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Utváření městského prostředí     
Ing. arch. Yelena Zhuravlyova 
Fakulta architektury VUT v Brně 

Abstrakt 
Ekologický stav životního prostředí ve městě se v současné době stává jedním 

z nejaktuálnějších problémů urbanistiky. V rámci řešení tohoto problému se od 60. let 
20. století začaly v architektonické a urbanistické teorii formovat různé vědecké 
směry. Mezi nimi lze jmenovat architektonickou ekologii, ekologické stavitelství, 
urbanistickou ekologii nebo urboekologii. Kromě urbanistů, architektů a inženýrů se 
otázkami ekologie městských celků zabývají představitelé řady dalších vědeckých 
směrů. Systém město-příroda je tedy zkoumán z různých úhlů pohledu, 
prozkoumávají se jeho různé aspekty a složky. Úsilí mnoha badatelů tak ve svém 
souhrnu musí vyústit v hlubší a komplexní pochopení funkcí tohoto systému 
v současné fázi rozvoje lidské civilizace.  

1      Urbanistické koncepce města od konce 19. do konce 20. století 
Aktivní diskuse o problematice existence města v přírodním prostředí se 

vevědeckých a odborných kruzích začala rozvíjet poté, co v zemích západní civilizace 
začala technická revoluce, tedy od poloviny 19. století. S růstem velikosti měst, jejich 
postupným sycením inženýrskými a dopravními systémy, průmyslovými objekty, rostl 
i negativní vliv, kterým tyto systémy působily na okolní přírodní prostředí. Objektem 
tohoto negativního působení se v prvé řadě stával sám člověk - obyvatel města 
a přírody. V této době také vznikla ekologie jako samostatný vědní obor. Vznik tohoto 
nového oboru byl na jednu stranu důsledkem postupného rozšiřování vědomostí 
o přírodě, na druhou stranu předzvěstí ekologických problémů planety, které se již 
tehdy začínaly projevovat. Jako reakci na rozvíjející situaci architekti a urbanisté 
začali navrhovat různé urbanistické koncepce, ve kterých se snažili vyřešit nové 
problémy, vzniklé rozvojem technické civilizace. Návrhy podobných teorií a koncepcí 
byly nadále vyvíjeny i později, v průběhu celého 20. století. 

Posoudíme-li blíže typologické zvláštnosti urbanistických koncepcí tohoto období, 
můžeme identifikovat dva hlavní přístupy, které jsou zde patrné. Pro snazší 
pochopení problematiky bude vhodné rozdělit všechny koncepce do dvou základních 
přístupů. První přístup můžeme nazvat technokratický, druhý organický. Takové 
rozdělení se může zdát dosti relativním a u některých koncepcí je lze uplatnit jen 
s velkou rezervou, nicméně takovéto rozdělení nám pomůže vymezit základní předěl, 
oddělující od sebe dva principiálně odlišné přístupy. Jeden přístup tak říkajíc 
akcentuje samo město jako systém umělých staveb a objektů, vytvářených 
v důsledku činnosti člověka. Druhý přístup vedle města (urbanistického systému) 
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aktivně rozpracovává téma přírody (přírodního systému), zahrnující všechny prvky 
biosféry a lidské sociální prostředí, jež harmonicky koexistují s uměle vytvořenými 
budovami a objekty v podmínkách urbanizovaného prostředí. V uvedeném případě se 
tedy řeší úkol adekvátního, vyváženého rozvoje základních prvků systému město-
příroda.  

Rozdíl mezi přístupy se projevuje v tom, že technokratický přístup zamýšlí řešit 
environmentální problémy současného města prostřednictvím koncentrace 
obyvatelstva, zatímco organický přístup se snaží o totéž pomocí rozptýlení obyvatel 
v přírodním prostředí. Každá koncepce navrhuje vlastní racionální zdůvodnění pro 
výběr jednoho nebo druhého přístupu, což se stalo příčinou odvěké polemiky mezi 
zastánci urbanismu a dezurbanismu. 13 

Uvádíme stručný přehled urbanistických koncepcí v členění, které odpovídá 
navržené klasifikaci. Zdůvodnění navrženého vymezení je uvedeno níže v textu.  
 
