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Odlišná doba vzniku v�tšiny evropských a severoamerických m�st znamenala také 
odlišné p�ístupy k jejich urbanistické dispozici. Stejn� tak význam volných prostranství 
respektive m�stské zelen� byl v obou vývojových etapách ve zcela jiné pozici. 
Srovnání doby vzniku t�chto m�st nám pom�že uv�domit si sou�asný stav situování 
ve�ejných prostor� se zelení v rámci jejich center a z toho plynoucí výhody a 
nevýhody s ohledem na dnešní požadavky m�st.  
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History of Concepts of Municipal Greenery in European and North American 
Cities 

Different times of the formation of the most European and North American cities also 
meant different approaches to their urban disposal. Likewise, the importance of the 
open spaces or urban green areas was in a completely different position in both 
developmental stages. Comparison of the time in that these cities were established 
will help us to realize the current state of situating the green public spaces within their 
centers and the resulting advantages and disadvantages with regard to the 
requirements of today's cities.  

Keywords:  urban green vegetation, public space, European medieval cities, 
American colonization  

1 Nejstarší období 
První trvalá sídla vznikala b�hem neolitické revoluce, která však probíhala na r�zných 
místech v r�znou dobu. Jediná prokazatelná funkce zelen� v té dob� je hospodá�ská.  

Ze starov�ku stojí za zmínku egyptská m�sta, která leží mimo Evropu i Ameriku, 
avšak v jejich koncipování lze spat�it p�edobraz urbanismu moderní doby, který oba 
zmi
ované kontinenty ovlivnil. Egyptská m�sta nebyla sev�ena hradbami a odd�lena 
od krajiny, a tak se krajina s m�sty vzájemn� pozvolna prolínala a uplat
ovaly se zde 
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rozsáhlé zahradní a parkové areály. Na rozdíl od kompaktních hradbami obehnaných 
m�st v�tšiny starov�kých civilizací, byla egyptská m�sta velkými sídelními 
aglomeracemi, k jejichž koncipování v regionálním m��ítku se lidé skute�n� vrátili až 
po mnoha tisíciletích v moderní dob�. (1) 

2 Antika 
Starov�ké civilizace vytvo�ily základ znalostí �lov�ka o stavb� m�st v celosv�tovém 
m��ítku a p�edstavily základní komponenty m�stských sídel. Antika tyto komponenty 
uspo�ádala do archetypálních vztah� a soustav, které v urbanismu platí dodnes. (1) 
Odkaz antiky má na obou kontinentech r�znou sílu, p�esto jej nelze pop�ít ani na 
jednom z nich. 

Z hlediska urbanismu je z klasického �eckého období nejd�ležit�jší kolonizace tém�� 
celého pob�eží St�edozemního a �erného mo�e, která vytvo�ila první strukturu 
osídlení v Evrop�. (1) 

�ímské civilizaci p�edcházeli Etruskové, kte�í byli vyzdvihováni pro svou schopnost 
najít ideální místo pro m�sto. Za zmínku stojí zachovaný popis rozlohy ve�ejných a 
soukromých prostor v �ím� roku 280 n. l. Uvnit� Aureliánových hradeb m�lo m�sto 
rozlohu cca 1390 ha, obytné zastav�ní zaujímalo 70% a ve�ejné prostory 30%, z toho 
ulice 10%, ve�ejné budovy 6%, zahrady 7% a zbytek p�edstavovalo Martovo pole, 
sklady atd. (1) Zele
 tedy m�la své místo již v �ímských m�stech. Všechny doložené 
popisy m�stské zelen� té doby se ale týkají p�edevším soukromých prostor. Velmi 
majetní lidé si stav�li paláce se zahradami a zahrady m�li i u svých letních vil.   

Antika p�inesla archetypy ve�ejných m�stských prostor platné dodnes, avšak zele
 v 
t�chto archetypech nehrála významnou roli. Jde o vztah lidí, budov a volného 
prostoru, z �ehož je jasn� patrné, že zele
 nemá a nesmí být jedním z hlavních 
�initel� p�i stavb� m�st. 

3 St�edov�k 
B�hem st�edov�ku došlo v Evrop� k velkolepému urbaniza�nímu procesu, b�hem 
n�jž byla vytvo�ena soustava osídlení, která je dodnes základem naprosté v�tšiny 
evropských m�st. 

