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ÚVOD
Tato práce se má zabývat městem jako místem lidského života, místem, pro které je
charakteristické, že je dílem člověka, umělým světem. Konkrétně si klade za cíl přiblížit
myšlenky nizozemského architekta a autora Rema Koolhaase o městě a architektuře, a to
především ty, které publikoval ve své světově známé knize Třeštící New York,1 a pokusit se je
srovnat s dalšími autory, konkrétně příslušníky předválečné avantgardní architektury.
Především bude řeč o Le Corbusierovi jako jedné z nejvýraznějších postav uvažování o městě
v Evropě před druhou světovou válkou. Koolhaas, autor činný od konce sedmdesátých let 20.
století, z Le Corbusiera a dalších avantgardistů vychází, navazuje na ně, rozvíjí možnosti
jejich architektury. Také se ale vůči nim, jmenovitě právě vůči Le Corbusierovi, výrazně a
radikálně vymezuje, a z dobrých důvodů je též silně kritizuje. Le Corbusier i Koolhaas,
předválečná avantgarda i neoavantgarda (k níž je Koolhaas často řazen) se však pohybují na
půdě modernity. Nestaví se proti ní, ale naopak ji přijímají a rozvíjejí.
V této práci bych se chtěl pokusit srovnat dvě určité podoby měst tak, jak se vyskytovala
v průběhu 20. století a jak je reprezentují dva zmínění autoři. Jde do velké míry o podoby
ideální, i když v jednom případě se jedná o skutečně existující město. Na jedné straně
srovnání stojí New York. Bude zde představovat spontánnost, svobodu, liberalismus,
kontinuitu, snahy o tradice a mnohé další vlastnosti, které se ukážou až v průběhu srovnání.
Na druhé straně budou stát návrhy ideálních měst, které vypracoval Le Corbusier v průběhu
dvacátých a třicátých let. Konkrétně se bude jednat o návrh Soudobého města pro tři miliony
obyvatel a návrh Zářícího města. Tyto návrhy měst ukazují urputný zájem o racionálnost,
funkčnost, úspornost, řízení, ale s tím také ovládání, kontrolu, závislost a s nimi spojenou
neživotnost, dále záměr přetrhnout tradici a vytvořit nový celek světa.
Tyto rozdíly jsem metaforicky vyjádřil názvem Eldorádo versus nový Jeruzalém.
Eldorádo je mytické království kdesi v Novém světě oplývající zlatem, bohatstvím a vůbec
blahobytem, a navíc místo, kde každý může toto bohatství snadno a rychle získat.
Symbolizuje místo obecného blahobytu, kam však míří každý sám za sebe. New York také
představoval po dlouhou dobu jisté Eldorádo, vysněnou zemi, bránu země neomezených
možností, která fungovala v myslích statisíců lidí jako vysněná země a cíl, za nímž se
vypravili přes oceán. Ještě trochu obecněji symbolizuje ideálně uspořádaný lidský stát,
přičemž sám pojem Eldorádo neříká, jakým způsobem ono místo vypadá, nenaznačuje nic o
samotném uspořádání. Zcela jinak je tomu u nového Jeruzaléma. V případě Eldoráda nevíme,
kdy, kde, proč, ani jak vzniklo, kdo je tvůrcem, kdo jsou jeho obyvatelé, čemu slouží, ani
žádné další informace, a pro tuto pověst to není ani nijak klíčové. S Eldorádem se nepojí
žádná ideologie. O novém Jeruzalému se ví poněkud více. Jde o biblický mesianistický obraz
spojený s novým příchodem Ježíše Krista na zem, tj. paruzií. V 21. kapitole Apokalypsy, kde
se s novým Jeruzalémem lze setkat, se říká, že toto město bude obývat boží lid po posledním
soudu. Toto přirovnání s ideálem modernistických měst jistě nelze přeceňovat. Zdá se mi však
zajímavé ukázat, že i u Le Corbusiera, silně proti církvím orientovaného, měla ideální města
jasný mesianistický nádech. Na samém začátku 21. kapitoly v knize Zjevení se píše: „A viděl
jsem nové nebe a novou zemi, neboť první nebe a první země pominuly a moře již vůbec
nebylo.“2 Le Corbusier věřil v novou dobu, věk strojů, a v nového člověka. Cítil silnou
potřebu pro něho vystavět nová města, města, která budou novému člověku a nové době
odpovídat a vyhovovat jim. Tomu se mělo vše přizpůsobit. Především se mělo odvrhnout vše
staré, překonané. V jeho představách, stejně jako v kapitole ze Zjevení sv. Jana, mělo takové
město jasnou, danou a nezměnitelnou podobu. Kniha Zjevení hovoří o tom, že město je
vystaveno do čtverce s dvanácti branami, po třech na každou světovou stranu. Města
modernistů se také cele přizpůsobují jedné myšlence. Tou je nejčastěji myšlenka vše
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prostupující racionality, racionálního, účelného uspořádání, která je pro autory tak silná, že
osmyslňuje celý návrh města.
Na jedné straně tu tedy máme představu Eldoráda (za nějž dosazuji New York), místa
bohatství, dostatku, samostatných jedinců, kde však nepadne ani zmínka o jeho podobě či
významech s ním spojených, kde smysl jeho existence není nijak tematizován. Na straně
druhé zde stojí nový Jeruzalém (za něj dosadím projekty měst evropské avantgardy), kde
uspořádání, podoba a smysl existence města jsou tak úzce spojeny, že splývají. Jde tedy o
místo, které má světodějný nárok.
Pokusů postavit nový Jeruzalém bylo v historii mnoho. Například Karel IV. založil Nové
Město pražské s nepochybným záměrem vytvořit takové boží město na zemi. Také středověké
kláštery pracovaly s touto představou. V historii měst však naprosto převažovala podoba,
kterou jsem zde označil jako Eldorádo. Platí to nepochybně pro dobu novější, o níž zde bude
převážně řeč. Proč je vybrán jako příklad právě New York, bude zřejmé z dalšího výkladu.
Místem, kde se soustředí bohatství, které vytváří a přitahuje individualizované jedince, kde se
uvolňuje a rozpojuje vztah mezi prostředky a cíli, však byla všechna města novověku. Přesto
ale jejich podoba utrpěla a lze snad říci, že v určitém smyslu i podlehla pod náporem
modernistů, kteří prosazovali své modernistické nové Jeruzalémy.
Postup mé práce vede od celku k jednotlivostem. Nejprve se stručně podívám na původ a
vývoj moderních měst. Ukáže se tím, jaká východiska ovlivňovala běžnou podobu západních
měst ve 20. století. Samotné srovnání začne u celku města, jeho rozvržením, uspořádáním,
plánováním, bude pokračovat srovnáním způsobů, jakým jsou vymezeny bloky a čtvrtě
jednotlivých měst. Dále budu porovnávat jednotlivé bloky zástavby, jednotlivé budovy
(mrakodrapy), jejich vnitřní dispozice a budu směřovat až k uzpůsobení těchto budov
jednotlivým uživatelům. Na závěr poté přijde ještě jedna kapitola, věnující se vzhledu dvou
vybraných ideálních podob měst, jejich vizuální podobě.
V této závěrečné kapitole se naplno projeví srovnání dvou odlišných „ideologií“, které za
těmito městy stojí. Dvou odlišných světonázorů, které, stejně jako jejich ikoničtí představitelé
Koolhaas a Le Corbusier, se nezpochybnitelně drží modernity a všeho moderního. I když by
se totiž mohlo zdát, že spasitelská náplň nového Jeruzaléma svou silou a neodbytností musí
(musela) porazit „slabost“ nereflektovaného, bytostně individualistického Eldoráda, není
tomu tak. Tam se také, jak doufám, ukáže přínos, který snad může má práce nabídnout.
Rád bych zde vyšel z textu Jana Patočky z 50. let – Nadcivilizace a její vnitřní konflikt,
v němž se Patočka zamýšlí nad podobou naší současné světové civilizace.3 V tomto textu
vysvětluje cestu, jakou se vydala evropská civilizace, cestu stupňované racionalizace.
Sekularizací a racionalizací se naše civilizace transformuje do jakési „nadcivilizace“, která
svou moc a vliv již nezakládá primárně na přímém iracionálním působení (například
náboženském působení), ale na rozumovém, logickém, vědeckém základě. Toto racionální
působení má potenciál, ale i ambici stát se univerzálním. Může se mu to, na rozdíl od všech
předchozích civilizací, povést mimo jiné i tím, že abstrahuje od mnoha lidských otázek (které
neřeší, nýbrž přenechává jednotlivci) a zaměřuje se na racionální fungování, universálnost,
ovládnutí světa. „Po stránce duchovní universalita vědy (…), po stránce hospodářské dělba
práce a světový trh, po stránce sociální racionální civilizace pro všechny – to jsou tři hlavní
směry pohybu, který v každém z nich cílí za naprostou universálností s umíněností a
ustavičností v jiných civilizacích neznámou.“4 Přesto Patočka v této rozšiřující se
„nadcivilizaci“, která již v době napsání textu ovládla téměř celý svět, spatřuje vnitřní
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problém, a tím je její vnitřní rozštěpenost. „A přece je dnes zcela zřejmé, že racionální
civilizace je dnes v krizi tím, že existují dvě její pojetí, že dnešní stadium osvícenské kultury
má dvě verze. První z těchto verzí si uvědomuje zvláštní omezenost racionální nadcivilizace;
uvědomuje si, že její organizační schopnost, její úspěchy a její universalismus nespočívají na
tom, že by chtěla a mohla skutečně ovládnout celek života, nýbrž naopak na tom, že od něho
abstrahuje, že se omezuje na ryze lidské možnosti, že se v působení na realitu soustřeďuje na
jednu životní funkci, totiž tu, která právě je základně funkcí věcnou, neosobní a v tom smyslu
universální.“ „Hlavním městem“ této moderantní verze nadcivilizace je, smím-li se takto
nadneseně vyjádřit, právě New York, kde se racionální působení a prostředky oddělují od cílů
a účelů, což se projevilo dokonce i ve fyzické podobě města (mřížky) a jeho architektury
(mrakodrapů). Civilizační princip této moderantní nadcivilizace je netotální, vypouští celkový
smysl a význam, není životní, či dokonce osobní. Moderantní nadcivilizaci ztělesňuje
liberální, kapitalistická, buržoazní a demokratická západní Evropa (přibližně od konce 17.
století) a její civilizační spojenci, především Severní Amerika, Austrálie, Nový Zéland atd.
Jejím cílem není přeměna společnosti, ani změna řádu, ale naopak kontinuita a vytváření
civilizačních statků pokud možno pro co největší počet svých příslušníků. Přijímá a
ponechává z předchozích civilizací vše, co přímo neodporuje racionalitě.
Existuje však ještě jedna verze nadcivilizace. „Druhá verze je zcela radikální a míní
antagonismus civilizací a nadcivilizace provést do všech důsledků, z racionální organizace
učinit klíč všech životních otázek, nadcivilizační revoluci provést nikoli zařazením, nýbrž
úplným vyřazením všech ostatních životních momentů. V této radikální verzi racionální
civilizace je řešení všech životních otázek, neexistuje žádný životní problém, jehož receptem
by konečně nebyla, pozitivně, nebo negativně: pokud běží o otázky prostředků, racionálním
jich nabýváním, pokud jde o celkové otázky životní, pochopením jejich zbytečnosti,
nesmyslnosti (…).5 Racionalita samotná je v této verzi nadcivilizace smyslem i účelem.
„Tento nadcivilizační radikalismus měl v dějinách rozmanité podoby a není nikterak totožný
s nějakým výhradním směřováním sociálním, filosofickým nebo politickým.“6 Nejradikálněji
se projevil v podobě komunismu, není však jen komunismem. Projevil se v průběhu dějin
nadcivilizace několikrát a v různých podobách. Já bych zde nechtěl hovořit o tomto
civilizačním uspořádání obecně, nýbrž konkrétně o jedné jeho podobě. Tato nadcivilizační
myšlenka se totiž projevila mimo jiné i v chápání města, a tudíž i architektury. Nejvýrazněji
jistě v utopických představách ruských konstruktivistických a avantgardistických škol. Tyto
směry měly však jen málo realizací a jejich bezprostřední okamžitý vliv nebyl výrazný.
Radikálně nadcivilizační myšlenka se projevila i v buržoazní Evropě. Jako příklad může
posloužit Bauhaus v době, kdy tam byl řiditelem švýcarský marxistický architekt Hannes
Meyer. Já se ale raději chci soustředit na práci Le Corbusiera, který ze svých raných
radikálních představ o městě také téměř nic nerealizoval, měl však mimořádný vliv na
budoucí vývoj. O příslušnosti této jeho rané tvorby k nadcivilizačnímu radikalismu nemůže
být nejmenších pochyb, už pro její mesianistický náboj. Projevuje se u něj též zajímavý
rozpor jeho civilizačního radikalismu, spojeného s myšlenkou města, a silného, i když spíše
skrytého moderantismu v konkrétní architektonické tvorbě. Navíc jeho dědictví bylo pozdější
dobou přejato právě moderantní stranou nadcivilizační. Tohoto tématu se dotknu až
v samotném závěru práce. Jsem přesvědčen, že snaha ukázat různé podoby architektury a
měst a srovnat jejich kladné a záporné stránky a vůbec důsledky je užitečná. Může nám
pomoci se zorientovat v současném světovém architektonickém dění.
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PRVNÍ KAPITOLA – PŮVOD MĚSTA DVACÁTÉHO STOLETÍ
Stále více lidí žije ve městě a město je prostředí, kde jsou dnes lidé doma, kde se umí
orientovat. Město je celým jejich světem, soustřeďuje se tam největší část všech činností
společnosti. Celý svět se stává stále více a více městský. „Město je umělý svět, který si lidé
sami tvoří podle svých snů, představ a ovšem možností. V něm se zbavují závislosti na
přírodě, mohou mít v dešti sucho, v noci světlo a v zimě teplo.“7 Řeč bude o urbanismu a
architektuře měst jako kulturních výtvorech, o městech jako kulturních místech. Má se tím na
mysli skutečnost, že se jedná o umělý svět člověka, vytvořený člověkem a pro člověka, který
má být co možná nejdál přírodě.8 Protože se jedná o svět, který si člověk vytváří sám, nabyla
města na různých místech zeměkoule v průběhu času různých, někdy značně odlišných
podob. Tyto podoby zase zpětně odráží životní styl člověka v dané době a daném místě.
Cesta, jakou města získávala svou současnou podobu, se nazývá urbanizace. Urbanizace
však není pouhý růst měst, je to komplexní proces, jehož porozumění veřejností i odborníky
se v průběhu času měnilo a mění. „Teprve od šedesátých let 20. století se začíná uplatňovat
pojetí, podle něhož je urbanizace změnou sociálně-prostorových forem organizace
společnosti. Nejde tu ani tak o změnu měst, jako spíše o změnu celé společnosti. Ze
společností venkovských se stávají společnosti městské.“9 Celý tento proces se týkal nejen
hmotných a prostorových stránek měst, tedy architektury a urbanismu, ale též institucí,
myšlení, způsobu života a vůbec hodnot celé kultury.
Je také důležité zdůraznit, že takovéto pojetí chápe urbanizací v pravém smyslu slova až
procesy, počínající industrializací,10 spojené mimo jiné se změnou ekonomického chování a
ekonomických institucí. Takto chápaná urbanizace probíhá jen ve společnostech, které
procházely modernizací. A není to tudíž univerzální kontinuální historický proces. Růst měst
před průmyslovou revolucí, jakkoliv výrazný a důležitý, neznamenal stejný druh změn jako
moderní urbanizace.11 Tato změna probíhala v různých částech světa v jiných obdobích,
v různé intenzitě, měla jiná východiska a nabyla někdy výrazně odlišné podoby. Výjimečné je
na tomto procesu urbanizace právě to, že se nedotýkala jen urbanismu konkrétních měst,
architektury, která se v těchto městech stavěla, ale celé podoby společnosti, týkala se všech
lidí, i těch, kteří zdánlivě neměli s městem nic společného.
Města, tak jak je známe dnes, začala nabývat svou podobu v 19. století.12 Nebyla to
samozřejmě jedna jediná podoba. Rozvoj měst a změny, které v nich probíhaly, se lišily podle
místa (státu či kontinentu), doby i funkcí, kterým město převážně sloužilo. Specifická situace
panovala v Anglii, kde průmyslová revoluce začala a měla též nejrazantnější podobu. Jiná
7
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byla situace na evropském kontinentě a ještě jiné podmínky vládly v nových světadílech, a to
převážně v Americe a Austrálii. Evropa jako celek se po celé 19. i 20. století vyznačovala
několika zcela charakteristickými rysy své urbanizace. Šlo především o pomalejší tempo
koncentrace lidí do měst, velmi hustou síť malých a středních měst, silnou roli sociálního
státu a tradici kulturního života měst.
Nejdůležitějším faktorem bylo pomalejší soustřeďování do jednotlivých městských sídel,
způsobené převážně skutečností, že Evropa nebyla oblastí, kam by přicházeli imigranti, ale
naopak část svého přirozeného přírůstku ztrácela odchodem lidí za oceán, o čemž bude řeč
ještě později. Druhým faktorem byla skutečnost, že industrializace se v Evropě odehrávala
v prostoru, kde se nacházelo velké množství středně velkých měst, nabízejících dobrý poměr
pohodlné urbanity, zvládnutelné velikosti a dobrých životních podmínek. Naopak v Evropě
chyběly živelné megapole třetího světa.
S hustou sítí malých i větších měst, z nichž mnohé pocházely již z římské doby, souvisí
další faktor typický jen pro Evropu, tímto rysem je důležitá role historie. Města mají nejen
funkční hodnotu (např. pro nějaký průmysl či obchod), mají též hodnotu symbolickou jako
národní či kulturní centra (např. Řím pro katolíky celého světa), představují však i
dlouhodobé nahromadění nemovitého majetku, pro který stálo za to město obývat a rozvíjet i
v době, kdy již například jeho poloha nebyla ideální z hlediska dopravního, obchodního či
jiného.13
Obecně však lze říci, že všechny tyto okolnosti rozvoj měst spíše regulovaly, omezovaly
či usměrňovaly. Tam, kde již nějaká struktura města existovala, nemohlo se s výstavbou začít
libovolně, ale jen v interakci s již stojícími budovami, čtvrtěmi, infrastrukturou. Tam, kde již
nějaké hodnoty existují, nelze začít budovat hodnoty nové na zelené louce.
Jiná situace se naskýtala v nově kolonizovaných oblastech Ameriky, Austrálie a dalších
více méně neosídlených oblastech. V době příchodu Evropanů se tam nenacházela většinou
žádná města a i postupně vznikající města byla spíše přístavy, obchodními stanicemi,
pevnostmi či kasárnami. Pole pro výstavbu nových měst s trvalým osídlením bylo proto téměř
zcela volné. Přestože řeč bude především o městech druhé poloviny 19. století a následného
20. století, platí stále ještě i v této zmiňované době, že prostoru byl dostatek a žádné historické
památky ani kulturní a symbolické významy nebránily rozvoji měst přesně podle přání jejich
stavitelů či obyvatel. Když se od roku 1865 začala zavádět dálková parní doprava lodí,
výrazně se zvýšil počet lidí migrujících do Ameriky, Afriky a Austrálie. Toto obyvatelstvo,
kterého bylo zapotřebí k rozvoji hospodářství, zároveň rychle zaplňovalo rostoucí města
Nového světa. A to byl počátek růstu měst tempem do té doby nevídaným.
Urbanizace je obecný jev, týkající se celé společnosti, prostorového rozložení populace a
procesů proměny či modernizace venkovské společnosti v městskou. Podoba jednotlivých
měst tak, jak je známe dnes, tedy konkrétní naplnění procesu urbanizace, začala vznikat, jak
již bylo řečeno, převážně od 19. století. Městy, jejich rozvojem, transformací a stavbou se
zabývá urbanismus14. Urbanismus bývá definován jako vědecká disciplína zabývající se
plánováním, stavbou, rozvojem či přestavbou měst. Jakožto vědecká, technická činnost je
vždy vědomý, plánovaný nebo řízený. V tomto ohledu je opakem urbanizace, která často bývá
spontánní, neřízená, a kam směřuje, se dá zjistit jen ze sledování dlouhodobých trendů. I
urbanismus samozřejmě nabýval v průběhu doby v jednotlivých státech a různých místech
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rozdílné, často velice odlišné podoby. Jednotlivé urbanismy můžeme také chápat jako
konkrétní způsoby řešení či odpovědi na živelnou urbanizaci.
Ohraničená města se po více než pěti stoletích za jedno necelé století zcela proměnila.
Způsobila to řada technických a sociálně-ekonomických sil. Ve městech starého kontinentu
rychle zastarala opevnění a to vedlo k postupným rozsáhlým demolicím hradeb a rozšiřování
měst do bobtnajících předměstí, která se již připravovala na svou budoucí úlohu míst, kudy
především půjde vývoj. Klesající úmrtnost, postupné, ale nezadržitelné sestěhovávání lidí do
průmyslových center, tedy faktory urbanizace, si vynucovaly reakci ze strany urbanismu.
Rychlá, nouzová řešení vedla ke vzniku extrémně nahuštěných čtvrtí, které se ideálu lidského
světa vůbec nepodobaly. Během 19. století však také vznikla, modifikovala se či rozvinula
většina podob urbanismu, s nimiž se setkáváme až do dnešní doby a které se snažily řešit
situaci systémově a k obrazu, jež si předsevzaly jako ideální. A pokud se jednalo o řešení
starší, nabyla v průběhu tohoto století nové podoby, takové podoby, která již odkazuje k té
dnešní. Jako řešení se mimo jiné objevily: město se širokými bulváry, umělecky ztvárněné
město s širokou okružní třídou spojující staré centrum s novými čtvrtěmi, roštové,
ortogonální, blokové město, dělnické či jinak vytvářené komunity (ať již formou jedné
„super-budovy“ nebo sídliště), zahradní čtvrtě a města, pásové město i bodová zástavba
v otevřeném zeleném prostředí. Snaha po nalezení ideální formy pro město zaměstnávala
architekty, urbanisty, myslitele i politiky po celé dlouhé období, o němž zde bude řeč. Jak
však lze předpokládat, k jedinému řešení se nedospělo, naopak, podoba měst se diferencovala,
a navíc v rámci měst se téměř vždy nacházely stopy mnoha nesouvislých snah po úpravě
města, někdy dokončené, většinou však nikoliv, často v podobě torz či nesystémových
zásahů.
Zavedení tramvaje (1884), podzemní dráhy (1863) a příměstské vlakové dopravy (1890)
určilo jako ideální obytnou čtvrť zahradní předměstí. Urbanistický vývoj se tak mohl začít
ubírat směrem, který známe dodnes: mnohopodlažní centrum a nízkopodlažní předměstí.
Východiska, která ovlivňovala podobu měst 20. století, byla podle amerického historika a
kritika architektury Kennetha Framptona především tři. Patří sem vývoj architektury 19.
století, zahrnující historizující, neoklasicistní a eklektické směry, urbanistický vývoj a územní
proměny a konečně proměny technické spojené s vědou, technikou, technologiemi a
industrializací.15 O proměnách urbanismu byla již řeč v předchozích odstavcích, druhé dvě
složky však byly neméně důležité, neboť měly vliv především na vizuální podobu města, na
to, co uživatel města „vidí“, a také na jeho funkčnost, jeho technická řešení.
V oblasti architektury došlo k zpochybnění do té doby platných kánonů. Charakterizuje
to otázka „v jakém slohu máme stavět?“ Architekti hledali nový styl přezkoumáváním antiky.
Nechtěli kopírovat starověk, ale sledovat principy, na nichž byla jeho díla založena. Vytrácel
se samozřejmý vztah k minulé tradici a architektuře s ní spojené. V polovině 19. století se
podle Kennetha Framptona neoklasicistní dědictví rozdělilo na dvě vzájemně propojené linie:
konstrukční klasicismus a romantický klasicismus. První kladl důraz na konstrukci a
zaměřoval se především na stavby, jako jsou železniční nádraží, vězení či nemocnice, druhý
kladl důraz na fyziognomický charakter vlastní formy, jinak řečeno na otázku vzhledu a
výzdoby a soustředil se na reprezentativní stavby, muzea, knihovny apod.16 Reakcí na směry
převládající v 19. století byl vývoj moderní architektury, o ní však tato práce nepojednává.
Neméně důležitá však byla otázka technická. Moderní města a architekturu umožnila celá
řada vynálezů a technologií. Mezi nejdůležitější lze zařadit vynález železné rámové
15
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konstrukce, ocelových nosníků, betonu, později železobetonu a nakonec předpjatého
železobetonu. Vynálezy klimatizace, výkonného umělého osvětlení, výtahů a dalších zařízení
zcela změnily možnosti využívání města a jeho budov. Lidé se díky nim stali méně závislí na
přírodě a jejím prostředí.
Dopravním propojením měst a také jejich zapojením do národního hospodářství se silně
oslabil jejich individuální ráz, spolu s dalšími změnami to proměnilo město na
mnohovrstevnatou pestrou scénu. Vzniklo průmyslové velkoměsto.
Takto, co nejstručněji nastíněna, vypadala podle Kennetha Framptona předehra k vývoji
moderních měst, měst, která známe my. Technické, urbanistické, estetické proměny vedly
k vytvoření měst 20. století. Nechce se tím ovšem naznačit, že vznikla jen jediná podoba
města, opak je pravdou. Moderní města vznikla v různých podobách, přestože po dlouhou
dobu knihy o architektuře přinášely jediný pohled.
Nejznámější podobu moderního města představují nerealizované návrhy a plány na
stavbu nových i přestavbu stávajících světových měst, které vyprodukoval francouzský
architekt švýcarského původu Le Corbusier. Mezi jeho nejslavnější návrhy, ale i teoretické
práce se řadí projekt pro Soudobé město pro tři miliony obyvatel (1922), Ville contemporaine,
Plan Voisin de Paris (1925), plán přestavby Moskvy (1930), později nazývaný Zářící město
(„Ville radieuse“), plány pro přestavbu Alžíru (1932), Anversu, Ženevy, Stockholmu (1933),
plány pro Bogotu (1949), vytvoření plánů nového hlavního města indického státu Pandžáb
Čandígarh (1950); celkem Le Corbisier za svůj život vytvořil 42 plány městské výstavby. Le
Corbusier nebyl samozřejmě jediný, kdo vytvářel ideální plány měst. Mezi příslušníky
evropské architektonické avantgardy, v rámci německého Bauhausu, v ruském
konstruktivistickém směru se jednalo o činnost velice rozšířenou. Na americkém kontinentě
se pak projektováním ideálních měst budoucnosti zabýval např. F. L. Wright. Představu
nového města si spojovali s příchodem nové společnosti, nové doby.
„V průběhu 30. let vybudovali Nikolaus Pevsner, Emil Kaufmann a Sigfried Giedion
historické základy moderního hnutí tím, že zkonstruovali genealogie potvrzující názor, že toto
hnutí je radikální, nicméně zdůvodněnou revolucí, odpovídající vzestupnému vývoji dějin.
Přes některé odlišnosti tyto genealogie umožnily chápat moderní architekturu jako zlom
v celkovém historickém vývoji.“17 Důležité na tomto citátu je singulár u slov moderní hnutí (a
implicitně moderní architektury). Existuje sice škola Bauhaus, hnutí De Stijl,
konstruktivistická škola v Rusku a velké množství dalších hnutí, škol a též mnoho
samostatných architektů a především mezinárodní sdružení architektů CIAM, konstruuje se
nicméně představa, že vývoj architektury je nejen lineární, ale navíc směřující k jediné
možné, moderní podobě. Každý z autorů první generace historiků a teoretiků architektury
(píšících ve 30. a 40. letech 20. století) sice uvádí jiné projekty, osoby, myšlenky, využívá jiné
formální postupy, rozdílné interpretace a popisy a konstruuje odlišné genealogie moderny,
všichni se však zabývají ospravedlňováním a konstruováním moderní architektury a
moderního hnutí, které tuto architekturu vytvořilo.18 Spojovalo je také chápání toho, že
moderní hnutí je pro budoucnost, že má vytvořit nová města a architekturu, jež společně
naplní potřeby lidí.
Po 2. sv. válce se situace proměnila, generace historiků a teoretiků již chápala moderní
architekturu jako daný fakt, který musí být jen potvrzován a šířen. Až následující generace
přicházela postupně s kritikou zavedených postupů a přístupů. „V 50. letech také postupně
vzrůstala nejistota v oceňování projektů moderní architektury. Historici nové generace,
reflektující krizi zavedených hodnot, zpochybnili genealogie a způsoby interpretace navržené
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předchozími generacemi historiků.“19 Práce, jež následovaly, demystifikovaly historické
interpretace moderního hnutí, přinesly nové pojmy, směry, a tím proměnily celé chápání
moderní podoby architektury. Do dějin architektury se tak postupně začali dostávat významní
architekti, kteří se například pro neshody s vlivnými členy CIAMu nedostali do prvních dějin
architektury, a tak vlastně po dlouhou dobu pro dějiny architektury neexistovali, nebo byl
jejich význam naprosto nedoceněn. Postupně se také z různých prací vyjevila skutečnost, že i
samotných modernit a moderních architektur existovalo více.
Knihu velice slavného architekta Rema Koolhaase Třeštící New York20, ač nepatří do
dlouhé linie kritických prací moderního hnutí a jeho architektury, lze chápat též jako objevení
odlišné podoby moderní architektury a urbanismu, objevení jiné moderny. Moderny, která
byla po dlouhou dobu buď opomíjená, nebo sloužila jen jako špatný příklad. Povětšinou však
nebyla vůbec známa. Touto jinou modernou a jejím srovnáváním s onou „tradiční“ podobou
moderny se bude zabývat následující kapitola.

