury – 
ad summum templum architecturae. 

De architectura je a dost možná – zaslouženě – zůstane rekordmanem mezi 
texty o architektuře jak co do čtenosti, tak co do počtu vydání; podstatné je, že tomu 
tak není zdaleka jen vzhledem ke stáří Vitruviova spisu. Vitruviovo teoretické dílo 
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bylo známé v pozdním starověku i po celý středověk, za klíčové je ovšem označo-
váno znovuobjevení díla florentským humanistou Gianfrancescem Poggiem 
Bracciolinim roku 1414 ve Florencii, a jeho uvedení do povědomí nejen odborné ve-
řejnosti kritickou revizí Albertiho.  Rukopis De re aedificatoria Alberti dokončil kolem 
roku 1450, dílo bylo vydáno teprve posmrtně roku 1485, rok před prvním novodo-
bým vydáním De architectrua nákladem Giovanni Sulpicia v Římě. Gwilt [1859] uvádí 
sedmnáct latinských vydání (poslední 1807), dvanáct vydání španělských překladů 
(1502–1796), dvě (kromě svého) vydání v angličtině (první 1771), jedenáct vydání 
italských překladů (1521–1790); De architectura byla přeložena i do francouzštiny, 
němčiny a dalších jazyků; do češtiny roku 1953 [Honzík, Bouzek]; následovala vydání 
v letech 2001, 2006 a 2009. Popularita v rámci profesí, které De architectura oslo-
vuje (akademický zájem nechme stranou stranou) rostla nejméně do začátku 19. 
století; pak ji začaly překrývat nové, moderní práce. 

Primitivní chatrč 
Za první moderní pojednání o architektuře je považována Essay sur l´archi-

tecture Marc-Antoina Laugiera [1753]. Laugier předložil koncept primitivní chatrče 
– archetypální architektonické formy. Laugier zřejmě měla na zřeteli architektonic-
kou formu jako jazyk architektury, kterým archititektonické dílo mimo jiné artikuluje 
veřejný prostor. O to, co ve veřejném prostoru odehrává, začal ztrácet zájem: 
s předstihem dvou staletí tak předznamenal úpadek fyzického veřejného prostoru.  

Na otázky formy se stále víc soustředili i Laugierovi následníci: význačná místa 
mezi nimi náleží Gottfriedu Semperovi, Luisi Sullivanovi, Otto Wagnerovi, Henry-
Russelu Hitchcockovi, Philipu Cortleyou Johnsonovi, a konečně Christianu Norberg-
Schulzovi. Výčet přeskočil Siegfrieda Giediona a zastavil se před kritickými historiemi 
a fragmentárně revidujícími pojednáními druhé poloviny 20. století. Siegfried Gied-
ion si zaslouží samostatnou kapitolu později vzhledem ke svému mimořádnému – 
a dvojznačnému - významu pro vývoj architektury, pro její teorii architektury vůbec 
a ve vztahu k veřejnému prostoru zvlášť. Texty o architektuře, vznikající od poloviny 
20. století, se pak s výjimkou Architektury ve věku rozdělené reprezentace Dalibora 
Veselého [2009] s podstatou problému veřejného prostoru míjejí: pohříchu. Chris-
tian Norberg-Schulz rozpoznal ztrátu tradice v architektuře: nerozpracoval už ale 
v jejím rámci úpadek fyzického veřejného prostoru. Architekti, kteří se už nemohou 
opírat o tradici, se neobejdou bez teorie: v nedostatku jiných příležitostí – částečně 
faktickém, částečně zdánlivém – jim Norberg-Schulz [2016 ]nabídl dvě základní 
funkce, které má architektura sledovat: poskytovat člověku identitu a orientaci. Vy-
mezil strukturu čtyř „úrovní/ syntetického prostředí – od prostředí přírodního přes 
úroveň veřejnou a komunitní až po individuální sídlo: potřebu identifikace a orien-
tace v těchto úrovních pak má naplňovat morfologie, topologie a typologie. 
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Norberg-Schulz, na rozdíl od většiny teoretiků architektury 20. století, neváhal hle-
dat východska v oblasti společenských věd – v gestalt-psychologii i lingvistice, snažil 
se pro architekturu aplikovat Heideggerovu fenomenologii a ontologii. Přesto nevě-
noval odpovídající pozornost fyzickému, architekturou artikulovanému veřejnému 
prostoru. 

  
obr. 1: „primitivní chatrč“ – Marc-Antoine Laugier: Essay sur l´architecture, 1775 
[1753]; neznámý autor, laskavostí Wikimedia Commons 



13 
 

II: INDUSTRIALIZACE 

Roku 1884 vyšla posmrtně kniha Arnolda Toynbeeho, strýce slavnějšího filosofa his-
toriografie Arnolda Josepha Toynbeeho, nazvaná Lectures on the Industrial 
Revolution (of the eighteenth century) in England, Popular Adresses, Notes and Other 
Fragments [2011], ve které Toynbee předložil zásadní tezi: Podstatou průmyslové 
revoluce je náhrada středověkých regulací produkce a distribuce soutěží. Předmětem 
Toynbeeho zájmu byla revoluce v zemědělství stejně jako ta, která se – později – 
odehrála ve výrobě; spíše než pokroky v metalurgii či strojírenství se zabýval změnou 
společensko-ekonomického paradigmatu a myšlení vůbec. Průmyslová revoluce – 
argumentoval Toynbee - začala na poli v Berkshire praktickým uplatněním secího 
stroje, který vynalezl roku 1701 Jethro Tull [Britannica 2019]. 

První – jednou z prvních skutečně industriálních architektur se stala přádelna 
hedvábí Johna a Thomase Lombe v Derby v roce 1722 [Wikipedia 2019a]: autorem 
šestipodlažní, 60 metrů dlouhé, strohé budovy byl George Sorocold, absolvent uni-
versity v Cambridge, který se do té doby zabýval převážně vodním inženýrstvím. 
V té době to ještě stále, jako v době Vitruviově, byli architekti, kdo „projektoval“ veš-
keré civilní stavby – inženýři vstoupí do odvětví až na samém konci 18. století 
se vznikem École polytechnique v Paříži. Architekti stavby – stejně „občanské“ jako 
inženýrské - nejen navrhovali, ale také vedli jejich realizaci. V případě jednodušších 
objektů je v tom i onom doplňovali stavitelé. 

 
obr. 2: přádelna hedvábí bratrů Lombeových, Derby, 1722; neznámý autor, laska-
vostí Wikimedia Commons 
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 V jiných zemích, v odlišné společensko-ekonomické situaci, se také stavěly budovy 
nového typu – manufaktury či továrny: vypadají ovšem jinak: Real Fábrica de Taba-
cos [Wikipedia 2019b], palácovou budovu, druhou největší ve Španělsku 
po El Escorial, navrhl v roce 1725 Ignacio Sala, do provozu však byla „tabačka“ uve-
dena až v roce 1758; technologie – nejen ve srovnání s Lombeových přádelnou - v ní 
nebyla prakticky žádná. Roku 1601 francouzský král Jindřich IV. založil v Paříži Ma-
nufacture des gobelins [Wikipedia 2019c]. Interiér manufaktury na rytině z roku 
1727 vypadá už trochu průmyslově, celková forma budovy je ovšem palácová stejně 
jako v případě Real Fábricy de Tabacos. 

Na britských ostrovech zatím každý nový vynález, každé vylepšení technologie 
přinášel nejen zvýšení produktivity, ale také větší koncentraci výroby. Byly požado-
vány stále větší, otevřenější prostory: jejich forma mohla být navyklá, tedy palácová, 
když jedině paláce nobility dosahovaly rozměrů, srovnatelných s manufakturami 
18. století, anebo zcela oproštěná od konvencí, podřízená potřebám výroby a per-
sonálu, obsluhujícího stroje. Ani v Británii se nezdobná účelová architektura 
nebývale rozměrných objektů přádelen, které vyžadovala industrializovaná výroba, 
neprosazovala jednoznačně: Richard Arkwright - bezskrupulózní, tvrdý podnikatel, 
zapletený v mnoha sporech o vlastnictví a právo využití zlepšení výrobního zařízení, 
snad i skutečný vykořisťovatel, rozhodně ne lidumil nebo sentimentální estét - s Je-
didahem Struttem (bratrem oceláře) staví po roce 1770 několik přádelen s fasádami, 
které variovaly georgiánský styl – Cromford, Belper [Belper 2019], New Lanark … 
Na druhou stranu ani nové, na jakoukoliv zdobnost rezignující průmyslové budovy 
nebyly od počátku vnímány jako cosi účelového, instrumentálně produktivního, po-
strádajícího ducha – jako něco, co vytlačuje „starou dobrou architekturu“. Ty i ony 
odrážely novou společenskou situaci – svojí aktivní přítomností ve veřejném pro-
storu podporovaly další rozvoj. Obrázek v cestovním skicáři zachycuje nezdobné 
mohutné objekty přádelen v Manchesteru. Pořídil ho Karl Friedrich Schinkel, 
který v roce 1826 cestoval v doprovodu pruských vládních úředníků po Anglii – ofi-
ciálně za účelem studia muzejí. Ve skutečnosti se jednalo (opět) o průmyslovou 
špionáž. Velikán neoklasicistní a neogotické architektury byl stejně jako jeho úřed-
nický doprovod ohromen rozměrností a účelností objektů. 

V polovině 19. století publikuje Gottfried Semper, sám praktikující ve stylu ne-
orenesance, úvahu – výzvu nastupujícím architektům pod titulkem Über Baustil 
[Deutsche Bauzeitung 2015]: Dnes se vyčítá architektům nedostatek vynalézavosti, 
protože se neuplatňuje nová světodějná idea, provázena silou a sebevědomím. Jsme 
přesvědčeni, že ten nebo onen mezi našimi mladšími kolegy bude mít to štěstí, že na-
jde novou formu. Dokud se tak nestane, musíme se, pokud to ještě půjde, oblékat 
do starého. V době, kdy Semper volá nové světodějné ideji a zároveň nabádá 
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k trpělivosti, pokud se jejího uchopení architekturou týče, s nezdobnými objemy se-
bevědomě pracuje francouzský novoklasicismus. Vizionářské návrhy kenotafů Étien-
Louise Boulléeho [Archdaily 2017] však zůstávají nerealizovány: chtěl-li se jejich au-
tor prosadit v soutěži o přízeň stavebníků, musel se (jako třeba v případě pařížského 
hotelu Alexandre [Structurae 2017]) v souladu se Semperovým doporučením „ob-
léct do starého“. 

Architekturu dlouhého 19. století charakterizují historizující a (podle společen-
ské objednávky) imperiální atmosféru navozující formy; neméně ji ovšem formují 
také nové materiály a konstrukce – jmenovitě ocel (zpočátku litina) a sklo. Sloupo-
řadí litinových sloupů, podpírající galerii vloženou do Dolní sněmovny britského 
parlamentu je pravděpodobně nejstarším dochovaným případem použití litiny 
v konstrukci pozemní stavby a zároveň v reprezentačním interiéru; pochází z roku 
1706. V letech 1776-81 byl vybudován Iron Bridge [Engineering 2017], most přes 
řeku Severn ve Shropshire: nejstarší dochovaný litinový most na světě, Symbol 
of the Industrial Revolution a nejstarší industriální stavba na světě. Jako autoři 
mostu jsou uváděni Thomas Farnolls Pritchard (architekt, do té doby především in-
terior decorator) a John Wilkinson (průmyslník a stavitel), za podpory Abrahama 
Darbyho III. (oceláře). 

Roku 1772 byla zavedena výroba tabulového skla: tabulové sklo se ihned za-
čalo uplatňovat v horizontálních tkalcovských oknech, která, „zasklena“ mastným 
papírem, už v 18. století prosvětlovala dílny situované v patrech domů tenkrát ještě  

 
obr. 3: Newtonův kenotaf, Étien-Louise Boullée, 1784; laskavostí Wikimedia  
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domáckých řemeslníků. Tkalcovská okna jsou počátkem vývoje forem, který bychom 
možná hledali spíše o 150 let později a přisuzovali ho architektonické moderně nebo 
internacionálnímu stylu. 

Nové materiály a konstrukce, nové typy veřejných budov 

Architekturu 19. století ovlivňovaly nejen nové materiály a konstrukce, ale také nové 
a inovované druhy budov. Na počátku jejich dlouhé řady stolí Crystal Palace, navr-
žený a v Hyde Parku realizovaný Johnem Paxtonem pro londýnskou Great Exhibition 
v roce 1851: na jeho ploše 92 tisíc metrů čtverečných umístilo své „stánky“ více než 
14 tisíc průmyslových vystavovatelů z celého světa. V učebnicích dějin architektury 
je zapsaná čítárna pařížské Národní knihovny z let 1858-68 (Henri Labrouste) stejně 
jako výstavní pavilon Galerie des machines [Wikipedia 2019d](obří „skleník“ litinové 
konstrukce o rozměrech 115 krát 420 metrů bez jediné vnitřní podpory – největší 
klenutý prostor až do současnosti, vyprojektovaný Ferdinandem Dutertem, jehož 
asistenty byli Blavette, Deglane a Hénard) – vedle Tour Eiffel hlavní stavebně-archi-
tektonická atrakce pařížské světové výstavy v roce 1889. Ve Spojených státech 
amerických vznikají typy kancelářské budovy a obchodního domu, reprezentované 
Marshall Field´s Warehouse (Henry Hobson Richardson 1885-87) nebo First Leiter 
Building (William LeBaron Jenney 1883-85) [Structurae 2019]. Všechny tyto nové 
budovy programově artikulovaly veřejný prostor – navenek i uvnitř. 

Architektury této éry až na výjimky vznikaly – a také zanikaly v konkurenčním 
prostředí. Jejich autoři – na rozdíl od podmínek, které se v Evropě i v Americe neza-
držitelně prosadily nejpozději po druhé světové válce – byli zpravidla také jejich  

 
obr. 4: Manchester, z cestovního skicáře, 1826; K. F. Schinkel, laskavostí Schinkelge-
sellschaft 
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staviteli. Díváme se na produkci éry, která trvala více než jedno a čtvrt století; od je-
jího konce uplynulo dalších sto let. Můžeme tak věřit kvalitě statistického 
zpracování, které provedl zub času: dochovaly se především ty architektury – reali-
zované i jen navržené – které dostatečně rezonovaly a rezonují s kulturou v jejích 
proměnách v čase. Místo i význam takto prověřené architektury ve veřejném pro-
storu jsou nezpochybnitelné. 