V první fázi st�edov�ké urbanizace p�evládala postupn� se rozr�stající organická 
m�sta, ale jakmile p�estala urbaniza�nímu tlaku sta�it, za�ala se zakládat pravidelná 
m�sta nová. Uspo�ádání st�edov�kých m�st, rostlých i zakládaných, bylo zcela 
ú�elné a racionální. T�žišt�m p�dorysu bylo tržišt�, umíst�né na hlavní obchodní 
cest�, nebo na k�ížení více hlavních cest. V�tší m�sta m�la �asto krom� hlavního 
nám�stí s kostelem a radnicí i n�kolik dalších tržiš	 specializovaných dle druhu zboží. 
D�ležité bylo i m�stské opevn�ní s obvykle co možná nejkratší obvodem hradeb k 
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obran�. M�sta evropského st�edov�ku v porovnání s m�sty starov�ku a antiky byla 
malá, jednoduchá a v�tšinou jen lokálního významu. P�esto však vyhovovala 
tehdejším pot�ebám spole�nosti a dokázala v krajin� zaujmout ta nejvhodn�jší místa, 
na nichž se udržela dodnes. Tím p�edstihla mnohá v�tší sídla p�edešlých i 
následujících epoch. (1) 

 Soustava st�edov�kého osídlení a st�edov�ké m�stské dispozice existují v Evrop� 
dodnes a žádná další epocha nebyla p�i zakládání nových m�st a jejich lokaci tak 
úsp�šná jako st�edov�k.  St�edov�ká m�sta a jejich jádra jsou nejv�tším kulturním 
d�dictvím Evropy. 

Ve st�edov�ku se divoce rostoucí zele
 asanovala pro získávání zem�d�lské p�dy a 
stavebních parcel. Tedy i v rámci st�edov�kého m�sta byla zele
 zám�rn� 
vyhlazována a nepo�ítalo se s ní jako s estetickou �i kompozi�ní složkou. (5) Naopak 
uvnit� m�sta byla brána jako negativní jev. M�sta byla tehdy pom�rn� malá a 
obklopená neponi�enou krajinou a lidé nem�li žádný d�vod vnášet krajinu do 
cenného hradbami chrán�ného prostoru. Funkce zelen� byla stále omezena jen na 
hospodá�skou a i v této podob� se zele
 dovnit� m�sta dostala jen v minimálním 
množství. Doklady jsou jen o klášterních užitkových zahradách a o do�asných 
užitkových zahradách na nezastav�ných plochách. (5) V�tšina zem�d�lsky 
obd�lávané p�dy ležela až za hradbami. Prostorem uvnit� hradeb se šet�ilo i co se 
týká velikosti a množství ve�ejných prostranství, m�sto se op�t omezilo jen na ty 
nezbytn� nutné prostory pro pot�eby tehdejšího života a parky mezi n� ur�it� 
nepat�ily.  

4 Renesance v Evrop�  
Hospodá�ské a spole�enské zm�ny vedly v renesanci k novému sv�tovému názoru 
soust�ed�nému na pozemský život. St�edov�ká m�sta renesanci nevyhovovala a 
veškeré vzory byly hledány v antice. Zatímco st�edov�k se nesnažil vytvo�it žádnou 
obecn� platnou nauku o plánování m�st a spoléhal se jen na praktické zkušenosti, 
renesance p�inesla desítky traktát� o koncepcích ideálních m�st. Poprvé se tu 
objevuje soustavná nauka o tom, jak plánovat a stav�t m�sta. M�sto se poprvé 
koncipuje jako jeden zám�rn� utvá�ený prostorový celek a formulují se pravidla jeho 
optimálního �ešení. (1)  

Renesance se nejvíce projevila pouze vkládáním jednotlivých budov do starších 
nepravidelných st�edov�kých dispozic, p�esto vznikali uvnit� stávajících m�st n�které 
nové m�stské prostory a vznikala i n�jaká nová m�sta. 