Technokratická koncepce 

Mezi průkopnické práce v oblasti moderního urbanismu patří:14  koncepce 
Eugena Henarda (první desetiletí 20. století), který zformuloval principy moderního 
urbanistického města: mimoúrovňové křižovatky, likvidace tradiční ulice, věžové 
železobetonové domy, využití rovných střech budov, ulice s více úrovněmi, na kterých 
jsou rozděleny jednotlivé druhy dopravy; koncepce průmyslového města T. Garniera 
(1904) - prototyp moderního průmyslového města, na základě funkční zónování 
území (obr.1); koncepce "města mrakodrapů"/„věžového města“ A. Perreta (1905). 
V tomto případě byla navržena zástavba skládající se z mrakodrapů propojených 
v horních úrovních dopravními estakádami; koncepce „města jako stroje" A. Sant'Elii 
(1914) – futuristické město, „plné pohybu a dynamiky“, skládající se z mrakodrapů 
a dopravních mimoúrovňových křižovatek, „podobné gigantickému stroji“ (obr. 2);    
Le Courbusierova koncepce „zářícího města“ pro tři miliony obyvatel (1922). Autor 
této koncepce sjednotil myšlenky svých předchůdců Eugene Henard, Sant´Elii, 
A. Perreta. Kromě tohto zavedl klasifikaci městské dopravy; koncepce „dynamického 
města” N. A. Ladovského (30. léta 20. stol.) urbanizované sídlo, které se v průběhu 
času může přizpůsobovat změněným potřebám společnosti; koncepce 
„víceúrovňového města” L. Hilbeseimera (1930): čtyřúrovňové komunikace - v nižší 
úrovni zástavby, cesty pro pěší, v horní úrovni města společenské a obytné funkce. 

V těchto pracích byly zformulovány základní technokratické principy moderního 
města. Většina těchto novinek byla zobecněna a do jisté míry odražena v Aténské 
chartě z roku 1933, která se stala manifestem moderní urbanistiky.  

                                                 
13 Book reviews. Urban Policy and Research. 2003, vol. 21, issue 3, s. 301-306. DOI:10.1080/-   
0811114032000113680. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0811114032- 
000113680 
14 HRŮZA, Jiří. Teorie města. 1. vyd. Praha: ČSAV, 1965, 247 s. 
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V padesátých a šedesátých letech se objevil nový druh koncepcí 
technokratického typu, které byly založeny na prostorových stavebních konstrukcích.  

Obr. 1  Koncepce „průmyslové město“ T. Garniera (1904-1917). Zdroj: PRINCIPALI FASI DELLA 
TRASFORMAZIONE URBANA. www.cittasostenibili.it [online]. 2001 Dostupný z webových stránek 
http://www.cittasostenibili.it/urbana/urbana_Scheda_9.htm. 

 
Obr. 2  Futuristická architektura - Antonio Sant'elia. Koncepce “La Città Nuova” (“nové město”) (1912-
1914). Zdroj: STUDYBLUE INC. ARCH 381 FINAL. www.studyblue.com [online]. 2013, [cit. 2012-12-
13]. Dostupný z WWW: <http://www.studyblue.com/notes/note/n/arch-381-final/deck/4864984>. 

 
Ke koncepcím z tohoto období patří: koncepce „města jako struktury“ 

Y. Friedmana (1958), založená na prostorových stavebních konstrukcích, zbavujících 
povrch země zástavby; koncepce "prostorové město" skupiny japonských metabolistů 
(Kenzo Tange aj. 1960); koncepce "kybernetické město“ Nicolasa Schöffera (1969) –
s umělým mikroklimatem imitujícím přírodní podmínky; koncepce „biotechnického 
města“ P. Soleriho (60. léta 20. stol.) - město mrakodrapů, jehož urbanistické řešení 
připomíná živé organismy; koncepce "město v mrakodrapu" F. L. Wrighta pro 
1,6 milionů obyvatel (60.léta 20. stol.) — město nebo pojetí města jako jedné věže 
vysoké několik kilometrů; koncepce "totální město" J. Bernarda (60. léta 20. stol.) —
město jako labyrint, jehož budovy jsou srostlé v jednotlivých poschodích, spojovacích  
chodbách a dopravních  tepnách (obr.3); extrémním výrazem technokratického 
myšlení je koncepce "ekumenopolis" K. Doxiadise (60. léta 20. stol.) – rozmístění 
lidstva na území jedné globální megalopole, která pokrývá všechny kontinenty. 

http://www.cittasostenibili.it/urbana/urbana_Scheda_9.htm
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Obr. 3  Koncepce "totálního města", J. K. Bernard, 60. léta 20. století. Zdroj: ARCHITECTURE. 
www.architecture.artyx.ru [online]. 2001–2012. Dostupný z WWW:  <http://architecture.artyx.ru/ 
-books/item/f00/s00/z0000003/st069.shtml>. 