III: ARCHITEKTURA FORMUJE NOVOU SPOLEČNOST 

Profesura Charlese Eliota Nortona pro poezii na Harvardově univerzitě pro akade-
mický rok 1938-1939 byla udělena Sigfriedu Giedionovi - švýcarskému, v Praze 
narozenému historikovi, teoretikovi a kritikovi architektury, obdivovateli, propagá-
torovi a vykladači Bauhausu a význačných osobností, spojovaných s pojmem 
moderní architektury – Waltra Gropia, Ludwiga Mies van der Rohe, Le Corbusiera, 
Alvara Alta, Franka Lloyd Wrighta, …, spoluzakladateli a prvnímu a dlouholetému ge-
nerálnímu tajemníkovi Congrés Internationaux d´Architecture Moderne (CIAM), 
spoluzakladateli a členu správní rady Werkbungsiedlung Neubühl, stavebníkovi pro-
jektu Dolderhäuser, zakladateli  Wohnbedarf AG, pozdějšímu profesorovi ETH Zürich 
a Masschusetts Institute of Technology, duchovnímu otci Independent Group při In-
stitute of Contemporary Arts, členovi American Academy of Arts and Sciences,  

 
obr. 5: Galerie des machines, 1897; autor neznámý, laskavostí Knihovny kongresu 
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nositeli mnoha dalších titulů, funkcí a přívlastků [Georgiadis 1989]. Jeho profesio-
nální charakteristiku a vklad do architektonické teorie a praxe je ovšem možné 
vyjádřit stručněji, a zároveň výstižněji: za prvé, Giedion zpřístupnil architektonic-
kému, a vůbec kulturnímu myšlení do té doby znevažovanou architekturu 
devatenáctého století, odhalil a vyzdvihl její hodnoty a její zásadní přínos pro sou-
časnost i pro budoucnost. A za druhé a především, Giedion v pozici neformálního 
(do určité míry i formálního), v každém případě nesmírně efektivního a produktiv-
ního protagonisty, „generálního manažera“, dovedl k nebývalé a od té doby 
neopakované prosperitě projekt architektonického stylu, jmenovitě projekt moderní 
architektury – se všemi výdobytky i s neblahým dědictvím, které tento projekt při-
nesl a ještě stále přináší. Robustní základy jednomu i druhému vybudovaly 
Giedionovy přednášky na Harvardu, potažmo jejich vydání pod titulem Space, Time 
and Architecture The Growth of a New Tradition [1954 [1941]].  

Nikdy před tím ani potom se nedostalo architektuře, její historii i vizím tako-
vého společensko-kulturního zakotvení v prestižní umělecko-historické 
nebo umělecko-kritické publikaci jako ve Space, Time and Architecture. Giedion ar-
chitektuře a architektům přisoudil ambice, potenciál i faktické uplatňování 
zásadního vlivu a působení na společnost. Psal o tom, jak the German experience 

 
obr. 6: First Leiter Building, cca 1965; autor neznámý, laskavostí Structurae.net  
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[dvacátých a třicátých let dvacátého století] showed the importance of the architect 
in constructing the ‚spirit of his times‘ [Giedion 1954 [1941], s. 479]. Odpovědnost 
architektury a architektů se podle Giediona nevyčerpávala „pouhým“ životním sty-
lem, její misí měla být aktivní, zodpovědná a významná účast při formování správné, 
precizní, pravdivé společnosti: On the one hand, as far as new architecture is concer-
ned with proposing a new lifestyle, it should ask the question: ‚What kind of life are 
you planning to have?‘ in order to anticipate and determine the future. On the other 
hand, the new architecture demands morality, for the reason of dealing with both 
aesthetical feeling and practice while trying to create an accurate society. [Giedion 
1954 [1941], s. 605-607].  

První vydání Space, Time and Architecture je kompilací lekcí, které Giedion 
přednesl v rámci profesury Charlese Eliota Nortona v letech 1938 a 1939: páté vy-
dání knihy z roku 1967 odráží podstatně jiné chápání architektury, jejího vývoje 
a jejích východisek [Giedion 1967]. Giedionovo východisko teorie architektury však 
zůstalo nezměněno: vztah architektury a společensko-kulturní situace má být vzta-
hem vzájemně konstitutivním, … considering social, economic, scientific, technical, 
and ethnological factors. However, these factors do not have to be contemporary, 
architecture can operate beyond its borders in its period of birth, beyond the social 
class it operated, or beyond its style [Giedion 1954 [1941], s. 20].  

Giedionovo přesvědčení o konstitutivní povaze architektury ve smyslu propo-
sing a new lifestyle bylo ve své době zřejmě opodstatněné: role architektury 
se odrážela v aktivním zájmu společnosti i významných osobností o novou architek-
turu a v jejich reakcích na ni. Projevem [architecture] constructing the ‚spirit of [its] 
times‘ byla i podpora, kterou nové architektuře a jejímu rozvoji poskytovaly obce, 
státy i soukromé instituce: mimo jiné, Giedion v této souvislosti připomíná emi-
grační vlnu evropských intelektuálů – mezi nimi také architektů – směřujících 
ve třicátých letech dvacátého století do USA  [1954 [1941], s. 71]., a také podporu, 
kterou poskytovalo politicky i ekonomicky strádající Finsko Alvaru Aaltovi. Zásadní 
rezonanci architektury se sociálním i kulturním formováním společnosti nasvědčuje 
ostatně i historie předchozích období velkých slohů – a stesk po nich, provázející celé 
dlouhé devatenácté století. Giedion ukazoval, že zdánlivě druhořadá kvalita archi-
tektury tohoto období byla jen rubem společensko-kulturního přerodu architektury 
do moderní podoby a moderních kompetencí, obdobím growth of a new tradition. 
Po fázi zrání, nevyhnutelné vzhledem k nástupu nových, moderních podmínek pro-
dukčních, kulturních a společenských, a po výpadku, který zrání přirozeně provázel, 
se architektura znovu, pokud možno ještě více stala objektem zájmu, kulturní i ma-
teriální podpory se strany společnosti i četných jednotlivců. Podporováni nadšenou 
a zároveň efektivní publicitou, kterou jim Giedion postupem času stále více 
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poskytoval, protagonisté moderní architektury opanovávali pozice „budovatelů du-
cha své doby“ a architektura si přisvojovala kompetenci k „navrhování nového 
životního stylu“ a k „formování správné, precizní, pravdivé společnosti“. Euforie byla 
vzájemná: od dvacátých až do šedesátých let 20. století společnost, nebo alespoň 
široké její vrstvy se radovaly z moderní architektury, těšily se z jejích přínosů a spo-
léhaly na ni, že vyřeší nejrůznější problémy jejich života.    

V současnosti ovšem nic takového nevidíme; a pokud přece, pak pouze v in-
tenzitě či míře, které jsou sotva stínem poměrů minulých. Architektura za novým 
životním stylem – ať už jej představuje cokoliv - spíše pokulhává, natož, aby ho na-
vrhovala.  Ambice formovat správnou, precizní, pravdivou společnost od architektury 
převzaly podle všeho jiné obory, především technické: energetika a energetická 
efektivita budov, vývoj a výroba nových stavebních hmot a technologií, dopravní, 
odpadové a systémové inženýrství. S techniky o pomyslný štafetový kolík soupeří 
environmentalisté a ekologové. Architekti se na budování ducha doby“ na počátku 
21. století podílejí leda okrajově, pasivně – nebo nechtěným způsobem: společnost 
od architektů žádný zásadní přínos v tomto ohledu nevyžaduje ani neočekává. 
Ani technici nebo environmentalisté ale nejspíš nedokázali převzít někdejší, „giedi-
onovskou roli“ a autoritu architektů: nedokáží se prosadit v konkurenci 
informačních a komunikačních technologií, které opanovaly sféru praktických po-
třeb i volnočasové nadstavby lidí a – aniž by tomu byla věnována odpovídající 
pozornost – postupně přebírají řízení i vedení života lidí i celé společnosti.  

IV: HISTORIE ROZKVĚTU A ÚPADKU 

Novověká architektura hned od Brunelleschiho florentského sirotčince principy hu-
manismu skutečně naplňovala a zhmotňovala – její moderní vyvrcholení ale od 
třicátých let 20. století začalo humanismus „překlápět“ do objektivismu: člověku 
byla přidělena jeho buňka v kolektivním domě a místo u stolu v jeho společné jí-
delně, hygienická ubytovací jednotka v Zářícím městě – a místo na zastávce, ze které 
ho autobus dopraví do továrny i do nákupního střediska … Od objektivismu je už jen 
krůček ke kolektivismu: ne náhodou byla v meziválečném Sovětském svazu tak po-
pulární nejen architektonická moderna (dokud ji nevystřídal socialistický realismus – 
ale to už je jiný příběh), ale i její „imperialističtí“ představitelé - od Le Corbusiera po 
Jaromíra Krejcara. Příznačné je i levicové smýšlení většiny československých, vesměs 
modernistických architektů v období mezi světovými válkami: výjimky představovali 
ti z nich, kteří jako Jaromír Krejcar poznali sovětskou realitu ve vlastní praxi. Moderní 
architektura vytváří „optimální“ materiální podmínky pro život každého „individua“ 
– každého z mnoha vesměs ekvivalentních příslušníků společnosti: vesměs ekviva-
lentní je – logicky - i výraz prostorů, které jsou jim určeny. Veřejný prostor je při tom 
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degradován na kapacitní motorovou komunikaci a – v lepším případě – veřejné pro-
stranství, na nichž mohou individua relaxovat na – sériově produkovaných – 
lavičkách a při tom se kochat pohledem na výtvarný objekt. Komunikace – jistě, ta je 
zde také přítomna – jezdí zde auta a veřejné dopravní prostředky, lidé chodí 
po chodnících a mohou se těšit z komponovaných pohledů …  

Architektura v moderní době ztratila (čest výjimkám) veřejný prostor ze zře-
tele: zpronevěřila se tak své misi, svému smyslu. To je důvod ke ztrátě důvěry, 
nebo alespoň pozornosti sám o sobě. Navíc ale, ztráta mise proběhla tak, že na místo 
architektury nastoupilo estetizované stavitelství. Vize, projekty a realizace, kte-
rými se kochají profesionálové, jsou schopny oslovit laiky leda jako módní estetická 
manýra, zakotvená v kultuře moderní, tedy spotřební společnosti. Není to žitá archi-
tektura – je to architektura jako obraz, estetický výtvor, který je předmětem 
kulturního zážitku. Proč k tomu došlo, proč se toto děje, shrnul Martin Heidegger 
v ikonickém rozhovoru, který poskytl v roce 1966 časopisu Spiegel [1976] pod pod-
mínkou, že bude uveřejněn až po jeho smrti. Žijeme v epoše, jejíhož ducha (základní 
metafyzickou pozici) formuje matematická přírodověda: existuje jen to, co jsme 
schopni změřit, spočítat; důležité je, že ten, kdo měří, počítá …, jsme my - člověk.  

Uchopit myšlením základy technického věku 

Strojová technika, která prostoupila – jako vše ostatní – architekturu a která nám 
brání žít ji, identifikovat se s ní, chápat ji, není ničím, co by bylo duchu doby cizí: 
strojová technika je nejzazším výběžkem novověké techniky, jejíž podstata je totožná 
s podstatou novověké metafyziky, nebo, řečeno s Giedionem, ducha doby. A pro-
blém spočívá – uzavírá Heidegger - v naší neschopnosti myšlením uchopit základy 
teprve začínajícího technického věku. Kromě toho, že se architektura „nestará o to, 
o co by se starat měla“, nerozumíme jí. Moderní architektuře „nerozumí“ ani archi-
tekti: nejsou s to uchopit strojovou modernitu a na místo žité architektury usilují 
o estetické atrakce. Důsledkem je, že společnost – my všichni, aniž bychom si to uvě-
domovali, strádáme deficitem architektonického, nejen fyzického veřejného 
prostoru. Neuvědomujeme si, že žitý, vitální veřejný prostor je to, co bychom od ar-
chitektury měli požadovat především. Architektura je nám celkem lhostejná – 
lhostejné je nám i estetizované stavitelství, které je nám na místo architektury před-
kládáno. Pak ovšem není divu, že jsme a priori proti nové výstavbě vesměs: 
představuje pro nás jen špínu a hluk, které ji nevyhnutelně provázejí, a příchod „ci-
zích“, kteří nám zaberou naše místo v autobuse cestou do práce a svým autem ještě 
víc „ucpou“ už tak přeplněnou ulici … 

Architektura se stala moderní hned jak skončila první světová válka. Architekti 
konečně zpracovali všechny novoty, které se jedna za druhou objevovaly během 
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dlouhého 19. století, a dopracovali se k oné nové formě, kterou předpovídal Gott-
fried Semper před sedmdesáti lety. V Evropě se jí bude říkat (spíš) architektonická 
moderna (s „odbočkami“ konstruktivismu, Neue Sachlichkeit, De Stijl a neoplasti-
cismu, …), v Americe (spíš) internacionální styl. Architekti „houfně“ a nesmlouvavě 
přijali programové teze Otto Wagnera, vyslovené v roce 1906: Moderní stavitelství 
[sic!] hledá tvar a motiv z účelu, konstrukce a materiálu; má-li jasně vyjádřit náš cit, 
musí být co nejprostší; tvary musejí být mezi sebou vyváženy, aby bylo dosaženo 
příhodných poměrů, protože jen na nich (téměř) spočívá účinek díla. V témž roce je 
z popudu sasko-výmarského arcivévody ve Výmaru založena uměleckoprůmyslová 
škola, jejím vedením je pověřen Vlám Henri van de Velde. Jeho nástupce Walter 
Gropius v roce 1919 školu slučuje s výmarskou akademií výtvarných umění: vzniká 
Bauhaus, až dodnes „značka“ moderní architektury, moderního produktového de-
signu, užitých umění a řemesel. Ve Spojených státech amerických je obdobným 
milníkem výstava nazvaná Modern Architecture: International Exhibition [MOMA 
2016], kterou v roce 1932 uspořádali v The Museum of Modern Art v New Yorku 
Philip Cortelyou Johnson a Henry-Russel Hitchcock. Výstavu doprovodilo vydánní 
knihy The International Style: Modern Architecture Since 1922, anotované jako a his-
tory of the previous great decade, not a prescription for the next one. Opak se ukázal 
být skutečností příštích nejméně tří destiletí. 

