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Závěr úvodem. ( proto aby nemusel být dále čten následný 
dlouhý text ) 
Práci kolegy Tomana  hodnotím v kontextu českého poznání 
čínské reality v architektuře velmi kladně. Ucelený materiál 
dává představu o složitosti celkové problematiky doložené 
bohatými přičemž utříděnými materiály. Práce klade zároveň 
smysluplné otázky o budoucím vývoji. Důležitý je i vztah 
k otázkám které si kladou architekti v našem prostředí. 
Především o pravděpodobně do budoucna  nezbytné hustotě 
sídel, jejich charakteru a udržitelnosti v celkových souvislostech 
vývoje společnosti. 
 
Práce je velmi kvalitní a ucelená. Jistě si zaslouží kladnou 
obhajobu. 
 
Jsou dvě  oblasti a jedna úvaha u kterých byl přivítal debatu při 
obhajobě.  
Za prvé otázku  vztahu mezi čínskou realitou a praxí evropských 
architektů v této zemi. Vyhodnocení praxe těchto kanceláří, 
které se z středoevropského pohledu jeví často jako rozpačitá. 
 
Druhou otázkou je problematika individuální automobilové 
dopravy v uvedených městech. Individuální automobilová 
doprava  jistě významně ovlivňuje městskou strukturu a 
typologii bytových domů a má bezprostřední vztah k úspěchu či 
neúspěchu některých městských struktur. 
 
Poslední úvahou je  v práci  zmíněná teze o případné možné 
jiné verzi ve vývoji problematiky bydlení v Čínské lidové 



republice ve zlomovém období mezi sedmdesátými a 
osmdesátými lety dvacátého století. Teze uvedené v kapitole o 
alternativních městských teoriích. Zároveň silné teze, že celý 
v zásadě negativně vnímaný vývoj je přímo vztažený k vlivu 
Aténské charty formulované v Evropě ve třicátých letech. 
Domnívám se že celý vývoj se překvapivě či s jistou dávkou 
historického sarkasmu odvíjel v logice marxistické teorie 
dialektiky dějin.  Hybatelé událostí v intelektuálně poničené říši 
s největší pravděpodobností o jménech jako Alvar Alto či 
Walter Gropius nikdy neslyšeli. Politická elita utilitárně 
pracovala  s predestinaci zmaru období po kulturní revoluci. 
Představitelé moci si zvolili jako hlavní téma hospodářský růst a 
v tzv. Novém období nadále lidem diktovali jak mají žít. Pravdou 
je, že v přelomovém období měl pravděpodobně největší vliv 
velmi vzdálený odvar tezí Aténské charty zprostředkovaný 
Sovětskou architekturou padesátých, šedesátých a 
sedmdesátých let která zpracovávala témata opakovatelnosti a 
bezduché utilitárnosti v míře hojné. 
Celé období se pak zvláštním způsobem prolnulo s velmi 
specifickou formou státem regulovaného podnikání . 
A to takovou formou která je ve své míře v euroatlantickém 
prostoru v zásadě neznámou.  
Vliv příkladů z tohoto euroatlantického prostoru je pak také 
přenesený a mechanický. Bez hlubšího porozumění souvislostí. 
Celý princip nastaveného vládnutí paradoxně neumožňoval jiný 
scénář než postupné testování jakýchsi utilitárních inovací, 
které se následně plošně zaváděli jako principiálně nové 
přístupy. Což dokládá analýza politických kroků provedená 
autorem práce. 
Velmi slibné formy moderní adaptace či konverze tradičních 
Hutongů či velmi vitální verze Urban village , vycházející 
z vnitřní energie společnosti, tak zůstaly bez následování.  Slova 
politiků o potřebě vztahu k historii jsou pak pouze prázdnými 
slovy, odhalující podstatu celého nedorozumění. *Potvrzuje se 
pravidlo, že architektura neumí lhát.  



Je zřejmé, že s vzrůstajícím bohatstvím a vzděláním probíhá a 
bude probíhat  tvorba architektonicky zajímavých projektů a 
činů. Otázkou je jestli se země bude schopna zbavit dědictví 
masivní bytové výstavby předcházejícího období a jaký to bude 
mít dopad na celý stav společnosti. 
 
 
* v projevu v říjnu 2014  pronesl čínský prezident XI Jinping 
proslov v kterém vyzval k morálně zodpovědnému umění, které 
„ má být jako sluneční paprsky na modré obloze, jako svěží 
vánek jarních dnů, které bude inspirovat mysl, hřát u srdce, 
kultivovat vkus a překrývat nežádoucí umělecké styly. 
 
Analýza některých kapitol vlastního textu  
 
04 Čínská urbanizace – sny a utopie  
Cituji z textu : 
Čína je pravděpodobně jedinou zemí světa, která byla ochotná (  
a asi stále je ) na oltář tohoto snu položit vlastní kulturu, tradice 
i životní prostředí.  
 