DRUHÁ KAPITOLA – KONEČNÉ STÁDIUM ZÁPADNÍHO
URBANISMU
Moderní doba přišla s velmi vyhraněnými názory na to, jak by města měla vypadat,
fungovat, co by měla splňovat, aby se v nich, podle názorů jejich tvůrců, žilo dobře a zdravě.
New York z knihy Rema Koolhaase představuje jednu z alternativních podob moderního
města. Jakožto podobu moderní, sice neznámou, ale o to více však, na rozdíl od plánů a snů
evropských avantgardních architektů, reálnou, uskutečněnou.
Ač se kniha zabývá jedině New Yorkem, její dosah je širší a obecnější. Zkoumá důsledky
růstu hustoty populace, pronikání nových technologií do života města a obecně pak vztah
architektury a kultury.
Koolhaasova kniha Třeštící New York má podtitul Retroaktivní manifest pro Manhattan.
„Vyslovil v ní obdiv k americkým projektantům slavných meziválečných mrakodrapů, kteří
bez avantgardistických dogmat uskutečnili sny tehdejší avantgardy o moderním velkoměstě
dvacátého století. Koolhaasův kritický pohled na avantgardistickou ideologii však
neznamenal, že by holandský architekt házel odkaz avantgardy přes palubu a připojoval se tak
k dobové postmodernistické kampani.“21 Naopak, Koolhaas se o dědictví ruského
konstruktivismu a obecně evropské avantgardy živě zajímá, hlásí se k ní.22 V knize samotné
pak lze snadno vystopovat i zájem o Le Corbusiera a jeho plány pro města budoucnosti.
Právě New York na jedné straně a Le Corbusierovy projekty pro Soudobé město a Zářící
město23 na straně druhé představují dvě radikálně odlišná chápání ideálního města 20. století.
Zatímco druhý přístup vyprodukoval velké množství teoretických prací a všelijakých
projektů, první neměl až do roku 1978, kdy vyšla kniha Třeštící New York, žádnou
teoretickou základnu. Tou dobou však již manhattanismus jako vzor stavění města nebyl
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„mezi živými“. Druhé pojetí se mohlo opřít o celou řadu děl. Mezi nejdůležitější se řadí Le
Corbusierova kniha Vers une Architecture, jež česky vyšla pod názvem Za novou
architekturu.24 Nejde zde však samozřejmě jen o tyto dvě knihy, ale o to, čeho jsou shrnutím,
manifestem. Jde o dva jiné pohledy na svět, přestože se v průběhu času navzájem ovlivňovaly,
a mají tak mnoho společného. Mezi knihou Třeštící New York (1978) a Vers une architecture
(1923) leží mezera 55 let. Inspirace však přesto nešla jen jedním směrem od Le Corbusiera ke
Koolhaasovi. Le Corbusier navštívil Ameriku několikrát.25 Již na své první cestě do USA
v roce 1935 navštívil i New York. Světová metropole první poloviny 20. století na něj velice
zapůsobila a odrazila se v jeho dílech i myšlení. Tímto odrazem (jakož i jeho reálným
vzorem) se pak zpětně zabývá Koolhaas i ve své knize. Inspirace a ovlivnění je tak vícesměrné.
První a nejdůležitější rozdíl spočívá v naprosto odlišném pochopení města a toho, jak má
vznikat. Na jedné straně město žijící a rostoucí svobodně a spontánně, přestože v rámci
předem daných hranic, na straně druhé dopředu dané, kompletně vyprojektované, ukončené
město, vytvořené jediným plánem architekta. Co se za tímto srovnáním skrývá?
Ostrov Manhattan, jádro budoucího New Yorku, objevil roku 1609 Henry Hudson.
Město se zde začalo rozvíjet od první poloviny 17. století. Rozvoj byl rychlý, až bouřlivý.
Situace New Yorku byla dána jeho polohou, ostrovem Manhattan, jehož prostorové limity
nutily řešit situaci jiným, radikálním způsobem. Roku 1811 navrhla komise26 slavnou
manhattanskou mřížku.27 Tímto jednoduchým tahem vytvořili vzor, který ve městě funguje
dodnes: pravidelná síť, město o 13 x 156 blocích, které vylučuje jakékoliv topografické
nahodilosti a definitivně určuje rozložení celého města. „Mřížka je především konceptuální
úvaha. Navzdory její zjevné neutralitě z ní vyplývá intelektuální program pro tento ostrov: ve
své lhostejnosti k topografii, k tomu, co existuje, si nárokuje nadřazenost duchovní konstrukce
nad realitou. Zakreslení jejích ulic a bloků hlásá, že její skutečná ambice spočívá v podřízení,
ne-li vymazání přírody.“28 Město zde znamená přivlastnění si území, jeho zábor a rozčlenění
pro užití člověkem. K tomuto účelu je území rozděleno na jednotlivé bloky. Toto pojetí mělo
v pozdější době i mnoho kritiků.29 „Ve skutečnosti je to nejodvážnější akt predikce v západní
civilizaci: půda, kterou rozděluje, je neobydlená; obyvatelstvo, které popisuje, je domněnkou;
stavby, které rozmisťuje, jsou přeludy; aktivity, které rámuje, neexistují.“30 Město je sice
dopředu rozkresleno, ulice, avenue31 a jimi vymezené bloky jsou však prázdné, čekají teprve
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na svobodné, soukromé investory, kteří je naplní budovami a činnostmi. Takové rozdělení
veškerého dostupného území na pravidelné, stejně velké bloky mělo celou řadu výhod.
Mřížka je předem daná, zabraňuje libovůli, limituje - žádný stavebník nemohl mít více než
jeden blok najednou. Mřížka přináší také prvek demokratičnosti a rovnosti - všechny bloky
jsou stejně velké, mají stejný tvar, neposkytují „lepší místo“, nikde není „střed města“.
„Dvourozměrná kázeň Mřížky vytváří rovněž netušenou svobodu pro anarchii v třetím
rozměru,“32 říká Koolhaas, a naráží tak na další aspekt potřeby vyšší hustoty – geografické
ohraničení ostrova, vysoké ceny pozemků a dříve nezažitá hustota vyúsťují v růst do výšky –
vznik mrakodrapu.
Populace města dále rostla, a to stále větší rychlostí. „A protože Manhattan je konečný a
počet jeho bloků jednou provždy daný, město nemůže dále růst žádným konvenčním
způsobem.“33 Vše, co se zde odehrává, všichni, kdo zde žijí a pracují, se nacházejí v rámci
mřížky. Všechny činnosti a formy lidského bydlení si konkurují v rámci daného prostoru a
také v průběhu času. Město je tak mozaikou konečných epizod. Po celou dobu svého trvání
však tato situace ukazuje, že vysoká hustota populace i zastavění města je jen a jen pozitivní.
Tento pozitivní přístup nazývá Koolhaas teorií manhattanismu. „Manhattanismus je jediná
urbanistická ideologie, která se už svou koncepcí napájela z lesku a bídy metropolitní situace
– hyperhustoty -, aniž by kdy ztratila víru, že tato situace tvoří základ žádoucí moderní
kultury. Manhattanská architektura je paradigmatickým příkladem, jak využít zahuštění.“34
Vzniká tzv. kultura zahušťování.35
Shrneme-li doposud řečené, máme zde prototyp velkoměsta, omezeného sice přírodními
podmínkami, které se však snaží svým růstem a životem co nejvíce od přírodních daností
odloučit. Předem daná konkrétní omezení regulují růst, kterému je však v rámci těchto regulí
ponechán naprosto volný průběh. Takovéto město ponechané samo sobě však roste a
prosperuje jen za příznivých okolností, přirozeně, z potřeby jeho samého i okolí. Takový
úspěch vyžaduje a zároveň vytváří určitý životní styl, Koolhaas ho nazývá kultura
zahušťování.
New York, který se zde snažíme prezentovat jako alternativní podobu městské
modernity, představuje modernitu, jež se kontinuálně, přirozeně vyvinula z dané situace.
Evropská představa moderního města.
Zcela jiná byla představa v Evropě. Odlišná je již představa toho, jak by mělo město
vznikat. I představy jeho vzhledu, fungování a rozložení jsou radikálně odlišné. Nejznámější,
nejprůkaznější, ale jistě i nejpromyšlenější jsou plány Le Corbusiera.
Evropská situace se od té americké radikálně lišila. Zdejší, po staletí rostoucí a pomalu se
proměňující města se avantgardním architektům nezdála vůbec moderní. Toužili proto po
radikální proměně. Chtěli kontinuitu přetrhnout, začít znovu, nikoliv pokračovat v daném
směru. Přáli si vytvořit města podle svých ideálů.
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Bezprostřední záminkou pro vytvoření prvního a nejdůležitějšího urbanistického plánu
Le Corbusiera Soudobého města pro tři miliony obyvatel byl Podzimní salon v Paříži roku
1922. Skutečným důvodem byl jeho velký zájem o proměnu světa, o vytvoření města, jež by
odpovídalo věku strojů, v nějž tehdy bezvýhradně věřil. Jak tedy mělo toto nové město
vzniknout? Jak mělo vypadat?
Aby se vyřešily všechny problémy, musí být všechno naplánováno. Celé město vznikne
podle jediného projektu. Jde o „absolutně naplánované město“. V projektu nejde o žádné
konkrétní místo, ani město určené k přestavbě. Le Corbusier pracuje s neurčeným ideálním
místem, abstraktním prostorem, v jehož rámci touží ukázat vzorové moderní město. Pokouší
se promyslet vše od celkového rozvržení až po nejmenší detail. Le Corbusier chce stavět
město průmyslové epochy, město vyjadřující novou dobu, věk strojů, tomu má být vše
podřízeno. Racionální řízení, projektování, racionalizace dopravy, distribuce zdrojů, vše pro
hladké fungování a úspěch. Dálnice, dělící obdélníkové město do čtyř stejných částí, vyjadřují
důležitost racionálního uvažování, spojení a účelnosti. „Město stvořené k rychlosti je stvořeno
k úspěchu.“36
První problém vzniká již s pozemky pro takové město. Na rozdíl od New Yorku, který se
rozvíjí a rozšiřuje postupně, a tudíž se v rámci dopředu dané mřížky zastavují a
upotřebovávají jednotlivé části podle potřeby, kdy na ně přijde řada, Le Corbusierova města
moderní doby mají vznikat na zelené louce. To proto, aby nic starého, nic neúčelného
nepřekáželo, nebrzdilo, nerušilo. Proto i v návrhu přestavby centra Paříže plánuje Le
Corbusier zbourat naprosto vše, vytvořit umělé prostředí (tabula rasa), na němž teprve může
vzniknout skutečně moderní město. Aby mohl vůbec vážně uvažovat o výstavbě svého města,
je Le Corbusier nucen uvažovat o vyvlastňování pozemků, o zrušení nedotknutelnosti
pozemkového vlastnictví, o změně přístupu k majetkům a především nemovitostem, například
zamezením pozemkových spekulací. Celý pozemek musí být připravený najednou, neboť
jednotlivé části jedna bez druhé nemůže přežít. To je dané naprostým rozvržením města.
Dopředu je přesně určeno, kde bude každá funkce, každá služba umístěna, a dokud tato část
není postavena, nemůže být daná funkce zprovozněna. Tak je určeno, že obchodní centrum se
nalézá ve středu města, a dokud tento střed není postaven, nefungují ve městě žádné obchody.
Město je tedy třeba vytvořit téměř naráz. V opačném případě hrozí problémy, s nimiž se
museli potýkat obyvatelé mnohých panelových sídlišť v celé východní Evropě, že totiž byly
postaveny obytné domy, nikoli již však další infrastruktura. Le Corbusierovo město fungovalo
buď jako celek, nebo nefungovalo. Nic podobného pochopitelně u běžně vznikajících měst
nenastává.
Druhý zcela klíčový problém je financování. Americká podoba moderních měst spoléhá
zcela na soukromý kapitál a investice; jednotliví stavebníci zabírají postupně blok po bloku,
pozemek po pozemku a zastavují ho svými investičními záměry, vzniká tak hustá promíšená
směs různých funkcí a služeb. Celek se ale buduje postupně, jakkoli v realitě rychle a
překotně. Naproti tomu například Zářící město má vzniknout jako jediný investiční projekt,
jednalo by se v podstatě o jedinou gigantickou zakázku. Úkol, jehož se má zhostit vláda,
velkoprůmyslníci (tedy v zásadě „soukromníci“) nebo v krajním případě radnice nějakého
města. To také vysvětluje Le Corbusierovu neustálou snahu přesvědčit velkoprůmysl, o němž
v době plánování Soudobého města neustále mluví a píše, o nezbytnosti takových investic.
Americká podoba je, jako každé město od těch prvotních až do dnešní doby, životná
v jakékoliv fázi, jakémkoliv okamžiku své proměnlivé existence, Le Corbusierovo město
funguje a vůbec dává smysl jen jako hotový celek.
Město je obdélné, rozkládá se nejlépe na rovinném území, kde lze minimalizovat
nežádoucí vlivy. „Město, jehož půdorys byl podobný orientálnímu koberci, zaujímalo zhruba
36

Le Corbusier. Soudobé město (1929). [autor knihy] Karel Maier. Urbanistická čítanka. Praha : ČVUT.
str. 15 a následující.

čtyřikrát větší plochu než Manhattan. Sestávalo z obytných bloků o 10 až 12 patrech a dvaceti
čtyř šedesátipatrových kancelářských věží v centru.“37 Celek sestával z gigantických
koncentrických obdélníků, nejvnitřnější obdélník tvořily karteziánské mrakodrapy (viz dále),
druhý obdélník se skládal z ustupujících („zubových“) bloků typu redent a konečně třetí,
vnější obdélník, tvořící optickou hranici města, utvářely obdélníkové uzavřené bloky (tzv.
perimetrální bloky, tvořené z jednotek Immeuble-Villa).38 Jeho podobu lze nejlépe popsat při
pohledu ze vzduchu (tento způsob využívá ostatně často sám jeho autor). Když by se tedy
někdo blížil letadlem či aero-taxíkem k Soudobému městu, spatřil by již z velké dálky široce
se rozkládající horizontální obdélnou zástavbu, pevně semknutou do obdélníkového tvaru,
sestávající z horizontálních bloků bytových domů, uprostřed tohoto seskupení se rozprostírá
velký obdélný prostor s dvaceti čtyřmi mrakodrapy, obklopenými zelení rozlehlého parku, ve
středu věžových domů pak v samém středu města leží hlavní nádraží, na jehož ploché střeše
přistávají aero-taxíky. Celý tento obří obdélník pak obklopují parky a lesy a louky, sloužící
jako rezerva pro případné rozšíření města, a dále potom za ochranným pásem zeleně zahradní
města pro dělníky a průmyslové (tovární) čtvrtě. Celek je velmi jednotný. Je vybudovaný na
základě dvou křížících se os,39 které nabývají podoby dvou dálnic, a dále podél dlouhých
průhledových ulic a cest navzájem se křížících v pravých úhlech. Naprosto všechno je
vystavěno v rozestupech přesných na milimetr, v harmonických proporcích dle proporční
teorie vypracované autorem.40 Důležitá je naprostá horizontalita města, o níž bude ještě řeč
později. Platí to i pro dvacet čtyři kancelářských věží v centru města. Mají totiž půdorys kříže
a jejich nejvýraznější členění je horizontální podél pater. O vizuální stránce města však bude
řeč v samostatné kapitole věnované vzhledu města.
Nyní přejděme k tomu, proč podle Le Corbusiera takové město mělo vůbec vzniknout.
Taková otázka ve vztahu k New Yorku či jakémukoliv jinému městu na světě je pochopitelně
zcela nesmyslná. Města zkrátka kdysi vznikla a lidé v nich žili a žijí; města se mění, rozšiřují,
jsou prostředky i cíli; ale prostě jsou. I pokud má vzniknout město zcela nové, není otázka
„proč“ nijak problematická, důvodem je například kolonizace území, zlatá horečka,
ekonomický rozvoj, přibývání populace nebo ještě mnoho dalších rozličných důvodů. Důvod
pro vznik Soudobého města byl však jiný. Šlo o pokus vytvořit prostředí nového světa, věku
strojů. Nová města pro nového člověka. Byl to důvod natolik nesamozřejmý, že Le Corbusier
cítil neustálou potřebu zdůvodňovat, vysvětlovat, obhajovat a propagovat nutnost nových
měst a vše s nimi spojené.
Samotná potřeba vyjádřit novou dobu však jako vysvětlení nestačí. Již na počátku jsme
řekli, že města vznikají především pro lidi, a to podle jejich potřeb. Když mluví Koolhaas o
New Yorku a o tamní kultuře zahušťování, zajímá se o město především jako o místo
vznikání a zahušťování lidské kultury, co nejdále od přírody. Motivace, o které se zajímá Le
Corbusier, ho téměř ani nenapadají, zajímá se o ně spíše jen okrajově. Podstatné pro Le
Corbusiera je, aby do svého města přinesl „tři podstatné radosti“,41 tedy slunce, vzduch a
zeleň (prostor).42 Nové město tak v zásadě vzniká jako odmítavá reakce na přelidněná města,
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která Le Corbusier poznal. To proto volil pro své plány rozvolněnou zástavbu s domy ve
velkých vzdálenostech od sebe. V knize La Ville Radieuse (1935) Le Corbusier vzpomíná, jak
ho vždy sužovaly „stísněné domy, žádná obloha, ulice jako tmavé hluboké trhliny“.43
Zároveň ale samotný Le Corbusier neskrývá obavy ohledně správnosti řešení.
Uvědomuje si důležitost hustoty obyvatelstva a problémů spojených s rozlehlostí měst, a tím i
s veřejnou i soukromou dopravou; problémy, jež způsobuje dojíždění za prací, uvědomuje si
aglomerační výhody pro ekonomiku a kulturu. Zároveň však hledal možnosti, jak získat pro
všechny zeleň, vzduch a slunce. Řešením byl růst do výšky, vznik věžových domů. Tedy
v zásadě na první pohled stejný výsledek jako v americkém New Yorku, jen k tomu vedly
odlišné cesty, a také příčiny a podoby byly různé. A stejně jako v případě celkového konceptu
města, i zde spočívá další rozdíl v tom, že zatímco americké mrakodrapy vznikly postupným
vývojem technologií a nutnosti (ať již ekonomické, či sociální), Le Corbusierovy mrakodrapy
vznikly jako nový abstraktní výtvor, inspirovaný Amerikou, určený k nucenému osvojení
evropskou populací. Tento paternalistický přístup je pro Le Corbusiera typický. Vyskytuje se
ve všech jeho návrzích měst i jednotlivých stavebních typech a domech. Vždy je zde přítomná
snaha určovat životní styl lidí, kteří budou (muset) užívat jeho výtvory. Tento silný
paternalismus, tolik typický pro všechna avantgardistická architektonická hnutí s jejich
názory, že k jejich modernímu životnímu stylu není rozumné alternativy, není v newyorském
případě ideálního města s jeho pluralitou různých životních stylů přítomen ani v náznacích.

Hustota
Otázku hustoty, tak zásadní pro podobu a fungování velkoměst, probereme poněkud
důkladněji. Ukazuje se na ní důležitý rozdíl mezi moderním městem v představě evropské
avantgardy a americké moderní reality.
Populační hustota města se běžně určuje počtem obyvatel na územní jednotku, nejčastěji
kilometr čtvereční. Hustota je též důležitým ukazatelem městskosti. Města mají obecně
výrazně vyšší hustotu obyvatel na kilometr čtvereční než venkovské nebo příměstské osídlení
ve volné krajině. Je ovšem nezbytné rozlišit hustotu obyvatel a hustotu města, jeho zástavby
či hustotu jeho funkcí. Ukázat to lze i na úryvku z knihy Za novou architekturu.
„Vzhledem k hranici možné hustoty obyvatelstva v městské aglomeraci je třeba
zavrhnout taková řešení měst jako v Paříži, kde se hromadí napěchované budovy s úzkými
ulicemi plnými hluku, benzínového zápachu a prachu a kde se otevírají okna naplno do těchto
nečistot.
Vyjdeme-li od velké konstrukční události, amerického mrakodrapu, bude pak možnost
dosáhnout téže hustoty obyvatelstva, bude-li koncentrováno do několika výjimečných bodů,
na nichž budou stát obrovské stavby o šedesáti poschodích.“44
Le Corbusier ve své slavné knize plánuje zachovat hustotu obyvatel, ale plánuje rozrušit
hustotu města, městské zástavby, tedy ulic a domů.45 Město je však městem nejen množstvím
lidí, ale též svým urbánním charakterem, tedy i hustotou zástavby. Čím vyšší je hustota
zástavby (bez ohledu na skutečný počet lidí, kteří v oblasti žijí), tím obecně silněji působí
výraz městskosti. Tradiční města mají velmi vysokou hustotu zástavby, otevřený prostor,
který zbýval na ulice, náměstí a parky (dříve snad zahrady), tvoří jen malé procento celkové
plochy města. Tento způsob skrýval četné výhody, měl však i nevýhody. Mezi nejdůležitější
43
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Le Corbusier tím anticipuje to, co známe z prostředí panelových sídlišť, relativně vysokou hustotu
populace, bydlící ve vysokých domech, v prostředí, které je v ideálním případě parkem, většinou však
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Tato práce se však na sídliště nechce zaměřovat.

negativa patřily důvody hygienické, v modernější době pak problémy spojené s dopravou,
především automobilovou (Le Corbusier tvrdí, že automobil zabil velkoměsta). Hustota
osídlení, ale též zastavění přinášely současně také mnohé výhody, především na straně
kulturní a společenské, ale též ekonomické a třeba i obranné. Lidé měli k sobě blíže, a to
vedlo k nutné interakci. V těchto podmínkách vznikla naše kultura. Zahuštěným a
přelidněným městům vděčíme za naši kulturu, umění, hudbu, literaturu, ale například též za
politiku a zákonodárství, které pomáhalo život v ohraničených podmínkách regulovat. Nejde
pochopitelně jen o pouhou hustotu domů. Samy budovy jakkoliv k sobě nahuštěné nezmohou
pro kulturu nic. Každá budova však v sobě skrývá nějaký program, nějakou náplň, a protože
pozemků ve městech nebylo nikdy dost, většinou v sobě ukrývaly činností hned několik. Za
příklad může posloužit typický středověký dům. Přízemí sloužilo obchodu nebo řemeslu,
zadní trakt domu potom většinou sloužil jako skladiště, v patrech nad přízemím se bydlelo až
po podkroví. Využívala se každá plocha, každičký kout. Větší budovy pochopitelně skýtaly
širší a bohatší program. Mohli bychom zde nyní dlouze popisovat, kolik všech možných
funkcí se nalézalo v klášteře, středověkém hradě, velkém paláci či univerzitní budově. To
však nyní není důležité, vrátíme se k tomuto tématu ještě konkrétněji, až budeme rozebírat
jednotlivé bloky a stavební architektonické druhy v našich dvou příkladových moderních
městech.
Le Corbusier si důležitost vysoké hustoty obyvatel uvědomoval a ve všech svých
projektech s ní vědomě pracoval. Výhody, a dokonce nutnost husté zástavby si buď
neuvědomoval, nebo uvědomit nechtěl. Její nevýhody pro něho byly příliš zřejmé a touha
přerušit „živoření“ ve stávajících městech příliš silná, než aby plánoval něco jiného.
Pro Koolhaase naopak nejsou „tři podstatné radosti“ příliš důležité. Uvědomuje si
pochopitelně důležitost vzduchu pro lidský život a potřeby slunce a zeleně pro lidské zdraví,
jeho zájem však leží jinde. Tyto potřeby lze uspokojovat i alternativně. Jako příklad mu slouží
Coney Island, kam metropolitní davy unikají ve dnech volna do přírody. To, že i ta je tam
postupně, ale velmi rychle nahrazena přírodou umělou, „kulturní“, to je jiná otázka. Tato
skutečnost svědčí nejen o důležitosti těchto fenoménů pro člověka, ale především o tom, že
kultura je pro něho důležitější. Na metropoli New Yorku zajímá Koolhaase především umělé
prostředí, které si tam lidé zbudovali. Protože New York byl od samého počátku velmi lidnaté
město a obyvatel stále přibývalo, protože ostrov byl omezený a neumožňoval rozšíření,
protože předem daná mřížka určovala velikost pozemků, bylo jediné řešení stavět do výšky
(proto mrakodrap), ovšem při zachování velké hustoty zastavění (dané mřížkou a bloky, které
jí byly vymezeny). Na jiném místě by to snad bylo neúnosné, ale Manhattan je ostrov, a tudíž
ze všech stran obklopen řekou (a mořským zálivem), a proto tam přítomnost přírodních
podmínek včetně vzduchu, slunce a prostoru byla vždy dostupná každému. Stačilo dojít
k nejbližšímu pobřeží.46
S hustotou obyvatel a hustým zastavěním se zde pojí aglomerační výhody, tedy výhody
dané blízkostí všeho, co může město, a nejen samo město, ale koncentrovaná rozmanitost
v něm nabídnout. Nejde tedy jen o to, že mnoho lidí uživí mnoho obchodů. Hustota,
dosahující astronomických výšek, má vliv kromě nabídky služeb, obchodů, příležitostí k
podnikání a mnoha dalších možností především na způsob soužití, na kulturu ve městě. New
York se také skutečně stává hlavním městem Ameriky v oblasti finančnictví, obchodu,
dopravy, výroby, umění, filmařství, vzdělání, hudby a spousty dalších oborů.47 Nelze
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samozřejmě tvrdit, že by tento úspěch způsobil jen koncentrovaný charakter městskosti, ten
vytvářel spíše velmi příhodné podmínky, které úspěch New Yorku způsobily.