Sigfried Giedion označení internacionální styl nikdy nepřijal – a rozhodně od-
mítal jeho ztotožnění s architekturou moderního hnutí. Proti formálnímu výtvarně-
konstrukčnímu systému Giedion stavěl dějinnou společensko-kulturní (v tom i pro-
dukční) proměnu. Johnson a Hitchcock skutečně nedeklarovali snahu formovat 
správnou, precizní, pravdivou společnost. Pokud se životního stylu a ducha doby týče, 
vystačili si s pragmatickými vizuálními a konstrukčními zásadami, směřujícími přede-
vším k estetickému výrazu. Hnutí i styl v praxi do značné míry sdílely formový kánon 
pravoúhlých forem, světlých, hladkých, přehledných ploch, zbavených jakékoliv de-
korace či ornamentu, vizi otevřených prostorů a vizuálního vylehčení, 
dosahovaného pomocí vykonzolování stropních konstrukcí; charakteristickými ma-
teriály obou byly sklo a ocel v kombinaci se zpravidla pohledově potlačenými 
železobetonovýni prvky. Pro Giediona byly tyto formové projevy spíše výsledkem 
společenské a kulturní mise architektonického návrhu, Hitchcock a Johnson mířili 
především na výrazovou stránku architektury: v knize The International Style pří-
klady moderní architektury od roku 1922 charakterizovali v kapitolách, jejichž 
nadpisy se staly základními hesly internacionálního stylu: Architecture as Volume - 
Surfacing Material, který má být lehký a tenký - Concerning Regularity - jako proti-
klad k osové symetrii - The Avoidance of Applied Decoration. 



23 
 

Philip Johnson označil internacionální styl jako probably the first fundamen-
tally original and widely distributed style since the Gothic – pravděpodobně první 
od základu originální a široce rozšířený styl od gotiky. Formové znaky internacionál-
ního stylu, demonstrativně prohlašující rozchod s „plytkostí historismů 19. století a 
jejich zálibou v bezobsažném dekorativismu“ jsou ve skutečnosti jejich vyústěním, 
vyvrcholením překotného společenského, kulturního a ekonomického rozvoje a oh-
ňostroje technických, technologických i funkčních novinek, experimentů, zlepšení a 
vynálezů dlouhého 19. století. Odhalení, prokázání a analýza této (dodnes mnohdy 
přehlížené) skutečnosti a jejích souvislostí jsou zásluhou Siegfrieda Giediona, která 
se stále ještě nedočkala plného pochopení a zhodnocení: předložil je především v 
Mechanization Takes Command: A Contribution to Anonymous History [1948]. Ta vy-
šla, pravda, poněkud nelogicky, teprve 7 let po Space, Time and Architecture: The 
Growth of a New Tradition, která „napřed“ presentovala závěry – anotaci nové teo-
rie architektury, založené na novém poznání předchozí historie, které je obsahem 
Mechanization Takes Command.  Obšírná společnsko-, ekonomicko- a kulturně-his-
torická rešerše a analýza, dokládající množství technických a technologických 
příkladů, nikdy nevystoupila ze stínu Space, Time and Architecture. I ta ovšem zů-
stává „živá“ jen v úzkém kruhu akademiků, zabývajících se specifickým obdobím 
teorie architektury. Architektonická praxe i teorie odložily Giedionovo průlomová a 
zásadní díla „do archivu“ dřív, než mohly uchopit jejich sdělení.  

Giedion i Johnson s Hitchcockem se vyjadřovali k více-méně stejné situaci, 
přesto ji hodnotili navzájem odlišně, a lišily se i jejich předpovědi. Spíše než odlišným 
zázemím (Giedion byl ryzí teoretik, který nikdy nezapřel své evropské kořeny, Jo-
hnson především praktikující architekt a Američan z rodu prvních obyvatelů New 
Amsterdamu), teorie umění vysvětluje rozdílnost jednoho a druhého náhledu ope-
rativním kriticizmem. Autor tohoto pojmu Manfredo Tafuri výslovně označil Space, 
Time and Architecture jako příklad operativního kriticizmu - jako historický projekt, 
založený na selektivním čtení historie, který je produktem historikovy aktivní účasti 
na historii. Vskutku výstižná charakteristika Giedionovy práce a jeho přístupu k fak-
tům má v lidovém podání jiné, méně lichotivé pojmenování „přání otcem myšlenky“.  

Sociální mise 

Ve vztahu k praxi byli ovšem evropští architekti ve dvacátých letech 20. století ve vý-
hodě, kterou jim připravila první světová válka. Ta se přehnala Evropou – ale Ameriky 
se nedotkla: lidé, obce i státy čelily problémům, jejichž řešení bylo nepochybnou 
doménou architektury. Postrádali administrativní i výrobní budovy, které válka zlik-
vidovala, ze všeho nejvíc ale postrádali bydlení. Ti nejchudší nutně potřebovali aspoň 
nějaké, hygienicky způsobilé a sociálně příhodné bydlení, v neposlední řadě šlo také 
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o eliminaci rachitidy a tuberkulózy, rozšířených v nejchudších vrstvách. Řada domů 
v centru Frankfurtu nebyla napojena na kanalizaci ani vodovod, úzké uličky starého 
města představovaly ve vztahu k bydlení neřešitelný hygienický problém. Lépe situ-
ovaní a šťastnější obyvatelé města prahli po novém bydlení, odpovídajícím jejich 
nové situaci a novému životnímu stylu, který zaostávající Evropě představili na sa-
mém sklonku války američtí vojáci. Bylo nepochybné, že staré budovy, stará 
architektura takové bydlení není schopna nabídnout, ani kdyby jí „bylo dost“ 
pro každého (jako že nebylo).  

Situace byla podobná ve většině evropských zemí – nejvýraznější ovšem v Ně-
mecku: jejím odrazem a zároveň výmluvným obrazem se stal program 
urbanistického rozvoje (v dnešní terminologii) Das Neue Frankfurt. Ten v letech 
1925 až 1930 ovlivnil všechny oblasti územního rozvoje Frankfurtu nad Mohanem, 
především však výstavbu akutně nedostatkových bytů. Přispěl ale také ke vzniku 
a rozvoji architektonicko-uměleckého hnutí Neues Bauen a sociálního reformního 
hnutí. V roce 1925 frankfurtský primátor Ludwig Landman jmenoval architekta Ern-
sta Maye městským stavebním radním. Ten se obklopil štábem mladých architektů, 
techniků, designerů a umělců: úkolem štábu bylo formulovat projekt rozvoje a za-
kotvit ho v plánovacích, finančních a výkonných strukturách městské správy. 
Industriální soutěž podle Toynbeeho to zrovna nebyla: anebo byla – ale „naruby“. 
Namísto soupeření kdo s koho – kdo svůj produkt na trhu uplatní, a kdo nikoliv – 
se soutěžilo o to, kdo v omezeném čase a s omezenými zdroji dokáže na „bezedném 
trhu“ umístit více produktů. Většinou v partnerství soukromého a veřejného sektoru 
vzniklo v Mayově režii během jeho pětileté působnosti (po nástupu nacismu k moci 
v roce 1930 byl projekt jako levicový zastaven) 15 tisíc bytů – o 5 tisíc víc, než bylo 
plánováno. Prakticky poprvé (ve větším než experimentálním měřítku) mimo hra-
nice Sovětského svazu byla vystavěna skutečná sídliště, jak je známe 
ze socialistického Československa, uplatnila se technologie panelové výstavby (ještě 
podle poměrně náročných estetických a „site-specific“ kritérií), vznikly i první kolek-
tivní domy. Podle hesla „bydlení je organizovaná implementace obyčejů 
každodenního života“ se uplatnily principy funkcionalismu až do úrovně provozu do-
mácnosti: Mayova spolupracovnice, rakouská architektka Margarette Schütte-
Lihotzky navrhla prototyp moderní vestavěné kuchyně - Frankfurter Küche. Nástro-
jem nesmlouvavého snižování nákladů se stala typizace stavebních dílů – ale také 
upřednostňování místních stavebních podniků a zaměstnávání nezaměstnaných. 
Vznikla i řada veřejných budov a prostranství – tržnice, školy, hřbitov i garáže. Bytová 
výstavba směřovala do nově zakládaných satelitů na okraji města, obklopených ze-
lení – centrum mělo zůstat vyhrazeno administrativě a obchodu. Striktní oddělení 
bydlení a výroby podle Athénské charty ale nemělo být dogmatem: Mayův tým si 
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ještě uvědomoval význam dobré pěší dostupnosti – v blízkosti obytných satelitů 
měly vyrůst i nové výrobní kapacity. 

Kolektivismus 

Předčasné zastavení projektu Das neue Frankfurt se sešlo s voláním „socialistického 
ráje“: Mayova brigáda (kromě Maye ještě Schütte-Lihotzky, její manžel Wilhelm 
Schütte, Arthur Korn, Fred Forbat, Hans Schmidt, Walter Kratz, Heinrich Eggerstedt, 
Erich Mauthner, Mart Stamm a další) přijala pozvání stalinského režimu, aby budo-
vala nová sovětská města – podle úvodního záměru jich mělo být dvacet. První na 
řadě byl Magnitogorsk – který byl ovšem už ve výstavbě. I v případě dalších měst – 
Orsku, Novokuzněcku, Leninsku-Kuzněckého, Kemerova, Nižniho Tagilu, … byli May 
a jeho spolupracovníci brzy frustrováni nerozhodností a nedůvěrou odpovědných 
úředníků, korupcí a neustálými odklady. O Toynbeeho soutěži nemohla být řeč: na-
místo středověké regulace nastoupila regulace socialistická – ještě tvrdší, s ještě 
represivnějšími, destruktivními účinky. Architekti sami se také dopouštěli koncepč-
ních chyb – kamenem úrazu bylo například drsné klima, striktní funkční zónování se 
dogmatizovalo a stalo se schématickým. Ideologie kolektivismu zlikvidovala urbánní 
veřejný prostor. Nespokojenost byla na obou stranách: Mayova smlouva vypršela 
v roce 1933 a May odjel za novým životem do Britské východní Afriky (Keni), řada 
jeho kolegů se ocitla bez angažmá – a v nemilosti sovětského režimu, který přehod-
notil svůj vztah k západním architektům. Ti přestali být stalinským režimem 
považováni za pokrokové, jejich tvorba byla označena jako kapitalistická, odporující 
sovětské doktríně. 

Socialistická sídliště ale byla „na světě“ – a socialistická masová výstavba za-
ložená na typizaci a prefabrikaci také; ta i ta nejen na území (někdejšího) sovětského 
bloku. Jejich kořeny v Athénské chartě jsou nezpochybnitelné (Ernst May byl signa-
tářem charty a jedním ze zakladatelů Congrés International d´Architecture Moderne 
– CIAM - Mezinárodního kongresu moderní architektury). Formové, estetické „úspě-
chy“ tohoto architektonického hnutí jsou rozporné: Unité d´habitation má své pevné 
místo v učebnicích architektury, Pruitt-Igoe [Wikipedia 2019e] rovněž, ovšem jako 
příklad selhání městského plánování, případně jako symbol „pádu modernity“ 
[Jencks 2007], a československým „panelákům“ sklonku socialistické éry je označení 
„architektura“ leckdy vůbec upíráno. Architekti, kteří se podíleli na jejich plánování, 
se přitom leckdy zaštiťují pozitivním společenským přijetím nových bytů, a poukazují 
na ekonomickou nemohoucnost veřejného stavebníka, pokud jde o nedostatky, 
které nelze přehlédnout. CIAM jako instituce – nositel Athénské charty se od nich 
nikdy (dostatečně) nedistancoval. Rozpor, nesoulad mezi výsledky, ke kterým mo-
derní architekturu dovedla nezvládnutá sociální a ideologická mise, kolektivismus 
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a důraz na produktivitu a úspornost „za každou cenu“ na jedné straně, a ikonami 
villy Savoye [Le Corbusier, Archdaily 2017a], villy Tugendhat [Ludvig Mies 
van der Rohe, Wikipedia 2019f], Německého pavilonu Mezinárodní výstavy v Barce-
loně [Ludvig Mies van der Rohe a Lilly Reich, Fundació Mies van der Rohe 2019] nebo 
komplexu budov školy Bauhaus v Dessau [Walter Gropius, Bauhaus Dessau 2017] 
na straně druhé je nepřehlédnutelný a propastný. V každém případě, široké veřej-
nosti, pokud ji nadchly realizace, demonstrace, proklamace a vize architektonické 
moderny a internacionálního stylu 30. let 20. století a pokud se střetává se socialis-
tickou masovou a prefabrikovanou výstavbou – v Česku, ve Francii, Velké Británii 
nebo ve Spojených státech amerických - se těžko můžeme divit, když je zklamaná, 
když se cítí podvedená, a když od architektury na začátku třetího milénia nic-moc 
neočekává. 