Ve Francii bylo nov� založeno nap�íklad m�sto Richelieu v 30. letech 17. století. Šlo o 
residenci sestávající z nov� p�estav�ného zámku, nov� koncipované zahrady a 
nového m�sta. Prvním renesan�ním prostorem v Pa�íži byl palácový a zahradní 



 184 

komplex v Tuleriích z roku 1563. Dále byla roku 1612 založena Lucemburská zahrada 
a roku 1605 „vzorové“ Vogézské nám�stí ve �tvrti Le Marais. Za první renesan�ní 
urbanistický soubor v Anglii je považováno nám�stí Docent Garden z roku 1631 
navržené Inigo Jonesem. Toto nám�stí se stalo p�edobrazem mnoha dalších 
parkových nám�stí založených v lepších �tvrtích Londýna i v dalších m�stech. (1)  

Nejen v Itálii, ale i v dalších evropských m�stech se renesance projevila p�edevším 
teoretickými spisy, mezi nimiž najdeme i takové, které se více v�novaly zeleni. 
Nap�íklad N�mec Josefa Furttenbach starší vydal v 1. polovin� 17. století spis o 
architektu�e „rekrea�ní“, který se zabývá parky a zahradami. (1) 

Jak už bylo zmín�no, v renesanci je m�sto poprvé chápáno jako komponovaný 
prostor, jehož jednotlivé �ásti jsou vzájemn� provázány. Krom� ulic, nám�stí a budov 
se stává jedním z kompozi�ních prvk� m�sta i zahrada. (7) Zele
 m�la v našich 
m�stech až doposud pouze hospodá�skou funkci, v renesanci za�íná být poprvé 
vnímána i z estetického hlediska. D�ležité je ale uv�domit si, že vztah zelen� k 
ve�ejným m�stským prostor�m ješt� nebyl nijak silný a zele
 sama o sob� žádný 
ve�ejný prostor neutvá�ela. Zahrady byly sice chápány jako nový kompozi�ní prvek, 
ale s velmi silným vztahem k architektu�e budovy, kterou dopl
ovaly. Zahrady se staly 
d�ležitou sou�ástí šlechtických sídel, která �asto vnikala za hradbami m�st a jen 
výjime�n� v historických centrech. V obou p�ípadech ale šlo pouze o soukromou 
zele
, sloužící pro pot�chu a reprezentaci svých majitel�. Až postupem �asu byly 
n�které ze zahrad založených v renesanci otev�eny ve�ejnosti.  

Ve�ejná parková nám�stí zakládaná v Anglii byla v renesanci první výjimkou, která již 
p�edznamenávala následující období baroka. Nevznikala však uvnit� historických 
center, ale uvnit� nov� vznikajících �tvrtí, které jednotlivé historické centra postupn� 
propojovaly. 

5 Po�átky kolonizace a renesance v Severní Americe 
První obyvatelé za�ali p�icházet na území Severní Ameriky pravd�podobn� ze Sibi�e 
p�ed 15 000 lety.  O t�chto prvních domorodcích ale víme velmi málo v porovnání s 
Evropany, kte�í p�išli na tato území po objevení Ameriky v roce 1492. (3) I když zde již 
existovalo mnoho kultur i p�ed p�íchodem Evropan�, z hlediska její sídelní struktury 
nem�ly p�íliš velký význam a z hlediska urbánní struktury jejich sou�asných m�st 
nem�ly žádný význam.  

Kolonizace Severní Ameriky probíhala od 16. do 19. století. Za prvních padesát let 
kolonizace zem�elo násilnou smrtí nebo na r�zné nemoci p�ibližn� 10 až 15 milión� 
p�vodních obyvatel a dnes tvo�í tito obyvatelé mén� než 1 % celé populace Severní 
Ameriky. (3) 
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První za�ali kolonizaci Špan�lé a v roce 1565 zde založili první osadu, St. Augustine. 
Následovalo založení dalších, renesanci poplatných, pravidelných m�st pro 
dobyvatele, špan�lské vojenské posádky a sídlišt� pro Indiány. Pro stavbu t�chto 
m�st byly v 16. století vydány špan�lským králem sm�rnice, v kterých byla p�esn� 
popsána správa a �ízení rychle rostoucích m�st a sou�asn� i podrobná p�dorysná 
�ešení inspirovaná italskými renesan�ními traktáty. V této dob� bylo založeno nap�. 
San Francisco a Los Angeles. (1)  

P�enesení evropského urbanismu na jiné kontinenty, zejména do Ameriky, je novým 
fenoménem renesan�ního období, který samoz�ejm� souvisí s po�átkem budování 
koloniálních držav. (1) Historická centra amerických m�st nejsou výsledkem 
organicky rostlých prostor� jako u m�st evropských, ale p�edem promyšlených 
návrh�, které vznikaly v dob�, kdy zele
 byla již vnímána jako jeden z estetických 
kompozi�ních prvk�.  