Podoby hustoty. Zahuštění a rozvolnění
Nyní několik slov k tomu, jak hustota, v knize Třeštící New York se dokonce nazývá
hyperhustota, vypadala. Poté bude následovat srovnání této podoby s představou Le
Corbusiera.
O mřížce již byla řeč, nevymysleli ji pochopitelně v New Yorku, jako urbanistický
koncept ji lze nalézt již v řecké a římské architektuře, nejstarší použití šachovnicového
půdorysu najdeme dokonce již v architektuře Egypta a též ve městě Mohendžo-daro
v dnešním Pákistánu (harappská kultura, 3. – 2. tis. před Kr.). Pro vývoj měst západního světa
bylo ale nepochybně nejdůležitější použití mřížového půdorysu u měst v antice. Během 5.
století před Kr. vyvinul takový systém řecký stavitel Hippodamus z Mílétu, zakládal se na
pravidelném uspořádání ulic a náměstí a tomuto šachovnicovému půdorysu se přizpůsobovaly
i obytné a veřejné budovy. Asi nejznámějším příkladem je město Priené, které se po roce 350
před Kristem přestavovalo v přísně hippodamickém systému. Protože však město leží
v relativně příkrém svahu, musely být výškové rozdíly překonávány řadou schodišť, které se
pravoúhle křížily s pravidelnými ulicemi. Představuje tak klasický příklad násilného vkládání
řádu, který neodpovídá podmínkám lokality.48 Mřížový půdorys využívali i Římané nejen ve
svých městech, ale i vojenských táborech. Setkat se s ním lze i ve středověkých zakládaných
městech. Jedná se tedy o osvědčený způsob rozčlenění území za účelem městského zastavění.
V případě New Yorku se nám dokonce dochovalo zdůvodnění, v němž se vysvětlují důvody
pro přijetí rastrového půdorysu, jež Koolhaas nenazve jinak než Manhattanská mřížka:
„Jednou z prvních věcí, která upoutala jejich pozornost, byla forma a způsob, jimiž se
měl provádět obchod; to znamená, zda by se měli omezit na přímé ulice, nebo zda by měli
přijmout některá z těchto údajných vylepšení, prostřednictvím kruhů, oválů a hvězd, která
jistě ozdobí plán, ať už budou jejich účinky, pokud jde o pohodlí a užitečnost, jakékoli. Při
úvaze o této věci nemohli nevzít v úvahu, že město se skládá v zásadě z příbytků lidí a že
pravoúhlé domy umístěné vedle sebe jsou pro stavbu nejlacinější a pro život nejpohodlnější.
Dopad těchto jasných a prostých úvah rozhodl…“
A zdůvodnění pokračuje… „Mnohé může překvapit, že bylo ponecháno tak málo, a ještě
k tomu malých volných ploch pro blahodárný čerstvý vzduch, a tím i péči o zdraví. Jistě,
kdyby město New York mělo stát na břehu nějaké malé řeky, jako je Seina nebo Temže, mohl
by být velký počet rozsáhlých prostor nutností; ale velké paže moře, které objímají ostrov
Manhattan, činí jeho situaci vzhledem ke zdraví a zábavě a vzhledem k potřebám a obchodu
zvláště šťastnou; když je pak ze stejných příčin cena půdy tak neobvykle vysoká, zdá se
správné připustit, aby ekonomické principy měly větší vliv, než by odpovídalo – za okolností
jiného druhu – diktátu obezřetnosti a smyslu pro povinnost…“49 O různých vlastnostech a
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výhodách tohoto uspořádání jsme již psali výše. Nyní podrobněji k tomu, jak podle
Koolhaase, jeho (znovu)objevitele, vypadalo.
Po rozčlenění plochy Manhattanu mřížkou na jednotlivé bloky nastal čas pro soukromé
investory, aby naplnili daná místa. Pozemkové spekulace i rostoucí populace vedly ke snaze
co nejlépe zastavět pozemky a využít omezený prostor - maximalizovat zisk z minimálního
prostoru. Tomuto ekonomickému imperativu se výstavba přizpůsobovala různými prostředky.
V ideálním případě se zastavoval celý blok jedinou budovou. Nebyl to však prostředek jediný,
postupně se na tyto metody „přizpůsobení“ podíváme, aby vynikla odlišnost s přístupem Le
Corbusiera.

První případ: New York
Prvním prostředkem může být samotný prostorový tvar, forma budov. Koolhaas ve své
knize zevrubně ukazuje, že koule je prostorové těleso, které má ze všech geometrických těles
největší objem v poměru k povrchu. Převedeno na budovy to symbolicky znamená, že budova
„koule“ poskytne největší vnitřní prostor pro využití s nejmenším možným povrchem,
utilitárně řečeno největší podlahovou plochu (za předpokladu, že vnitřní prostor koule bude
rozčleněn patry v příslušných, vhodných rozestupech). Příklad, který v knize nabízí, je
skutečná koule, jež měla vzniknout na mohutných betonových a ocelových základech, jakési
nožičce, která celou kouli zvedala nad terén a dávala jí tak již vzhled zárodečného
mrakodrapu. Plocha, kterou koule nabízela, by mohla reprodukovat pozemek, na němž stála,
5000 krát. Konvenční dům by tedy teoreticky musel mít 5000 pater, aby nabídl odpovídající
rozsah podlažní plochy vzhledem k zastavěnému pozemku.
Druhou symbolickou stavbou, stojící na počátku typické newyorské architektury, je
rozhledna, která, jak opět trefně poznamenává Koolhaas, má maximální schopnost přitahovat
pozornost při minimálním zabrání území, tedy na minimu pozemku maximum efektu.
Koolhaas nazývá takovou stavbu jehlou. Jehla je štíhlá a dlouhá a zapichuje se do pozemku,
z něhož poté ční k nebi.
Zkřížením jehly a koule vzniká newyorský mrakodrap. Koule a jehla tvoří základ
místního formálního architektonického jazyka.50 Koule se často snaží stát jehlou a jehla koulí,
jde zde však stále o maximální zastavění pozemku, o získání maximálního možného
podlažního prostoru z minimálního místa, jde o co největší tzv. multiplikaci pozemku
(Koolhaasův pojem). Maximum místa (zisku) na minimu místa (náklady). Obrazné
vyjadřování o „kouli a jehle“ dokládá nejen specifický jazyk, kterým se Koolhaas vyjadřuje a
v němž je někdy potřeba hledat, co chtěl autor vlastně říci, ale ukazuje ještě k jedné věci:
rozpojení mezi tím, co manhattanská architektura, její tvůrci i stavebníci vědomě, oficiálně
deklarovali, vykazovali, a mezi symbolickou realitou, kterou mimoděk vytvářeli. Tato
nespojitost mezi proklamovanými a reálnými cíli je charakteristickou součástí nevědomého
manhattanismu. Proklamované ekonomické zájmy měly jako nevědomý, ale nikoli
neskutečný cíl kulturu zahušťování, a dále měly řešit situaci přelidněného města, ale zároveň
z ní těžit, a dokonce ji dál stupňovat. Všem těmto zájmům mrakodrap sloužil.

Druhý případ: Le Corbusier
Východisko Le Corbusiera bylo jiné. Město vzniká celkovým plánem. Hustota nevzniká
samovolně, je naplánována, dokonce je předem určena její hodnota! Také rozdíl
proklamovaných a skrytých reálných cílů lze zde stěží nalézt. Způsob zvládnutí hustoty je
dopředu daný, promyšlený, neskrývá tedy žádné možnosti lidské kreativitě a přizpůsobení.
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Na tomto místě je třeba pouze poznamenat, že k dalším součástem jazyka architektury manhattanismu se
vrátíme později v jiné části práce.

Město je dané a hotové. Soukromá iniciativa na úrovni města nemá téměř žádný prostor. O
paternalismu přítomném v plánech Soudobého města i Zářícího města jsme se již zmínili.
Jako první přikročí tvůrce k rozdělení celkové plochy potenciálního města. Le Corbusier,
jak již bylo řečeno, navštívil USA i samotný New York, znal tudíž velmi dobře americký
způsob parcelace a výstavby. Dokonce ho obdivoval, což sám na několika místech dokládá ve
svých knihách. Na mnoha obrázcích i v mnoha myšlenkách v textech dokládá, že byl
s problematikou blokové zástavby dobře obeznámen a vědomě se k ní přihlašoval. Potvrzuje
to též, mimo jiné, jeho vědomý zájem o hustotu města.
Nyní již k městu konkrétně. Celkový obdélný tvar je rozčleněn dvěma dálnicemi do tvaru
kříže, tyto dvě cesty tvoří osy města. Doplňkově k těmto dvěma osám vkládá čtvercové bloky,
vymezené silnicemi. Jakkoliv Le Corbusier znal a obdivoval rastrový systém amerických
měst, nehodlal ho napodobovat co do velikosti bloků. Americké rozvržení vzniklo na samém
počátku 19. století, tedy v době převažující pěší a koňské dopravy, tomu musela být mřížka
přizpůsobena. Mřížka, to je frázování pro člověka. Le Corbusier chtěl ale něco zcela jiného,
chtěl vyjádřit novou dobu, věk strojů, jak ho v tu dobu nazývá. A počítá tudíž s městem pro
auta. Automobil zahltil, dokonce podle Le Corbusiera zabil velkoměsta. Může je však opět
pomoci vytvořit, a o to se právě ve svých plánech Le Corbusier snaží. A tak zatímco v New
Yorku se musí automobilismus přizpůsobit stávajícímu městu,51 přizpůsobuje Le Corbusier
své město automobilům. Soudobé město, to je frázování rychle jedoucího vozu. To kvůli
autům volí přímé dálnice, široké silnice a pomocné obslužné cesty. Protože je navíc
přesvědčen, že zácpy a dopravní problémy způsobují především křižovatky, navrhuje omezit
co nejvíce počet křižovatek a volí z tohoto důvodu bloky o velikosti 400 x 400 metrů.52
Alternativně potom v části města 400 x 200 metrů. Tento rozměr je podle jeho tehdejších
názorů ideální pro plynulou, a hlavně rychlou dopravu, a navíc poskytne dostatek prostoru pro
zástavbu obytných bloků (domů) a výškových budov, umístěných v zeleni v rámci vymezení
silnicemi. Těmito rozměry se mu může podařit dostat do svého města slunce, zeleň, vzduch.
V bloku se nachází volně stojící domy a všude kolem parky. Důsledkem velikosti bloku však
je obtížnost, či lépe řečeno téměř nemožnost pěšího pohybu ve městě. Pochopitelně, město
nebylo pro pěšího vůbec koncipováno, počítá se jen s automobily, metrem, vlaky a dopravou
ve vzduchu.
Charakteristický je přístup k veřejné hromadné dopravě. U Le Corbusiera je preferována
individuální doprava auty, avšak i s dopravou veřejnou se počítá. Skládá se však výhradně
z metra, vlaků a v jeho plánech též s aerotaxi. Aerotaxi, jako spíše vysněnou dopravu
budoucnosti, ponecháme v této práci stranou, jen budoucnost ukáže, jestli se někdy stane
realitou, či bude trvale patřit ke snové výbavě modernistických urbanistů.53 Zaměříme se
naopak na metro, tento prostředek nejsamozřejmější, a jeho „protiklad“, povrchovou tramvaj.
Le Corbusier se na několika místech velice ostře vyjádřil proti tramvajím, je pro něj něčím, co
v moderním městě nemá právo na existenci!54 Jediná přípustná hromadná doprava po městě je
metro (vzdušnou záměrně vypouštíme).
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Určité náznaky přizpůsobení města husté a neustále dále houstnoucí dopravě zůstávají na úrovni celku
města (mřížky a bloků) nerealizovány. Do této skupiny návrhů patří například navržené vyzvednutí chodníků do
úrovně prvního patra a vyhrazení, potenciálně již bývalých, chodníků dalším dvěma pruhům pro auta.
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Pro srovnání, velikost typického bloku mřížky v New Yorku je 272 x 60 metrů. Ne všechny bloky jsou
však stejně velké. Hned na počátku knihy upozorňuje Rem Koolhaas, že píše o „ideálním“ New Yorku, kterému
se ten skutečný jen blížil. To samé lze říci o mřížce. Například stará cesta Broadway se mřížkou proplétá
nepravidelně a na několika místech bloky protíná a dělí je do nepravidelného tvaru trojúhelníka či lichoběžníka.
Lze však s jistotou říci, že velikost bloku v mřížce byla jednoznačně volena s ohledem na pěší chůzi.
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O tom, že tyto „sny“ patří k urbanistickému přemýšlení o městě až do dnešních dnů, svědčí například
kniha vydaná světově proslulým architektonickým ateliérem MVRDV z Nizozemí: Sky car city.
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Le tramway, lui, n´a plus droit de cité au coeur de la ville moderne. Tramvaj nemá právo na existenci
v srdci moderního města.

Jaké důsledky se však v této preferenci dají nalézt? Metro jezdí pod zemí, a tudíž
s městem není, na rozdíl od tramvaje, v bezprostřední interakci. Metro má mnohem řidší
zastávky nežli tramvaj. Metro překonává (alespoň hypoteticky) větší vzdálenosti, a to větší
rychlostí. Přepraví větší množství cestujících najednou. V souvislosti s výkladem rozměru
bloků Soudobého města a veřejné dopravy jsou důležité především první dva zmíněné
faktory. Metro leží pod zemí a má relativně vzdálené stanice, to koreluje s rastrem 400 metrů
Soudobého města. Nemusí se zde tak adaptovat povrchovému frázování ulic pro pěší. Přesně
to ale dělají tramvaje. Tramvaje zastavují v mnohem menších vzdálenostech a přizpůsobují se
tak rytmu ulice, v níž doplňují pěší dopravu. Tramvaje navíc mají, jak známo, okénka, z nichž
je něco vidět. Obecně řečeno je vidět město, konkrétně parter města – výlohy, obchody, další
lidi na chodnících, auta, události. Lidé v tramvaji jsou tak v přímé, vizuální interakci
s okolím. Nic takového v metru nenastává. V obrovských stejných blocích, plánovaných Le
Corbusierem, se s živým rušným parterem města nepočítalo. Takový parter může žít jen tam,
kde chodí a pobývá mnoho lidí, nebo množství lidí projíždí v relativně pomalé tramvaji a
může často vystoupit a opět nastoupit. Na druhou stranu však Soudobé Le Corbusierovo
město počítá s metrem, tedy prostředkem, do něhož člověk nastoupí, odveze se tam, kam
potřebuje, a tam prostorově transponován opět vystoupí, do jiné povrchové reality. Město
mezi těmito dvěma body neexistuje. Tramvaj je tak výrazně více městotvorná nežli metro.
Tyto důsledky pro Le Corbusiera snad neznámé nutně plynou z rastru, který nedbá na
chodce. Le Corbusier samozřejmě s pěším pohybem po městě počítal, avšak jen za účelem
sportu a rekreace, a to jen v rámci parků, pod modrou oblohou. S pohybem městským, řečeno
lidově s „pochůzkami po městě“ plánoval rázně skoncovat. Lidské rozměry ulic a bloků jsou
tak nejen nemožné kvůli rozměrům a množství automobilů, ale i zbytečné. Výsledkem je
město pro automobilisty.
Důležité však nejsou jen absolutní vzdálenosti ve městě či jednotky bloku 400 metrů, jde
také o frekvenci domů (a vůbec čehokoliv) v ulicích. Tyto frekvence u Soudobného města
rozhodně nejsou přizpůsobeny lidskému měřítku. Ačkoliv žádný z Le Corbusierových návrhů
měst nebyl nikdy uskutečněn – s jedinou výjimkou velmi pozdní doby, kdy podle jeho plánů
vzniklo nové hlavní město indických států Pandžáb a Radžastán jménem Čandigarh – s jeho
názory na město, jeho rozložení, uspořádání a také na velikost, tvar a uspořádání bloků podle
jeho vymezení se můžeme setkat na četných místech. Mnoho a mnoho měst, čtvrtí, sídlišť a
městských částí vzniklo inspirováno a ovlivněno jeho plány a myšlenkami. Rozdíl absolutní
velikosti či vzdálenosti a měřítka, či frekvence se tak dají ilustrovat na příkladech z mnoha
reálných měst. Odlišné příklady, o nichž je zde řeč, jsou vtěleny do mnoha konkrétních měst.
Například dvě slavné ulice Ruska: Něvský prospekt v Sankt Petěrburgu a Nový Arbat
v Moskvě. Ačkoliv je Něvský prospekt mnohem delší než ulice Nový Arbat (má 4,5
kilometru oproti 1,5 kilometrům Nového Arbatu), představuje zcela jiný svět, jinou představu
města, svět pěších, nebo relativně pomalu se pohybujících lidí jedoucích. Zde se představuje
svět newyorského zahuštění, metropole, která bude Koolhaasem nazvána moderní. Moskva
nám naopak na Novém Arbatu ukazuje vtělení Zářícího města. Přesto jen několik málo kroků
od Nového Arbatu nalézá chodec zcela jiný svět: Starý Arbat, dnes pěší zóna pro turisty, dříve
rušná třída, která se zcela hlásí k Něvskému prospektu, newyorským ulicím či pařížským
bulvárům.
Téměř pětikilometrový Něvský prospekt je členěn příčnými ulicemi na jednotlivé bloky a
ty zase jednotlivými domy ve frekvenci odpovídající lidským proporcím, tradičním městům.
Člověk se tedy pohybuje ať již pěšky, koňmo nebo v dopravním prostředku prostorem
rozčleněném domy a výlohami obchodů, odpovídajícím pomalejšímu pohybu a jemu
odpovídajícímu vnímání. Ať již využívá aktuálně ulici v celé její délce nebo jen v malé části,
vždy ho obklopuje ulice, dělená v malém měřítku.
Naprosto opačné uvažování vedlo stavitele Nového Arbatu, tuto „pouze“ jeden a půl
kilometru dlouhou třídu lemují z obou stran, avšak ne v celé její délce, výškové budovy