Rudá Vídeň, Werkbund-sídliště 

Architektonická moderna ovšem nebyla vždy a ve všech případech v zajetí socialis-
tických a kolektivistických vizí, ne všichni modernističtí architekti podlehli dobové 
vlně levicového smýšlení. Navzdory masivnímu sociálnímu tlaku a bez ohledu na své  

 
obr. 7: Plan Voisin, Le Corbusier, 1925; laskavostí Fondation Le Corbusier; „plán sou-
sedství“, který tradiční sousedství na dlouhou dobu pohřbil 
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označení se jim dokázala ubránit – alespoň pokud se excesů týče – například archi-
tektura Rudé Vídně. Pod sociálnědemokratickým vedením bylo ve Vídni v letech 
1925 až 1934 vybudováno 60 tisíc obecních bytů, které byly přidělovány do užívání 
s přihlédnutím k sociální potřebnosti, klasifikované sofistikovaným bodovým systé-
mem. Vyspělý a efektivní byl i systém financování výstavby, založený (ze čtyřiceti 
procent) na Wohnbausteuer, zavedené ve spolkové zemi Vídeň. Druhým zdrojem 
byla (později zrušená) Lohnsummensteuer uvalená na podnikatelské subjekty ve výši 
čtyř procent celkového objemu vyplacených mezd: tato částka byla k dispozici těm 
spotřebitelům – nájemníkům, kteří prokázali potřebnost. Systém umožnil snížit efek-
tivní zatížení dělnických domácností nájmem z bytu na čtyři procenta jejich příjmu: 
před zavedením systému to bylo 30 procent. Dostupnost (i kvalita) bydlení tak byla 
zajišťována v intenzitě, která si nezadala se sovětskými a kvazi-sovětskými modely, 
ovšem v podmínkách (více-méně) ekonomické – toynbeeovské – soutěže. Probíhala 
soutěž „Baumeisterů“, tedy developerů, a s nimi spojených architektů, z jejichž na-
bídek vybíralo město (a spolková země) Vídeň jako stavebník a investor projekty pro 
jednotlivé lokality. Projekty jako Karl-Marx-Hof  (bezmála 1400 bytů podle projektu 
Wagnerova žáka, městského stavitele Karla Ehna) [Wikipedia 2019g] nebo George-
Washington-Hof (architekti Karl Krist a Robert Oerley) [Wikipedia 2019h] nejsou sice 
takovými „hvězdami“ historie architektury jako Le Corbusierovo marseilleské Zářící 
město, nikdy se však – na rozdíl od Zářícího města – nestaly „ghettem“.  Tradici ši-
roké nabídky obecních bytů k nájmu za rozumnou cenu město a spolková země 
Vídeň udržují dodnes. 

 
obr. 8: Weißenhofsiedlung, Stuttgart, 1927; laskavostí Wikipedia, autor neznámý 



28 
 

Hybatelem nové výstavby bez (přehnané) sociální nebo ideologické aureoly 
se ve dvacátých letech stává Deutscher Werkbund, založený roku 1907 v Mnichově: 
území jeho praktické působnosti bylo ovšem mnohem širší. V meziválečném období 
byl Werkbund iniciátorem, v některých případech i developerem výstavby ukázko-
vých obytných skupin v devíti městech Německa, Rakouska, Švýcarské federace, 
Československa a na území dnešního Polska. I v jejich případě bylo toynbeeovské 
soutěžení producentů nezvykle snadné díky trhu, lačnému nové architektury. 
Byla to ovšem výstavba pro standardní moderní trh, na němž rozhoduje interakce 
nabídky a poptávky, která probíhala standardním podnikatelským – v nezanedba-
telném rozsahu developerským způsobem – spekulativně, nikoliv na zakázku. Pod-
statné je, že poptávka byla spontánní, nikoliv podněcovaná regulací, a na rozdíl 
od Das Neue Frankfurt, aspekt sociální nouze v ní nehrál jedinou ani dominantní roli 
- v řadě případů dokonce žádnou.  

Weißenhofsiedlung ve Stuttgartu [Wikipedia 2019i] bylo vystavěno v roce 
1927 Německým dílenským svazem (Deutscher Werkbund)  jako stavebníkem během 
21 týdnů. Dělnická kolonie vznikla na základě mezinárodní architektonické soutěže 
jako doprovodná akce výstavy Die Wohnung. Ve spolupráci města a Dílenského 
svazu vedením projektu pověřený Ludwig Mies van der Rohe de facto vykonával 
podstatnou část role developera – připravil lokalitu z hlediska napojení na in-
frastrukturu, vybíral architekty, určoval rozpočty jednotlivých domů a dozoroval 
stavbu. Nejlepší dvě parcely a největší rozpočet byl přidělen Le Corbusierovi. Domy 
byly v rámci výstavy vybaveny vnitřním zařízením, které navrhl Ferdinand Kramer. 
To ovšem dalece převyšovalo deklarovaný standard dělnického bydlení: obyvateli 
domů se po skončení výstavy stávali často městští úředníci. Deutscher Werkbund je 
dodnes vlastníkem sídliště: část z původních 21 domu se 63 byty ovšem nepřežila 
druhou světovou válku. Výstava se těšila velkému zájmu veřejnosti – během čtyř 
měsíců jí navštívilo na 300 tisíc návštěvníků, ohlas byl vesměs velmi pozitivní – ne-
gativní byl pouze se strany nacistů po jejich nástupu k moci: nelíbla se absence 
sedlových střech, a vůbec tradičních forem. 

Brněnská kolonie Nový dům, neboli Werkbundsiedlung Brünn [Wikipedia 
2019j] vznikla z iniciativy členů Československého Werkbundu jako první werkbund-
sídliště mimo německé území v roce 1928 v Brně-Žabovřeskách. Šestnáct rodinných 
domů, navržených mimo jiné Bohuslavem Fuchsem, Jiřím Krohou nebo Arnoštem 
Wieserem postavili stavební podnikatelé Čeněk Ruller a František Uherek, aby je na-
bídli zájemcům o koupi – což se nakonec podařilo, ovšem teprve po té, co byly 
dodatečnými stavebními úpravami odstraněny závažné nedostatky domů: zdroje 
uvádějí například ložnice bez přirozeného osvětlení a větrání. Bez dodatečných 
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úprav se podařilo pronajmout jediný z domů: dnes je celá kolonie chráněná záko-
nem jako nemovitá kulturní památka. 

Werkbundsiedlung Breslau [Wikipedia 2019k] vzniklo v roce 1929 jako sou-
část svazové výstavy Wohnung und werkraum (WuWa). Zahrnovalo 37 domů – 
od individuálních rodinných domů až po různé typy vícebytových domů, a také 
po výstavě odstraněné modely 1:1 kancelářské budovy a zemědělského dvora. 
Podle návrhu Hanse Scharouna byl vybudován Einkuchenhaus – jeden z prvních pří-
kladů kolektivního domu.   

V roce 1928 vyhlásilo město Karlsruhe soutěž na zástavbu pozemku Dam-
merstock [Wikipedia 2019l]: zadáním bylo vybudovat do poloviny roku 1929 byty 
pro rodiny střední a nižší příjmové skupiny.  První cenu v soutěži získal návrh Waltra 
Gropia, který založil koncept Zeilenbau – soustavy úzkých řadových budov, oriento-
vaných podélnou osou kolmo na obslužnou motorovou komunikaci.  Koncept již 
v té době čelil kritice jako monotónní, Gropiúv zastavovací plán ovšem pracoval 
s různými typy domů – řadovými rodinnými domy, dvojdomy, čtyř- i šestipodlažními 
bytovými domy … Dokončení prvních 228 bytů v roce 1929 doprovázelo výstavu 
Die Gebrauchswohnung, vzhledem k ekonomické krizi byla pak výstavba přerušena 
– a dokončena byla už v Heimatstillu po té, co se moci ujali nacisté. Byty byly a dod-
nes jsou využívány méně početnými domácnostmi, než pro jaké byly navrženy: 
dedikace nižší příjmové skupině se tedy nenaplnila, dodnes však je sídliště vyhledá-
vanou rezidenční lokalitou. 

Nejvýraznějším představitelem Neuen Bauens ve Švýcarsku se stalo sídliště 
Neubühl v Zürichu – Wollishofenu [Wikipedia 2019m]. 121 dům se 194 byty 
zde vznikl během hospodářské krize ze soukromé iniciativy: developerem byl druž-
stvo Neubühl, jehož představitelem byl také Siegfried Giedion. 

Werkbundsiedlung Wien ve 13 Bezirku, Hietzingu [Wikipedia 2019n], bylo 
při svém dokončení v roce 1932 označeno jako „největší stavební výstava v Evropě“. 
Původně 70, dnes už jen 64 rodinných domů navrhlo a vybudovalo v režii městské 
správy 31 architektů – mezi jinými Hugo Haring, André Lurcat, Richard neutra, Adolf 
Loos, Gerrit Rietveld nebo Margarett Schütte-Lihotsky. 

Příprava výstavby Výstavní kolonie na Babě alias Werkbundsiedlung Prag [Wi-
kipedia 2019o] probíhala ve stínu hospodářské krize v letech 1928 až 1932. 
Zastavovací koncept je dílem Pavla Janáka, výstavba byla financována – v kontextu 
ostatních Werkbundsiedlung atypicky – ze soukromých zdrojů, podílelo se na ní 
sedm stavebních podnikatelů a 18 architektů (ze známých osobností to byl například 
Josef Gočár, Josef Fuchs, Ladislav Machoň, Oldřích Starý, Ladislav Žák – ze zahranič-
ních Mart Stam); stavebníky byli vesměs členové Československého dílenského 
svazu. 
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Další Werkbundsiedlung vznikly dlouho po druhé světové válce – 1982 Ober-
hausen, 1983 Neuss; nerealizován zůstal mnichovský projekt. Architektura domů 
a do určité míry i obytných skupin, které vznikly z iniciativy jednotlivých národních 
svazů Werkbundu, patří k tomu nejlepší mu z meziválečného období, po-
kud se běžné žité architektury týče. Ano, uváděna je běžná „konzumní“ architektura 
– žádné „výstavní skříně“ ani „vlajkové lodi“ movitých soukromých nebo veřejno-
právních, politicky uvažujících stavebníků. To je vhodný výběr: je to právě tato 
„architektura všedního dne“, která formuje kulturu společnosti. A připomeňme, že 
v dnešním Česku je „developerská“ architektura rezidenčních projektů většinou 
předmětem výhrad a znevažování se strany mainstreamové i populárně-odborné 
kritiky: veďme v patrnosti tento protiklad k projektům Werkbundu.  

Stavební produkce 

Architektura Werkbundsiedlung v mnoha ohledech zůstává předlohou pro novou 
tvorbu až do současnosti. Neméně podstatné je, že byla realizována tak či onak v trž-
ních podmínkách: lidé se pro ni rozhodovali z vlastní vůle, nikoliv v rámci jakési 
„regulace shora“ – a také nikoliv z důvodů především sociálních, z důvodů materiální 
potřebnosti. Moderní architektura byla populární a přitažlivá (mimo jiné) proto, že 
skutečně nabízela nový životní styl, jak předvídal a přesvědčoval Siegfried Giedion. 
V některých případech nová architektura, Neues Bauen, naplňovala politickou, ba 
ideologickou objednávku: to byly často ty méně úspěšné příklady. V ostatních přípa-
dech architekti, kteří ji navrhovali, museli napřed přesvědčit stavebníky: často jako 
první developery – podnikatele, kteří kapitál nezbytný pro své podnikání nevydělali 
idealismem: naopak, podnikatelé nejen dnes, ale i v meziválečném období zvažovali 
riziko a přirozeně tíhli spíše k „osvědčeným“ receptům. Slavné Lake Shore Drive 
Apartments [Archdaily 2017b] vybudoval chicagský developer Herbert Greenwald 
spolu se Summer S. Sollit Company v roce 1951 podle návrhu Ludwiga Mies van der 
Rohe – který v projektu oživil vlastní návrh z roku 1921, přihlášený pod značkou 
„Wabe“ do ideové soutěže Výškový dům u nádraží pro staveniště ve Friedrichstrasse 
v Berlíně.  

Byly připomenuty příklady architektury, která vznikala v podmínkách demo-
kratické společnosti a (více-méně) funkčního trhu, která různými způsoby potvrzuje 
trvalost své hodnoty – ať už prostřednictvím institucionální ochrany, které se do-
čkala (na tu se moc spoléhat nedá, její vypovídací schopnost je diskutabilní), nebo 
prostřednictvím „běžného“ užívání. Zdá se, že je to taková architektura, kterou spo-
lečnost i jednotlivé osobnosti vítaly a nadále vítají, která je oslovovala a stále 
oslovuje. Technický, společenský, ekonomický a kulturní „kvas“ dlouhého 19. století 
zřejmě vytvořil podmínky, kdy nové myšlenky a s nimi související nový styl nebyl věcí  
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obr. 9: soutěžní návrh mrakodrapu na Friedrichstrasse, Berlin, 1921; Ludwig Mies 
van der Rohe, laskavostí The Creative Path 
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jen úzké profesní sféry, nebo jen „mladých a dravých“, ale přijala ho většina liberální 
společnosti. Markantní je i pozitivní publicita, kterou tato architektura od počátku 
vyvolávala: byla a je to architektura přítomná nejen ve fyzickém veřejném prostoru, 
ale i v jeho virtuální sféře – v tisku, filmu, literatuře, dnes také v informačních a ko-
munikačních technologiích 

Rezidenční výstavba je dnes stejně jako ve slavné éře meziválečné architek-
tonické moderny nejviditelnější oblastí uplatnění praktické architektury. Z hlediska 
objemu stavební produkce je (nebo by měla být vzhledem k potřebě a poptávce) 
největším odvětvím s podílem až 40%, a setkává se s ní celá společnost, všechny její 
vrstvy. Sídliště Werkbundu úspěšně oslovovala nižší a (spíše) střední vrstvy, projekty 
Rudé Vídně a Nového Frankfurtu saturovaly potřebné, tedy především dělnické do-
mácnosti. Villa Savoye v Poissy u Paříže nebo vila Milady a Františka Müllerových 
v pražských Střešovicích reprezentují to, co se dnes označuje jako luxusní segment. 
V obdobné kvalitě architektonického návrhu i materiálního a uživatelského stan-
dardu vznikly v meziválečném období stovky sídel, která si jejich stavebníci – 
významné osobnosti hospodářského, kulturního a společenského života – dychtivě 
pořizovali, aby získali novou kvalitu bydlení, soukromého života i reprezentace: kva-
lity, které budoucí uživatelé sami neuměli zadat, ale nadšeně je přijímali, když jim je 
architekti (často prostřednictvím stavebních podnikatelů, developerů) předložili. 
Nové, bezprecedentní kvality dispozičně-prostorového řešení individuálních sídel 
i bytů nabízely i projekty určené méně zámožným uživatelům. Ceny rodinných domů 
v barrandovském projektu stavitele Václava M. Havla a architekta Maxe Urbana za-
čínaly na 50 tisících Kč - o málo výš, než kolik stál vzácný mramor, použitý na obklad 
vstupního portiku ve vile manželů Müllerových. Přesto nabízely prostorové kvality 
bydlení, kterým dosavadní tradiční rodinný dům nemohl konkurovat. Základním mo-
tivem projektů Rudé Vídně nebo Nového Frankfurtu byla nouze a otřesné hygienické 
podmínky v dostupných bytech. Domy a byty nových projektů byly však přesto vy-
budovány tak, že představují bydlení atraktivní i pro dnešní uživatele z různých 
sektorů střední třídy; i bez mála sto let po tom, co byly navrženy, dokáží vyhovět 
životnímu stylu bez přestaveb a zásadních dispozičních úprav – na rozdíl 
od jen o málo starších tradičních „dělnických“ činžovních domů. 

