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V souladu se známým citátem Hermana Melvilla „Lépe selhat v originalitě, než uspět 

v nápodobě,“ jsem se rozhodl vyjádřit svůj pohled na trvale udržitelný rozvoj a typologické 

zásady ve výstavbě pohledem z ptačí perspektivy, navzdory možnému odchýlení od zadaného 

tématu. Protože nekonečné přežvýkávání kapitol a článků z dávno vydaných knih a časopisů 

se mi příčí, podám zde informaci založenou spíše na pocitech a dojmech.  

Využil jsem netušených možností, které představuje zkoumání Země s pomocí 

nástrojů firmy Google.  

 Virtuální „nálety“ na evropská města nejsou jen kratochvílí bezesných nocí insomnika, 

ale také skvělou inspirací urbanisty, architekta i cestovatele. Výběr několika evropských měst, 

kterými se budu zaobírat, jsem sestavil tak, abych pokryl prakticky celou Evropu. Na 

půdorysu Istanbulu, Rotterdamu, Sofie, Prahy, Lublaně, Paříže, Osla a Madridu se pokusím 

velmi stručně popsat dojmy z jejich urbanisticko-architektonického upořádání. Města jsou 

volena tak, aby byla pro danou zemi reprezentativní, ne vždy se však jedná o města hlavní 

(Rotterdam). Většinu těchto měst jsem také navštívil (vyjma Madridu a Osla), a mohu tedy o 

atmosféře těchto měst hovořit zodpovědně. V seminární práci jsem vybral náhodně zvolené 

celky obytného charakteru, který je na leteckých či družicových fotografiích vždy velmi dobře 

patrný. Dobře lze také číst dopravní napojení, širší vztahy území, v některých městech (do 

nichž nás vrstva smogu nechá podrobně nahlédnout) dokonce i řešení parkování, občanské 

vybavenosti a pohybu chodců. Byly vybrány vždy části měst na předměstí, spíše moderní 

zástavby bytových či řadových domů.  

 Každé město je tedy na následujících stránkách doplněno o několik řádků, 

podložených jednak zkoumáním města přes satelitní snímky, ale často také osobními 

zkušenostmi. Určitou heslovitost a zkratkovitost reportáží nechť omluví jejich původnost. 
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Istanbul 

Chaos. Město působí smutně, téměř jako po náletu. Ač jinak město plné života, 

doplácí v tomto směru na svou geografickou polohu, v bezvodé oblasti Thrákie. Logicky 

působí malé odstupy domů, omezující tímto prastarým způsobem letní přehřívání.  

Těžko zde najít střechu, která není stanová, skládaná ze světle červených tašek. Když 

ano, černají se domy asfaltovou izolací. Urbanisticky působí město rozpolceně a nedotaženě, 

a to i mimo záběr uvedeného výseku.  

Mnoho vyšlapaných cest v udusané hlíně svědčí o nepromyšlenosti tamní 

infrastruktury a absenci lidského měřítka v urbanismu.  

Pro středoevropana nezvykle působí Istanbul a celé Turecko i při osobní návštěvě – 

lze zde vidět tisíce nedostavěných domů, jež zůstaly ležet ladem vinou vadného financování a 

špatnému systému bankovních půjček. 
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Rotterdam 

… aneb sen urbanistův. Nikde jinde není lépe vidět, jak skvěle působí voda 

v městském prostoru. Všudypřítomné vodní kanály dokonale doplňují nápaditou obytnou 

zástavbu, většinou ve formě úsporných bytových nebo řadových domů, velmi často také ve 

formě hnízdové zástavby.  

Zřetelně je patrný nizozemský problém se zastavitelným prostorem, určitá stísněnost 

není ale na úkor kvality obytného celku. Svou tolerancí nejen k životním potřebám druhých 

jsou ostatně Holanďané známí po celém světě.  

Velké množství alejí a zelených bariér v znamenité návaznosti na vodní plochy a 

kanály. 
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Sofie 

 Neutrální dojem země bývalého východního bloku. Rozmáchlá zástavba ze starých 

dob a mnoho neupravených ploch zanedbané trávy, naopak málo kultivovaných ploch 

vzrostlé zeleně. Kladem budiž mnoho vodních ploch jejichž kvalita a funkce se ovšem dá 

velmi těžko určit.  

Město působí unaveně, omšele – podobně jako při osobní návštěvě. Je s podivem, že 

město může svou tvář dát najevo i při takto zkreslujícím vzdáleném pohledu. 
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Praha 

 Mírné zklamání. Ale mnoho osobních zkušeností. Nadprůměrné množství zeleně, 

nejen v rámci uvedeného mapového výběru. Urbanisticky vyspělých a „výtvarně“ nápaditých 

celků je ale jako šafránu. Zde ve výběru vidíme sídliště Solidarita, postaveného podle projektu 

J. Mayera, F. Jecha a K. Štorcha v letech 1947 – 1949. Je dobře, když jeden z nejlepších 

obytných celků v Praze je šedesát let starý?  

Vzpomeňme v této souvislosti otřesnou satelitní výstavbu na hranicích hlavního 

města. 
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Lubla ň 

 Lublaň a celé Slovinsko potvrzuje svou roli architektonické líhně a dělá čest J. 

Plečnikovi. Velké množství zeleně, zejména lesů, vodních ploch a promyšlená struktura 

nových obytných celků, efektně se propojujících se starou zástavbou vesnického typu. 

Největší množství sportovišť (stadionů) ze všech zkoumaných měst.  

Optimistická atmosféra, společná pro celé Slovinsko i jeho obyvatele jako by byla 

vidět i při pohledu z ptačí perspektivy. 
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Paříž 

 Spolu s Istanbulem s přehledem největší ze zkoumaných měst. Nepopsatelně ohromný 

systém, ze kterého lze jen velmi těžko vybírat reprezentativní vzorek. Nakonec volím nový 

obytný komplex des Courtillières, ležící v bezprostřední blízkosti jednoho z největších 

pařížských hřbitovů Pantin – Bobigny.  

 Francie jako by musela být vždy o krok napřed. Nevídaná forma zástavby a elegantní 

propojení parku a bytových domů. 
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Oslo 

 Město utopené v zeleni – může si to dovolit se svými pouhými 530000 obyvateli. 

Urbanizmu tohoto města lze těžko něco vytýkat, jen těžko bychom hledali budovu, která 

výrazně převyšuje výšku stromů.  

Promyšlenost osazení různými typy zeleně svědčí o dobře odvedené práci 

krajinářských architektů nebo o velké erudici architektů jako takových. Obojí je dobře. 

Vyvážený poměr různých forem zástavby. Pohled na střechy svědčí o využití ekologických 

krytin. 
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Madrid 

 Překvapení večera. Nejkomplexněji a nezajímavěji působící město, samozřejmě i 

mimo uvedený náhled. Největší množství kruhových objezdů a nejjistěji působící systém 

dopravní infrastruktury. Zároveň nezábavněji působící uspořádání města.  

Na jižní Evropu veliké množství kvalitně navržené zeleně a parků. Svěžím akcentem 

je častý výskyt soukromých bazénů v zahradách rodinných domů. Bylo by zajímavé porovnat 

Madrid s některým z menších španělských měst. 

 

 