seřazené ve volném prostoru. Směrem od centra města je to po pravé straně pět štíhlých 26
patrových věžových obytných domů a po levé straně potom čtyři výškové kancelářské budovy
půdorysu „V“, také s 26 patry. Všech devět „věžáků“ stojí na dvojpatrové podestě, složené
z obchodů a restaurací, jež lemují parkoviště, a teprve ty pak přiléhají k samotné ulici. Nalézá
se zde tudíž podobná koncepce jako u Le Corbusiera, jen park nahradilo nezbytné parkoviště.
Důležité ale je, a to je i důvod, proč se zde nachází tento příklad, že gigantické „nad-lidské“
měřítko výškových domů člení ulici ve velkém rytmu, který lze dobře vnímat z jedoucího
vozu, ne však pěšky. Pěšího průchozího čeká spíše překonávání nekonečných vzdáleností
mezi jednotlivými metami v podobě věží. Kontinuální dvoupodlažní stylobat sice hostí
mnoho obchodů, restaurací, kaváren a spousty dalších městských funkcí, nicméně pro chodce
nenabízí tato stavba rozčlenění, ani spočinutí. Naopak parter Nového Arbatu je
nepřerušovaný, spíše nehostinný a člověku nenabízí záchytný bod. Nový Arbat je ulice pro
auta a jeho parter tvoří jedno velké parkoviště.
Zajímavá paralela panuje mezi Něvským prospektem, Novým Arbatem a našimi
prošetřovanými moderními městy. Zatímco Něvský prospekt, tvořen bloky, byl založen a
vyměřen Petrem I. a dále ponechán volné výstavbě a naplnění, byl Nový Arbat, obří alej věží,
založen, naplánován a vystavěn jako jediná velká zakázka, navíc ještě s nezakrývanými
mesianistickými ambicemi jako důležitá dopravní artilerie a jakožto multifunkční centrum,
zamýšlené jako centrum městského života. Tři desetiletí po svém dokončení se tento
monotónní zpupný návrh ukázal jako architektonická a sociální katastrofa, nepřátelská vůči
struktuře města. Zatímco Něvský prospekt je světem lidí, svět Nového Arbatu je světem
především pro auta.55
Již jen jako poznámka na okraj musí být řečeno, že zatímco po Něvském prospektu
kromě dnešních aut jezdily kdysi tramvaje a spoluvytvářely tak lidskost a městskost této třídy,
Nový Arbat byl zamýšlen a uskutečněn jako šestiproudá dálnice skrze město obsluhovaná
alternativně pouze metrem. Aby srovnání bylo úplné, je dobré dodat, že i v New Yorku
jezdily tramvaje.
Nyní zpět k podobě bloků v Soudobém městě. Čtvercový prostor tvoří park plný stromů
a cestiček, mezi nimi se nachází v centru věžové domy, mimo centrum potom dva základní
typy budov, ustupující („zubový“) blok a perimetrální blok, složený z jednotek Immeublevilla s vnitřním dvorem. Všechny jednotlivé domy i celé bloky jsou rozmístěny v rámci
geometrické sítě čtvercových bloků. Na rozdíl od všech dosavadních měst a v přímé opozici
k americkému způsobu zastavění bloků do posledního místa, zde nacházíme přesně spočtenou
míru zastavění pozemků, Le Corbusier věnoval argumentaci toho, kolik procent z pozemků se
má nebo smí zastavět, velkou pozornost. Výrazná většina plochy zůstává volná. Tím se daří
do systému dostat prostor, vzduch, slunce a zeleň, zdá se též, že se tím řeší problém
automobilové dopravy. Poslední předpoklad se ukáže jako fatálně mylný, nelze to sice
dokázat na samotném Soudobém městě, jež nebylo nikdy realizováno, ale na mnoha dalších
městech, která vycházela z logiky Soudobého města, se dá ukázat mnohé z toho, co by
nevyhnutelně čekalo i Le Corbusierova města. Samotným problémem dopravy se však tato
práce zabývat nemá. V optimistických plánech a nekončících přesvědčovacích projevech
vypadal problém jako již vyřešený.
K vyřešení problémů dopravy a podstatných radostí, čili slunce, vzduchu a zeleně měla
přispět i zcela zásadní změna, spojená s myšlenkou bloků v Soudobém městě (a všech
pozdějších plánech): zrušení „koridorové ulice“. Tato myšlenka je jednou z nejdůležitějších
Le Corbusierových myšlenek vůbec a její účinnost trvá dodnes. Napadnout se ji nepokusil ani
Rem Koolhaas v knize Třeštící New York, ani v pozdějších knihách. Odmítání koridorové
ulice tak zůstává jedním z trvalých dědictví avantgardistického boje proti tradičním městům.
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Le Corbusier se k myšlence zrušit koridorové ulice dopracoval postupně. Již od samého
počátku vystupoval proti ulicím-škvírám (škvírám v husté zastavěné mase budov); ulice je pro
něj puklina mezi domy. Právě soudobé město svými perimetrálními bloky drží ještě vzdáleně
představu koridorové ulice, i když v podobě, která by ulici zřejmě zbavovala většiny výhod,
které taková koridorová ulice přináší a o nichž bude řeč později.
Druhý typ bytových domů, ustupující bloky (bloky typu redent), se odklání od představy
koridorové ulice ještě více. Myšlenku bloku redent převzal Le Corbusier z Hénardova
„Boulevard á Redans“ z roku 1903. Blok, či pásový dům, typu redent si lze představit jako
hada, který se vine městem (parkem) podél silnice a vždy v pravidelných úsecích ustupuje od
uliční čáry do vnitřní části bloku (proto ustupující bloky), a vytváří tak charakteristický vzor
„cik cak“.56 Koridorovou ulici si lze v takové zástavbě představit již jen stěží. Sám Le
Corbusier poznamenává, že v ulici tvořené formou redent jsme od koridorové ulice velmi
vzdálení.57 Jen přejít tuto ulici z jedné strany na druhou, což je vzhledem k dálnici uprostřed
nemožné, by zabralo skutečně mnoho času. Toto není koridorová ulice, ale zachovává se
alespoň dojem, byť vzdálený, jakési příbuznosti s původní ulicí. V pozdějším návrhu Zářícího
města se k blokům typu redent, spolu s mrakodrapy, přiklonil jako k jediné formě městské
výstavby. Další stádium vývoje po 2. sv. válce, které přineslo domy typu Unité d´habitation,
již ulici nepřipomíná ani vzdáleně. Toto pojetí pracuje s domy volně rozhozenými po
pozemcích, tak jako to známe z panelových sídlišť. Zde se již nedá mluvit o ulici vůbec, snad
jen přeneseně.
Co je to koridorová ulice? Koridorová ulice je ulice, již zná každý obyvatel města: po
obou stranách je lemována souvislou řadou domů (jedním domem), u jejich pat vede chodník,
sloužící chodcům, a uprostřed pak se nachází jeden, dva či více pruhů, sloužící dopravním
prostředkům, v některých městech bývá ještě doplněna stromořadími a uprostřed též někdy
jezdí tramvaje. Právě na takovou ulici se Le Corbusier díval velmi nepřátelsky a předsevzal si,
a to doslova, ji zničit, vymýtit ji z měst světa. Jeho argumenty byly velmi silné a přesvědčivé.
Mluvil o zamoření hlukem, špínou, zplodinami, zácpách a dalších problémech s dopravou, o
zahlcení měst dopravou, mluvil o nebezpečí pro chodce a obecně pro obyvatele. Pozitivní
stránky neviděl, nebo jak již bylo jednou naznačeno, vidět nechtěl. Jeho zaujetí dopravou a
rychlostí, snahou po změně a vytvořením něčeho nového, jiného, bylo příliš velké. Automobil
zničil velkoměsto, měl však být využit jako nástroj k jeho spáse.58 Tomu ale koridorové ulice
nemohly v žádné podobě stačit, i proto bylo pro něj nutné je nahradit. Jako obzvláště špatné
příklady slouží Le Corbusierovi právě New York, ale i Paříž a další velká města. K
fotografiím, které Le Corbusier využívá ve svých knihách, připojuje často popisky, na nichž
se lze dočíst slova jako „zmatení“, „přehuštění“, „chaos“, „pozdvižení“, „nahromadění“,
„horor“.59 Ve všech těchto městech se nachází koridorové ulice, doprava se musí
přizpůsobovat stávajícímu stavu, pozemky jsou zastavovány tak hustě, jak je to jen možné, a
všude chybí řád a navíc též volný prostor, vzduch a slunce.
Koridorová ulice je však víc než to. Představuje určitý zvláštní svět. Nejde jen o ulici
jako dopravní tepnu, na niž se redukuje ulice u Le Corbusiera, nejde ani o souvislou,
nepřerušenou řadu domů, tu ostatně najdeme ve většině Le Corbusierových návrhů taktéž, jde
zejména o to, co nabízí tato ulice svým uživatelům, a to hlavně ve svém parteru, přízemní
části. Především je to pestrost a rozmanitost. Projevuje se nejtypičtěji v nabídce obchodů a
jejich výloh, v množství restaurací, kaváren a dalších společenských zařízení, různých
veřejných a poloveřejných funkcí a služeb. To vše dělá z takové koridorové ulice nejen místo,
kudy se lze dostat odněkud někam, ale místo pro pobyt, místo, které je i cílem, kde je možné
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pobývat. Taková ulice je živá na rozdíl od ulic sloužících jen dopravě. Představuje navíc
určitý druh životního stylu, městský životní styl. Vytváří navíc pocit městskosti, dělá město
městem. V žádném případě není monofunkční, naopak nabízí mnohost, pestrost, změny.
Nabízí směs, všechno v jednom oproti monofunkčnosti a zónování v představách a realizacích
všech avantgardních architektů a plánovačů.
O takovém životním stylu mluví Koolhaas ve své knize. Tam však, ačkoliv paralel a
dokonce přímých zmínek je mnoho, najdeme jen částečný obraz živoucího světa městských
ulic. Určitá podstatná část veřejného života se v metropolitním stylu života stáhla z ulic do
budov, které tak tvoří malá (ve skutečnosti však velká) města ve městě. O tomto fenoménu
však bude řeč později na příslušném místě. Koridorové ulice se svou nabídkou, svým
městským charakterem tam nezpochybnitelně zůstávají, a představují dokonce velkou část
atraktivity města. Zůstává také životní styl spojený s ulicí, neboť ten je výstavbou
nahuštěných mrakodrapů jen posílen.
New York je také mnohem demokratičtější představa města v tom smyslu, že důraz,
kladený na chodce, umožňuje všem stejné možnosti pohybu. Zcela rozdílná nutnost ovládá
veškeré plány Le Corbusiera, tam je automobil nezbytností, nikoli luxusem, či možností.
V žádné společnosti však, ani sebebohatší, nemají auto všichni, ti bez automobilu jsou pak
silně diskriminováni ve svých možnostech. Pěší chůze je na rozdíl od ježdění autem zadarmo.
(Ostatní důsledky – jako množství času tráveného dojížděním, vliv, jaký má masový
automobilismus na životní prostředí, peníze, které stojí výstavba a údržba komunikací, a další
a další – ponechme na tomto místě stranou). Tyto dva rozdílné přístupy a jejich „souboj“ se
promítají do všech měst světa až do dnešních dnů.
Jedno však mají oba přístupy, newyorské i Le Corbusierovy městské bloky, společné: je
to radikální nedostatek topologické organizace. Nejsou topologické, jako bývaly domy, bloky
i ulice ve středověkých městech. To jen dokazuje, jak mají oba přístupy přes četné rozdíly
k sobě blízko. Jeden byl motivován ekonomicky, prakticky, až utilitárně, druhý, ovlivněn
prvním, byl motivován geometrií a abstraktní snahou dosáhnout ideálu, oba však tvoří
pravoúhlé, přímé linie, geometrické obrazce ignorující dané přírodní podmínky, okolní terén,
jeho zvlnění či tvarování.
Oba přístupy se však přesto k topologickému členění či uspořádání snažily přiblížit,
každý však trochu odlišným způsobem. Le Corbusier vypracoval mnoho plánů pro přestavbu
konkrétních světových měst, na něž se snažil aplikovat své vize, vyjádřené v Soudobém městě
a později v Zářícím městě, v těchto plánech živě reagoval na krajinu a přírodní podmínky,
panující v daném místě, do nich teprve „vkládal“ své návrhy. Tak například pro Rio de
Janeiro vznikl plán, navrhující jedinou mnohakilometrovou budovu lemující pobřežní linii
města, jež Le Corbusier spatřil z letadla. Celkový tvar města se tak přizpůsobil krajině, avšak
vše, co bylo řečeno o tomto přístupu k ideálnímu městu, zůstává v platnosti. I zde se jedná o
totálně naplánovaný celek se všemi důsledky, o nichž již byla řeč.
Jiné je přizpůsobení, které lze nalézt na Manhattanu. Mřížka se terénu nijak
nepřizpůsobuje, a nedělá to ani, pokud je přenesena na zcela jiné místo planety, za účelem
vzniku nového města. Topologické vlastnosti nalezneme uvnitř samotné mřížky, ve vztazích
jednotlivých domů a bloků. Christian Norberg-Schulz říká: „Topologické vlastnosti jsou zcela
zřetelně v úzkém vztahu k významům jako elementární uzavření, hmatatelnost, teplota
prostředí a obecnější ´variace na téma´. V minulosti se tyto významy zhmotňovaly v pojmech
městských ulic a náměstí, obklopených nepřetržitými řadami souvisejících, ale odlišných
budov, a v intimních prostorách interiérů.“60 A právě „variace na téma“ nalézáme
v jednotlivých blocích, stejných svým vymezením v mřížce, ale přesto nekonečně odlišných
svým provedením, účelem, funkcemi, ztvárněním i charakterem. Nalezneme zde též
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elementární uzavřenost, oddělující vnějšek města od vnitřku bloku, a tedy života (o tom však
bude řeč v následující kapitole).
Závěrem můžeme říci, že každá ze dvou podob vzorového města, o nichž je zde řeč, nese
nutně určité následky pro člověka, který ve městě takového typu žije. Celkové rozvržení
města, tvar a velikost bloků, jakož i způsob jejich zastavění a typ ulic, které vytváří, má přímé
důsledky pro člověka, jeho pobyt ve městě a pohyb po něm. Podle představ, shrnutých v
plánech Soudobého města, člověk v zásadě po městě chodit nemůže, není to snad zakázáno, či
omezeno, naopak parky jsou určeny k pobytu. Le Corbusier argumentuje, že jeho město má
usnadnit pohyb, není však důvod, není ani kam jít (chybí cíl), ani kudy (chybí městské
prostředí).
Jistá slavná Le Corbusierova kresba ukazuje venkovní letní kavárnu na terase v širém
parku s výhledem na geometrickou krásu gigantických řad přesně stejných mrakodrapů. To
mělo v představách Le Corbusierových naplňovat urbanitu a cíle „vycházek po městě“. Ale
samotný obrázek dokazuje, že by tomu tak jistě nebylo: gigantická terasa v nelidsky
obrovském, téměř nekonečném prostoru a v dáli, na obzoru řady skleněných mrakodrapů
v přesných rozestupech cloní výhled na cokoliv jiného než samy na sebe. Vzdálenosti jsou
překonatelné jen pomocí nějakého prostředku.
Naproti tomu v New Yorku člověk po městě chodí a hodně. Nejen musí, lidé dokonce
chtějí, neboť „ve městě to žije“, je co vidět a především práce, služby i zábava jsou rozloženy
různě po blocích a životní styl člověka vede k hledání, chození a nalézání. Mrakodrapy
(Manhattan) znovu nastolily chodce. Všiml si toho dokonce i Le Corbusier při své návštěvě.
Rozdíl je zásadní, v New Yorku jsou důležité bloky (ostrovy měst v rámci města), to ony
tvoří mřížku, ulice je prostor, jenž zůstal mezi bloky. Naproti tomu u Le Corbusiera jsou
důležité komunikace, to ony vymezují bloky. Bloky představují prostor mezi silnicemi
využitý pro park a až v rámci něho stojí budovy. Městským blokům a tomu, co a jakým
způsobem je vyplňuje, se bude věnovat následující část.

Lobotomie, schizofrenie a jejich absence
V předchozím textu byla řeč o různých způsobech, jakými se architektura města
přizpůsobovala metropolitní situaci New Yorku. Mluvili jsme o rozvržení města, způsobu
definování bloků, jejich zastavování a dalších skutečnostech. V této části bude řeč o
mrakodrapech a především o dalších metodách „přizpůsobení se“. Konkrétně o způsobech
zastavění jednotlivých bloků, o jejich naplnění budovami a životem. Obě diskutované podoby
města počítají do velké míry s využitím výškových domů, formy tohoto stavebního typu se
tudíž také pokusíme porovnat. Mrakodrap jakožto typický představitel architektury
Manhattanu, jenž vznikl jako sloučenina mnoha technických a kulturních vynálezů, dle
Koolhaase podléhá určitým „zákonům“ či taktikám přežití. Nejdůležitější z těchto mnoha
taktik jsou dvě: Koolhaas je nazývá pojmy „velká lobotomie“ a „vertikální schizma“. A tyto
dva přístupy opět porovnáme s myšlenkami a plány Le Corbusiera, aby vynikly rozdíly, ale i
shody mezi těmito dvěma pojetími, a také dosahy, jež z těchto přístupů plynou do současnosti.
Nejprve ale k mrakodrapům, protože, až s porozuměním toho, co to je, lze vysvětlit způsob
jeho života.
Mrakodrapy se lze zabývat z mnoha různých pohledů. Čistě technické a konstrukční
otázky přenecháme konstruktérům a spolu s knihou Třeštící New York se podíváme
především na společenskou a funkční stránku vzniku a fungování mrakodrapů. Typický
newyorský mrakodrap vznikl na samém počátku 20. století. Již předtím se stavěly výškové
budovy. Významný a obecně známý je především vývoj v Chicagu na konci 19. století, kde
po velkém požáru vzniklo značné množství výškových budov, přinášející mnohá, především

konstrukční a technická zlepšení. Každý zájemce o výškové budovy zná chicagský skelet.61
Tento vývoj však nevedl k newyorským mrakodrapům, a to právě proto, že technické inovace
přispěly k formování mrakodrapů New Yorku jen menší částí. „Manhattanský Mrakodrap se
zrodil po částech v letech 1900 až 1910. Představuje šťastné setkání tří různých
urbanistických myšlenek, které po relativně samostatném životě konvergovaly do jediného
mechanismu …“62 Těmito třemi prvky jsou: za prvé tzv. reprodukce světa, tedy co největší
možné znásobení pozemku, na němž budova stojí, za druhé zabrání věže, tedy snaha
přitáhnout pozornost a dodat stavbě význam a konečně za třetí obsazení samotného bloku
umožní stavbě izolaci od okolí a ovládnutí vnitřního programu. Podoba, vznik a fungování
takového mrakodrapu, který Koolhaas ve své knize nepopisuje, nýbrž vytváří, je ideální a
rozhodně představuje, jak sám autor upozorňuje, něco „odlišného od reality jeho nyní
běžných projevů“.63
Jako první přišla na řadu, slovy Rema Koolhaase, reprodukce světa, čili multiplikace
pozemku, na němž mrakodrap stojí. Zatímco dříve klesala atraktivita každého dalšího patra
nad přízemím úměrně počtu schodů, které přibývaly, od 70. let 19. století je tomu jinak.
Zdokonalení a zavádění výtahu umožnilo postupné navyšování počtu pater budov. Spojení a
vzájemná podpora výtahu s železnou konstrukcí, která umožňuje velkou výšku budovy, aniž
by na rozdíl od cihlových a kamenných zdí sama zabírala přílišný prostor v parteru, přivedlo
na svět možnost téměř donekonečna opakovat další a další patro. Jako jedna z prvních ukázek
slouží například světově proslulá Flariton (Fuller) Building, v češtině známá jako „Žehlička“,
stavba na trojúhelníkové parcele se zvedá na svém pozemku 22 krát (22 naprosto stejných
podlaží nad svým mateřským pozemkem). Tím, že jsou nyní patra na sobě prakticky
nezávislá, protože primárně dostupná výtahem a nikoli „jedno skrze druhé“ po schodišti,
umožňují specializaci svého obsahu, ale také jeho neustálou proměnu, umožňují každému
patru žít svým jedinečným životem, jakoby neexistovaly roviny jiné. Ačkoliv tedy taková
stavba zůstává jednou budovou, jednotlivá patra jsou navzájem nespojitá, budova do jejich
života nezasahuje. Jaká bude náplň jednotlivých prostor, nelze dopředu určit. „Z hlediska
urbanismu tato neurčitost znamená, že konkrétní místo se nedá napříště spojovat s nějakým
jednotlivým předem zamýšleným účelem. Od nynějška lze na každém kousku metropolitní
půdy umístit – přinejmenším v teorii – nepředvídatelnou a nestabilní kombinaci souběžných
aktivit, což dělá z architektury méně předvídavou činnost než dříve a z plánování akt pouze
omezené predikce. Vzhledem k dispozici mrakodrapu nelze vlastně ani dělat nic jiného. Stalo
se nemožným „zakreslit“ kulturu.64 Mrakodrap, to je tedy souhrn jednotlivých, ale mnohých
pater, z nichž všechny mají vyhovovat svému vlastnímu proměnitelnému programatickému
účelu, taková stavba neslibuje nic jiného než dramatickou nestabilitu svého naplnění. Něco
takového by vědomě bylo nepřijatelné i pro tvůrce takových budov, proto se tato fantastická
technologie maskuje a vydává za nezbytnost („legitimita nevyhnutelného“) pro kancelářské
plochy zájmových skupin v srdci Nového světa, pro účely „byznysu“.65
Multiplikace pater měla jistě jako „vědomý“ účel byznys, spojilo se možné (technické
možnosti) s nezbytným (potřeba prostor pro podnikání), zároveň však bylo od samého
počátku jasné, že poskytnutí prostoru pro kanceláře není možné jako jediné naplnění všech
prostor. Možnosti byly příliš fantastické. Obrovská rozlehlost vzniklých prostor vytvářela
61
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z mrakodrapů města ve městě, vznikaly zde nové, jiné světy, které bude možné naplnit i
jinými formami kultury. Rem Koolhaas jistě trochu přespříliš zdůrazňuje „tradice fantastické
technologie“, „nevědomost rozhodnutí“, „dvojí život utopie“ a další svérázná pojmová
uchopení skutečnosti, je však nezpochybnitelné – a je to jeho objev, či možná lépe řečeno
zásluha za vynesení zapomenuté, nevědomé skutečnosti na světlo – že to, co vzniklo pouze
pro podnikání, se najednou ukázalo tak bohaté, nekonečné a umožňující další rozmanité a
netušené využití, že se brzy „vymklo“ z kontroly pouze podnikatelských rukou a začalo žít
trochu svým životem. Kompletní život tak velké budovy nemohl zkrátka žít jen jedinou
oblastí: „…naplnění interiéru jen podnikatelskými aktivitami nepřichází v úvahu. Konstituujeli třiceti devíti podlažní Equitable Building `Město o sobě`, stopodlažní budova je svého
druhu Metropolí, mamutí strukturou, která se tyčí do mraků a ve svých zdech skrývá kulturní,
komerční a průmyslové aktivity velkého města … Samotné její rozměry roztrhají texturu
normálního života.“66
Mety sto podlaží nebylo v počáteční fázi ještě dosaženo. Prozatím jen v konceptuální
úvaze, s níž přišel Theodor Starrett a jeho tým projektantů.67 Důležitá je zde, stejně jako u
všech evropských avantgardistů, především vědomá snaha vytvářet novou architekturu pro
novou civilizaci, vytvářet pokrok, budovat nové. Tak se, ovšem v mnohem menším měřítku, i
zde, u amerických tvůrců setkáváme s úvahami o tom, jaká mají být ideální města
budoucnosti. I oni pocítili nastávající novou dobu.
Jako druhé přišlo na řadu zabrání věže, tedy snaha přitáhnout pozornost. Prvními věžemi
v New Yorku jsou rozhledny a různé věžičky v zábavných parcích; výškové budovy na
Manhattanu jsou často vyšší než tyto věže, jejich kubické, často rozložité tvary však věž
vůbec nepřipomínají a také se nenazývají mrakodrap (skyscraper), ale důsledně budova
(building). Skutečné věže jsou však symbolem jak pokroku, tak nových technologií, jsou
rozhlednami, ukazujícími nejen geografické omezení Manhattanu, ale i nové obzory a
možnosti, jež člověk dokáže dobýt, jsou znakem oblasti zábavy a také samostatným
universem (viz předchozí). Brzy se proto na Manhattanu na budovy začnou „věže“
přistavovat. Například k budovám Singer Building či Metropolitan Life Building se přistavují
dodatečně mnohapatrové věže, rozšiřující velikost budov. Nejde jen o zvětšení podlažní
plochy („oficiální důvod“), jde o to, že „si proces čiré multiplikace přivlastnil významy Věže
nahromaděné za předcházejících 50 let“.68 Věž pomohla budově svým rozšířením jejích
prostorů, „ale ve skutečnosti vábícím metropolitní obecenstvo k sobě“.69
Jako poslední, nikoli však v pořadí chronologickém či podle důležitosti, přichází
obsazení samotného bloku umožňující stavbě izolaci od okolí a ovládnutí vnitřního programu.
Z ekonomických důvodů se brzy prosadí snaha ovládnout celý jeden blok. Každý investor,
každý projektant může mít najednou pouze jeden, taková je již omezující funkce mřížky. Je
však výhodné ovládnout blok celý, v rámci něj pak rozvinout všechny dostupné fantastické
technologie pro vytváření jiné reality. Každý blok tak může být naprosto odlišný od ostatních,
změnit se v samostatnou enklávu syntetické reality. „Tento potenciál implikuje také
podstatnou izolaci: město už netvoří více či méně homogenní textura – mozaika
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komplementárních urbanistických fragmentů - , každý blok je nyní sám jako svébytný ostrov.
Manhattan se mění v suchozemské souostroví bloků.“70
V praxi se takové obsazení samostatného bloku ujalo především v oblasti zábav.
Koolhaasovým příkladem je Madison Square Garden, které v rámci svého celého bloku nabízí
sál s hledištěm pro 8000 diváků, divadlo a koncertní sál, to vše zabalené v nízké budově
ukrývající všechny nákladné zábavní možnosti. V rámci tohoto bloku se rozvíjí všechny
dostupné technologie fantastického pro vytvoření a udržení zdání samostatné, uvnitř bloku
panující, reality, rozhodně radikálně odlišné od okolí a všech ostatních bloků mřížky. „Je však
obtížné zajistit finanční návratnost kolosální arény jen s vkusnými představeními; její rozměry
jsou neslučitelné se sociální vrstvou, jejíž doménou měla být. Hledají se kompromisy,
alternativy pro široké vrstvy obyvatel. Mísí se vysoká i populární kultura. Problém, že taková
budova se nemůže zaplatit, však zůstává.“
Vše dosud řečené ukazuje pouhé konstituční momenty mrakodrapu podle Koolhaase.
Každá ze tří myšlenek je slepou uličkou, sama o sobě nepředstavuje budoucnost.
„Pouhá multiplikace u Žehličky postrádá význam; Metropolita Life Building význam má,
ale oslabený kontradikcí mezi jejím nárokem na izolovanost a realitou situovanosti jen na
jednom z mnoha míst stejného bloku, z nichž každé se může vztyčit, aby ji předstihlo; a
Madison Square Garden nemůže vydělat dost peněz, aby se ospravedlnila extravagance jeho
metafor.
Dají-li se však tyto tři formy dohromady, z jejich slabostí se stane síla: Věž propůjčí
význam multiplikaci, multiplikace zaplatí za metafory v přízemí a dobytí bloku zajistí Věži
izolaci jako jedinému držiteli svého ostrova.
Skutečný Mrakodrap je produktem této trojité fúze.“71
Nyní se snad za pomocí tohoto výkladu podařilo přiblížit složitost, hlavně však
komplexnost fenoménu mrakodrapu. To ale zdaleka ještě není vše. Když se jakákoliv budova
stane opravdu velkou, jak se tomu stalo například právě u newyorských obchodních budov,
stává se „monumentem, či přinejmenším sama její velikost takové očekávání vyvolává, i když
si souhrn nebo povaha jednotlivých aktivit, jimž ji přizpůsobili, takový monumentální výraz
nezaslouží“.72 Takovýto „monument“ však nereprezentuje žádný abstraktní ideál, nějakou
významnou instituci, církev, památník, sociální hierarchii, ani nic jiného, představuje pouze
sebe sama, stává se symbolem jen pro svou objemnost. Je to prázdný monument, nabízející se
k obsazení různým významům.
„Aby byl Automonument Mrakodrap obyvatelný, je nutno rozvinout řadu pomocných
taktik – musí se totiž uspokojit dva soupeřící požadavky, jimž je neustále vystaven:
požadavek, aby byl monumentem – podmínka, která znamená trvalost, pevnost a klid –, a
zároveň požadavek co nejefektivnější přizpůsobivosti `změně, již představuje život`, která je
z definice antimonumentální.“73 Velká budova s rozmanitým, a navíc neustále se
proměňujícím vnitřním programem se musí do ulice, do svého okolí obracet jako „trvalá“,
musí vytvářet městskou scenérii, ulici, blok. Proto musí být „vybavena“ slupkou, která ji obalí
a dodá zdání trvanlivosti, městskosti (zdání opravdového domu), naopak ve svých interiérech
musí poskytovat co největší variabilitu. Tak přichází ke slovu ona přizpůsobení.
Prvním je tzv. (velká) lobotomie. Lobotomie odděluje interiér budovy od jejího exteriéru.
Mezi nimi byl v západní architektuře vždy jistý vztah, existoval dokonce předpoklad, že tento
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vztah je žádoucí a je nutné ho vždy nějak ustanovit. Interiér a jeho ztvárnění vypovídaly o
vnitřním obsahu budovy. „‚Honosná’ fasáda hovoří o činnostech, které skrývá.“ Funkce
stavby „kostel“ se tak v interiéru projevovala jako „kostel“, a taková stavba měla tudíž
z venkovní strany „průčelí kostela“, byla vybavena znamením kříže, zvonicí, v gotickém
období lomenými oblouky atd. Stavba, která vypadala jako kostel, také skutečně byla
kostelem. Toto banální zjištění však již od 19. století přestávalo platit. S rostoucí velikostí
budov, složitostí a bohatostí jejích obsahů přestával exteriér stačit na to, aby vyjádřil vše.
Vznikne tudíž potřeba utvořit stavbu tak, aby navenek vyjadřovala ušlechtilost, krásu,
solidnost a další žádoucí charaktery, byla však jednoduše řečeno monolitem, pěknou schránou
na obsahy. Symbolicky a neprodyšně oddělovala vnitřek od vnějšku, čili od okolního města.
„Tímto způsobem Monolit chrání vnější svět před agóniemi neustálých změn, které se
odehrávají uvnitř. Skrývá každodenní život.“
Lobotomie však nepůsobí jen navenek, nechrání okolí před interiérem, ale i dovnitř, do
interiéru, kde pomáhá vytvářet světy, oddělené od reality venku. Vytváří dvě architektury.
„Jedna je architekturou metropolitních exteriérů, jejíž odpovědnost vůči městu je vytváření
skulpturální zkušenosti.“74 Druhá je pozměněnou verzí interiérového designu, která
s použitím nejmodernějších technologií vytváří a proměňuje podmínky vnitřních prostorů, jež
zase registrují a ovlivňují posuny v metropolitní kultuře. „Od začátku 20. století dovoluje
architektonická lobotomie urbanistickou revoluci v instalacích.“ V rámci budov vznikají
enklávy, různé ulity pro metropolitní masy obyvatel, které jsou zde chráněny před realitou
venku, to je smysl lobotomie působící dovnitř. Veškeré tyto prostorové fragmenty, vytvářející
velice hustou síť soukromých významů, jsou navíc výhodné tím, že skryty lobotomií zůstávají
uvnitř budovy a nemají žádné územní nároky. Všechny tyto enklávy plné významů se dají
dodatečně naroubovávat do normální budovy, která mohla být postavena původně pro zcela
jiný účel. „Tato revoluce si zajišťuje akceptovatelnost díky své nenápadnosti, protože nechává
nedotčenu iluzi o tradiční vnější městské krajině.“75
S něčím podobným se u evropské avantgardy nesetkáme, požadavek pravdivosti,
otevřenosti, transparentnosti či například funkčního členění staveb neumožňoval, dokonce
striktně odmítal takovouto „falešnou hru“ průčelí. Budovu, snažící se klidem a stálostí svého
průčelí (obloženého většinou drahým kamenem) zakrýt nespoutanost života vnitřního, by
považovali za přetvářku a pokrytectví. Le Corbusier dokonce řekl: „Nemáme už peníze na
lešení historických vzpomínek.“76 Touto větou z první kapitoly své knihy Za novou
architekturu měl její autor na mysli mnohem širší odmítnutí než jen to, co se zde nazývá
architektonická či velká lobotomie. Projevila se zde snaha odmítnout celé dědictví úpadkové
architektury, historismu, dekorativismu apod. Vyzývá k architektuře nové, architektuře,
kterou budou dělat inženýři, když toho architekti nejsou (alespoň prozatím) schopni. Taková
architektura bude moderní. Já se však touto prací snažím ukázat, že architektura a urbanismus
amerických metropolí představují také, jen jinou, alternativní moderní architekturu. Její tvůrci
(ne vždy architekti) však usilovali, podle názoru Rema Koolhaase, spíše podvědomě či
intuitivně, avšak o nic méně intenzivně a důsledně, o novou moderní architekturu, vyjadřující
novou, technickou civilizaci, která však nepřetrhává vazby s minulostí. Ta pro americké
tvůrce nebyla, na rozdíl od evropských avantgardistů, hodná zavržení. Vše nové (ať již po
stránce technické či konstrukční, tak především po sociální a funkční) mělo dále vytvářet
„tradiční“ podobu města. Je nasnadě, že tento směr modernosti se nejen neprosadil, ale
dokonce „podlehl“ pod náporem evropské modernistické architektury. Dokonce, jako
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paradox, moderní evropská (avantgardní) architektura vstoupila na americkou půdu právě přes
nejevropštější americké město – New York. Tam sídlilo a sídlí slavné MoMa, Museum
moderního umění, na jehož pozvání přijel prvně do Ameriky Le Corbusier; to v tomto muzeu
se uskutečnila jistě nejslavnější výstava moderní architektury (International style), která
dokonce dala jméno celému stylu.77 Manhattanismus, dle jejího objevitele Koolhaase po celou
dobu nevědomá disciplína, se nemohl bránit a také nebránil vědomému náporu ze strany
útočících Evropanů. Tak se stalo, že manhattanismus objevil, a vlastně i zpětně pojmenoval
až autor knihy Třeštící New York, a on se ho také pokouší obnovit jako vědomý přístup.
Evropský přístup by se dal charakterizovat dokonce jako jakási anti-lobotomie. Architekti
se z různých důvodů snažili u svých budov o transparentnost. Transparentnost, o níž napsal
významnou esej Colin Rowe, lze dokonce chápat jako rozlišující znak moderní
(modernistické) architektury.
Rowe se ve svém eseji Transparentnost: doslovná a fenomenální snaží přesně vymezit a
porozumět pojmům, které se běžně používají v mluvě o architektuře. Zásadní je
transparentnost, kterou rozlišuje na materiálovou čili doslovnou a transparentnost danou
vnitřní kvalitou uspořádání, čímž míní fenomenální či tzv. zdánlivou transparentnost. Není
důležité zde přesně projít celou cestu jeho výkladu a argumentace. Postačí si vše ukázat na
dvou příkladech, které dobře ilustrují transparentnost jako anti-lobotomii.
Budova Bauhausu v Desau v Německu (1925 – 1926), postavená podle projektu Waltera
Gropia, představuje slavnou stavbu moderní evropské avantgardy. Jde o areál umělecké a
později i architektonické školy, tvořící jediný celek, složený ovšem z několika částí,
propojených do jedné budovy. O oddělení vnitřku a vnějšku zde nemůže být řeč, autor se
snažil co největším prosklením otevřít vnitřní prostory vnějšímu světu, a zajistit tak nejen co
nejlepší vnitřní osvětlení, ale i symbolicky neuzavírat prostory do sebe, nýbrž nabízet je
vnějšku. Chce budovu otevřít a propojit ji s okolím. Zde se setkáváme s doslovnou
materiálovou transparentností. To znamená, že se využívá průhlednosti skla, které tvoří
fasádu budovy. Kvůli sklu, které je průhledné, je vidět naskrz celou budovou (ne všechny
části stavby jsou proskleny ve stejné míře, nejvíce je dílenská část, která také představuje
nejtypičtější a nejslavnější část).
Lobotomii nenajdeme ani směrem dovnitř. Vše je zde dopředu určené, rozvržené, dané,
žádný z prostorů nenabízí ani náznak tajemství, neexistuje zde žádná enkláva jiné reality, ani
neustálé proměny v rytmu života. Existuje jen jednoznačná, jednoduchá a neproblematická
snaha o funkční přizpůsobení prostorů příslušným činnostem. Colin Rowe říká: „Skleněná
fasáda Bauhausu je (…) zcela nekomplikovaným povrchem vinoucím se kolem
jednoznačného prostoru.“78
Anti-lobotomii však nenalezneme jen v banální průhledné stěně, která činí ze všech
vnitřních prostor výlohu. Lze nalézt ještě minimálně jeden ohled, jímž se tato budova (ovšem
především jako typický představitel určitého přístupu) odlišuje od staveb, o nichž byla řeč
dosud. Účelem lobotomie je oddělit vnitřek od vnějšku, důvodem proto je, že nelze určit, a ani
nemá jít určit, čemu všemu daná budova právě slouží. Lobotomie odděluje okolí od celku
vnitřku. Zde v Bauhausu však nalézáme stavbu, která je záměrně a definitivně funkčně
rozčleněna na části (křídla), z nichž každé je dopředu a navždy definované ve svém účelu. To
je pravý opak přístupu amerického, kde jsou budovy územně omezené mřížkou (vysokou
cenou pozemků), a proto stavěny do výšky a jejich jednotlivá patra slouží rozmanitým,
měnícím se účelům. Bauhaus naproti tomu nebyl tlačen cenou pozemků, ale cenou stavění
(nestavěl tudíž nákladně do výšky), a proto se mohl rozvinout po velkém pozemku bez
potřeby mnoha pater, a mohl tak uvažovat o „pavilonech,“ určených jednotlivým daným
77