Dnešní produkce bytů a domů žádné inovace nenabízí. Marketing zná sché-
mata i konkrétní řešení, která se osvědčila na trhu – a žádná jiná developerům 
nedoporučuje. Úloha architektů spočívá v optimálním poskládání jednotlivých pro-
duktů = dispozičních řešení bytů, vycizelovaných obchodními odděleními 
developerů – na pozemek, který je k dispozici – v půdorysu i na výšku. K tomu 
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ať přidají fasády: v případě ekonomických projektů úsporné a neutrální, aby nevyvo-
lávaly reakce, v případě projektů, mířících na mohovitější zákazníky, se (v poslední 
době) od architekta očekává „něco, co zaujme – a může to i něco stát“. Zákazníka, 
který platí čtyřnásobek průměrného měsíčního platu za jeden metr čtverečný pod-
lahové plochy svého bytu, je třeba zaujmout. Někteří developeři dokonce chtějí 
„show“ a odvažují se v zájmu propagace svého produktu provokovat. Vše se ale ode-
hrává pouze ve vizuální rovině – v rovině fasády, která „tu ještě nebyla“, a o kterou 
se dokonce opírají obří figury populárního výtvarníka. Za touto slupkou jsou nasklá-
dána stará známá, banální „jedna ká ká“ a „dva ká ká“. Inspirace k takovým 
přístupům si developeři vozí ze zahraničí – ze zemí, které zásobují mezinárodní pe-
riodika o architektuře mnohem častěji, než Česko: potvrzuje se, že architektura 
hledá cestu po celé Evropě, ne-li celosvětově, a slepé cesty prošlapává zatím častěji 
než ty, které někam vedou. Současná situace je a není podobná té, o které psal v po-
lovině 19. století Gottfired Semper: postrádáme (už zase) světodějnou ideu, 
provázenou silou a sebevědomím, jen oblékat se zatím … do starého se nám nechce, 
a ve snaze zaujmout vynalézavostí nestydíme se „navléct na sebe kdejaký hábit“.  

V případě administrativních budov je situace velmi podobná – na osvědče-
ných produktivních konceptech se lpí pokud možno ještě více. „Je zde“ jedno 
dispozičně-provozní schéma, které bylo vyzkoušeno objektivně (poměrem hrubé 
podlažní a čisté, uživatelsky efektivní plochy) i subjektivně – prostřednictvím trhu, 
a každé jiné je horší: není prostor pro experimenty. Obdobně je tomu i v ostatních 
typologických segmentech. Výjimky, tedy architektonická řešení ne-osvědčená, 
ne stokrát opakovaná jsou sporadické.  

Před architekty tak zřejmě stojí zásadní, přelomový úkol – v praxi, ještě víc 
snad v teorii. Architektonická moderna a internacionální styl ukázaly, že půjde 
jak o novou formu, po které volal v polovině 19. století Gottfried Semper, tak o vy-
tváření platformy nového životního stylu, o kterých psal o necelé století později 
Siegfried Giedion. Projekty, které takovou roli sehrály mezi dvěma světovými vál-
kami, a také společenská a kulturní angažovanost jejich autorů nabízejí inspiraci, 
snad i návod v tomto ohledu. 

V: NOVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

Slavné vily vystavěné mezi světovými válkami a dodnes ikony moderní architektury 
nabízejí názorné příklady uplatnění nových architektonických myšlenek v praktické 
výstavbě. Výmluvné jsou nejen jejich do té doby neviděné formy. Stejně překvapivá, 
někdy i „nepředstavitelná“ byla i jejich dispozičně-provozní řešení: zprvu 
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„nepředstavitelná“, osvědčila se tato řešení v následném provozu (nejčastěji rodin-
ných) sídel a stala se nedílnou součástí skutečného nového životního stylu. 

„Vlajková loď“ architektonického neoplasticismu dvacátých a třicátých let 20. 
století - dům Rietveld Schröder v Utrechtu [Rietveld Schröderhuis 2018] je výsled-
kem spolupráce architekta Gerrit Rietvelda a zámožné stavebnice Truus Schröder-
Schräder. Rietveld byl zakládajícím členem skupiny umělců a architektů De Stijl, 
sdružených kolem stejnojmenného časopisu, jehož vydavatelem byl malíř, designér, 
spisovatel a kritik Theo van Doesburg. Truus Schröder-Schräder byla vzděláním lé-
kárnice, vdova po právníkovi s vynikajícím společenským zázemím, které využívala 
k intenzivním mnohostranným kontaktům s uměleckou a kulturní scénou; heslo wi-
kipedie ji označuje jako prominentku. Ve vztahu k novému sídlu pro sebe a své tři 
děti, po kterém zatoužila po manželově smrti, nedisponovala žádnou odbornou prů-
pravou – za to však měla jasnou a do detailů propracovanou představu o tom, 
jak chce žít. Ve spolupráci s architektem, který pro ni již dříve navrhl její domácí stu-
dio, ji zhmotnila až do detailu nábytku a jeho funkčnosti: dům Rietveld Schröder 
se stal deklarací životního stylu moderní nezávislé ženy. Paradoxně, jeho autoři 
se do sebe během spolupráce zamilovali a v domě moderní nezávislé ženy žili spo-
lečně až do konce svých dní. (Zpočátku měl Rietveld v přízemí domu pracovnu, 
nastálo se do něj nastěhoval po smrti své manželky).  Schröder-Schräder i Rietveld 
zůstali velmi spokojeni s tím, jak jim dům slouží – v materiálním, duchovním, sociál-
ním i kulturním ohledu – aniž by jim to bránilo dům průběžně podle potřeby 
inovovat: v přízemí tak například vznikly pokoje k pronájmu studentům, na střeše 
byl v roce 1937 (12 let po té, co se Schröder-Schräder s dětmi do domu nastěhovala) 
vybudován (a o 20 let později odstraněn) pokoj, ve kterém paní domu mohla nalézt 
soukromí v domě neustále atakovaném zvědavými návštěvníky.  

Zprvu prostřednictvím svých tvůrců a obyvatelů, záhy už jako svébytný feno-
mén se dům stával součástí veřejného prostoru. Jeho místo v kulturní sféře 
virtuálního veřejného prostoru bylo význačné a nepřehlédnutelné, význam neztra-
tilo ani po bez mála stu letech. Prostory domu byly – vzhledem ke společenským 
aktivitám Truus Schröder-Schräder a Gerrit Rietvelda i vzhledem k nekončícímu 
proudu návštěv - urbánním veřejným prostorem od počátku, dávno před tím, než 
se dům po smrti Schröder-Schräder stal součástí muzea. Architektonická forma 
domu (který „naštěstí“ původně stál jako poslední v řadě – dál byl už jen zelený 
poldr) musela v Utrechtu poloviny dvacátých let 20. století působit jako zjevení; 
upřímně řečeno, působí tak dodnes. Šokovat extravagantním vzhledem nebylo zá-
měrem architekta ani jeho klientky. Naopak, na srdci měli harmonický vztah domu 
a jeho okolí: když se okolí domu změnilo, poldr nahradila dálnice a výhled, který se-
hrál zásadní roli při výběru staveniště, zaclonil viadukt, Rietveld prohlásil, že dům 
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ztratil význam a měl by být stržen. Forma při tom nebyla prvořadá – byla výslednicí 
řešení sídla moderní emancipované ženy z hlediska provozu materiálního i duchov-
ního – kulturního a sociálního – a obrazem jeho prostorů. Tento provoz „stál za to“ 
- nepodobal se ničemu existujícímu: vizí Schröder-Schräderové bylo skutečné odpou-
tání se od všeho pozemského.  

Východiska a mise architektonického návrhu popsal van Doesburg [1925] 
v dvojčísle 6/7 časopisu De Stijl v roce dokončení stavby domu: Nová architektura 
prolomila stěny a tím zničila oddělenost venkovního a vnitřního prostoru. Stěny už 
nic nenesou; jejich funkce je omezena na opornou. Díky tomu vzniká nový, otevřený 
půdorys, zcela rozdílný od klasického, zde se prolínají vnitřní a vnější prostory. … Nová 
architektura je proti kubusu, což znamená, že se nesnaží poskládat různé funkční 
prostorové buňky do jedné uzavřené kostky, ale vychyluje funkční prostorové buňky 
ze středu kubusu směrem ven, díky čemuž vstupují do otevřeného prostoru výška, 
šířka, hloubka a čas ve zcela novém plastickém výrazu. Tak získává architektura (po-
kud to je konstrukčně možné - ať si stavitelé poradí!) víceméně vznášející se 
charakter, který se, přeneseně řečeno, staví proti gravitační síle přírody. … V proti-
kladu k frontálnosti ctěné strnulým, statickým chápáním života, nabízí nová 
architektura plastické bohatství všestranných časově-prostorových pochodů. 

Revoluční návrh vyvolával obavy z postoje úřadů. Výkresy, které Rietveld zho-
tovil k žádosti o povolení stavby, zobrazují pokud možno jiný dům, něž jaký měl být 
a skutečně také byl následně postaven: přízemí je uspořádáno ve zcela tradičním 
duchu a výkres patra, označeného jako „půda“ neprozrazuje, že se jedná o různé 

 
obr. 10: rodinný dům v Utrechtu, Gerit Rietveld, Truus Schröder-Schräder, 1925; foto 
laskavostí Rietveld Schröderhuis 
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pokoje oddělené posuvnými stěnami. V pohledu rovnoběžně s ulicí je zakreslená 
střecha sousedního domu tak, že to vypadá, jako by i dům Rietveld Schröder  měl 
mít sedlovou střechu … účelu bylo dosaženo – stavba byla povolena, a ani po jejím 
dokončení nečelila majitelka žádným zvláštním obtížím se strany úřadů. 

Společenská poptávka 

Společenská poptávka po novém stylu bydlení byla silná už od počátku 20. století. 
Tomáš Baťa nechal zpracovat projekt sídla své rodiny ve Zlíně v roce 1909 staviteli 
Františku Novákovi z nedalekých Vizovic, během stavby však předal projekt Janu Ko-
těrovi. Ten provedl dispoziční úpravy, zvětšil ústřední dvoupodlažní halu, před 
hlavním průčelím nechal vybudovat prostornou terasu, zjednodušil vnější formu vily 
a dopracoval její interiérové řešení. Ve vile se až do druhé světové války – i po smrti 
Tomáše Bati – scházeli představitelé hospodářského, politického a kulturního života 
Československa. Dochovala se žertovná poznámka Tomše Bati k Janu Kotěrovi při 
jedné ze společenských událostí ve vile krátce po jejím dokončení: Postavil jste nám 
to malý, pane profesore. [Nadace Tomáše Bati 2015] 

Vily jako Baťova byly součástí veřejného prostoru ne méně, než rodinnými 
sídly. O dvacet let později novomanželé Greta a Fritz Tugendhat dostali jako svatební 
dar od otce nevěsty, významného brněnského průmyslníka Alfreda Löw-Beera po-
zemek s neopakovatelným výhledem na město – a k němu architekta Ludwiga Mies 
van der Rohe s volnou rukou a prakticky neomezeným rozpočtem. Výsledkem je dílo 
nenápadné v pohledu z ulice, uměřené v kontextu svažitého pozemku – a jedinečné, 
pokud se architektury vnitřních prostorů a zážitku bydlení týče. Stejně jako v případě 
ve stejné době budované Villy Savoye, brněnské vile dominuje spojitý obytný pro-
stor; ve vile Tugendhat Mies van der Rohe do plynoucího prostoru dokázal vložit 
několik enkláv se specifickou atmosférou a způsobem užívání – známá je například 
zimní zahrada nebo prostor za onyxovou stěnou. Interiér vily dokáže „splynout“ s ex-
terérem – komponovanou zahradou a za ní ve výhledu s centrem Brna – díky 
rozměrným oknům, která je možné zcela zapustit do podlahy. Poprvé v případě ro-
dinného domu byl se vile Tugendhat uplatněn ocelový skelet: vertikální konstrukcí 
je 29 nýtovaných ocelových sloupů křížového profilu. [Černoušková 2008] 

Ve stejné době vzniká v pražských Střešovicích vila Milady a Františka Mülle-
rových podle návrhu Adolfa Loose: „LeCorbusierův“ (ale stejně tak Miese van der 
Rohe a dalších) plan libre dostal konkurenci v podobě Raumplanu. Luxusní sídlo zá-
možného podnikatele obohatilo veřejný prostor už v době svého projektování. 
Projekt byl trnem v oku stavebnímu úřadu vzhledem ke své architektonické formě, 
která se měla uplatňovat ve výhledech z Pražského hradu. Dr. Müller, spolumajitel 
významné stavební firmy Kapsa a Müller, angažoval kulturní publicisty a žurnalisty 
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ve prospěch prosazení architektury světového formátu, která měla konečně obohatit 
pražské poměry: kampaň byla úspěšná, odpor úřadů se podařilo zlomit. Dochované 
zápisky stavitele Bořivoje Kriegerbecka, který vedl stavbu vily, obsahují cenná svě-
dectví o diskusích mezi stavebníkem a architektem nad návrhem a jeho detaily. 
Vedle notoricky známé Loosovy glosy Já si s fasádou nikdy nehraju, tam nebydlím ... 
ukazují, jaký důraz byl kladen na přiměřenost vily její roli veřejného prostoru 
ve všech ohledech: fotografie a reportáže z řady takových setkání v novinách a ča-
sopisech otevíraly tento veřejný prostor širokým vrstvám společnosti. [Ksandr 2000] 