6 Baroko a klasicismus v Evrop� 
Zatímco v renesanci stála v pop�edí Itálie, v dob� baroka a klasicismu to byla Francie. 
Hlavním cílem francouzského urbanismu 18. století bylo vytvo�it representativní 
krásné prostory vyjad�ující moc a slávu. Ludvík XIV. si nedaleko hlavního m�sta 
nechal vybudovat rozsáhlý komplex staveb a zahrad Versailles, který se stal 
prototypem barokní palácové a zahradní kompozice. Ve Francii se v té dob� vžil 
pojem „zkrášlování m�st“.  

V  Londýn� se v 17. století za�aly propojovat aglomerace r�zn� velkých 
samostatných obcí a vn� jejich p�vodních historických jader vznikaly nové �tvrt�. 
Typickým znakem t�chto �tvrtí byla zmi
ovaná, renesancí inspirovaná, pravidelná 
parková nám�stí. Roku 1666 postihl Londýn velký požár, který následovala rychlá 
obnova a velkolepé projekty p�estavby. Pod tlakem obyvatel však z�stala zachována 
stará uli�ní sí	 a soubor projekt� velkorysých p�estaveb z�stal jen ukázkou 
urbanistického uvažování té doby. (1)  

Doba baroka a klasicismu dala vzniknout i n�kolika novým metropolím. Na po�átku 
18. století byl založen ruský Petrohrad a na konci tohoto století americký Washington. 
Washington je ve svém historickém jádru projevem jediné hlavní p�edstavy, naopak v 
Petrohradu se m�stská dispozice utvá�ela postupným vrstvením. Petr I. se rozhodl 
vybudovat si nové sídelní m�sto Petrohrad, pro které si vybral místo u ústí N�vy. 
Nejprve zde postavil pevnost, poté lod�nici Admirality, ke které mí�ila hlavní osa 
m�sta – N�vský prospekt. Na Vasilevském ostrov� byl pak postaven palác se 
zahradou, který se stal �tvrtou základní komponentou m�sta. Petrohrad obklopovala 
soustava zámeckých p�edm�stských sídel se zahradami. (1) 
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Za zmínku stojí sv�tová zvláštnost Prahy -  v 18. století založené pražské zahrady u 
šlechtických malostranských palác�. Paláce jsou postavené p�i ulici na rovin�, ale 
terén za nimi stoupá. Zahrady jsou tedy vybudované terasovit� ve svahu, p�esto 
dosahují plné tvarové barokní bohatosti a p�sobivosti, a to na nezvykle malé ploše. 
(5)  

V baroku se po�alo na zahradu nahlížet jako na samostatné um�lecké dílo vytvo�ené 
architektem. Zele
 již p�estala být pouze dopl
kem architektury, ale stala se její 
plnohodnotnou sou�ástí. P�ípadn� se zele
 objevuje i jako samostatný prvek, prostor, 
nebo dokonce jako hlavní prvek kompozice, který naopak jednotlivé objekty �i 
prostory propojuje a je jim nad�azen.  

7 Baroko a klasicismus v Severní Americe 
Celý americký kontinent byl koncem 18. století stále ješt� na po�átku své urbanizace. 
Nejv�tší nár�st osídlení v tomto období probíhal na anglickém území. V�tšina 
anglických m�st m�la ten nejjednodušší šachovnicový p�dorys, který umož
oval 
snadnou parcelaci a obchodování s pozemky. Z tohoto schématu se vymyká jen 
n�kolik p�íklad� ovlivn�ných evropskými vzory, v tomto p�ípad� p�edevším 
neuskute�n�nými projekty na p�estavbu Londýna.  Roku 1699 byl nap�íklad založen 
Williamsburg, hlavní m�sto státu Virginia. Williamsburg má jednoduchou barokní 
kompozici s n�kolika prostory rozloženými podél hlavní osy, která spojuje Kapitol s 
místní školní kolejí. (1) 

Koncem 18. století m�l americký Kongres vybrat sídlo pro nov� vznikající federální 
vládu a po dlouhém jednání rozhodl o postavení nového hlavního m�sta. O 
zpracování projektu byl požádán francouzský vojenský inženýr L Enfant, který již 14 
let žil v Americe. L Enfant si nechal jako podklad obstarat plány evropských m�st, 
mezi jinými i typickou klasicistní dispozici Pa�íže. Autor sám popsal vznik m�stského 
p�dorysu tak, že cht�l pouze vytvo�it p�ímá a pohodlná vzájemná spojení jednotlivých 
�ástí m�sta, bez jakékoli snahy o krásu. D�ležité je ale p�ipomenout, že proporce 
hlavních kompozi�ních os byla velmi d�mysln� propracovaná a vycházela z proporcí 
os ve Versailles. (1) 