Další informace o historii i prošlých výstavách viz: www.moma.org
Rowe, Colin. Matematika ideální vily a jiné eseje. Brno : Vydavatelství Era, 2007. ISBN 978-80-7366094-9. str. 168
78

účelům. Každá z částí se navíc přizpůsobuje svému účelu vnitřním uspořádáním, jež se zase
navenek ukazuje odlišným pojetím svého průčelí (okna s balkony v obytné části, pásová okna
v administrativní části, celkově prosklená stěna v dílnách atd.) V Americe by nepochybně
Bauhaus vznikl jako jediný mrakodrap, kde by jednotlivá patra sloužila jako „pavilon“
administrativy, dílenské křídlo, menza a společenský sál atd. Navíc by, kvůli návratnosti
investice, mnoho pater vyčlenili pronajmutelným kancelářím, hotelům, zábavným podnikům a
dalším vysoce návratným službám.
Přesto však v evropské architektuře první třetiny 20. století nalezneme něco, o čem se dá
za určitých okolností hovořit jako o obdobě velké lobotomie. Tím je fenomenální, neboli
zdánlivá transparentnost. Zde nejde o prostou průhlednost skla, i když se sklem se zde také
pracuje. Využívají se však jeho plošné vlastnosti, schopnost vytvářet (neprůhlednou,
odrazivou) rovinu. Mistrem tohoto druhu transparentnosti, transparentnosti, která nevpouští
pohledy dovnitř, ale naopak mate diváka či příchozího mnoha vrstvami stlačených rovin a
prostorů byl Le Corbusier. Colin Rowe ukazuje umění fenomenální transparentnosti na dvou
Le Corbusierových projektech: realizované vile Stein a nerealizovaném projektu pro palác
Společnosti národů.
Vila Stein v Garches (1926 – 1927) se na první pohled podobná Bauhausu, ale jen na
první pohled. Le Corbusiera zajímají plošné kvality skla, Gropia jeho průsvitnost. Pocit
plošnosti skla na průčelí vily dává povrchu celkové napětí. U Bauhausu průsvitné povrchy
volně visí z římsy, která přečnívá jako garnýž. Stavbu tak tvoří sokl, dvě roviny pater, nad tím
římsa a z ní pověšená skleněná zeď. Garches naproti tomu má povrch stěny z betonu a plošně
působícího skla, přízemí ustupuje dozadu oproti rovině průčelí zbytku domu; tak vzniká
dojem dvou rovin vymezujících prostor mezi – transparentnost není dána průhledností oken
(ta je tam též), ale pojetím domu, kde se 2 roviny „vzájemně prostupují, aniž by docházelo k
jejich optickému narušení“.79 Le Corbusier naznačuje ještě třetí rovinu (zadní stěnu terasy a
další prvky). Každá z rovin je nehotová, ale dohromady napomáhají organizaci průčelí a
„Prozrazují vrstvení vnitřku pomocí svislých rovin, které dělí objem na protáhlé prostory
řazené ve vzájemném sledu jeden za druhým.“80 U domu se preferuje frontálnost, základní
rovinou je asi druhá rovina, ostatní se přičítají nebo odčítají, prostorové hloubky je dosaženo
„proříznutím“ fasády a „vložením“ hloubky do vzniklé štěrbiny. Celý dům nabízí protiřečící
si prostorové dimenze. To je charakteristický znak fenomenologické transparentnosti, takové,
která nechce ukázat skutečné (vnitřní) uspořádání, a vzdáleně se tak přibližuje pojetí
lobotomie.
Smyslem zde však není oddělení vnějšího světa od vnitřního života budovy. Motivací
byla spíše snaha po originálním členění prostoru, snaha dát vzniknout zajímavým vnitřním
prostorům, které by byly moderní, otevřené, a přesto pohodlné, přitažlivé a atraktivní.
Vytvářením enkláv vnitřních prostorových světů, z vnějšku obtížně rozeznatelných, se tak
toto pojetí transparentnosti přibližuje architektonické lobotomii amerických „buildings“ a
mrakodrapů. V žádném případě však nepřináší tolik pozitivních sociálních důsledků a
kulturních možností daných intimností „vnitřních soukromých světů“. V Le Corbusierových
projektech výškových budov navíc nenalezneme nic než jen doslovnou, materiálovou
transparentnost celoprosklených, skrz na skrz průhledných věží. To samé pak platí i pro další
evropské projekty velkých budov. Například nerealizované plány Miese van der Roheho na
výškový dům (1921), výškový dům ze skla (1922), Lake Shore Drive Apartments (1948 –
1951) či Seagram building (1954 – 1958), které všechny tím, že jejich průčelí tvoří téměř
výhradně sklo, činí z vnitřních prostor přesvětlené výkladní skříně.
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K rozdílu lobotomie a transparentnosti (fenomenální i doslovné) je závěrem třeba
poznamenat, že jejich smysl je odlišný. Oba fenomény jsou spojené s moderní architekturou,
nicméně každý s jinou. Oba jsou také postaveny na racionálním uvažování, na rozumu,
odtrženy od tradice (i když každý v jiné míře), představují tedy moderní princip. Smysl
lobotomie spočívá v tom, že oddělí vnitřní dění budovy a skryje ho před vnějším světem,
kterému poskytne zdání stálosti a městskosti. Co však Koolhaas nezmiňuje, je skutečnost, že
vnější vzhled budovy nabývá lobotomií ve všech zmíněných příkladech historizující podoby
(„gotické mrakodrapy“, „art déco mrakodrapy“ atd.), což je velmi důležité. Ve své podstatě se
jedná o úpornou snahu vtisknout zcela modernímu a moderně fungujícímu městu tradiční tvář.
Takový přístup se snaží zachránit z tradice alespoň to, co se dá. Projevuje se zde snaha po
kontinuitě, moderantní snaha vytvořit prostředí, v rámci něhož budou moci žít a přežít všichni
jednotlivci (atomizované součásti společnosti) a každý z nich si může do takového prostředí
vtisknout svůj vlastní význam. Významy jsou zde soukromé a nezávislé na celku (podobě
architektury).
Naprosto jinak je tomu u transparentnosti. Ta se snaží dodat stavbě pravdivost, otevřít její
nitro okolí a ukázat její poctivost. Jakékoliv zdání tradičnosti se předem odmítá, naopak celá
tato architektura působí proti tradici, proti kontinuitě, působí záměrně nově a novátorsky.
Význam zde není něco individuálního, s čím může přijít každý jednotlivec. Význam je
předem daný, je celkový a v žádném případně není libovolný či soukromý, není tolerantní
k jiným významům (které bez problémů akceptuje pojetí architektury lobotomie). Jeho
autorům jde o radikální rozchod s tradiční podobou architektury a města. Ne náhodou je
mistrem transparentnosti zrovna radikální architektonický bouřlivák Le Corbusier. Právě
transparentnost je vnější projev víry, že architekturou lze změnit svět, řešit sociální a jiné
problémy, dokonce svět odsmyslňovat, to je pravý opak snahy autorů lobotomie, kteří věří, že
svět je třeba (pravda, spíše jen na oko) uchránit před radikálností takové revoluce. Proto se
snaží oddělit racionální od „neracionálního“, lépe vyjádřeno od soukromého, individuálního,
„významného“ („smysluplného“). Takový přístup radikálům, vyjadřujícím transparentnost,
připadá obzvláště nebezpečný.