Někteří věhlasní architekti měli své žáky, věhlasné budovy byly učebnicemi 
pro každého, kdo měl zájem: modifikace nového životního stylu se záhy stávaly do-
stupnými i mimo okruh elit. V roce 1924 na návrh ředitele Václava Skleničky Městská 
spořitelna na Vinohradech založila na oslavu čtvrtstoletí své existence stavební druž-
stvo Spořilov. Výstavba stovek rodinných domů starého Spořilova podle koncepce J. 
Barka a J. Bretla proběhla na území pražských Záběhlic v letech 1926 až 1929: in-
dustriální inspirace se promítla i do nezvyklého označení ulic římskými číslicemi. Vily  

 
obr. 11: vila manželů Müllerových, Praha – Střešovice, Adolf Loos 1930; foto laska-
vostí Muzea hl. m. Prahy 
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Tugendhat se tu nestavěly, řada domů dokonce má sedlové střechy, není ale pochyb 
o tom, že bydlení zde je příjemné a žádané – dodnes, přes to, že lokalitu mezi tím 
obklíčily dálnice. Funkcionalistický zastavovací plán potvrdila v roce 1935 výstavba 
funkcionalistického kostela svaté Anežky České podle návrhu Nikolaje Paškovského 
a Stanislava Režného: restaurace už tu byla, škola i park také - otevřením sva-
tostánku byl základní rámec veřejného prostoru naplněn, jeho funkcionalistická 
forma ladila s duchem doby. [Czumalo 2015] 

Americká zkušenost inspirovala nejen označení spořilovských ulic: hlásil se 
k ní i Václav M. Havel – syn developera pražského paláce Lucerna a otec prvního 
prezidenta České republiky – v souvislosti s projektem barrandovských teras: Při ná-
vštěvě kalifornské Berkleyovy univerzity jsem se ocitl v nádherné čtvrti kalifornských 
boháčů. A tam mě – bylo to ve čtyřiadvacátém roce – napadl Barrandov. Ve spolu-
práci s architektem Maxem Urbanem Václav M. Havel připravil a realizoval od roku 
1927 v lokalitě Habrová (až v souvislosti s přípravou projektu přejmenované 
na Barrandov) v pražských Hlubočepích na 55 hekterach výstavbu stejnojmenné za-
hradní čtvrti, luxusní vyhlídkové restaurace Terasy Barrandov s garážemi a čerpací 
stanicí pohonných hmot; v roce 1931 přibyly na dalších 50 hektarech filmové ateli-
éry. [Nejedlý 2015] Terasy Barrandov, ve své době nejmodernější restaurace 
v Československu, byly fyzickým veřejným prostorem par excellence: kdo se zde 
delší dobu neobjevil, „s tím asi nebylo něco v pořádku“. Vedle vlastních teras, sestu-
pujících po strmém svahu nad bazénem, situovaným poněkud nešťastně 
v zastíněném zářezu bývalého lomu, byl významnou „pražskou adresou“ také Trilo-
bit Bar, vybudovaný podle návrhu Vladimíra Grégra. Vladimír Grégr byl také autorem 
řady barrandovských vil – mimo jiné vily Václava M. Havla. Ta v letech 1939 až 1941 
na malebném pozemku na skále nad lomem nahradila srub, který si zde nechal Havel 
vybudovat podle návrhu filmového architekta Viléma Rittersheima. Za nejvýznam-
nější Grégrovu realizaci je označován barrandovský rodinný dům Dr. Čelakovského, 
inspirovaný pracemi Hanse Scharouna, s nimiž se Grégr seznámil při svém pobytu ve 
Stuttgartu. Vladimír Grégr měl široký záběr a za svůj krátký život (byl popraven na-
cisty za účast v odbojovém hnutí ve čtyřiceti letech) toho stihl hodně: Grégr je 
mimo jiné autorem slavného motorového železničního vozu Slovenská strela.  

Projekty barrandovských rodinných domů jsou dílem mnoha různých archi-
tektů – jejich stavebníci však byli povinni respektovat právo „land-developera“ 
a jeho architekta seznamovat se s plány a připomínkovat je. Rozlehlé parky, které 
byly součástí areálu Teras a dotvářely ráz celé lokality, vyprojektoval zahradní archi-
tekt Josef Vaněk z Chrudimi. Lokalita Barrandova byla součástí veřejného prostoru – 
fyzického i virtuálního – nejen díky Terasám: do toho virtuálního vstoupily už pře-
jmenováním lokality na samém počátku, významnou roli hrálo sepětí s filmovým 
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uměním – a průmyslem: ostatně, Max Urban se prvních deset let své profesionální 
dráhy věnoval výlučně filmu – jako režisér a producent, v roce 1946 byl vyznamenán 
jako průkopník českého filmu. Bratr Václava M. – Miloš Havel, byl filmařem – přede-
vším producentem. 

Meziválečná architektonická avantgarda tvořila pro elity i pro střední třídu; 
snažila se navrhovat řešení i pro nižší vrstvy, ale to se ne vždy povedlo – někdy, na-
příklad ve Werkbund sídlištích se řešení ukázala jako neúnosně nákladná vzhledem 
k cílové skupině, jindy podlehla ideologické motivaci a kolektivistickým spekulacím, 
které se v praxi vesměs nepotvrdily. Ve všech případech ale byla její architektura 
masivně přítomná ve veřejném prostoru – fyzickém i virtuálním, v interiéru nově za-
kládaných lokalit, v interiéru domů i v časopisech, denících, ve filmu i v literatuře. 
A avantgardní architektura byla ve všech případech skutečně nová – nebývalá a je-
dinečná. 

VI: KOŘENY ARCHITEKTURY VEŘEJNÉHO PROSTORU PRO 21. STOLETÍ  

Při hledání pozitivního veřejného prostoru, při snaze vrátit do něj architekturu jako 
aktivní činitel, který veřejný prostor artikuluje a formuje v souladu s potřebami lidí, 
je třeba neztrácet ze zřetele podstatu a původ veřejného prostoru. Co to vlastně je 
– veřejný prostor? Odpověď je skrytá v podstatě procesů, které v převratném období  

 
obr. 12: Zahradní město Spořilov, Barek, Bretl 1926; foto laskavostí Lidových 
novin 
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civilizační revoluce, uvozující megaepochu metalurgizace, literaizace a urbanizace 
[Krejčí 2002] vedly ke zrodu města jako fenoménu a instituce. Stejná je i podstata 
procesů, které se podílejí na vzniku a rozvoji měst (respektive sídelních útvarů – ne-
zapomínejme na vesnice) až do současnosti. Tou podstatou je komunikace, 
která zahrnuje fyzickou přepravu různých předmětů, jejich směnu, výměnu a jejich 
zprostředkování, stejně tak sdílení a zprostředkování znalostí, dovedností a spole-
čenských, kulturních a duchovních hodnot, a také hodnot a vztahů, které formují 
občanskou společnost a její instituce. Města se stala nejen dílnou a tržištěm, ale i  in-
telektuálním centrem společnosti … [Engels 1949]  

Bez ohledu na odstup staletí, názorná v tomto smyslu zůstává historie zalo-
žení Nového města pražského na základě výnosů císaře Karla IV. z let 1347 a 1348 – 
pečlivě a poutavě zmapovaná v monografii Viléma Lorence [1973]. Císař, počinem 
založení Nového města pražského největší „land-developer“ (respektive „promo-
teur immobilier“, pokud si vypůjčujeme současnou terminologii) v globálním 
měřítku až hluboko do 20. století, nechal vytýčit tržiště a strukturovanou soustavu 
ulic, stanovil jejich šířky, nechal vytýčit katedrálu (chrám Panny Marie Sněžné – nikdy 
nedostavěné torzo v rozsahu presbytáře původního velkorysého záměru), vzhledem 
k mimořádnému rozsahu „developmentu“ ještě několik farních kostelů, a území 
města nechal vymezit hradbami. Tím byla ustanovena kostra veřejného prostoru bu-
doucího města – sídelního města císařova. Zbytek – výstavbu měšťanských domů, 
jejichž součástí bude také veřejný prostor ve formě mázhausů – obchodů a dílen 
v přízemí domů, panovník – „promotér“ ponechal na příchozích měšťanech a měst-
ské správě – ovšem pod přísnou a přesnou regulací, týkající se rychlosti výstavby, 
intenzity zastavění, vyloučených funkcí (některých řemesel, jejichž provozování ne-
vyhnutelně provázel obtěžující zápach, hluk nebo nebezpečí požáru) 
a nedotknutelnosti vymezených uličních čar a parcelních hranic. O to větší pozor-
nost a péči věnoval císař založení a výstavbě veřejného prostoru. Při nejbližším 
příštím obdobném počinu – při založení pražského předměstí Karlína bude vytýčení 
nových ulic a náměstí svěřeno královskému a císařskému rakouskému nadporučíkovi 
dělostřelectva Josefu Jüttnerovi. Karel IV. však takovou úlohu nepovažoval 
za (pouze) zeměměřickou: nesvěřil ji nikomu méně erudovanému, než Matyášovi 
z Arrasu – architektovi a staviteli velechrámu v areálu Pražského hradu.  

Zjišťujeme, že meziválečné modernistické hnutí – společenské a sociální 
stejně jako umělecké a architektonické – přecenilo sílu a rozvojový potenciál moder-
ního průmyslového hospodářství a v povznesené nedbalosti přehlédlo křehkou 
ekonomickou podstatu města i mnohostranný význam urbánního veřejného pro-
storu. Města prohlásilo za enklávy bydlení, rekreace a kolektivního kulturního, 
případně sportovního vyžití, a výrobu pod záminkou skutečně nežádoucích 
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externalit některých jejích oborů šmahem vykázalo za „hranice města“ (rozuměj 
obytného). Veřejná prostranství přestala až na nečetné výjimky být veřejným pro-
storem, a stala se dílem tím, co zbylo mezi domy, dílem autostrádami, nezbytnými 
pro to, aby se pracující dostali na pracoviště, „uklizená“ do výrobních zón, odděle-
ných od „města pro lidi“ pásy izolační zeleně. Urbánní komunikace byla redukována 
na dopravu – individuální, lépe hromadnou, vždy motorovou. Specifické podmínky 
společensko-ekonomické transformace v Československu, posléze Česku po roce 
1989 hodily do stejného pytle s průmyslem i „výrobu“ kancelářskou, a také turistic-
kou: centra měst bylo třeba „zachránit pro lidi“, tedy nepřipustit v nich (pokud 
možno) nic jiného než stálé bydlení, rekreaci místních obyvatel, trochu služeb a tro-
chu kultury. Tradiční, homogenní město mělo být nahrazeno dílem monofunkčními 
zónami, dílem řízeným mixem funkcí v pevně daných poměrech – za každou cenu.   

Od 80. let 20. století se architektura a péče městských správ přece jen začaly 
vracet k bezprizorným plochám mezi domy. Snaží se – teprve v poslední době 
s úspěchem – sebrat tato prostranství dopravním inženýrům, kteří se jich, osiřelých 
během nástupu architektonického modernismu a Athénské charty, ujali, aby je vě-
novali především motorové dopravě. „Heslem dne“ se stalo veřejné prostranství – 
venkovní prostranství, užívané lidmi, případně sdílené lidmi a regulovanou dopra-
vou.  

Architektura se ovšem nemůže spokojit s tím, že vytýčí plochu pro venkovní 
veřejný prostor stavebními čarami: jejím úkolem je artikulovat veřejný prostor svým 
výrazem, svojí formou. Do hry se vrací komunikativní aspekt architektury: třeba ne 
s giedionovskou ambicí formovat správnou, precizní, pravdivou společnost, ale přece 
je třeba člověka oslovit, sdílet s ním hodnoty, obnovit participaci. Jaké nástroje má 
architektura v tomto ohledu k dispozici?  

Hledání komunikativní architektonické formy 

Fasády budov se pokrývají elektroluminiscenčními diodami – stávají se obrazovkami, 
které vysílají do blízkého i vzdáleného okolí obrazy, ve spojení s reproduktory také 
zvuk. Jde o kompletní audiovizuální díla, především ovšem reklamu. Takto komuni-
kuje třeba budova společnosti Publicis Group v Paříži [Youtube 2018], dům 
Konfederace dánského průmyslu v Kodani [Youtube 2018a], světově nejdelší LED 
fasáda nákupního střediska Mal Taman Anggrek v Jakartě [Youtube 2018b] i Klub-
haus Sankt Pauli v Hamburku [Youtube 2018c]. Je toto participace, kterou 
pro architekturu hledáme? Nebo alespoň cesta k ní? Navrací LED technologie archi-
tektuře komunikativní, participativní povahu – anebo ji pozornost věnovaná 
vizuálnímu efektu nakonec redukuje na držák mobilního telefonu?  
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V jiných případech mají současnou architekturu udělat atraktivnější výtvarná 
díla – plastiky, situované v přilehlém veřejném prostranství nebo aplikované 
na stavbu samotnou. Proč ne, architektura hostila sochařská díla (nejen) jako sum-
mum templum od počátků … nebo jimi byla doprovázena. Karyatidy byly dokonce 
součástí nosné struktury iónských chrámů. V bestselleru Jméno růže Umberto Eco - 
s kompetencí umělce a zároveň filosofa a znalce středověké estetiky - popsal hlu-
boké participativní zážitky, které v lidech vyvolávala sochařská výzdoba portálů 
gotických chrámů. Metou středověkého umění, respektive krásných řemesel i ba-
rokního umění bylo božské stvoření, zahrnující projevy hudební, dramatické, taneční 
či mimické, architektonické i výtvarné, stírající hranice mezi estetickou formou a re-
alitou. V romantismu byl takový tvořivý potenciál, doposud přisuzovaný pouze Bohu, 
přiznán i člověku: tvorba umělce je tu srovnávána s výtvory přírody. V roce 1827 
ve spise Aesthetik oder Lehre von der Weltanschauung und Kunst - Estetika čili nauka 
nahlížení světa a umění spisovatele a filosofa Eusebia Trahndorffa se poprvé obje-
vuje pojem Gesamtkuntstwerk. Německý výraz, nikoliv jeho překlad (celkové, 
případně všezahrnující umění), přijala nejen čeština, ale i angličtina.  

