
8. RESUMÉ

Poválečný rozmach ve Spojených státech amerických vedl к všeobecnému 

blahu ve společnosti díky rozkvětu hospodářství a průmyslu. Společně s růstem 

národní ekonomiky rostla i životní úroveň, což bylo nejvíce patrné na životě 

středostavovských rodin. Střední vrstva, kterou lze charakterizovat superlativy 

prosperity a vzdělanosti byla doslova motorem společnosti, jenž byl nastartován 

po druhé světové válce. Tento všeobecný pokrok střední třídy byl ještě umocněn 

rozmachem automobilismu, jenž se stal společně s bydlením na nově vznikajících 

předměstích ztělesněním amerického snu.

К rozvoji soukromé dopravy v zásadě přispělo přijetí zákona o národním 

mezistátním systému dálnic v roce 1956, který měl mimo jiné i obranný charakter 

pro případ, že by došlo к nepřátelské intervenci na západní polokouli v době 

studené války. Jednalo se o jeden z největších projektů v dějinách Ameriky vůbec, 

na kterém se zejména americká vláda velkou mírou finančně podílela. Nová síť 

dálnic vznikající už za Presidenta Eisenhowera výrazně posílila ekonomiku, avšak 

zároveň se i citelně podepsala na tváři amerických měst v poválečném období. 

Přesněji řečeno, zmíněný odklon od dopravy veřejné к dopravě soukromé nastal 

v důsledku vládou nerovného financování obou zmíněných módů dopravy. Toto 

vládou nedostatečné financování veřejné dopravy znamenalo obrovský dopad na 

měnící se strukturu a architekturu měst v druhé polovině dvacátého století.

V neposlední řadě to však vedlo též i ke změně v životnímu stylu Američanů, 

jejichž každodenní hodnoty se s užíváním automobilu diametrálně přenastavily o 

stoosmdesát stupňů.

Statistiky z padesátých let uvádějí dramatický úbytek obyvatel, kteří dříve 

jezdili veřejnou dopravou. Ve skutečnosti však procento úbytku lidí, kteří před 

zmíněným zákonem o státem dotovaném projektu dálnic veřejnou dopravu hojně 

využívali, bylo více než markantní. Tento obrat v upřednostňování více jednoho 

druhu dopravy před druhým mělo nejen obrovský vliv na způsob života 

Američanů, další rozvoj měst, ale též na jejich další úpadek.

Vlivem úpadku veřejné dopravy ve městech docházelo к řetězové reakci, 

která měla společný jmenovatel -  automobil. Ten, se pro většinu Američanů stal 

nejen dopravním prostředkem, ale i symbolem svobody přepravy odkudkoliv 

kamkoliv. Se vzrůstající poptávkou po automobilech a kvůli nedostatečnému
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financování veřejné dopravy, americká města zažívají v poválečné éře negativní 

dopad ve smyslu nekontrolovatelného a neestetického rozlévání okrajů měst, která 

podobně jako předměstí postrádají tradiční prvky architektury. Tyto tradiční prvky 

lze aplikovat v libovolné kombinaci, avšak vždy na vymezenou oblast. Patří sem 

neodmyslitelně předpoklady jako je  například vysoká hustota, existence veřejné 

dopravy, možnost zón či chodníků pro pěší a stezky pro cyklisty apod. Dle mnoha 

analýz a konfrontací s názory uznávaných amerických architektů, lze vyvodit 

skutečnost, že prvky tradiční architektury, tj. v předválečné Americe, nehledě na 

výstavbu dálnic, pomáhají pozitivním způsobem odlehčovat automobily přeplněné 

silnice a další z toho plynoucí problémy.

Koneckonců, s ohledem na výše zmíněný argument, jenž přisuzuje veřejné 

dopravě velmi pozitivní účinky co se týče zejména obnovy tradičních 

urbanistických struktur, lze konstatovat, že je jí vliv je  patrný nejenom 

v městských, ale postupným vývojem i v některých předměstských částech měst. 

Kromě tohoto závěru je třeba ještě zmínit, že odpovědí na dokonalý systém 

veřejné dopravy, lze očekávat převážně kladnou zpětnou vazbu od dojíždějících 

občanů, chodců, či cyklistů.

Předmětem této teze bylo nastínit poválečnou přeměnu amerických měst 

na příkladu růstu předměstí, jejichž vznik byl především podmíněn závratným 

rozmachem soukromé dopravy a dotovanou výstavbou dálnic. Třebaže americká 

předměstí poskytovala relativně majetným Američanům komfortní život, který se 

zpočátku mohl zdát jako „ten pravý vysněný“, netrvalo dlouho než se začaly 

ozývat nejrůznější nedostatky plynoucí z přesycení americké dopravní 

infrastruktury automobily.

Tato práce si klade za cíl částečně analyzovat nově vzniklé urbanistické 

struktury po druhé světové válce. Do popředí diskuse o měnící se architektuře 

amerických měst se v práci lze blíže seznámit s celou řadou názorů a srovnání ať 

už se jedná o slavné americké architekty minulého století či z doby nedávné.

V druhé polovině práce čtenář má možnost nahlédnout prostřednictvím 

třech stěžejních případových studií do problematiky výstavby dálnic a funkce 

veřejné dopravy. Zároveň, se může přesvědčit o relativní úspěšnosti obnovy 

systémů veřejné dopravy v různých částech Ameriky. Analýzy se týkají San 

Franciska a přilehlé Bay Area, Bostonu a New York City. Je zcela zřejmé, že 

účinek veřejné dopravy v těchto městech postupem času získal i díky veřejné



opozici vůči některým dálnicím též potřebný kredit, čímž se je jí význam ještě 

mnohokrát znásobil.
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