Vertikální schizma
Dalším ze způsobů přizpůsobení se podmínkám, panujícím v metropoli, je to, co
Koolhaas nazývá vertikální schizma. Pro jeho charakteristiku se nejlépe obrátíme k autorovi
samotného pojmu, jehož slova nejlépe objasní celý problém:
„Mezi podlažími nemá být žádné prosakování symbolismu. Ve skutečnosti schizoidní
uspořádání tematických plánů naznačuje architektonickou strategii plánování interiéru
Mrakodrapu, který se stal autonomní prostřednictvím lobotomie: Vertikální schizma,
systematické využívání záměrné nespojitosti poschodí.
Popřením závislosti jednoho podlaží na druhém Vertikální schizma umožňuje jejich
libovolnou distribuci v rámci jediné budovy. To je zásadní strategie pro vývoj kulturního
potenciálu Mrakodrapu: akceptuje nestabilitu určité kompozice Mrakodrapu kromě jediného
podlaží, ale zároveň proti ní působí tím, že umisťuje každé známé určení s maximální
specifičností, ne-li až přílišnou determinovaností.“81
Takovéto uspořádání souvisí s multiplikací pozemku v co největším množství pater, o
němž byla řeč jako o jednom z konstituujících momentů mrakodrapu. Každé z pater budovy
lze naplnit jiným programem, odlišnou náplní, jež jedna o druhé neví, jedna druhou
neovlivňuje a každá nebo jen některé se neustále mění. Jediné jejich propojení zajišťuje
výtahová šachta. Volbou příslušného tlačítka ve výtahu se volí příslušné programy
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jednotlivých pater. Jediné stálé patro je přízemí, které zajišťuje svým polo-veřejným určením
spojení se světem venku na chodníku. Velice důležitá je zde ale i lobotomie, která zajišťuje
neprůhlednost programů pater navenek.
Vše, co bylo doposud zmíněno, tedy tři konstituující momenty mrakodrapu a dva zákony
jejich přežití, umožňuje a tvoří dohromady typický newyorský mrakodrap. Rem Koolhaas jich
zmiňuje celou řadu: mrakodrap hotelu Waldorf-Astoria, Empire State Building, Downtown
Athletic Club, Rockefellerovo centrum či například Christler Building a ještě četné další.
Ilustruje a vysvětluje na nich všechny své poznatky a objevy spojené s architekturou
metropole. Konkrétně si je však zvolil především pro sociální aktivity, které ukrývají a které
symbolizují. K sociální aktivitě mrakodrapu se však ještě vrátíme později. Nyní je třeba si
ukázat, jak si mrakodrap představovali evropští architekti, obzvláště Le Corbusier.
V souvislosti s mrakodrapy evropských avantgardistů je třeba poznamenat, že nevznikly
jako stavební „typ“, který se postupně vyvinul v praxi, ovlivňován potřebami, které vždy
naplnily dané možnosti. Jinak řečeno, neustále se rozpínající a rostoucí potřeby (v nejširším
smyslu slova) byly vždy limitovány možnostmi (technickými, pozemkovými, finančními
atd.), ale zároveň tyto možnosti posouvaly dále a naplňovaly je. V Evropě tomu bylo jinak.
Evropský mrakodrap představoval teoretický koncept, vymyšlený architekty.82 Neznamená to
ale, že by pro všechny z nich reprezentoval to samé, naopak. Většinou však vznikaly jako
projekty, pro něž se teprve hledalo uplatnění, nebo které nějaké uplatnění nabízely jako
ideální a „správné“ řešení. Nebyla to stavba, která by reagovala na poptávku. V nejlepším
případě to byla podoba, která požadavky ze strany poptávky dokázala dobře naplnit. To je
příklad návrhů Miese van der Roheho. Nikdy to však nebyla forma americká. Ta vznikla
v praxi, bez teoretického zázemí, a proto například mnohé její výhody musel až zpětně
rekonstruovat Rem Koolhaas. Naproti tomu evropské mrakodrapy vznikly především
v hlavách architektů a v jejich skicářích, zachovalo se nám tudíž mnoho teoretických
vysvětlení a zdůvodnění, jejich praktické nevýhody museli naopak zpětně rekonstruovat četní
autoři až během šedesátých let a ještě později poté, co se evropská varianta mrakodrapu
rozšířila, a dokonce prosadila jako jediný existující typ mrakodrapu vůbec. Velkou zásluhu na
rozšíření evropské podoby měl především Ludwig Mies van der Rohe. Jeho zásluha je
především v oblasti technické, konstrukční a v chápání prostoru a jeho (univerzální)
použitelnosti. Méně se zajímal o města jako celek či o mrakodrapy jakožto prostředky sociální
či kulturní „spásy“.
O mrakodrapy se zajímali mnozí, například ruští konstruktivisté, italští futuristé, Walter
Gropius, již zmíněný Mies van der Rohe a též Le Corbusier. Posledně jmenovaný, a to je jeho
velká a nesporná zásluha, nikdy nepřijal jako ideální řešení pojetí horizontálního zahradního
města.83 Možná v tomto jeho přístupu hrála roli zkušenost z cest po světě a návštěv světových
měst, o nichž se sice většinou vyjadřoval negativně, přesto je ale obdivoval jako místa lidské
kultury a pokroku. Právě takový byl jeho vztah k New Yorku a především Paříži, kterou
deklarovaně „nenáviděl“, neboť ztělesňovala vše, co bylo dle něj na starých městech škodlivé,
ale současně ji obdivoval jako samozřejmé centrum světa.84 I proto tolik toužil otisknout svou
stopu právě v tomto městě (a adekvátně v dalších velkých a důležitých metropolích), proto
zde toužil tolik stavět a také Paříž přetvořit podle svých ideálních názorů (viz plán Voisin).85
Vše, co tolik obdivoval (kultura, umění, pokrok, technika, technologie, průmysl atd.), se
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pojilo s městy, města ale nebyla tvořena předměstskými domky, roztroušenými v zahradách.
Chtěl-li tedy zachovat výhody měst a zároveň odstranit jejich nevýhody, musel přijít s něčím
novým. Řešení takové situace přicházelo se stavěním do výšky. Obytné domy pro něj
představovaly tzv. „vertikální zahradní město“86 a obchodní a kancelářské funkce se měly
nastěhovat rovnou do mrakodrapů. Většina budov jeho projektovaných měst tak byla
mnohopatrová, rozlehlý prostor, který mezi těmito budovami vznikl, měl být využit jako park,
přitom by se zachovala vysoká populační hustota takového města. Centrum, významový i
faktický střed města, tvořila u jeho Soudobého města soustava mrakodrapů. U pozdějšího
projektu Zářícího města se sice háj mrakodrapů přestěhoval z faktického středu města na okraj
(město totiž není již koncentrické, ale svým uspořádáním se blíží pásovému pojetí), zůstává
však významovým středem, centrem života.87 Rozdíl oproti naprosté většině ostatních
„běžných“ měst nespočívá jen v tom, že město je rozděleno na monofunkční zóny. V obytné
části tak nacházíme jen a pouze obytné domy, v centru pak administrativní, podnikatelské,
obchodní a správní aktivity, v průmyslové části sídlí jen průmysl a tak dále. Další velký
rozdíl, související s prvním, spočívá v tom, že někdo (architekt) určil, kde přesně má stát např.
kancelářská budova a nikde jinde potom stát nesmí. Podobný princip plánování nabízí územní
plány dnešních měst, jak je známe z České republiky. Jen striktnost není tak absolutní a tyto
plány připouštějí navíc změny, dokonce změny četné a reagující na požadavky stavitelů a
občanů. Navíc nepočítají se situací tabula rasa, nýbrž vstupují do již fungujících měst, a
korigují tak pouze jejich budoucí vývoj, nikoli celek jejich fungování. Americká města
nicméně, alespoň v teoretické podobě, fungují jinak a v tomto smyslu svobodněji.
Mnohofunkční mrakodrap toho byl důkazem.
Nyní k podobě mrakodrapu dle představy Le Corbusiera. O mrakodrapy se intenzivně
zajímal, znal jejich americkou podobu i způsob, jakým v rámci manhattanské mřížky
zastavují (vytvářejí) město. Ve všech svých knihách otiskoval obrázky z New Yorku,
především právě mrakodrapy. Jeho představa o tomto typu však byla zcela jiná. O způsobu
zastavování bloků již byla řeč, na tomto místě je třeba se podívat přímo na samotný
mrakodrap jakožto na stavbu. Sám jejich autor je nazýval horizontální či též karteziánský
mrakodrap.
„Náš tvůrčí záměr byl od samého počátku namířen proti čistě formalistickým a
romantickým koncepcím amerického mrakodrapu…“ (…) „Proti newyorskému mrakodrapu
stavíme karteziánský mrakodrap, křišťálově průzračný, precizní, zářící elegantně na nebi
Francie…“ (…) „Proti New Yorku, turbulentnímu povyku gigantického adolescenta ve věku
strojů – vedu protiútok svými horizontálními mrakodrapy.“88
„Z manhattanského modelu byl amputován vrcholek i základna a část mezi nimi přišla o
svoje ‚staromódní‛ roucho z kamene, oděli ji do skla a protáhli na 220 metrů.“89 Takto
ironicky a jízlivě popisuje Koolhaas vznik Le Corbusierova mrakodrapu. A skutečně, protože
důvodem jeho vzniku byla racionální snaha dodat obchodní prostor (oficiální důvod vzniku i
amerických mrakodrapů), počítá jejich autor jen s patry kanceláří. Od přízemí až po nejvyšší
patro je celý mrakodrap stejný (má stejný půdorys i profil), slouží podnikání. Nemá základnu,
tedy přízemní „rozbujelou“ oblast, která se u amerického modelu téměř vždy skládala
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z vysokého přízemí (s vysokým stropem), mezaninu, často též pasáže či veřejné haly či atria.
Tyto prostory nabízely mnoho veřejných a poloveřejných služeb, z ulice se sem stahovala
podstatná část „veřejného“ života, do prostor s různou, často např. pohádkovou identitou
(danou možnostmi lobotomie). Příchozí zde mohl nalézt vše od obchodů, obchodních domů,
bank, pošt až po restaurace, kavárny a kluby. Především však prostory pro sociální kontakty,
navozování, udržování a rozvíjení vztahů, kypěl zde život metropole. Nic z toho nenašlo do
karteziánského mrakodrapu cestu ani v náznaku. V suterénu takového horizontálního
mrakodrapu se nalézá stanice metra, není zde myšleno ani na podzemní garáže, o čemkoliv
jiném nemůže být řeč, přízemí stojí na pylonech, které umožňují osobní dopravě projíždět pod
budovami,90 nachází se zde pouze hala s výtahy do vyšších pater. Nad tím vším již jen patro
za patrem kanceláře.
Ze tří konstitutivních momentů, reprodukce světa, zabrání věže a obsazení bloku, lze u
karteziánského Le Corbusierova mrakodrapu hovořit nanejvýš o prvním ohledu. Tento
moment, tedy tzv. reprodukce světa, čili multiplikace pozemku, na němž mrakodrap stojí,
ovšem naplňuje v maximální možné míře. Když však přijde na řadu zabrání věže, tedy snaha
přitáhnout pozornost, nelze již žádnou spřízněnost zjistit. „Zabrání věže“ neznamená pouhou
snahu dosáhnout velké výšky, či vystavět obyčejnou věž, jde o soutěživost, o snahu přitahovat
pozornost, ukazovat alternativní (a vždy hezčí, atraktivnější, novější) vrcholek. Ne náhodou se
staly nejslavnějšími mrakodrapy Chrysler Building a Empire State Building, oba mají
nápaditou a nenapodobitelnou špičku, která je poznávacím znamením, obchodní značkou,
reklamou na sebe samu. Mrakodrap hotelu Waldorf-Astorie končí dokonce dvěma špičatými
vrcholky! Toto „svůdné vábení soutěžících realit“, jak to nazývá Koolhaas, má důvod, není
jen povrchní hrou. Není jen turistickým cílem, orientačním bodem, je součástí tvrdého
konkurenčního boje. Protože však jsou karteziánské mrakodrapy součástí jednoho plánu,
předem daného města, jakákoliv soutěž mezi nimi nepřipadá z principu věci v úvahu. Každý
z nich musí být identický a vlastně neidentifikovatelný. Všechny jsou také naprosto stejné,
stojí ve stejných rozestupech, ba ani jejich interiéry se nijak neliší. Nenalézají se zde žádné
odlišné reality.
Tím se dostáváme k poslednímu, třetímu momentu: obsazení samostatného bloku za
účelem izolace stavby od okolí a ovládnutí vnitřního programu. Tento princip je fungování
horizontálního neboli karteziánského mrakodrapu nejvzdálenější. Každý z nich sice také stojí
v rámci vlastního bloku, ale nefunguje samostatně, jako ostrov v souostroví města, ale jen
jako určité procento celkové kancelářské plochy. Nenabízí nic jiného, nic odlišného než
kterýkoliv z jeho dalších bratrů a sester. Žádné město ve městě se uvnitř neskrývá.
Multiplikace pater nemá jiný smysl než prosté násobení plochy, žádná věž nedodává fantazii
a v přízemí není nic, co by sloužilo lidem a jejich kontaktům či vůbec společnosti.
Ani to však ještě není vše. Typický newyorský mrakodrap tvoří nejen tři konstituující
momenty, přežití mu ještě umožňují dva zákony jejich přežití, velká lobotomie a vertikální
schizma. V horizontálním mrakodrapu ovšem nalezneme pouze částečně fungující vertikální
schizma, tedy skutečnost, že každé patro žije svým životem a neovlivňuje jiná patra.
Umožňuje to stavební technika, která se liší od americké. Tam se mrakodrapy staví ze železa,
jako jakási velká stavebnice z ocelových dílců a nýtů. Evropský způsob stavění, a plány pro
mrakodrapy nevyjímaje, spočívá v použití železobetonu. Tento způsob, vytvářející síť
nosných sloupů, nesoucích podlahové desky, vytváří jednotlivé patra jako vrstvy prostoru,
jakýsi sendvičový prostor od podlahy ke stropu. Tato patra jsou zcela volná, bez nosných zdí,
jejichž funkci přejímají (štíhlé) sloupy. Každé takové patro je možné upravit naprosto
libovolným způsobem a může sloužit jakékoliv funkci. Obě stavební techniky tak připouštějí
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stejné možnosti, mají stejný potenciál. Ke schizofrenii se však ještě musí přidat lobotomie, a
tu právě evropští architekti odmítli nejdůrazněji.
Americký mrakodrap, skeletová ocelová konstrukce, se dokončil tím, že obvodové zdi
byly vystavěny z kamene, tím vzniklo průčelí a současně fungující velká lobotomie. Všechny
vnitřní prostory se oddělily zdí z vnější strany, ještě často obložené vzácnými a drahými
kamennými deskami. Do ulic se tak mrakodrap obracel souvislou, často zdobenou kamennou
zdí s okny. Americký mrakodrap má svůj kostým. Velká část pozornosti byla vždy věnována
novým kostýmům a jejich promýšlení. I evropští architekti se pokoušeli navrhovat kostýmy,
nové a pravdivější, poctivější. „Ale Le Corbusier pochopil, že mrakodrap lze k nepoznání
změnit jediným způsobem: vysvléci jej.“91 „Karteziánský mrakodrap je nahý.“92
Železobetonová konstrukce sloupů a podlahových desek tak nedostane kamenný kostým,
nýbrž se na ni zavěsí skleněná fasáda.
K celoskleněné fasádě se však přidává ještě jeden důležitý faktor, a tím je úzký půdorys
karteziánského mrakodrapu. Ten totiž dovede průhlednost skleněné fasády do absurdních
důsledků. Americké mrakodrapy ve snaze co nejvíce využít každého centimetru drahých
pozemků obsazovaly v ideálním případě celý blok, nebo alespoň jeho co největší část. Tvar
jejich půdorysů tak byl nejčastěji obdélníkový, čtvercový nebo lichoběžníkový, výjimečně
jinak nepravidelný. Od „středu“, představovaným výtahovými šachtami se schodišti a
horizontálním technickým vedením (rozvody, kabeláž, kanalizace atd.), k obvodové zdi, tedy
vnějšímu světu, to bylo, minimálně ve spodní „rozložitější“ části, často velmi daleko. Typický
blok má rozměry 272 x 60 metrů, což je často rozměr paty mrakodrapu. Vystoupil-li tedy
člověk v některém ze spodních pater z výtahu (který byl řekněme uprostřed budovy),
zůstávalo mu téměř třicet metrů k nejbližšímu oknu, a tedy zdroji přirozeného světla! Tato
představa jistě přiblíží lobotomii nejen jako něco možného, ale dokonce jako něco nutného.
Vnitřní svět mrakodrapů byl obrovský, desetitisíce metrů čtverečních v desítkách a desítkách
pater, které měly mnohem blíže k sobě navzájem (např. výběrem tlačítka ve výtahu) než ke
světu (kdesi) venku. Enormně rozlehlé vnitřní prostory bez přímého vztahu ke světu venku
přímo nutily k vytváření vnitřních enkláv „jiných světů“. Zcela jinou podobou se vyznačoval
karteziánský mrakodrap. Ten jeho tvůrce postavil doprostřed travou porostlého bloku na
půdorysu ve tvaru úzkého kříže. Uprostřed, v „křížení“, se měly nacházet výtahy a od nich se
pak na čtyři strany rozbíhala úzká, z obou stran zcela prosklená křídla. Mrakodrap je tak nejen
nahý, což platí směrem navenek, je také zcela průhledný, uvnitř není kam se schovat,
jednotlivá křídla pater jsou velmi úzká, od jedné vnější skleněné stěny k druhé je to sotva
několik málo metrů. Ze všech stran se prostory „otevírají“ skleněnými plochami. „…
nemilosrdné přesvícení, přílišné vystavení slunci, jež vyplývá z útlého kříže půdorysu, to
všechno vylučuje, aby se v něm udála jakákoli z těch podob společenského styku, které již
začaly dobývat Manhattan patro za patrem. Le Corbusier strhává z mrakodrapu jeho
konejšivou architekturu exteriéru, která dovolovala, aby ideologická hysterie architektury
interiéru jen kvetla, a tím dokonale odčiní onu Velkou lobotomii.“93 Třebaže konstrukčně má
taková budova stejný potenciál pro vertikální schizma pater jako ocelový americký
mrakodrap, schizofrenie se nemůže v praxi uplatnit, nemůže fungovat, protože chybí
lobotomie, jež by vše navenek i dovnitř ukryla a ochránila. Ve snaze po oslunění (!) a
racionálním uspořádání je útlý tvar jednotlivých pater vhodný pro kanceláře, nevytváří však
rozlehlé nečleněné prostory amerického mrakodrapu, které se dají snadno adaptovat pro
jakýkoliv myslitelný účel prostě tím, že se přestaví příčky a změní se vnitřní dispozice patra. I
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tohoto přizpůsobení je železobetonová konstrukce schopna naprosto stejnou mírou jako
konstrukce z ocelového skeletu. Autor návrhů na karteziánské mrakodrapy si však přál čistou
racionalizaci a té ve svých návrzích skutečně dosáhl, vyloučil tím ovšem univerzalitu (použití,
funkcí) a možnost rozvíjet „jedinečné světy“. Le Corbusierovo řešení může sloužit jen účelu,
pro něj bylo vytvořeno.
O horizontálních mrakodrapech by bylo možné hovořit ještě i z jiných úhlů pohledu.
Jakožto díla architektury je lze interpretovat podle učení jejich samotného autora.
Architektura musí vytvářet dokonale funkční dílo, zde leží základ pojmenování
funkcionalismu, musí být praktická, úsporná apod.; to vše z ní však ještě nedělá skutečnou
architekturu, nýbrž jen stavitelství. Architektura vyžaduje ještě něco více, něco, co oslovuje
lidskou duši, estetický cit. Po většinu jeho tvůrčího období, a pro jeho první část, o níž zde
hovoříme, to platí obzvláště, byla pro Le Corbusiera důležitá krása jednoduchých
geometrických těles. Tato tělesa na člověka působí svou jednoduchou hrou světla, které je
oblévá, a stínů, které vrhají. Šlo mu o novou estetiku, jeho přísné, asketické a abstraktní
skleněné hranoly jí velice dobře odpovídaly. Projektům měst a mrakodrapům obzvláště nelze
upřít impresivnost a specifický druh krásy, který byl autorovým záměrem. Neodpovídaly však
tomu, co již před tím, než se objevily v autorově hlavě, existovalo v realitě právě v New
Yorku a i dalších městech Ameriky. Bylo by možné sledovat ještě i další hlediska, například
provozní a ekologické. Mrakodrapy v představách a skicářích Le Corbusiera byly maximálně
racionální a funkční do posledního detailu, ovšem až po doplnění roletami či žaluziemi kvůli
přesvětlení a dále klimatizací kvůli přehřívání v létě a tepelným ztrátám v zimě.94
Le Corbusier žádný svůj karteziánský mrakodrap nikdy nepostavil. První stavbu, kterou
lze nazvat výškovou, postavil v roce 1938 společně s Luciem Costou a Oscarem Niemeyerem
v Riu de Janeiru. Jde o Ministerstvo národního vzdělávání (školství). Další výškové stavby
pak představují: budova OSN v New Yorku, která, ač z Le Corbusiera vychází a je jím ideově
vytvořena, není postavena podle jeho plánů, a dále několik budov Unité d`habitation. Žádná
z nich však není skleněným hranolem. Le Corbusier se ke stavbě velkých budov, a zvláště
budov výškových, dostává až v pozdější fázi života, staví je až v době poválečné a nezřídka
až během padesátých a šedesátých let. Žádná z nich se však ani vzdáleně nepodobá jeho
předválečným návrhům. Tyto poválečné stavby patří k jeho „brutalistickému“ období.
Charakterizuje je masivní, silně plastická železobetonová forma. Konstrukčně tak zůstávají
blízko jeho původním návrhům předválečných mrakodrapů („železobetonová konstrukce“),
jejich povrch však není vybaven zavěšenou skleněnou fasádou, ale výraznou betonovou
„hranicí“, mohutnou zdí, která se v mnohém blíží tomu, co jsme s Colinem Rowem nazvali
fenomenální transparentnost, a má tak v jistém, avšak jen přeneseném smyslu, blízko
k lobotomii. Jedinými Le Corbusierovými velkými stavbami se zavěšenou skleněnou fasádou
z raného období tak zůstávají jeho palác Centrosojuzu v Moskvě, dokončený roku 1933, a
Cité de refuge v Paříži ze stejného roku. Ani jedna není mrakodrapem. Lze však na nich
ukázat příklad železobetonového skeletového systému (nosných sloupů a podlažních desek)
ve spojení s celoskleněným průčelím. Tedy jakousi anti-lobotomii, jakou bychom našli i
v případě jeho horizontálních mrakodrapů. Tyto stavby však nejen nejsou mrakodrapy, ale
především se začleňují do kontextu okolního rostlého města, takže se zde nemůže naplno
rozvinout dojem volného prostoru, po němž tento architekt tolik toužil a který byl integrální
součástí projektů jeho horizontálních mrakodrapů v Soudobém a Zářícím městě. Nyní
opustíme Le Corbusiera a podíváme se, opět z důvodu srovnání s americkými mrakodrapy,
stojících v mřížce, na mrakodrapy Ludwiga Miese van der Roheho.
I dílo Miese van der Roheho lze pro usnadnění, a jistě trochu zjednodušení, rozdělit do
dvou základních období. První patří do střední Evropy, především Německa, druhé období, po
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jeho emigraci v roce 1938, do USA. Již během svého života v Německu vytvořil několik
návrhů na mrakodrapy. Asi první z nich je několik nerealizovaných skic, vzniklých kolem
roku 1921, známé jsou především dva: mrakodrap určený pro Friedrichstrasse v Berlíně a
skleněný mrakodrap. Zdánlivě se velmi podobají návrhům od Le Corbusiera. Tvoří je
železobetonová konstrukce se zavěšenou celoskleněnou stěnou. Liší se však ve dvou
podstatných ohledech. Prvním je skleněná závěsná fasáda. Tu tvoří, podobně jako všechny Le
Corbusierovy, celoskleněná stěna. U Miese však sklo mělo být často mléčné, a mělo tudíž
filtrovat a zmírňovat jak nežádoucí pohledy dovnitř či ven, tak také regulovat množství
vstupujícího slunečního záření. U svých výškových a kancelářských projektů se zajímal více o
odrazivou, reflexivní kvalitu skla než o jeho průhlednost, tak jako to dělal u svých
puristických vil Le Corbusier. Druhý velký rozdíl spočívá v přizpůsobení se místu. Mies van
der Rohe nenavrhuje žádné Soudobé ani Zářící město. Taková myšlenka působí v kontextu
celého jeho díla dokonce absurdně. Jeho oba zmíněné mrakodrapy mají nepravidelný půdorys,
který se naprosto přizpůsobuje pozemku, jenž jim byl určen. Vstupují do města, netvoří své
vlastní.
Ve druhé části svého tvůrčího života, v Americe, realizoval potom Mies van der Rohe
celou řadu mrakodrapů. Uskutečnil výškové stavby jak obytné, tak kancelářské, jak volně
stojící v parku, tak i mrakodrap stojící v newyorské mřížce. Přizpůsobil se americké stavební
technice a začal své výškové budovy stavět technikou ocelové konstrukce. Ani on však, jako
významný člen evropského avantgardního hnutí, nechápe a nenapodobuje velkou lobotomii.
Jeho mrakodrapy jsou též nahé, přestože stojí například v mřížce Manhattanu. Seagram
building (1957), Miesův příspěvek newyorským mrakodrapům, ztělesňuje spojení dvou světů,
dvou kultur. „…vzájemné obohacování Evropy a Ameriky vytvořilo jistého křížence,
hybridní útvar, který by bez spojení obou kontinentů, třebaže málo vášnivého, nikdy nemohl
vzniknout.“95 Seagram představuje evropskou myšlenku, provedenou v americkém prostředí,
s americkou profesionalitou. Ukazuje cestu, kterou se do velké míry vydaly výškové budovy,
bez lobotomie, ale ovlivněny americkým prostředím. Le Corbusier, kterého Koolhaas ve své
knize tak silně kritizuje, působí jako bořitel všeho starého, přežitého, jako prospektor nových
obzorů. Je to však spíše Ludwig Mies van der Rohe, kdo ukazuje skutečnou cestu, kterou se
většinově ubírají výškové stavby a skutečné mrakodrapy. Jistě nikoliv náhodou je Rem
Koolhaas považován za velkého znalce Miesova díla. Mies van der Rohe a Le Corbusier
představují dva opačné póly evropské avantgardní architektury.96 Le Corbusier reprezentuje
mnohem radikálnější podobu. Představuje bořitele starých pořádků, který prošlapává cestu
pro budoucnost. Mies zde hraje roli moderanta, skutečně racionálního architekta, sloužícího
zájmům lidí i podniků, roli toho, kdo skutečně vytvořil určitou cestu dál. Toho, kdo se
explicitně nestaví proti minulému, neboří stávající řád architektury. I pro své moderantní
smýšlení byl v individualistické, liberálně kapitalistické Americe tak dobře přijat a mohl
dosáhnout tolika úspěchů.
Nikdo z nich nikdy nezpochybnil nezbytnost mrakodrapu jako takového. Mrakodrap se
však po druhé světové válce již nikdy nepodobal svému newyorskému předchůdci. Příkladem
toho může být opět Seagram building, který podle výslovného záměru Miese van der Roheho,
ustupuje od uliční čáry. Tím vytváří menší náměstíčko s kašnami a vodotrysky. Budova ztrácí
charakteristický tvar newyorských mrakodrapů, neustupuje směrem od rozložité základny ke
stále užším částem nahoře, nepodobá se oněm typickým „zikkuratovým“ mrakodrapům.
Naopak od přízemí po nejvyšší patro má stejný průřez. Představuje pouhou multiplikaci pater.
Stává se však ještě něco dalšího, závažnějšího. Část života se opět přesouvá z přízemí, onoho
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proměnlivého veřejného prostoru mrakodrapů, onoho zabrání bloku, zpět na ulici, přesněji na
náměstíčko. Žádné metafory jiných světů, odlišných realit a neustálých změn již nenaplňují
spodní část mrakodrapu. Kolotání života, skryté lobotomií uvnitř budovy, se opět dostává na
světlo světa. Jak se sám Mies vyjádřil, chtěl svou architekturou přinést řád do chaosu
amerických měst.97 Z úhlu pohledu knihy Třeštící New York jde ale mnohem spíše o
ochuzení než o přínos životu metropole. Nevědomá kultura zahušťování, kterou objevil
Koolhaas, zde již dožila a místo ní nastoupila nová cesta hledání ideální podoby města.
Pohybujeme se ale stále v rámci stejného města, New Yorku.
V našem srovnání New Yorku jako představitele alternativní modernity, objevené
Koolhaasem, a Le Corbusierových ideálních měst jsme se dostali od porovnání těchto měst
jako celků, přes jejich plánování, rozvržení, bloky a způsoby jejich zastavění až k jednotlivým
budovám, tedy mrakodrapům. Jako poslední vrstva srovnání zbývá nyní ještě několik slov o
lidech, pro něž byly (či měly být) tyto budovy, a města jako celek, vytvořeny.
Manhattanismus (a tedy New York), jak o něm mluví Koolhaas, nemá téměř žádné
teoretické práce. Vznikl však žitou realitou a jeho „zákazníky“ byli lidé z masa a kostí,
skuteční lidé. Nemusel se proto s otázkou lidskosti nijak výrazně vypořádávat, vznikal a
utvářel se v každodenní interakci s lidmi. Veškeré procesy od navrhování staveb po jejich
realizaci a užívání probíhaly v kontinuálním vývoji, usměrňovány životní praxí. Naproti tomu
Le Corbusier se ve svých knihách i plánech musel chtě nechtě nějak vypřádat s otázkou, jací
jsou lidé, pro něž navrhoval svá města a architekturu. Jeho chápání lidí je značně reduktivní.
Společnost pro něj představuje souhrn samostatných jedinců. To se odráží v každém ohledu
jeho projektů, od nejranějších po vrcholné. Je to patrné z kteréhokoliv detailu jeho Soudobého
i Zářícího města, třebaže v každém z nich trochu odlišně. „Proměny v jeho prototypech měst
dvacátých let, kdy se z `hierarchického` Soudobého města z roku 1922 stalo beztřídní Zářící
město z roku 1930, zahrnovaly významné změny i ve způsobu, jímž Le Corbusier koncipoval
město strojového věku.“98 Rostislav Švácha ve své knize o Le Corbusierovi ještě k Zářícímu
městu dodává: „Le Corbusierovým ideálem se nyní stává dokonale fungující a plánovitě
řízená společnost, které sice nadále vládne technokratická elita, ale pod kontrolou
demokraticky organizovaných odborů.“99 To nejdůležitější ale zůstává po celou dobu
nezměněno. Společnost, které si Le Corbusier nejvíce všímá, tvoří silně individualizovaní,
nezakotvení, moderní jedinci bez kořenů, tradic, a nejlépe i bez rodiny, vynořující se
internacionalizovaná třída. Zajímá ho nová elita: inženýři, technici, vynálezci, vědci, novináři,
publicisté, obchodníci, ekonomové, sekretářky, redaktoři, účetní, vedoucí oddělení, obchodní
vedoucí a další.100 „Skrze úředníky, kteří představují společenský ideál, vzniká sociální
skupina, která se v průběhu 20. let etablovala stále zřetelněji jako nová společenská vrstva,
odlišná od dělnictva i od tradičního měšťanstva. Její příslušníky a jejich činnost však Le
Corbusier primárně posuzoval z estetických hledisek: Projektují mosty, lodě a letadla,
vynalézají motory a turbíny. …“101 Těmto lidem jsou určeny jeho domy, to oni tvoří primární
obyvatele všech návrhů měst první poloviny jeho života. Jim se tato města také v jeho
představách přizpůsobují. Norbert Huse to říká přímo Le Corbusierovými slovy: „Zdálo se
nevyhnutelné vytvořit architekturu přiměřenou této elitě, tvořivý člověk, člověk činu a
myšlení, elitní člověk vyžaduje jasně uzavřený prostor k tomu, aby se v klidu mohl ponořit do
své práce; řešení těchto problémů je pro zdraví elity nevyhnutelné.“102
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Norbert Huse dále cituje jednoho kritika Le Corbusierova domu typu Citrohan,
postaveného na stuttgartské výstavě (Wiesenhof Siedlung), který o tomto domě napsal: „Má-li
odpovídat typ domu typu člověka, může být obyvatelem Le Corbusierova domu jen
intelektuál určitého druhu, jenž není zatížen ‚historickým balastem‛, není sentimentální, ale
velkorysý a svobodný a uvolňuje se ze všech vazeb. Intelektuál, jenž by snad chtěl obývat
nomádský stan ze železa a betonu, který přes tvrdost materiálu není pevně vrostlý a
zakořeněný do země… Jistě, intelektuál je formou dnešního člověka, ale je to ten typ, jehož
nároky a požadavky by měly být určující pro stavbu bytů?“103
Tato kritika je obecně platná pro celé jeho dílo, zaměřuje se ale konkrétně na charakter
jeho interiérů. Podobná kritika však platí i pro společné bydlení, přesněji řečeno pro způsob,
jakým se jednotlivé obytné jednotky sdružují. Velký důraz kladl Le Corbusier na bydlení ve
společenství. Dokládají to např. i Villas-immeubles, které se vyskytovaly ve všech jeho
návrzích měst, vyjma návrhů pozdních. „Otevřenost a diferencovanost interiéru, kterým
věnoval Le Corbusier sílu představivosti a vynalézavosti, jsou úžasné, přesto nemohou
nahradit prosté sloučení, kterým by měly být spojeny jednotlivé buňky. Při sloučení se dostala
ke slovu nanejvýše subjektivní ‚sociologie‛ architekta, která lidi považovala za v podstatě
izolované, jednoduché bytosti existující vedle sebe, z jejichž množství se bezprostředně
utvářela společnost, aniž by k tomu bylo zapotřebí zprostředkujících sociálních struktur.“104
Experimenty s novými, kolektivními formami bydlení jsou pro určitou část evropské
avantgardy první třetiny 20. století charakteristické. Nejznámější a nejvýraznější pokusy
pocházejí z Ruska. Spojením avantgardního konstruktivistického směru s revolučními ideály
bylo živnou půdou pro různé formy kolektivního bydlení. Inspirací těmto architektům sloužil
mimo jiné i Le Corbusier, který se od nich naopak sám inspiroval. Není známo, kdo byl
v tomto vzájemném inspirování první a kdo významnější. Jisté je, že extrémnějších projevů
dosáhla ruská strana, kde také došlo k pokusným realizacím. Mezi těmito pokusnými
realizacemi a snahami Le Corbusiera však zela velká propast v úmyslech. Sovětům šlo o
potlačení soukromí, umenšení měšťanské oblasti, protože je kontrarevoluční, konzervativní,
potenciálně nebezpečná, chtěli budovat novou společnost odpovídající jejich ideálním
představám. Le Corbusierovi šlo naopak o zlepšení soukromé sféry stávající společnosti, která
jen, dle jeho pohledu, vstoupila do nového, strojového věku.105 Jeho města také přinášela něco
nového, neměla však tvořit novou společnost, ale nové prostředí, odpovídající proměněné, ale
v zásadě kontinuálně se vyvíjející individuální společnosti. Jestliže snil o kolektivním bydlení,
nebylo to za účelem formovat nového člověka, nýbrž za účelem dát novému člověku
adekvátní bydlení zbavené domácích povinností jako je praní, žehlení či vaření.
Za celým tímto Le Corbusierovým přístupem k bydlení se skrývá jeho zvláštní pochopení
člověka. Rostislav Švácha píše, že Le Corbusier věřil ve schopnost lidí radovat se
z jednoduchých, prostých věcí, meditovat a filosofovat o nich; každý člověk by se měl naučit
vychutnávat jejich tvar, měl by o něm umět rozjímat a měl by tak činit určitým, předem
odhadnutelným způsobem. Tato teorie měla dalekosáhlý vliv na Le Corbusierův výběr
architektonických a urbanistických prostředků.106 Ke třem podstatným radostem
meditativního života Le Corbusierova člověka patří například dostatek zeleně, vzduchu a
slunce. Tomu se přizpůsobuje i jeho architektura. „Na první pohled jsou přitom zřetelné její
naivní mechanistické rysy, nerespektující jedinečné psychické ustrojení každého člověka, ale
to je problém, s nímž se vždy bude potýkat každý architektonický program zamýšlející sloužit
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velkému množství lidí.“107 Ještě větším problémem zde však je, že „toto rozjímání anebo
meditace nad ‚objekty vzbuzujícími poetickou reakci‛, pro něž se Le Corbusier neustále snažil
vytvořit svou architekturou ideální podmínky, nevede v kontextu jeho názorů a díla k stavu,
který bychom mohli označit jako estetické poznání nebo porozumění, nýbrž spíše k extázi,
k nekontrolovanému dojetí nad krásou linií a objemů. Le Corbusierovými texty neustále
pulsují slova jako ‚vášeň‛, ‚drama‛, ‚velebnost‛, ‚radost‛, ‚nadšení‛, ‚blaženost‛, ‚patos‛, a
přesně týchž účinků chtěl dosáhnout a také dosahoval svými stavbami.“108
Jedním z prvních, skutečně důsledných a hlubokých kritiků Le Corbusiera byl americký
architekt Robert Venturi. Ten kritizoval na Le Corbusierovi mimo jiné i sklon k extázi, touhu
po oslnění jedinečným nápadem, genialitou. Místo toho se Venturi snaží nastolit „zásadu
pečlivé analýzy daného problému a potom takové syntézy, která by pokud možno brala na
vědomí všechny jeho aspekty, nikoliv jen ty, které se zrovna architektu hodí“.109
Rostislav Švácha k tomu dodává: „Za postojem Roberta Venturiho se už skrývá nová
koncepce člověka, který už nemedituje nad věcí a nenechává se extaticky dojmout krásou
jejího tvaru, nýbrž snaží se raději přijít věci na kloub, porozumět jí, být zvědavý, proč je tak
udělaná a co případně chtěla vyjádřit, aniž by samozřejmě měl před její krásou oči
zavřené.“110 Současně však Robert Venturi, zakladatel postmoderní architektury, vyjadřuje
nový postoj ke světu i člověku. Jeho doba se již vzdala základní posedlosti moderny: jejích
snů o jednotě, které sahají od konceptu mathesis universalis přes projekty filosofií světových
dějin až po globální rozvrhy sociálních utopií. Radikální postmoderní pluralita se rozchází
s oněmi uzávorkovateli a hledači jednoty, kteří doufají v nějakou totalitu, jež se však nemůže
nikdy uskutečnit jinak než totalitně. „Nově se klade problém rozumu, plurality forem
racionality a způsobů zacházení s ní. Rozdílné formy vědění, životních rozvrhů, vzorců
jednání se těší nanejvýš nepřekročitelné oprávněnosti.“111
Podobná koncepce se skrývá i v myšlení Rema Koolhaase. Tento pluralitní, postmoderní
přístup nám zároveň dobře ilustruje situaci a chápání lidí v Koolhaasově New Yorku. Ukazuje
to, že Amerika již v první třetině 20. století nebyla „zbytnělý přídavek“ Evropy, ale naopak
místo, kde pokročilost liberalismu a kapitalismu předjímaly procesy a stavy, které se do
Evropy dostaly až později.