 
Při analýze dobových zvláštností a dynamiky rozvoje koncepcí technokratického 

typu si můžeme povšimnout, že nejplodnější myšlenky byly zformulovány již v první 
třetině 20. století. Syntéza těchto inovací obecně, určovala průběh územního 
plánování v zemích během celého 20. století. V 50. a 60. letech rozvoj 
technokratických koncepcí dosáhl jakéhosi předělu, po kterém již většina koncepcí 
představovala spíše technickou utopii nežli praktickou koncepci (město jako 
mrakodrap, totální město, kybernetické město atd.). Ke konci 60. let lze pozorovat 
ostrý propad tvůrčí činnosti v této oblasti, což vypovídá o faktu, že hlavní způsoby 
urbanizace byly již definovány a možnosti výzkumu v této oblasti se již vyčerpaly. 

Jednotícím prvkem koncepcí technokratického typu jsou některé obecné rysy, 
které jsou jim vlastní, a to:13 považovalo se, že sociální a ekologické problémy města 
je nutné řešit prostřednictvím mechanizace systémů podpory života, rozvoje dopravní 
infrastruktury a inženýrských sítí; proto je pozornost věnována hlavně vytvoření 
podmínek pro rozvoj dopravních tepen, využití strojů a mechanismů, dopravních 
prostředů atd.; základní lidská biologická potřeba kontaktu s přírodou byla ignorována 
a odsunuta do pozadí; živá příroda byla přípustná v poloumělých nebo zcela umělých 
podobách („kybernetické město“ Nicolase Schöffera). 

Uvedené rysy odrážejí technokratičnost uvedených koncepcí, jejichž tvůrci sázejí 
na „stroj“, ve svém důsledku na vytvoření umělého životního prostředí, které dokáže 
podle mínění autorů uspokojit potřeby člověka lépe než přirozené prostředí. 

Výsledkem takového technikratického přístupu se stalo to, že moderní typ města 
postupně nabýval rysy "globálního stroje" (jak také předvídal Sant'Elia) a stával se 
"skladištěm strojů, mechanismů a lidí". 13 
 
Organické koncepce: 

Ke koncepcím tohoto typu můžeme přiřadit : 13„lineární město“ Soria y Maty 
(1884) — město podél dopravních magistrál, kde je obydlí přiblíženo přírodnímu 
prostředí;  „zahradní město“ (The Garden City) E. Howarda (80. léta 19. století) - 
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spojení výhod města a vesnice, sídlo organické velikosti (30 - 50 tisíc obyvatel) 
s pásy zeleně, které se nacházejí uvnitř města (obr.4); "satelitní města" R. Unwina 
a N. Taylora (začátek 20. století) — „satelitní“ čtvrti sloužící jen k přespávání, 
vybudované kolem velkých evropských měst; koncepce "organické decentralizace" 
E. Saarinena (1918) — koncepce rozčlenění velkých měst na menší sídla přírodním, 
„organickým“ způsobem; "pásmové město" N. A. Miljutina (30. léta 20. století) — 
město lineárního typu s pásovým zónováním podél dopravních komunikací; „lineární 
město“ M. Ginzburga (1930) — sídlo skládající se z jednoho nepřetržitého 
multifunkčního domu, který je umístěn podél komunikací; kombinace lineárního města 
a pásového zónování L. Hilbeseimera (1944) - spojení koncepcí Soria y Maty 
a N. A. Miljutina; „prostorové město“ F. L. Wrighta (50. léta 20. století) — sídlo podél 
silnic, předobraz současných nízkopodlažních satelitních sídel [metropolis] – tzv. 
„jednoposchoďové Ameriky“; nový element osídlení" A. Baburova, A. Gutnova 
a A Ležavy (1959) — systém jednotlivých sídlišť lineárního typu, tvořený 
urbanistickými jednotkami pro 100 tisíc obyvatel; za extrémní případ organického 
pojetí lze považovat koncepci "globální vesnice" L. Mumforda a W. Owena (60. léta 
20. století), která předpokládá rozmístění lidstva v malých osadách a městech 
rozptýlených po celé planetě. 

 

 
Obr. 4  Schéma "město-zahrada" (Garden Cities of To-Morrow), architekt Ebenezer Howard, I898. 
Zdroj: AT THE INTERSECTION OF NATURE AND ARCHITECTURE: Modernism’s Response to the 
Alienation of Man. Rosswolfe.wordpress.com [online]. 2002, Dostupný z WWW: <http://rosswolfe.word- 
press.com/2011/04/02/at-the-intersection-of-nature-and-architecturemodernism’s-response-to-the-
alienation-of-man-2/>. 
 