Severoamerický urbanismus byl tedy od svého úplného po�átku založen p�edevším 
na pot�eb� dobrého a snadného hospoda�ení s pozemky a na ryzí ú�elnosti. Barokní 
principy se projevily jen v centrech významných m�st a byly zcela pod�ízeny tomu, co 
znali jejich zakladatelé z Evropy.  

8 19. století v Evrop� 
Období 19. století je nazýváno obdobím tzv. klasické urbanizace, která je úzce 
spojena s industrializací. Evropská urbanizace má ve srovnání s urbanizací na jiných 
kontinentech, tedy i v Severní Americe, specifické rysy. Klasická urbanizace v Evrop� 
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se oproti jiným kontinent�m vyzna�ovala pomalejším tempem koncentrace obyvatel a 
neoby�ejn� velkým po�et st�edn� velkých m�st. (6) 

Rychlý urbanismus, který p�inesl výrazné zhoršení životního prost�edí m�st, vyvolal 
�adu reakcí. Zele
 získala krom� hospodá�ské a estetické funkce, novou hygienickou 
funkci, která se stala hlavním heslem p�i prosazování zelen� kamkoli do m�stských 
prostor�.    

Nejvýznamn�jším urbanistickým po�inem 19. století je Haussmannova p�estavba 
Pa�íže. V historickém centru byla zbo�ena tém�� polovina všech budov, vznikly nové 
bulváry a avenue, byla založena nová parková nám�stí a pro ve�ejnost byly otev�eny 
d�ív�jší královské zahrady. Ve Francii se rozší�il nový pojem „ozdrav�ní m�st“. (2) 

Rozr�stající se p�edm�stí vytla�ila p�írodu daleko za p�vodní hranice m�st , a tak 
nabyla zvláštního významu zele
, která v té dob� zasáhla do jejich vnit�ních ploch. V 
dob� 19. Století vznikla v�tšina ve�ejných park� a jiných ve�ejných prostor� s 
vegetací, které z�staly zachovány dodnes.  

9 19. století v Severní Americe 
Roku 1811 byla z�ízena Komise pro plán New Yorku, která p�ijala projekt rozd�lující 
poloostrov na stavební bloky uspo�ádané do velmi jednoduché šachovnice, 
nejracionáln�jší pro snadné d�lení na stavební parcely, a tedy i obchod s pozemky. 
(2) P�vodní plán neobsahoval Central Park, protože parky považovala komise na 
poloostrov� obklopeném p�írodou za zbyte�né. Všichni ale nebyli s ekonomistickým 
projektem spokojeni, a tak byla vyvolána kampa
 za vybudování Central Parku. Místo 
na pob�eží bylo velmi cenné, a tak byl park vybudován na ješt� volných, ale již 
rozprodaných pozemcích uvnit� poloostrova, které muselo m�sto vykoupit zp�t za 
n�kolikanásobn� v�tší sumu. Park zaujímá na Manhattanu o rozloze zhruba 6 000 
hektar� plochu 340 hektar�. (4) 

Roku 1893 se konala sv�tová výstava v Chicagu. Architekt Burnham p�ekvapiv� 
opustil racionalismu chicagské školy a �ešil výstavní komplex jako velkou barokní 
kompozici s osami symetrie, vodními kanály, jezery, pravidelnými parky a zahradami, 
výrazn� ovlivn�nou francouzským barokem a klasicismem. Tento areál vyvolal 
obrovské nadšení a vzniklo celé hnutí za „Krásné m�sto“, které zcela ovládlo 
americkou architekturu i urbanismus. V dob�, kdy v Evrop� historizující slohy 
doznívaly, dostaly se v Americe do pop�edí.  Brzy se ale ukázalo, že hnutí „Krásné 
m�sto“ ztroskotává p�i st�etu s novými hospodá�skými i spole�enskými podmínkami, 
nep�ináší co nejv�tší hospodá�ský užitek s vynaložením minimálních prost�edk�, 
p�esto jeho vliv na americkém kontinent� dozníval ješt� ve 40. letech 20. století.(2) 
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