V roce 1849 pojem Gesamkunstwerk rozpracovává Richard Wagner ve svých 
esejích Die Kunst und die Revolution - Umění a revoluce a Das Kunstwerk der Zukunft 
– Umělecké dílo budoucnosti [Lehmkul 2009]. Wagner předkládá ideál sjednocení 
všech uměleckých forem, jehož má docílit divadlo. Takové dílo, respektive divadlo 
má být nejčistším a nejhlubším vyjádřením lidové legendy, ovšem oproštěné od ná-
rodních specifik a přetvořené do podoby univerzální humanistické báje. Wagner 
stejně jako jako Heidegger [1993] klade vrcholnou uměleckou formu na horizont  

 
obr. 13: Ars Electronica Center, Linz, Andreas Treusch 2009; foto autor  
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lidových sdílených hodnot. Východiskem Gesamtkunstwerk bylo Wagnerovo pře-
svědčení, že od Aischylových tragédií se jednotlivé umělecké formy od sebe stále 
vzdalovaly, až dospěly do takových „monstrosit“ jako Opera Grande, oslavující bra-
vurní zpěv, senzační pódiové efekty – a bezobsažné příběhy. Východiskem 
pro skutečný Gesamtkunstwerk byla pro Wagnera řecká tragédie: jeho operní cyklus 
Prsten Nibelungů měl ideál Gesamtkunstwerk naplnit.  

Geometricky stylizovaná figura člověka v nadživotní velikosti, opírající se 
o bezvýraznou, instrumentální fasádu domu ve snaze udělat ji atraktivnější, zajíma-
vější, je konstitutivní součástí Gesamtkunstwerk, nebo spíše monstrositou? Přenos 
Wagnerova pojetí Gesamtkunstwerk do oblasti architektury je nejednoznačný. Sku-
tečností je, že pro Wagnerova hlavního mecenáše a obdivovatele, bavorského krále 
Ludvíka II. Wittelsbacha, bylo umění nade vše. Král utápěl své politické neúspěchy 
i nenaplnitelné romantické ideály ve výstavbě zámků, jejichž architektura byla eklek-
tickou směsicí historizujících, klasicizujících a romantických odkazů a zahrnovala 
všemožná umělecká řemesla, malby i plastiky. Spíš než praktický účel rezidenční 
nebo reprezentační sledovaly tyto paláce – například Heerenchiemsee [Wikipedia 
2017], Linderhof [Wikipedia 2017a] a (především) Neuschwanstein [Wikipedia 
2017b] -  funkci scény mimořádně nákladných inscenací Wagnerových děl a galerií 
neméně nákladných uměleckých sbírek. Na výstavbu Wagnerova divadla, ve kterém 
měla být v Mnichově inscenována pouze mistrova díla, už nedošlo. Bavorské vládě, 
spravující pokladnu zbídačenou uměleckou vášní panovníka, došla v roce 1865 trpě-
livost, Richarda Wagnera vyhostila ze země a další Ludvíkovy investice radikálně 
omezila. Ludvík II. pak přestal stavět další scény pro Wagnerovy opery ve formě ro-
mantických zámků, ale nepřestal financovat nákladné inscenace Wagnerových děl 
v mnichovských divadlech. Představa, o jak nákladné výpravy se muselo jednat, 
se vzpírá zkušenosti 21. století. V každém případě, Ludvík II. díky jim žil a utrácel 
nad poměry své země a v roce 1886 bavorská vláda už neviděla jiné východisko než 
zbavit panovníka svéprávnosti.  

Pro architekturu, dokud byla summum templum architecturae, byl princip 
souhrnného díla přirozený – v rozsahu užitého umění, výtvarných objektů, budovy 
a krajinářské či zahradní architektury. Moderní architektura secesní stejně jako mo-
derní hnutí Bauhausu se k pojetí Gesamtkunstwerk výslovně a úspěšně hlásily. Jenže 
spolu s ornamentem, který Adolf Loos prohlásil za zločin, se moderní architektura 
z opatrnosti postupně zbavila i výtvarných objektů – plastik, maleb i grafiky. Vý-
tvarné dílo se s rozvojem modernity v architektuře stalo dodatečně a na přechodnou 
dobu aranžovaným estetickým objektem, který není součástí architektury – stejně, 
jako součástí architektury nejsou výtvarná díla vystavená v obrazárně.  
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Uplatnění LED technologií v architektuře bylo zmíněno, byly vyjádřeny i po-
chybnosti, zda technologická instrumentální komunikace vrací architektuře 
komunikativní, participativní povahu. Nemělo by však uniknout pozornosti, 
že se různými způsoby rehabilituje fasáda, průčelí budovy jako svébytný a suverénní 
architektonický fenomén. Po staletí – „od nepaměti“ - formovala průčelí budov roz-
hodujícím způsobem výraz architektury: fasáda byla rozhodujícím a prvním 
nositelem architektonické formy. Architektonická moderna i mezinárodní styl fa-
sádu ovšem potlačily a opustily. Ta se stala pouhým rozhraním mezi interiérem a 
exteriérem budovy – pokud i ono nebylo záměrně potlačeno a zrušeno. Výraz archi-
tektury, architektonickou formu budovy v moderní době artikuluje především její 
dispoziční a provozní uspořádání. Komunikace takové architektury a veřejného pro-
storu, do kterého je exponována, není bezprostřední – je zprostředkována užíváním 
budovy. Jinak řečeno: modernistická architektura komunikuje s veřejným prostorem 
v rozhodující míře prostřednictvím svých uživatelů. Zprostředkovanost vylučuje par-
ticipaci: je-li zprostředkovanost podstatnou mezi příčinami problémů architektury 
v moderní době, řešením by měl být návrat ke komunikaci bezprostřední – tedy, zdá 
se, k fasádě. Možná je to – na první pohled paradoxně – právě toto formální, prvo-
plánově výrazové pojetí obvodového pláště či průčelí budovy, které má schopnost 
vrátit architekturu do veřejného prostoru a obnovit její participativní povahu a po-
zitivní zájem veřejnosti o ni. Nejde ani tak o to, že tradiční, tedy vesměs formálnímu 
výrazovému řádu podřízená architektura (lépe) umožňuje identifikaci, a nejde ani o 
to, že její výraz (lépe) vychází vstříc obecné potřebě známého, již zažitého a osvěd-
čeného. Jde o bezprostřední, byť intuitivní srozumitelnost formálních struktur 
architektonického díla, mezi nimiž se fasáda nabízí na prvním místě, jde o uchopení 
architektonické formy myšlením člověka.  

VII: VIZE PARTICIPATIVNÍHO STAVEBNÍHO ROZVOJE 

Sdílení, participace se ukazují jako architektonický princip: specifická forma materi-
ální, ale i kumunikativní participace je východiskem budování a bydlení, které je 
v českém prostředí označováno jako cohousing – aniž by zde byl uskutečněn nebo 
se alespoň blížil realizaci jediný projekt takového typu. V Německu jsou takové pro-
jekty častější a jsou uváděny v život skupinami lidí, sdružených v Baugemenischaft 
nebo Bauherrengemeinschaft, tedy ve stavebním družstvu nebo společenství sta-
vebníků.  

Jde o případ osobních iniciativ, které se sdruží, aby společně realizovaly indi-
viduální záměr každého z členů sdružení – a k tomu zpravidla ještě nějaké záměry 
společné. Podpora takovému budování a bydlení ze strany obcí spočívá v tom, 
že pro ně vyčleňují vhodné pozemky, jejichž vlastnictví následně v soutěži převedou 
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na konkrétní společenství stavebníků. Jeho úkolem je vše ostatní, co je třeba udělat 
pro přípravu, pro budování a pro následné bydlení. Konkrétně: iniciativní skupinka 
lidí si vyhlédne obecní pozemek a začne shánět další zájemce. K tomu musí nafor-
mulovat ekonomické a organizační podmínky účasti v připravovaném společenství 
(jejich základ je daný zákonem a obecní vyhláškou) a záhy také koncept budoucí bu-
dovy. Proto brzy potřebuje i architekta – aby společenství stavebníků získalo 
potřebná práva k pozemku, musí mít také přiměřeně podrobný a závazný projekt 
budoucí budovy. Z něj musí být zřejmý počet a základní rozvrh budoucích bytů: po-
čtem bytů je totiž limitován počet členů společenství. Společenství stavebníků nese 
veškeré náklady a rizika přípravy i vlastní výstavby. Nepodaří-li se nakonec projekt, 
respektive dům vybudovat, přijdou vniveč prostředky, které vynaložili v alikvotních 
podílech členové společenství.  

Co motivuje lidi, aby vstupovali do společenství stavebníků, podstupovali 
všechna související rizika a vynakládali tolik úsilí? Významný je jistě aspekt ekono-
mický - bydlení lze se společenstvím stavebníků získat levněji než na volném trhu, 
pro řadu zájemců je to jediná ekonomicky dostupná varianta. Důležitý je ale i aspekt 
kvality – „je to podle mého“. Pozemky, které obce pro tento druh výstavby poskytují, 
jsou kvalitní, zpravidla v kontextu stabilizované zástavby a kvalitních životních pod-
mínek. Podstatnou roli hraje rovněž možnost, ba povinnost členů sdružení podílet 
se na formulaci architektonického konceptu projektu i na jeho rozpracování. V rámci 
budování se často uplatní otevřený a flexibilní koncept - byty jsou budovány jako 
jakési „lofty“ jen se základním vybavením a sami bydlící pak dodatečně, podle vývoje 
osobní a rodinné situace, často i s odstupem několika let svépomocí své bydlení do-
budovávají: narodí se první dítě - z „open-space“ je třeba vyčlenit dětský pokoj, 
za čas druhý; děti odejdou a pár seniorů může část bytu – se souhlasem ostatních 
účastníků společenství – oddělit a nechat nového člena společenství, aby v ní vybu-
doval byt pro sebe … Další motivací mohou být sdílené prostory v rámci domu – 
v rozsahu a uspořádání, na jakém se účastníci společenství dohodnou. Nejedná se 
o nějaké koldomy nebo Frankfurter Küche, obvyklé jsou společné terasy a piknikové 
kouty nebo coworkingové prostory. 

Úspěšným příkladem takového sdíleného básnění a budování je berlínský dům 
R50, situovaný ve čtvrti Kreuzberg. Na stránce Ritterstr.50 webu wohnprojekte-por-
tal.de bylo v roce 2010 možné dočíst se, že společenství třiceti mladých lidí 
do dvaceti let, třiceti dospělých do šedesáti let a deseti seniorů nad šedesát let zahá-
jilo přípravu projektu (ale ještě nezná termín zahájení výstavby) domu s přibližně 
osmnácti byty, jehož obyvatelé budou rozvíjet sousedské vztahy a aktivity; projekt 
má vybudovat bydlení, které bude odpovídat představám účastníků o ekologickém, 
společenském a udržitelném vícegeneračním bydlení ve městě, hodnotou projektu 
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mají být různorodé sociální aktivity i příležitosti k seberealizaci; vedle různých typů 
bytů projekt nabídne také sdílené rekreační, společenské i pracovní prostory. Spolui-
niciátory projektu a spoluzakladatelí společenství stavebníků byli architekti, 
kteří navrhli podobu domu i úpravy jeho venkovních prostor a vedli výstavbu – vše 
v dialogu s ostatními členy společenství. Už jen to, že dokázalo spolupracovat tolik 
architektů, kteří si vzhledem k navzájem rovnoprávnému postavení stavebníků ne-
byli nijak formálně podřízeni, je pozoruhodné.  

Výstavba proběhla mezi lety 2013 a 2015. Po roční zkušenosti bydlení obyva-
telé domu vesměs hodnotí, že architektonický koncept, založený na kompaktní 
a efektivní struktuře s propracovanými vnitřními vazbami a různými měřítky napl-
ňuje očekávání vlastníků společenského a dosažitelného bydlení a prostorů pro práci. 
Železobetonový skelet s jednou vertikální komunikací a dvojicí instalačních jader je  

 
obr. 14: Haus R50, Verena von Beckerath, Jesko Fezer, Tim Heide, Christoph Heine-
mann, Susanne Heiss a Christoph Schnmidt, Berlin, 2015; foto laskavostí Archdaily 
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obemknut nezávislým dřevěným obvodovým pláštěm a zavěšenými ocelovými dokola 
běžícími průběžnými balkóny. Částečně zapuštěný suterén spojuje veřejný a sou-
kromé prostory. Prostorová struktura domu dovoluje individuální rozvrh každé 
bytové jednotky. Materiálový a konstrukční standard a v některých částech pouze 
„shell and core“ provedení umožňují jednak úsporu nákladů, jednak individuální své-
pomocný návrh i provádění dokončujících konstrukcí. Na všeobecné shodě je naopak 
založen rozvrh, dimenzování a provedení společných prostorů: velkorysé zahrady, 
která se přirozeně zapojuje do krajiny sousedství okolních domů ze šedesátých let 20. 
století, krytého prostoru před vstupem do domu, prádelny, dílny, coworkingového 
prostoru ve spodním podlaží domu a střešní terasy s letní kuchyní a zimní zahradou. 
Průběžné balkóny doprovázejí světlé vnitřní prostory bytů a spojují všechny byty 
na každém podlaží. 

V ČR byly napsány a obhájeny na téma cohousingu četné dizertační práce, 
proběhla řada konferencí, v mediálním prostoru se objevují reportáže s touto téma-
tikou a současně je vlastní bydlení pro řadu lidí statkem stejně žádoucím, jako 
nedostatkovým. Realizován však u nás doposud (pokud je známo) nebyl jediný ta-
kový dům, zatímco v zemích, o kterých již byla řeč, jsou už stovky realizovaných 
projektů družstevního svépomocného bydlení, podporovaných veřejnými správami 
i samosprávami – a další se připravují nebo už stavějí.  