V 80. letech pod vlivem energetické, ekonomické a politické krize poloviny 70. let 
se objevily koncepce nového typu, které již berou v potaz moderní přístupy ekologie 
a sociologie bydlení. Z organických koncepcí můžeme vyvodit následující hlavní 
přístupy k řešení ekologických a sociálních problémů města: použití prvků městského  
prostředí v přírodním prostředí, naplnění lidské potřeby kontaktu s přírodou; 
směřování k harmonickému proporcionálnímu rozvoji prvků urbanizovaného 
a přírodního prostředí; rozmístění obyvatel v sídlech omezeného rozměru; aktivní 
aplikace metodologie a získaných poznatků příbuzných vědeckých oborů na teorii 
i praxi urbanismu: hygiena, medicína (začátek 20. století), ekologie, sociologie (konec 
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20. století). 15 16 Ve výše uvedených rysech se odráží organický ráz koncepcí tohoto 
druhu, směřování k adekvátnímu a harmonickému rozvoji umělých a přírodních prvků 
v systému město-příroda. Proto mohou být sídla organického typu přiřazena 
ke koncepcím ekologického směru. 17 Zároveň s vývojem různých koncepcí probíhala 
také teoretická práce zaměřená na řešení environmentálních problémů měst. 
Ve 20. století vznikl zvláštní směr urbanistické teorie a praxe - ekologický 
urbanismus. Tento nový obor vznikl docela nedávno, avšak nadále se aktivně rozvíjí.  

2 Závěr 
Závěrem lze konstatovat, že vývoj teorie urbanismu v průběhu celého 

zkoumaného období lze charakterizovat jako souboj dvou tendencí: technokratické 
a organické, kde převažuji odpovídající přístupy k urbanismu. V některých obdobích 
20. století panovaly technokratické tendence, v jiných tendence opačného směru. 
Zmiňovaný střet probíhal jak na teoretické úrovni (například diskuse urbanistů 
a desurbanistů), tak i na úrovni praktického urbanismu (změna principů projektování 
a urbanismu v různých časových obdobích). 18 Na příkladě 20. století je dostatečně 
jasně zřetelné, že v období převládajících militaristických tendencí a v období válek 
a destrukce jsou ve společnosti aktuálnější koncepce technokratického zaměření.     
V období konstruktivních aktivit a čilého, optimistického přístupu k životu do popředí 
vystupují organické koncepce města a osídlení, kterým v dnešní době říkáme 
ekologické. Tuto vzájemnou souvislost mezi společenským a urbanistickým vývojem 
se můžeme pokusit vysledovat i v jiných historických obdobích na příkladech 
z různých zemí a národů.12 Vrátíme-li se do dnešní doby, je třeba poukázat 
na následující fakt. Pro 21. století se předpokládá vývoj světového společenství 
směrem ke spolupráci a vzájemné pomoci mezi národy. Toto všeobecné zaměření 
na konstruktivní práci by se mělo podle všeho stát mohutným podnětem pro rozvoj 
výzkumu v oblasti organických koncepcí města a systémů osídlení. Obzvláště 
aktuální jsou metody vyvíjené v rámci ekologického urbanismu. Na konci 20. století 
si světové společenství uvědomilo, jakou hrozbu pro ekosystém planety představují 
rozrůstající se městská sídla. Lze očekávat, že v 21. století bude vyvíjeno úsilí 
k vytvoření nového typu sídla - města integrovaného do přírodních ekocyklů neboli 
ekoměsta, které se bude koncipovat na principech udržitelného rozvoje.  

                                                 
15 REGISTER, By Richard. Ecocity Berkeley: building cities for a healthy future. Berkeley, Calif:    
North Atlantic Books, 1987. ISBN 978-155-6430-091.  
16 STEFFEN LEHMANN, «Green Urbanism: Formulating a Series of Holistic Principles»,   
S.A.P.I.EN.S [Online], 3.2 | 2010, Online since 12 October 2010, connection on 01 August 2013.   
URL : http://sapiens.revues.org/1057  
17 CLAES CALDENBY. Sweden: 20th-Century architecture. München: Prestel, 1998, 400 s.  
ISBN 37-913-1936-1. 
18 VAVAKIN, L. V. Problémy rozvoje měst v nových společensko-ekonomických podmínkách.  
3. vyd. Moskva: Průmyslová a občanská stavba, 1998, 5 s.  

 