KAPITOLA TŘETÍ – O VZHLEDU MODERANTNÍM A
RADIKÁLNÍM NEBOLI VZHLED TRADIČNÍ A ANTI-TRADIČNÍ
V této části bych se chtěl blíže podívat na vzhled, vizuální podobu dvou (ideálních) měst,
která byla v předcházející části srovnávána z různých úhlů pohledů. Ještě jinak bych se to
pokusil vyjádřit jako „rozdílnost podoby toho, co vidí člověk, pohybující se v těchto dvou
městech“. Obě podoby města, reprezentované New Yorkem na jedné straně a Soudobým a
Zářícím městem na straně druhé, jsem charakterizoval jako dvě odlišné podoby moderny. Le
Corbusierova města nebyla sice nikdy realizována, zato je však jejich autor mnohokrát
publikoval a vytrvale propagoval, a v důsledku toho se stala světoznámými. New York je
pochopitelně sám o sobě světově známé město. To, že jeho mrakodrapy, oděné do
historizujících oblečků, jsou také považovány za projev modernity, modernity nezávislé na
evropské moderně, se ale zasloužil až Rem Koolhaas. Přesto je však na první pohled patrné,
že se tyto modernity co do vzhledu velmi liší. Nejde jen o to, že u evropských modernistů
mizí ve městě koridorové ulice, bloková zástavba, že se mění architektonický slovník atd.,
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zatímco v Americe všechny tyto věci přetrvávají a navíc se vše moderní ukrývá do
historického či dekorativního pláště. Nejde o architektonický styl, sloh ani architektonický
jazyk, nejde o žádné jednotlivosti ani detaily. Jde především o záměr autorů. Rozhodující je,
jakou podobu chtěli tvůrci svému městu vtisknout. Tím se dvě vybrané ideální podoby města
liší zcela zásadně a neslučitelně. Pochopíme-li New York jako (architektonickou) modernitu,
jak to umožnil Rem Koolhaas, vyvstane před námi otázka, proč jeho tvůrci neodvrhli
historické průčelí domů, jako se to stalo v Evropě. Tyto dvě rozdílné podoby měst a za nimi
skryté důvody se pokusím nějak naznačit.
O New Yorku, třpytící se metropoli na ostrově, jsem již většinu toho důležitého pro tuto
práci řekl. Nyní bych se zaměřil jen na některé důležité aspekty, které se přímo vztahují
k tomu, co vidí člověk, pohybující se po městě. Jak jsem již napsal, město se rozvíjelo v rámci
mřížky, která vymezovala jednotlivé obdélné bloky. Je jasné, že ulice, dané těmito hustě
zastavěnými bloky, nemohly být jiné než ulice koridorové. I o nich již byla řeč. Takovou ulici
vymezují dvě řady domů, mezi nimi se pak nalézá část pro dopravu a také chodníky, po nichž
se pohybují pěší lidé. Důležité je, že k chodníkům přiléhají budovy. Tyto budovy nabízejí
mnoho rozmanitých programů od obchodů, restaurací atd. až po vstupy do svých horních
pater. Zásadní však je, že tato ulice jako celek vytváří totalitu městského prostředí člověka. Je
proto velmi důležité, jak taková ulice vypadá. Mřížku vytyčili na samém počátku 19. století,
na prahu počínající nové doby, avšak ještě v časech, kdy architektura nezpochybnitelně
přijímala podobu ze starších období. Taková podoba mohla být velmi různá, od neogotické,
přes neobarokní, až třeba po novořeckou. Tato snaha dodat architektuře významu přijímáním
a podržováním starších kánonů platila obecně pro veškerou architekturu 19. století, na
Manhattanu vydržela až do první třetiny 20. století. Během celého dlouhého devatenáctého
století se podoba měst značně změnila. Přicházely nové technické vynálezy, ve městě se
rozšiřovaly nové funkce a potřeby, vytvářela se nová zaměstnání, měnila se celá podoba
života společnosti. Měnilo se i celé město. Tvorba v historizujících stylech patřila ke
způsobům, jak dodat novým výtvorům zdání historicity, kontinuity,112 důležitosti a dalších
vlastností, kterých si tehdejší společnost cenila a kterým rozuměla.
Co tedy viděl návštěvník procházející po ulici v New Yorku? Jednoduše by se dalo říci,
že město se snažilo vypadat co nejtradičněji. Celá hra historických kostýmů měla jeden hlavní
účel – přetvořit kolotající metropoli, která procházela během dramatického 19. století
značnými proměnami (modernizací) v město, které se alespoň na pohled zdá být tradiční,
stálé, ne-moderní. Svět klimatizace, výtahů, ocelových skeletů, ale také telefonů, dálnopisů,
byrokracie a podobně se oděl do historických kostýmů, aby přesvědčil chodce, že se nalézá ve
městě, které vypadá v zásadě jako z dřívějších dob, jako ostatní tradiční města.
Podobu města definovaly koridorové ulice vymezené okolo stojícími domy. Již jen tím se
zcela zásadně liší od vzhledu Soudobého města. Chodec se pohyboval mezi domy, blok po
bloku, křižovatku za křižovatkou po chodnících, které lemovaly každou ulici. Toto banální
konstatování situace, kterou zná každý obyvatel Prahy, vynikne více, když připomenu, že
s ničím z tohoto by se nesetkal nikdo, kdo by chodil po městech evropských modernistů.
V každé z newyorských ulic se nacházely chodníky, do nichž se otevíraly velké vyzdobené
výkladní skříně a obchody plné ornamentů. Vizuální pestrost a jistě trochu chaos
charakterizovaly vše, co bylo možné v tomto parteru spatřit. (Absolutní opak pak platí pro
modernistickou představu parteru jako vyčištěné, ale strohé a nezajímavé parkové krajiny.)
Každá z budov byla vyzdobena v nějakém stylu či slohu. Vstupy pojaté formou portálů,
portiků, sloupových hal plných korintských hlavic, kararského mramoru, mozaik, intarzií,
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ornamentů, křišťálových lamp a podobně vítaly příchozí i kolemjdoucí. Bylo by možné
pokračovat a podrobně popisovat různé prostory, budovy, ulice tak, jak se jevily obyvatelům
města. Tento vzhled, vnějšek se nutně přizpůsoboval požadavkům většiny, lákal a přitahoval.
To mohl dělat jen srozumitelnou formou, které rozuměl pokud možno každý. Proto padala
volba vždy na historické slohy, historizující vzhled. Rem Koolhaas oceňuje lobotomii,
nevšímá si však podoby této lobotomie.113 Ta vždy směřovala k historickému, tradičnímu,
oblíbenému, osvědčenému. To však Koolhaas jako dědic avantgardní estetiky nepřijímá. Zdá
se mi, že si bere pouze „funkci“, tedy funkční oddělení vnitřku a vnějšku, ale snaží se mu ve
svém díle vtisknout modernistickou le corbusierovskou podobu. Já jsem však přesvědčen, že
takto nemůže lobotomie fungovat. Nejde totiž jen o samotný kostým, jde o jeho podobu a ta
byla vskutku vždy tradiční nebo se tradičně tvářící. Vše jako by hrálo jednu velkou hru na
maškarní bál. Člověk, neznalý věci, nebo někdo, kdo nepřečetl knihu Třeštící New York, by
mohl snadno nabýt, ovšem naprosto mylného, dojmu, že se nachází v „běžném“ městě
západní civilizace. Rem Koolhaas se celou svou knihou snaží dokázat opak, ukazuje a
zdůrazňuje kontrast, jinakost, novost, zároveň však svým důrazem na lobotomii ukazuje snahu
oddělit vnitřek a vnějšek, realitu a zdání, funkci a „dojem“, moderní jádro v „tradiční
pokožce“. Ukazuje zde oddělení racionálního fungování od významů, které jsou zde
soukromou záležitostí každého jednotlivce. Racionalizace, která se snaží prostoupit
v novověku celým světem, zde dostala jasnou hranici. Ovládla interiér (ovšem jen ve smyslu
funkcí, konstrukcí, uspořádáním, nikoli ve smyslu lobotomie vnitřních světů), do exteriéru, na
průčelí budov, se jí proniknout nepodařilo. Jediná, ovšem pro fungování města klíčová oblast,
která je uspořádána přísně racionálně, je samotná mřížka. Ta řídí fungování celého města,
jeho uspořádání, rytmus atd., neřídí ale bezprostředně jeho vzhled. Vnější podoba je
ponechána fantazii jednotlivých tvůrců a přičtený význam je pak věcí jednotlivce,
samostatného individua.
Tím se dotýkám rozlišení, jež Jan Patočka provedl v naší racionální civilizaci (kterou
nazývá nadcivilizací), když ji rozlišil na moderantní a radikální. „Moderantismus, tj. snaha o
vymezení domény racionální nadcivilizace a rezervování posledního životního jádra mimo
tuto kolej.“114 Budu-li chápat vnitřní uspořádání budovy, její fungování a též konstrukci jako
přísně racionální (doménu racionální nadcivilizace), pak průčelí bude to, co je rezervováno
mimo tuto (racionální) kolej. Jistě, průčelí není „poslední životní jádro“ civilizace. Zde bych
si však vypomohl dalším citátem: „Hodnoty moderantní nadcivilizace jsou hodnota vědecké
pravdy a lidské svobody.“115 Vědecká pravda, to je přísná racionálnost potřeb zhmotněných
v architektuře, svobodu představuje ono průčelí se svou libovolností (historizujících či
ornamentálních motivů), tedy ta část, kam racionalita nezasahuje, doména lidské svobody a
fantazie. Podobné přirovnání nalézám i u přísně racionální mřížky Manhattanu, která má
ambici a potenciál univerzálního rozšíření po celém světě, která ale ponechává svobodu a
lidskou libovůli vzhledu a „výzdobě“ ulic a významům, které si tam každý sám za sebe
vnáší.116
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kamenných obkladů poměrně často používá.
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Manhattanismus, kultura zahušťování, je nejen „konečnou arénou západní civilizace“,
představuje též jedinečnou ukázku liberální moderantní nadcivilizace. Ukazuje nám, že
„civilizace ve svém universalistickém vydání je toliko rámec, v němž sice celý náš život
nabude zvláštní střízlivosti a stále větší racionální průzračnosti, ale kde se přece řeší pouze
otázky prostředků, a nikoli účelů.“117 Prostředky jsou maximálně racionální (viz
manhattanský mrakodrap, mřížka), ale účely jsou přísně soukromé. „Tato verze nadcivilizační
myšlenky může proto dojít k určitému vyrovnání s myšlenkami dosavadních civilizací: může
si je přivtělit jako osobní, neracionalizovatelné, a přece podstatné spolupodmínky
lidskosti.“118
Koolhaas, dle mého názoru, něco z tohoto moderantismu chápe, když zdůrazňuje
rozlišení mezi nekonečností změn uvnitř, jejich životní racionalitou, a mezi vnějškem a jeho
„ochraně“, „oddělení“ od vnitřku pomocí lobotomie. A dále též neustálým zdůrazňováním, že
celé toto rozdělení, rozpojení mezi funkcí a významem, mezi uspořádáním a vzhledem má za
cíl ulevit metropolitním masám (tak a podobně nazývá obyvatele New Yorku v rámci celé své
knihy). Domnívám se, že to vyjadřuje skutečnost, že racionalita není všeprostupující, že není
tím, co dává konečný smysl, ale že existuje rozdíl mezi racionálním uspořádáním světa a
životem jednotlivce. Aby mohl jednotlivec v tomto světě snáze žít, vytváří se jeho historická,
známá, přívětivá podoba. Zjevná je snaha po konformismu. Společnost přijímá tolik z tradice,
kolik jen lze. S jistou nadsázkou bych parafrázoval Koolhaasův výrok, že architektura (New
Yorku), to jsou ty nejracionálnější možné nástroje ve službách toho nejneracionálnějšího
možného cíle.119 To však také ukazuje slabost takové architektury a pokusím se ukázat, že to
mohl být důvod jejího vymizení.
Zcela jinak je tomu u radikální podoby architektury představované nyní Le Corbusierem
a obecně všemi evropskými avantgardními architekty. Deklarovali svůj rozchod s tradicí, a to
i na estetické rovině. Jistě ne všichni architekti, kteří jsou zahrnováni do této skupiny,
provedli tento rozchod se stejnou intenzitou. Výsledná podoba měst a jejich architektury se
však velmi vzdálila podobě tradiční, podobě konformní. Ukázat je to možné právě na
ideálních podobách měst, jako je např. návrh Soudobého města. Když je řeč o myšlence
radikální nadcivilizace, je důležité se zmínit o tom, že zde jsou prostředky a cíle spojeny,
svázány. V radikálnějších podobách dokonce splývají. Jde o nadcivilizační verzi se silným
příslibem, příslibem nové společnosti, nového světa. To samé platí i o architektuře, kterou
spojuji s tímto radikálně racionálním civilizačním principem. Nejde však jako v případě New
Yorku o racionalitu, která ponechává volnost a libovůli významu, chápání a lidských přání na
iniciativě jednotlivce. Naopak. Racionalita sama je cílem. Racionálnost, uspořádanost,
funkčnost, rychlost, to jsou charakteristiky Le Corbusierova města. Města racionálnosti pro
racionálnost samu. Vše ostatní mimo racionalitu není zahrnuto, nýbrž vyloučeno. Tato verze
radikální nadcivilizace se nesnaží usmířit s žádnou civilizací před ní či mimo ni. Snaží se je
překonat a zrušit. Stejné lze říci i o snaze radikální evropské avantgardy.
Zmizení koridorové ulice s chodníky a uličním parterem znamenalo radikální proměnu
celého města (která v New Yorku, jak jsem se snažil ukázat, neproběhla). Budovy již
nových a nových vrstev v nekonečné historii významů. Tak například Dalího interpretace New Yorku jako
„objev anti-moderního Manhattanu“: „Aniž by zasahoval do její fyzické podoby, staví metropoli do role
antifunkčního nahromadění atavistických monumentů v procesu ustavičné poetické reprodukce. Jakkoli je to
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povětšinou netvoří nesamostatné „kusy“, skládající se do bloků, které pak dohromady tvoří
město, vyšší celek. Každý jednotlivý dům tak přispíval k většímu celku, než byl on sám či
jejich prostý souhrn. Budovy modernistů jsou naopak povětšinou solitéry stojící („tyčící se“)
na svém pozemku.120 Z ulice se stala v podstatě silnice. Chodníky, vedoucí chodce parterem
města, získaly podobu pěšinek. V ideálním případě se městský parter, to, co považuji na
městě za to nejzajímavější a nejdůležitější, proměňuje v park. Realitou se však, jak jsem již
několikrát naznačil, stávají spíše nekonečná parkoviště. Proměňují se i samotné domy, které
přicházejí o svou historickou fasádu. O tom jsem již psal v části věnované lobotomii.
Lobotomie je velice důležitá koncepce. Umožňuje ukázat rozlišení mezi racionalitou
moderantní, která dovoluje soukromé významy, a racionalitou radikální, která se sama spojuje
s významem. Právě lobotomii, jinak vyjádřeno historická průčelí, odmítla avantgarda
nejradikálněji. Snaha po opravdovosti, upřímnosti architektury, projevená například snahou
po lepším oslunění, lepších hygienických podmínkách, racionalizovaném uspořádání pohybu,
ale především po ustoupení od výzdoby průčelí, neznamená nic jiného než fakt, že racionalita
sama je náplní architektury. Opět uvedu několik citátů přímo z Koolhaasova Třeštícího New
Yorku: „(Le Corbusier) zavádí upřímnost v takovém měřítku, že může existovat pouze za
cenu totální banálnosti. (Některé žádoucí formy sociálního chování mají alergii na světlo.)
Nezůstává už žádné místo pro manhattanskou technologii fantastického. Pro Le Corbusiera
užití technologie jako nástroje a rozšíření imaginace znamená její zneužití. Skutečně věří
v mýtus technologie ze vzdálené Evropy a technologie samotná je pro něj fantastická.“121 Zde
je již jistě naprosto jasné, že to, co Koolhaas vytýká Le Corbusierovi jako oponentu
Manhattanu, je absolutizace racionality, racionální složky. Jen o kousek dále pak dodává:
„Skleněné zdi jeho horizontálního mrakodrapu v sobě uzavírají naprosté kulturní prázdno.“122
Samo racionální uspořádání, zhmotněné v ideologii rychlosti, efektivity, produktivity a
zdraví, hygieny, nového životního stylu, emancipace a dalších argumentů se stalo náplní nové
společnosti.
Moderantní forma, zde náš New York, je mnohem méně politická nebo uvědomělá než
forma radikální. Moderantní je více ohrožena ve své existenci, a to svou jistou slabostí,
danou právě libovůlí a soukromostí významů, radikalismus je existenčně ohrožen mnohem
méně, je ohrožen spíše ztrátou samotné racionality. To se na úrovni ideálních Le
Corbusierových měst projevilo tak, že deklarované uspořádání města (jeho racionální
uspořádání) se stalo jednou velkou uměleckou skulpturou, v podstavě sochařským dílem,
vítězným pomníkem velikosti autora. O obyvatele města a jejich život v posledku téměř
vůbec nešlo, nebo jen na sekundární úrovni. Nejradikálněji to ukazuje Plan Voisin na
přestavbu Paříže. V tomto návrhu končí široké čtyřproudé dálnice u hustě zastavěných čtvrtí
starého města. Vysokorychlostní proud automobilů ústí do kapilár středověkých uliček. Jediné
myslitelné vysvětlení, zdá se mi, se dá nalézt v nadřazení estetického, sochařského ohledu nad
vše ostatní. Plan Voisin de Paris je pomníkem, sochou, nikoli vážným pokusem racionálně
řešit problémy a životní potřeby běžných lidí z masa a kostí.
V tomto pomyslném střetnutí vyhrává radikalismus Le Corbusiera nad moderantismem
New Yorku. Platí to přesto, že tradičně se zdůrazňuje skutečnost, že Le Corbusier na své
první cestě do Ameriky nezískal žádnou zakázku, a tedy neuspěl. Vítězství evropské
avantgardy nad metropolitní architekturou bylo výrazné, tak úplné, že samotná její existence
120

Při pohledu z velké dálky se jistě i manhattanské mrakodrapy tyčí jako solitéry na horizontu. Známé
jsou četné obrázky dolního Manhattanu s lesem tyčících se mrakodrapů. Pro obyvatele města se však, při
pohledu z úrovně ulice, jeví jako bloky (přestože tvořené někdy jedinou budovou), které obklopuje chodník,
ulice a město.
121
Koolhaas, Rem. Třeštící New York. 1. vydání. Praha : Arbor Vitae, 2007. ISBN 978-80-86300-77-1, str.
201
122
Koolhaas, Rem. Třeštící New York. 1. vydání. Praha : Arbor Vitae, 2007. ISBN 978-80-86300-77-1, str.
202

se vytratila z historie architektury. Kultura zahušťování, liberální, individualistický
manhattanismus se svými mrakodrapy nemohl nepodlehnout. Koolhaas záměrně nazývá
manhattanismus nevědomým, protože to nebyla vědomě formulovaná, postulovaná „teorie“,
nýbrž mimovolně, v průběhu času se vynořující realita, způsob lidského soužití v rámci
metropole, kterému se přizpůsobila i architektura. Tato realita však až do samého konce
zůstala nereflektována. Postupně, avšak pod náporem „skutečné“, tj. evropské, modernity, se
relativně rychle proměnila podoba metropolitní architektury. Stalo se to nejen v New Yorku,
ale v celé Americe. Dokonce na celém světě. Vítězné tažení Evropanů nemělo mezí.
Symbolem může být opět Le Corbusier, cestující po 2. sv. válce po celém světě za svými
zakázkami. Jeho stavby se rozprostírají od Indie, Pákistánu, Afriky, Brazílie, Ruska,
Japonska, také po velké části Evropy. Na samém sklonku života pak dobyl i Spojené státy
výstavbou Carpenter Center for the Visual Arts (1959 – 1962) v Cambridge ve
státě Massachusetts. Symbolickou stavbu, kterou vstupuje modernismus do amerického
architektonického povědomí, představuje budova OSN z roku 1948, stojící právě v New
Yorku na Manhattanu.123
Nadcivilizační radikalismus i architektura, kterou k tomuto pojetí nadcivilizace přiřazuji,
však čelí ještě jinému úskalí. Tento světonázor je ustavičně ohrožen ve svém radikalismu
překážkami, které každému radikalismu klade setrvačnost lidské přirozenosti a vzestup
životní úrovně. Zdá se mi, že se to právě ukazuje na „osudu“ radikalistické architektury
v Americe. Přijetí modernistické architektury neznamenalo automaticky přijetí její
„politické“, radikálně nadcivilizační náplně. Přijetím moderního slovníku, jazyka avantgardní
architektury, radikalistické podoby staveb neznamenalo současné osvojení si myšlenkového
radikalismu. Právě opak se mi zdá být pravdou. Pokračování ve světovém architektonickém
kontextu nalezla prozatím pouze nadcivilizační myšlenka moderantní. Manhattanismus sice
odešel ze scény, což je pro kulturu měst obrovská škoda, nezmizel však moderantismus. Ten
se v americkém prostředí nepochybně udržel a s ním i související chápání architektury.
Pronikavě se proměnila pouze podoba měst, civilizační jádro zůstalo nezměněné. Dokládá to
po mém soudu vývoj světové architektury v druhé polovině 20. století. Do tohoto vývoje již
například sovětská architektura nezasáhla ani okrajově, což jistě dokládá úpadek „radikálně
nadcivilizační architektury“, jak ji představovala například ruská konstruktivistická škola a
její snaha po proměně celé společnosti architekturou. Architektura, původně radikální, se opět
dostala do pozice služebné: racionálním způsobem naplňovat soukromé, individuální cíle a
tužby svých klientů. Avantgardní předválečná architektura se v blahobytné společnosti druhé
poloviny 20. století opět přimkla k moderantismu. Libovůle s tím spojená však zákonitě
musela brzy vést ke krizi zdůvodnění takové architektury.
První světová válka ukončila podle Patočky moderantní nadcivilizaci v její ve světě
převládající podobě. Druhá světová válka tento vývoj jen potvrdila. Veškeré pokusy politicky
zdisciplinovat moderantismus a zbrzdit nápor, který kvůli nedisciplinovanosti Západ
ohrožoval, skončily fatálním nezdarem. Bohužel se všechny tyto pokusy tak zdiskreditovaly,
že jen náznak něčeho podobného (tj. ukáznění se) se jeví jako nemožné a nebezpečné, to ale
západnímu moderantismu škodí. Jakákoli snaha o zdisciplinování je dopředu podezřelá, nemá
autoritu a naráží na neporozumění. „Je-li však moderantní forma nadcivilizace vůbec ještě
životaschopná, má-li dojít k přestrukturování světa a k univerzalizaci nadcivilizace
v moderantním stylu s určitou kontinuitou vzdělanostní a společenskou, pak se musí
moderantní forma sama silně zdisciplinovat. Musí získat vědomí společného osudu a musí být
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oduševněna vůlí k oběti v podobě vzdání se všech zbytečných výhod a výsad.“124 Tomu však
vývoj v oblasti architektury nijak, ani vzdáleně, nenasvědčoval, právě naopak. Neomezená
libovůle ukazuje naopak na vychýlení kyvadla směrem k ještě většímu rozpojení racionálního
jádra (fungování, uspořádání), které zůstává nezpochybněné, automaticky přítomné, od
individuálních, atomistických, soukromých významů, projevujících se dnes například tím, že
nelze dohledat jeden převládající architektonický „sloh“. Naopak, každý jen trochu významný
architekt má svůj vlastní soukromý styl, přesto si je v globalizovaném světě architektura
všude překvapivě podobná.
Vrátím-li se k době po druhé světové válce, vyvolala moderantní svoboda a volnost ve
volbě formy (vzhledu) architektury velmi záhy krizi zdůvodnění architektonické formy (čili
onoho vzhledu), aniž by ovšem bylo racionální uspořádání jakkoliv narušeno či vůbec
zpochybněno. Na tuto krizi reagovali různí architekti různě. Mezi tři nejdůležitější se řadí
„řešení“, s nimiž přišel Louis I. Kahn, Robert Venturi a Charles Moore. Louis I. Kahn hledá
zdůvodnění v silném konceptu. Hledá a stopuje původ instituce, pro niž má stavět, co nejdále
do minulosti, často například až do antiky a z tohoto „poučení“ vyvozuje koncept, který
zdůvodňuje jeho volbu, jeho architekturu. Kahnův žák Robert Venturi hledá zdůvodnění své
architektury ve významu, symbolice, komunikaci. Venturi je původcem postmoderní
architektury, která z těchto tří směrů nabyla jistě největšího a nejtrvalejšího významu. Třetí
příklad snahy po zdůvodnění bych ilustroval příkladem jiného Kahnova žáka Charlese Moora.
Ten je sice také řazen k postmoderním architektům, nicméně zde ho uvádím jako příklad
snahy o kontextuální přístup. Třetím způsobem zdůvodnění architektonické formy totiž může
být kontextualismus, snaha zasadit novou architekturu do okolního kontextu, z něhož se také
odvodí, a tím zdůvodní architektonická forma.125 Racionálnost a potenciální univerzálnost
takovéto architektury je nezpochybnitelná. Jisté je i rozlišení racionálního univerzálního jádra
a partikulárních soukromých významů jedince. Zůstávají tak v rámci moderantní
nadcivilizace. Existují ještě i jiná zdůvodnění pro volbu architektonické formy, mnohem
důrazněji rozpojující racionálnost a význam. Sem lze zařadit například volné sdružení
architektů z šedesátých let, usazených v New Yorku, známé jako Newyorská pětka či Pětka
architektů.126 Tito architekti se vědomě rozhodli vycházet z architektury evropské předválečné
avantgardy, navazovat na ni a rozvíjet jazyk této původní moderní architektury. Co však
v žádném případě nepřevzali, byla ideologická náplň, politický náboj či ještě jinak:
nadcivilizační radikalismus. Nic z toho je nezajímalo. Zajímala je pouze forma této převážně
Le Corbusierovy architektury, její formální slovník. Newyorská pětka nebyla jediná skupina
architektů, kteří se vraceli k architektuře první části 20. století. Lze sem jednoznačně zařadit i
Rema Koolhaase a jeho architektonický atelier OMA (Office for Metropolitan Architecture).
Také on se ve své tvorbě obrací k inspiraci avantgardou, a dokonce ruskou
konstruktivistickou školou. Není mu cizí dokonce jejich zájem o utopii a snaha po změně
společnosti za pomoci architektury. Přesto je součástí moderantního západního světa. Vždyť
jeho zájem je umožněn právě rozlišením racionálního od významového, což v oblasti
architektury popsal on sám ve své knize Třeštící New York. Role Koolhaase je tak vlastně
dvojaká, je silným a oprávněným kritikem evropské předválečné avantgardy, která podle něj
osobou Le Corbusiera zničila manhattanismus a jeho kulturu zahušťování, je kritikem
samoúčelné racionality, která nezná nic než sama sebe, ale zároveň je dědicem a
pokračovatelem té samé evropské avantgardy, k jejímž dílům a myšlenkám se hlásí a které lze
v jeho díle najít. O jeho díle se dá prohlásit, že se snaží o vědomý manhattanismus a jeho
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kulturu zahušťování, ovšem v estetické podobě právě modernistické architektury.127
Z nonkonformní avantgardní a radikální architektury se tak stává plášť pro konformní,
racionální, ale moderantní architekturu konce 20. století.
Zbývá ještě otázka, zdali se lze dnes někde setkat s architekturou radikální nadcivilizace,
tj. „radikalistickou architekturou“. V podobě, o níž zde byla převážně řeč, tedy avantgardní
architekturou Evropy prvních třiceti let 20. století, jistě nikoliv.128 Sama skutečnost však, že
současný svět nenabízí žádný výrazný projev nadcivilizačního radikalismu, neznamená, že se
tato myšlenka nemůže někde, neznámo kdy a kde, opět objevit. Spíše opak je pravdou.
Lákavost a síla radikalismu nadcivilizace spočívá právě v onom mocném příslibu vyřešit
všechny otázky života jednou provždy. Tato silná myšlenka může nabýt podoby, projevující
se i v architektuře. Slabost, daná libovůlí v moderantní podobě světové nadcivilizace, to vždy
může umožnit, například v čase nějakého oslabení, daného třeba možnou krizí.