Nejen cohousing 

Není to jen architektura rezidenční, která prosperuje úměrně tomu, jak dokáže ko-
munikovat s „publikem“, jak umí podnítit participaci uživatelů i veřejnosti. Realitní 
magazíny jsou plné zážitkových „incentiv“, kterými se snaží budoucí uživatele přilá-
kat architektura kancelářských komplexů. Také architektura hotelů se snaží 
vtáhnout své publikum do děje – někdy nabízí prostředí „jako doma“, jindy hýčkání 
přepychem – a neobejde se přitom bez podpory provozních služeb. Provozní po-
třeby přitom současně vstupují i do architektury. Může se jednat jen o nějakou 
dekoraci, ale také o kompletní interiéry restaurací, barů a pochopitelně i hotelových 
pokojů – přitom je mnohdy navrhují lidé s kompetencí a vzděláním hotelových ma-
nažerů. A mnohdy úspěšně, pokud se odezvy hostů, ale i profesní publicistiky týče. 
Architektura v tomto případě vzniká bez architektů. Nebo jinak řečeno: na principu 
participace se architekty stávají i lidé bez formálního architektonického vzdělání, 
zato s participativní praxí.  

Fenomén participace proměňuje i oblast tak prozaickou, jako je výstavba a ar-
chitektura logistických parků. Jejich rozvoj má akcelerovat e-commerce se svými 
sofistikovanými potřebami – digitalizací, automatizací a robotizací, samozřejmě do-
provázenými energetickými úsporami, snahou o ekologickou integraci a zvýšeným 
důrazem na vnější vzhled areálů - a také na participaci dotčené “ veřejnosti. Zatímco 
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dříve byla základem hodnoty logistických kapacit samotná stavební struktura, dnes 
už to začíná být jejich vnitřní vybavení.  Ve skutečnosti o veřejnost a veřejný prostor 
dbají logistické projekty stejně málo (nebo nešikovně) jako ty kancelářské, ale snaha, 
nebo alespoň tušení souvislostí tady už rozhodně je. Stavitelé logistických areálů při-
nejmenším deklarují zájem o komunikaci s okolím, tedy s obyvateli přilehlé lokality, 
i zájem o podporu rozvoje území. Zjevně začínají chápat, že mají v tomto ohledu 
mnoho možností, jako je třeba sport, kultura či ekologie; někteří sázejí na školství 
a dokonce i na bydlení – vždyť logistické parky ve stále větší míře potřebují kvalifiko-
vané zaměstnance. 

Historická zkušenost ukazuje úzký vztah mezi ekonomickým růstem a staveb-
ním rozvojem. Hranicí se zdají být 3 procenta růstu z roku na rok: nad touto hranicí 
by se mělo stavět, pod ní spíše vyčkávat. Ilustrací múže být podoba jednak Prahy, 
jednak holandských měst – třeba Amsterdamu. Prosperita Prahy byla vždy kolísavá 
– chvíli se pražské ekonomice dařilo, a stavělo se, aby se za krátkou dobu ekono-
mický rozvoj zadrhl – a stavět se přestalo. Proto je architektura Prahy 
tak fragmentovaná, vrstevnatá – na rozdíl od architektury Amsterdamu, který „vy-
rostl“ během ani ne století díky rozkvětu Východoindické obchodní společnosti. 

Budování bouráním 

Ekonomický růst ale není nezbytně nutnou podmínkou rozvoje stavebního, ani roz-
voje veřejného prostoru. Keller Easterling [2014] na příkladech ukazuje, 
že odstraňování staveb, tedy bourání, nebo ještě jinak ne-budování, je jinou strán-
kou budování. Předkládá příklady z americké krize substandardních hypoték v letech 
2007 až 2012, kdy v krajních případech byly rodinné domy, zatížené nesplácenou 
hypotékou, odstraněny. Výsledek takových demolic? V monotónním rastru kober-
cové zástavby rodinných domů vznikl prostor – a stačilo málo, aby se stal veřejným. 
Přítomnost veřejného prostoru následně oživila celou lokalitu a v konečném dů-
sledku vedla ke zvýšení tržní hodnoty nemovitostí na takovém místě. Úvěrující 
banka, která se odhodlala obětovat stavební substanci, spjatou s nedobytným úvě-
rem, tedy nakonec neprodělala – díky růstu hodnoty „zbývajících“ úvěrovaných 
nemovitostí se celková bilance banky zlepšila. Zvýšení hodnoty jednotlivých domů 
pomohlo i jejich vlastníkům, pokud se ocitli v potížích se splácením hypotéky - dům 
zhodnocený veřejným prostorem snáze a výhodněji prodali a dokázali banku uspo-
kojit.  

Architektura bourání má i řadu jiných, méně radikálních podob. Easterling 
do „budování ne-budováním“ zahrnuje i znovuvyužití komponentů staveb, které do-
žily technicky nebo morálně. Z (populárně) filosofického hlediska tak stavební 
součástka získává „nesmrtelnost“ podobně jako organická buňka, která je teoreticky 
„technicky“ nesmrtelná – na rozdíl od mnohobuněčného organismu, který je 
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z podstaty fyzicky smrtelný. Ekonomický efekt je evidentní: úspora nákladů nové vý-
stavby, protože recyklovaný komponent je levnější než nový, i úspora nákladů 
na odstranění stavby dožilé, když výnos z prodeje recyklovaného komponentu jich 
alespoň část pokryje.  

Architektonický a stavební diskurs se takovými příklady přesouvá k meta-té-
matu udržitelného rozvoje. Hledání nové, udržitelné ekonomiky už bylo 
připomenuto, přitom architektura, respektive stavitelství, už má na tomto poli své 
hmatatelné zásluhy. Znovuvyužitím stavebních komponentů se stavební struktura 
stává obnovitelným zdrojem, zároveň se vytváří prostor pro snížení energetické 
a surovinové náročnosti nové výstavby.  Stavební pozemek, půda, je sice považován 
za zdroj z podstaty neobnovitelný (na Zemi je jich k dispozici jen konečné množství), 
jenže: jeden a tentýž pozemek je možné využít intenzivněji nebo méně intenzivně, 
lépe nebo hůře. Chápání pozemku jako neobnovitelného zdroje usvědčuje inženýry 
udržitelného rozvoje, mezi nimi i modernistické urbanisty z matematicko-přírodo-
vědného, karteziánského nahlížení, které není schopno uchopit společensko-
kulturní hodnoty architektury. Přitom už v 15. století v díle De re aedificatoria Gio-
vanni Batista Alberti [1988] argumentoval, že žádný jiný prostředek není tak účinný 
v ochraně [architektonického] díla před zkázou a poškozením člověkem jako jeho dů-
stojnost a ladnost formy. Dnešní svět je asi složitější než ten Albertiho 
a komplikovanější jsou i perspektivy jednotlivých architektur, ale i tak je na čase při-
pustit, že dosavadní doktríny udržitelného stavění možná přiléhají na případy 
jednotlivých stavebních struktur a jejich pořizování, hrubě se však míjejí s podstatou 
architektury – a s její udržitelností.  

Skutečná východiska architektonické udržitelnosti postrádají soudobé pojme-
nování – architektura se tak připojuje k ekonomii, ostatně zákonitě, když povaha 
jedné i druhé disciplíny je fundamentálně společnostní. Situace architektury 
ale může být v tomto ohledu jednodušší. Albertiho „definice udržitelné architek-
tury“ možná neztratila platnost, snad jí ve vztahu k dnešku schází jen drobná 
modernizace, snad jen vyjasnění vztahu architektury a stavební substance, která ar-
chitekturu zhmotňuje a exponuje ve veřejném prostoru. Vždyť příklady architektur, 
které v praxi prokázaly svoji schopnost trvání, svoji udržitelnost, jsou všude kolem 
nás. Všechny bez výjimky jsou přítomné jak ve fyzickém, tak ve virtuálním veřejném 
prostoru a dlouhodobě se těší pozitivnímu zájmu, tedy participaci veřejnosti. 

Participativní financování výstavby, nové procesy produkce 

Není vyloučeno, že do obnovy participativní povahy architektury se budou muset 
zapojit i další, ne-architektonické technologie nebo dokonce triky. Průsečíkem sna-
žení praktické architektury a nejen nové ekonomie mohou být nové způsoby 
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financování rozvoje veřejného prostoru. Není to tak dávno, kdy první noviny a časo-
pisy byly financovány z prodeje obsahu. K němu se záhy připojila reklama – 
reprezentant instrumentálního jednání nepříliš žádoucího ve veřejném prostoru. Re-
klama však přinesla nové, mocnější finanční zdroje, které za určitých okolností daly 
obsahu nezávislost a podpořily tak komunikativní jednání, které je konstituentem 
(v tomto případě virtuálního) veřejného prostoru. Těžko si dnes představit, 
že by v dohledné budoucnosti zaplatily výstavbu bytového domu budoucí příjmy 
z reklamy nebo nájemné z komunikačních technologií, umístěných na budově, 
nicméně financování Krameriových c. & k. vlasteneckých novin bylo také na hony 
vzdálené financování dnešních periodik. Zvolená paralela navíc nemusí být přilé-
havá. Financování obsahu médií z příjmů za reklamu může být modelem financování 
veřejného prostoru z příjmů za bydlení; nebo jinak: prodej reklamního prostoru „za-
baleného“ do obsahu může být předlohou prodeje bydlení „zabaleného“ 
do veřejného prostoru. To vlastně probíhá už dnes, řekl by leckterý developer. 
Pointa je však v jiné dimenzi, jiném poměru reklamního prostoru a obsahu, respek-
tive komerčního produktu a veřejného prostoru - v radikálně jiném přístupu.  

Pozemkový pacht je tradiční institucí. Formálním vlastníkem půdy, včetně 
městských pozemků byl ve středověku lenní pán, ale budování obydlí, na půdě pouze 
propůjčené, bylo věcí každého hospodáře. Prostí lidé („veřejnost“) nebydleli v nájmu 
(i když původně ani ve vlastním) – nájem domu nebo bytu je poměrně mladou insti-
tucí. Její vývoj může být překvapivý a přinést dosud netušené ekonomické modely: 
automobily se také původně pouze kupovaly a dnes máme různé formy leasingu 
i carsharing.  

Možná ale nemusíme čekat na radikálně nové způsoby, resp. přístupy k eko-
nomice stavebních projektů, postačí staronové modely financování, třeba leasing 
bytů a baloonový princip financování: splácet napřed méně a „dohnat“ to v bu-
doucnu, v závěru splácení dluhu má v (téměř) vždy inflačním makroekonomickém 
prostředí svoji logiku – a půvab pro kupující. Možná je to především mikroekonomie, 
na kom spočívá největší díl práce ve vztahu k obnově pozitivního vztahu veřejnosti, 
mlčící většiny k budování, k architektuře, a ke stavebnímu rozvoji.  

Bau(heren)genossenschaft, připomenutý na příkladu projektu R50, je ostatně 
také celkem novým ekonomickým modelem, odlišným od českých stavebních druž-
stev současnosti. Odlišuje ho princip participace ve všech fázích přípravy, realizace 
i života projektu. Snad ještě významnější (nejen ve srovnání s českým prostředím) je 
ovšem absence zastřešující autority, která projekt řídí a nese část rizik v přípravné 
a výstavbové fázi. Tím ovšem zároveň vymezuje prostor pro iniciativu účastníků a je-
jich participaci. 
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VIII: OBNOVA PRODUKTIVNÍCH VZTAHŮ 

Výzvy k novým přístupům a k novým nabídkám leží jak před stavebníky a investory, 
tak před architekty i profesemi, které dnes ještě neexistují, ale v budoucnu se budou 
podílet na výstavbě a správě budov – obydlí. Průmyslová odvětví pracují na pře-
chodu z průmyslového do technologického světa, média přinášejí zprávy i obytných 
Ekokapsulích, produkovaných technologií „3D tisku“ [Guardian 2018], ovšem nejen 
stavebnictví, ale i nemovitostní development stále ještě vězí v předindustriálním 
světě řemesel. I ten má ovšem ještě co nabídnout, jak ukazuje BoKlok  [E15 2018] – 
projekt (skutečně) dostupného bydlení, který společně realizují skandinávské ikony 
SKANSKA a IKEA. Architekturu snad nečeká perspektiva držáku i-phonu nebo nosiče 
technologických „vychytávek“. Technologie se stanou její součástí, snad podobně, 
jako je rozvod vody na všechna vhodná místa přirozenou součástí dnešních domů a 
bytů, byť se dříve chodilo s vědrem ke studni. Podobně jako jiní výrobci by i develo-
peři měli přestat pracovat v cyklech „akvizice pozemku – marketing – návrh a projekt 
– certifikace, respektive povolení – výstavba – tržní realizace“. Měli by na svých pro-
duktech pracovat kontinuálně spolu s architekty a producenty technologií. 
Konektivní systémové součásti budov a veřejného prostoru mají už v blízké budouc-
nosti shromažďovat data a sdílet je s okolním prostředím. Budovy tak budou 
uživatelsky komfortně a v omezeném rozsahu dokonce autonomně díky schopnosti 
konektivity reagovat na potřeby uživatelů i stavební substance v reálném čase. Ko-
nektivita zahrne i aspekty udržitelnosti ve společensko-kulturním i materiálním 
smyslu. 

Výčet nových příležitostí, často vycházejících z informačních a komunikačních 
technologií, které se objevují před architekty, developery i „obyčejnými“ stavebníky, 
by mohl pokračovat. Jsou to kamínky budoucí mozaiky - bohaté struktury vazeb mezi 
stavebníky, architekty, bezprostředními uživateli a veřejností, která má své základy 
ve veřejném prostoru a která ho formuje. Předchozí její podobu i obsah založila in-
dustrializace. Tato struktura výrazně přispěla k ekonomickému i společensko-
kulturnímu rozkvětu 19. a 20. století, nyní se však deformuje a rozpadá; doposud 
není zřejmé, zda cílem je její obnova, nebo zda je třeba hledat novou strukturu 
vztahů a nový jejich obsah. Jako jisté se ukazuje jen to, že příští její produktivní po-
doba bude opět založena ve veřejném prostoru – ve fyzickém i ve virtuálním 
prostoru médií a vztahů ve společnosti. Architektuře jako oboru se nabízí aktivní 
účast v rozvoji obou oblastí: může ho využít i ve prospěch svého někdejšího posta-
vení a významu, k obnově summum templum architectorae. 

 

    -      -      -      -  
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