ZÁVĚR
V této své práci jsem si vytkl několik úkolů. Chtěl jsem upozornit na světově známého
autora Rema Koolhaase a jeho knihu Třeštící New York, která před nedávnem v Čechách
vyšla. Jde o jeho první česky vydanou knihu. Chtěl jsem představit a přiblížit dvě z důležitých
podob města ve 20. století, srovnat jejich výhody, nevýhody, ale především ukázat důsledky,
které z těchto podob vyplývají, a poukázat na civilizační představy, které se za nimi skrývají.
Konkrétním pojmenováním je manhattanismus, tak jak ho definoval Rem Koolhaas pro první
a starší podobu a modernismus a avantgarda pro podobu druhou. Toto srovnání se projevilo
v bezprostřední rovině v průběhu celého textu.
Použil jsem však ještě jiné měřítko pro srovnání; ještě další, jiné pojmenování, které se
projevilo většinou jen na pozadí a naplno potom v poslední kapitole. Jde o Patočkovo
rozlišení moderantismu a radikalismu světové nadcivilizace. Ačkoliv se toto rozlišení
projevilo v samotném textu méně nápadně, není méně důležité. Zdá se mi, že postihuje hlubší
pohyby, skryté v celém dění 20. století až do dnešních dnů.
Konec této mé práce naznačil, že manhattanismus jakožto jakási specifická životní forma
velké metropole se svou specifickou architekturou nepřežil, protože podlehl náporu
modernistické architektury. Nepodlehl však moderantismus. Naopak, avantgarda a
modernistická doktrína ve svém radikalismu podlehly zvyšující se životní úrovni,
pohodlnosti, konformitě, individualismu, komercializaci a dalším pro ni rozkladným
procesům, které ji pohltily a zařadily do nadcivilizačního proudu moderantního. Avantgardní
architektura přežila jen jako architektonický slovník, jako možné podoby architektury, její
ideologická, utopistická, mesianistická náplň je pryč. Eldorádo odolalo novému Jeruzalému,
jen přijalo jeho estetické kánony. Manhattanismus je sice kvůli avantgardě pryč, samotná
avantgarda, modernismus jako směr, však ztratily mnoho a možná vše ze svého
nadcivilizačního radikalismu a zařadily se po bok mnoha jiných směrů a lidských snažení pod
deštník moderantní liberální západní nadcivilizace. Zdá se mi, že v současné době nelze,
minimálně v oblasti architektury, nalézt žádný příklad radikální nadcivilizace tak, jak o něm
mluví Jan Patočka ve svém textu. Dnešní světová architektura je stylově velmi rozrůzněná,
naplňuje nejrůznější cíle, přání a požadavky, liší se svým myslitelským založením, ale nikdy
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neobsahuje nárok, který se nacházel v architektuře první poloviny 20. století. Skutečnost, že
se dnes radikální civilizace a radikálně civilizační architektura nikde nevyskytuje, neznamená,
že se tak nemůže někde a někdy stát. Patočka o této verzi nadcivilizace ve svém textu píše:
„Radikalismus nadcivilizační má (…) přirozenou afinitu k aktům náhlé, diskontinuální
povahy. Je výbušný, revoluční, je na místě všude tam, kde se ve společnostech nahromadily
zábrany takového druhu, že se jeví nemožným překonat je jinak než úplnou změnou celé
společenské rovnováhy.“129 Převedu-li toto řečené na architekturu, bude zcela zřejmé, že to
velice přesně odpovídá situaci, jak ji chápali modernističtí architekti, kteří viděli překážky tak
velké, že si je nedovedli představit překonat jinak nežli svým radikalismem. Mohl bych ale
paralelu vést dál, na konec střetu, o němž byla tato práce, a říci, že po 2. světové válce, kdy
skončil život manhattanismu a kdy se architektura moderny rozšířila po celém světě, ovšem
již jako součást moderantní, nikoli radikální podoby nadcivilizace, od té doby se nevyskytla
žádná potřeba v západním civilizačním okruhu (nehovořím o oblasti vlivu tehdejšího
Sovětského svazu, kde by byl výklad komplikovanější) vyžadující radikalismus architektury.
Vzhledem však k radikalistické „afinitě k aktům náhlé, diskontinuální povahy“ a její
výbušnosti, revolučnosti a netrpělivosti je zcela reálné, dokonce pravděpodobné, že její síla,
slibující vyřešit jakýkoliv problém, síla, spojující cíl a účel, prostředky a konečný smysl, se
v některém momentu může opět objevit. Může k tomu vést nějaká krize, pocit úpadku,
problémy, které se jeví jako neřešitelné, či pocit blížící se katastrofy. Důvodů může být
mnoho, je však důležité si uvědomit diskontinuitní povahu tohoto racionalistického
radikalismu. Může se projevit různě, v odlišných podobách. Může se objevit stejně rychle,
jako se konstituovala architektonická avantgarda na počátku 20. století.
Od konce 2. světové války se setkáváme jen s architekturou moderantní nadcivilizace. To
však, podle mého názoru, vede k další otázce. Otázce po limitu toho, jak může být pojetí
nadcivilizace a jejího vnitřního konfliktu užitečné pro období, v němž se radikalismus, třebas
jen dočasně, vůbec nevyskytuje. Opět bych se držel jen na poli architektury. Jak jsem již
naznačil, v druhé polovině 20. století se setkáváme s velkou paletou různých
architektonických přístupů, směrů a myšlenek. Jedním z nejdůležitějších je postmodernismus,
se kterým přichází v roce 1966 Robert Venturi (tehdy ještě nikoli pod jménem
postmodernismus). Tento směr přichází, i v oblasti filosofické, s výraznou pluralitou, jež je
součástí architektonické scény do dnešních dnů. Architektonická scéna jako by explodovala
do stovek a tisíců střepů, fragmentů. V dnešní době se tak nejen nelze potkat s radikalismem,
ale i moderantismus se proměnil. I o něm lze říci, že explodoval do stovek názorových směrů.
Na architektonickém poli to je postmoderna. V době, kdy publikoval Koolhaas svou knihu
Třeštící New York, byl architektonický postmodernismus právě na vrcholu. Koolhaas se proti
tomuto stylu („slohu“), proti této estetice staví na odpor ve svém textu Příběh bazénu, který
jsem zde již citoval.130 Jakožto myslitel však i on spadá do současného myšlení.
Pojetí nadcivilizace s jejím vnitřním konfliktem moderantismu a radikalismu je
momentálně dnes, na počátku 21. století, pro architekturu těžko použitelné. Radikalismus se
ve světovém dění již dlouho vůbec neprojevuje, i když je to možná jen dočasný výpadek.
Dnes lze hovořit jen o moderantní podobě racionální světové nadcivilizace, i v rámci ní je
však důležitější hovořit o globalizaci a též postmodernitě a postmoderní situaci. Dnešní
moderantismus je silně pluralitní, a tedy postmoderní. Koolhaas sice kritizuje
postmodernismus jako architektonický styl, ale jako myslitele ho lze k takovému směru
jednoznačně zařadit. Je proto asi důležité vědomě odlišit postmodernismus jako
architektonický styl (projevující se mimo jiné citacemi historické architektury) a
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postmodernismus jako myšlenkový směr s jeho důrazem na pluralitu. Koolhaasovo zkoumání
manhattanismu jakožto moderantismu je zkoumání prostředí, v němž se, díky výrazné
pluralitě tohoto manhattanismu, zrodila postmoderní situace. Proto tato práce tím, že ukazuje
osudový střet, v němž sice nepřežil manhattanismus, ale přežil New York a přežil
moderantismus, ukazuje podmínky, které vedly k vývoji současné, postmoderní situace. Je
však důležité si obě tyto nadcivilizační podoby, které jsem v této práci ztotožnil
s manhattanismem (New Yorkem) a evropskou architektonickou avantgardou, pamatovat, aby
se daly pro budoucnost snadněji a rychleji identifikovat a mohlo se zabránit případným
excesům nějaké možné radikálně nadcivilizační avantgardě budoucnosti.
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Letecký pohled na Manhattan od oceánu, New York
Letecký pohled na Manhattan z vnitrozemí, New York
Manhattanská mřížka
Manhattanská mřížka, detail s mrakodrapy
Pátá Avenue roku 1885, New York
Mulberry Street roku 1900, New York
Křížení Šesté Avenue s Broadwayí, New York
Pohled směrem k Wall Street, New York
Woolworth building - 1913, New York
Woolworth building - dnes, New York
National City Band z roku 1909, New York
Cunard Building z roku 1921, New York
Soudobé město – Le Corbusier, 1922 - model
Soudobé město – Le Corbusier, 1922 - plán
Kavárna v Soudobém městě – Le Corbusier, 1922
Nádraží v Soudobém městě – Le Corbusier, 1922
Hlavní třída mezi mrakodrapy, Soudobé město – Le Corbusier, 1922
Jedna z ulic v obytné části města, Soudobé město – Le Corbusier, 1922

1. Letecký pohled na Manhattan, nejdůležitější čtvrť New Yorku, ukazuje mořskou zátoku
z levé strany a řeku Hudson ze strany pravé, které obklopují tento ostrov. Zároveň je také
patrná vysoká hustota zastavění a velké množství mrakodrapů nahuštěných v dolní části
Manhattanu. Územní rozloha ostrova limitovala možnost horizontálního rozšíření a nutila
k alternativnímu řešení – k rozšiřování vertikálnímu, čili k mrakodrapu. Velká blízkost všeho
však představovala neuvěřitelnou aglomerační výhodu, která spolu s jinými faktory, vytvořila
z New Yorku nejdůležitější město Ameriky.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

2. Letecký pohled na Manhattan z vnitrozemí. Můžeme vidět hustotu zastavení a rozlehlost
ostrova, uprostřed něj se pak rozkládá Central park. Z obrázku lze vidět, že ačkoliv se jedná
zcela o svět člověka (příroda byla z povrchu ostrova skutečně důkladně vymýcena), má celý
tento umělý svět blízko k vodě, moři, otevřenému prostoru, vzduchu a slunci.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

3. Manhattanská mřížka. Jeden blok měl přibližně rozměr 272 x 60 metrů a dohromady
vytvářely pravidelnou mřížku, v rámci níž se odehrával celý život města. Jednou z výjimek
v mřížce byla ulice jménem Broadway, na obrázku se vine horizontálně jako jemně prohnutý
had skrze bloky.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

4. Manhattanská mřížka, detail s mrakodrapy. Tento obrázek ukazuje pěkně jednotlivé bloky
v mřížce. Podél levé strany obrázku se vine Broadway. V dolní části, přibližně uprostřed stojí
několik mrakodrapů Rockefellerova centra, vlevo od něj lze rozeznat maličkou (vskutku však
velkou) newyorskou katedrálu, ještě dále vlevo, ob jeden blok, stojí širší mrakodrap s dvěma
špičkami – hotel Waldrf-Astoria. Podél Avenue, které kolem něho probíhá lze dojít až
k hlavnímu newyorskému nádraží – Grand Central Station (stojí v ose avenue, která za ním
opět pokračuje). Nalevo od tohoto nádraží se pak pne štíhlý Crisler building. Konečně v horní
polovině, nalevo od Broadwaye, se nachází mohutný Empire State Building, nejvyšší
mrakodrap New Yorku. Z obrázku tak jde pochopit, že ač je New York obrovské město, mají

k sobě některé klíčové body tohoto organismu v mřížce velmi blízko a že postřeh Le
Corbusiera, že mrakodrapy opět nastolili jako vládce města chodce (a nikoliv automobil) je
pravdivý. Je také zajímavé si všimnout, jak obrovský rozdíl panuje ve výšce hladiny zástavby
mezi částmi v levé horní polovině obrázku, kde se nacházejí několika patrové obytné domy, a
oblastí s mrakodrapy, která stojí ve stejné mřížce! Na samotném levém okraji je také možné
spatřit tovární budovy s komíny. To dokazuje, že New York nebyl funkčně rozdělené město,
ale naopak, město, kde se vše promíchávalo dohromady.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

5. Smuteční průvod během pohřbu generála Ulysses S. Granta na křižovatce Páté Avenue a
padesáté osmé ulice roku 1885. Za pouhých přibližně 20 let se tato avenue změní
k nepoznání, vyrostou zde desítky mrakodrapů. Modernita jak je definuje Koolhaas však zde
již je přítomna v podobě racionální mřížky ačkoliv jinak není vidět. Domy se staví
v historizujících stylech, které mají dodat dojem tradice, kontinuity, historičnosti, která však
ve skutečnosti zcela chybí a fakticky přítomna je pouze v myslích imigrantů, kteří si ji
přivezli s sebou z kontinentu svého původu.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

6. Mulberry Street, New York roku 1900. Přítomnost mřížky není nijak patrná, nic
nenaznačuje, že se jedná o moderní světovou metropoli. Tento obrázek by mohl pocházet
s Palerma, Toulonu, Stockhomu, či třeba Southamptonu, jen povinné protipožární schodiště
v levé horní části obrázku napovídají, že jde o město z USA. V této době se již začaly stavět
první opravdové mrakodrapy, město se ale stále snaží tvářit velmi tradičně: vidíme
koridorovou ulici po obou stranách s chodníky, obchody, výlohami. Na chodníku postávají
děti, dorost i dospělí. Část ulice zabírá zelný trh. Je patrné, že velká část života města se
odehrává právě na ulici. To brzy mrakodrap změnil, protože část života ulice včlenil do svého
rozlehlého přízemí, kde se nacházeli veřejné a polo-veřejné prostory nabízející množství
služeb, které se obvykle nachází právě v rámci ulice.
Zdroj: http://commons.wikimedia.org

7.
Křížení
Šesté
Avenue
s Broadwayí dokazuje, že New
York obsluhovaly tramvaje a také
že město se i v době, kdy se již
rozvíjí mrakodrapy a to, co
Koolhaas
nazývá
kulturou
zahušťování, či manhattanismem
je na vrcholu sil, snaží vypadat,
tvářit se, jako tradiční město. Tato
iluze je podporována především
historizujícími průčelími budov
(včetně těch nejmodernějších a
včetně mrakodrapů). I tento
obrázek by mohl být pořízen např.
v Londýně, Moskvě či Madridu.
Zdroj: www.nyc-architecture.com

8. Pohled směrem k Wall Street. Právě takové
a podobné obrázky používal Le Corbusier,
když popisoval „zmatek“, „přehuštění“,
„nezdravost“, „hrůzu“ a další negativní
postřehy z New Yorku. Ve skutečnosti se
jedná o jedno z nejatraktivnějších místo
celého města, dolní Manhattan. Vše, co tu Le
Corbusier postrádal, se zde nachází, stačí
popojít několik málo bloků na pobřeží zátoky
nebo do Newyorského přístavu. Není zde jen
rozvolněná zástavba, kterou prosazoval Le
Corbusier, výhody, které však poskytuje
blízkost všech možností (daných městem)
v zahuštěné, městské zástavbě, dávají
vzniknout tomu, co Koolhaas nazývá kultura
zahušťování, či také manhattanismus. V tom
je síla a přitažlivost New Yorku.
Zdroj: http://images.google.com/hosted/life

9. a 10. Woolworth building včera a dnes. Jeden z nejslavnějších mrakodrapů v USA. Když
byl roku 1913 postaven, byl největším mrakodrapem Ameriky. Zde jsem zařadil tyto obrázky
proto, že na nich lze dobře ilustrovat snahu po určitém vzhledu města. Obrázek vlevo ukazuje
mrakodrap v době jeho vzniku, kdy výrazně převyšoval okolní zástavbu. Za povšimnutí stojí
především parter města: park, cestičky, ulice a chodníky, dvou až čtyřpodlažní budovy,
historizující slohy. S výjimkou slavného mrakodrapu se celé město podržuje běžného
uspořádání. Při pohledu na obrázek vpravo je jasné, že se změnil horizont staveb, přibyly další
výškové budovy, vše převyšují slavná „dvojčata“ World Trade Center, parter se ale vůbec
nezměnil! Dále zůstávají koridorové ulice s chodníky, do nichž se výlohami otevírají obchody

a další služby; dále zůstává i park a zcela dole potom je vidět i dvojpodlažní budova z levého
obrázku. Svět města zde zůstává stálý. Nic z toho by ovšem Le Corbusierovo město
nenabízelo.
Zdroj: http://commons.wikimedia.org, Architektura 20. století. Bratislava: Columbus, 1988

11. National City Bank, New York City, 1909 (autoři: McKim, Mead a White). Průřez
budovou v její spodní části ukazuje rozlehlou sloupovou halu s valenou klenbou a velkou
prosklenou kupolí. Takové prostory představují pro Koolhaase vnitřní lobotomii, nebo také
lobotomii působící směrem dovnitř – celé přízemí vytváří svůj vlastní svět, svět odlišný od
reality venku. Tento veřejný prostor do sebe pojímá velkou část života, který se v jiných
městech odehrává na ulici (ulice uvnitř budovy). Nad tím se pak zvedá mnoho stejných pater,
z nichž každé si žije svým odděleným životem sloužící každé jinému a proměnlivému účelu –
to nazývá Koolhaas vertikální schizofrenií – každé patro je možné vyhradit zcela jinému
účelu, aniž by se navzájem jakkoliv ovlivňovali – spojení funguje jen pomocí výtahu.
Zdroj: American Architecture. New York: Thames and Hudson, 1997.
12. Toto není fotografie z italské renesanční
vily, toto je přízemí mrakodrapu v New Yorku!
Cunard Building, New York City, 1921, The
Great Hall (autor: Benjamin Wistar Morris).
Takovéto vnitřní prostoru umožnila tzv.
lobotomie, tedy takový způsob architektury, jak
říká Koolhaas, který odděluje zcela vnitřní a
vnější fungování. Vytváří se tak atraktivní
vnitřní světy, jiné – lákavé – reality, jejichž
cílem je povětšinou přitahovat pozornost a
lákat k návštěvě. Lobotomie může získat i
moderní či dokonce modernistickou podobu (o
tu se pokouší ve svých dílech např. právě Rem
Koolhaas), jsem však přesvědčen, že pro
většinovou populaci může takové uspořádání
fungovat, jen pokud nabízí známý a tudíž
přijatelný vzhled, podobu a tou je pouze
podoba historizující či líbivá.
Zdroj: American Architecture. New York:
Thames and Hudson, 1997.

13. Tento model Soudobého města pro tři miliony obyvatel ukazuje, čím chtěl Le Corbusier
vyřešit všechny problémy spojené s bydlením. Návrh velmi podobný tomuto měl nahradit
nejen například Paříž, ale také New York. Uprostřed se nachází 24 karteziánských
mrakodrapů, ty obklopují klikatící se bloky typu „redent“ a ty zase obdélné bloky typu
Immeuble-Villa. Důležité však je i to, co z obrázku nelze rozpoznat: naprosto všechny budovy
města měly stát na pylonech a uvolnit tak veškerý povrch města pro parkové plochy a
parkování (pod budovami). Rozloha takového města odpovídá přibližně čtyřem
Manhattanům, což by prakticky znemožňovalo pěší chůzi po města – auto se stává nezbytné.
Zdroj: bookofjabe.blogspot.com

14. Plán Soudobého města pro tři miliony obyvatel nezapře geometrickou abstraktní krásu.
Zdroj: Teorie města. Praha: Nakladatelství československé akademie věd, 1965

15. Tato velice slavná a často reprodukovaná kresba ukazuje kavárnu na rozlehlé terase
v centru Soudobého města pro tři miliony obyvatel. Touto kresbou chtěl Le Corbusier ukázat,
jak příjemné a klidné prostředí bude skýtat jeho nové město. Domnívám se však, že dokazuje
spíše to, že takové město by pro přílišnou rozlehlost neumožňovalo lidem chodit po městě
pěšky. Doprava by se celá uskutečňovala osobními auty a metrem. Ticho a klid by zde tak
také nemohly převládnout.
Zdroj: Urbanisme. Paříž : Editions Crés, 1924

16. Soudobé město pro tři miliony obyvatel – samotný střed města zabírá nádraží, které je celé
v podzemí. Jeho střecha slouží jako přistávací plocha. Na tomto obrázku je dobře vidět, že
všechny budovy, včetně nádraží, stojí na pylonech, mezi nimiž přijíždí automobilová doprava
a mezi nimiž se také parkuje. Patrná je též skutečnost, že horizontální mrakodrapy sice mezi
sebou vytváří volný prostor, přesto ale cloní výhled na cokoliv jiného než sami na sebe.
Zdroj: Urbanisme. Paříž : Editions Crés, 1924

17. Soudobé město pro tři miliony obyvatel. Pohled na hlavní tepnu ve středu města mezi
mrakodrapy. Neúměrné vzdálenosti neumožňují jinou dopravu než automobilovou (podzemí
pak metro). Ulice tak nabývá podoby dálnice.
Zdroj: Urbanisme. Paříž : Editions Crés, 1924

18. Soudobé město pro tři miliony obyvatel. Pohled na jednu z ulic mezi bloky typu redent.
Snaha poskytnou obyvatelům tři podstatné radosti, slunce, vzduch, prostor, vedla k tomu, že
domy se vzdalují od ulice (ta se stává silnicí) a vzniklý prostor zabírají parky. Ztrácí se však
zcela nejen charakter ulice, ale i pocit města se všemi výhodami, které to přináší. Chůze je
možná již jen jako procházka parkem. Dostat se někam pěšky se stává obtížné, či dokonce
nemožné.
Zdroj: Urbanisme. Paříž : Editions Crés, 1924