06 Modernizace.  
Porovnání tezí Atenské charty a le Corbusierov Ville Radieuse  
s realizovanými čínskými městy je až děsivá. 
Radek Toman konstatuje : Moderní města mají však veliký 
nedostatek, že od začátku rezignovala na vytváření vztahů a 
společenských vazeb . Příliš zjednodušují složitý organismus 
města a podceňují jeho společenský význam. Člověk je vnímán 
jen jako anonymní postava uvnitř velikého davu. 
 
Na konci kapitoly si autor klade otázky které jsou zvláštním 
zrcadlem otázek které si klademe v Evropě , kde je v mnohých 
lokalitách stavění vnímáno téměř jako zločin. 
Zda jsou tradiční městské formy vhodné pro moderní 
společnost. Zda je ještě tradice historických měst živá, či není. 



Zda se k takovým městům chce společnost vrátit ? Zda má 
vůbec síly, schopnosti a vůli se k takovým městům vracet ?? 
 
08 Čínská specifika a vnímání složitostí  
Autor popisuje důsledně rozdíl mezi evropským a Čínským 
myšlení jako rozdíl mezi vnitřním a vnějším myšlením. Je na 
jinou teologickou debatu o povaze těchto rozdílů.  
Vážnější otázka je zda v logice všeho co dále autor popisuje 
není  tato tradice přemýšlení zcela setřena dějinami dvacátého 
století a důslednou kulturní revolucí. Celá realita vystavěného 
prostředí současné Číny tomu nasvědčuje. 
Ostatně tak to autor popisuje v následující kapitole  Vnímání 
změny.  
Jako memento či další zrcadlo je pak popis chápání změny  jako 
základním principu veškerého dění a je naprostou přirozenou 
součástí světa a vesmíru. Popisuje nepochopení lídí z východu 
k evropskému konzervativnímu přístupu až se sentimentálním 
zachováváním určitého stavu. Celá věc se tak dostává do 
zajímavého dialogu mezi východem a západem v vzájemně 
prohozených rolích.  Důležitý je odstavec o tom že změna se 
nesmí nikdy stát chaosem. Tradice tak nechápe svobodu jako 
hru libovůle, ale jako tvořivou účast. Konečné konstatování asi 
jasně popisuje realitu : Přetržení vazeb s tradiční tvorbou města 
znamenalo i konec těchto pravidel a jistot, které jimi byli 
zaručeny.  
 
09 Cenou kapitolou práce je podrobný popis historického 
přístupu k tvorbě města a následně popis stavu v komunistické 
Číně od roku 1949 do roku 1978  včetně naivně- utopických 
experimentů předsedy Mao Zedonga .  Vhled do událostí a 
vztah k bytové výstavbě jak kvantitě , tak kvalitě je v kontextu 
českého poznání této oblasti ojedinělý .  
Katastrofa kulturní revoluce s dopadem na rozklad tradičního 
vnímání kvalit vystavěného prostředí je koncentrovanou 
obžalobou neuvážených experimentů sociálního inženýrství.  



Vazba na zlomový rok 1976 kdy byla uvězněním skupiny čtyř a 
faktické ukončení dlouhé kulturní revoluce.  
Jednotlivé události jsou jasně vázány na studovanou 
problematiku. Včetně detailů jako uvedení článku 13. Nové 
ústavy z roku 1982 který říká : „ Stát chrání právo občanů 
vlastnit legálně nabyté příjmy, úspory, nemovitosti a další 
legální majetek. 17. Prosince 1983 vláda projednala Článek o 
správě soukromého bydlení v městských oblastech, podle 
kterého je povolen prodej a pronájem bytů mezi soukromými 
subjekty. Začala tak etapa bájného růstu s přímým dopadem na 
produkci ve stavebnictví. Bohužel po dlouhém období 
devastujícího nezodpovědného režimu. 
Autor dedukuje, že v situaci kdy byla na přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let společnost zbavena významné části 
inteligence a vlastní tradici destruovala. Stála vládnoucí elita 
před potřebou přejmout koncepci ze zahraničí. Sáhla po 
Aténské chartě jako návodu , jak vyřešit nutnost efektivního 
městského rozvoje.  
Je to  zásadní teze autora disertační práce. Zároveň upozorňuje 
na fakt , že v Euro-Atlantinském prostoru existovali v těchto 
letech vážná kritika principů aténské charty. Kritika směřující 
především na fakt, že tento způsob organizace města rezignoval 
na  jakoukoliv sociální strukturu a tvorbu komunity. Navazuje 
pak tezí, že odosobněnost  Aténské charty  Čínské vládě těsně 
po kulturní revoluci vyhovovalo.  
Je to nejsilnější teze celé práce, teze která je jasně formulovaná 
a solidně argumentována.  
Zaslouží si právě pro tyto své kvality oponenturu kterou jsem 
vznesl v úvodu. 
 
11 Kapitola otevírání světa v osmdesátých a osmdesátých 
letech přesvědčivě ukazuje a vysvětluje složitost vztahů 
v kterém se celá Čínská společnost ocitla. Společnost poničená 
ve svých tradicích a při tom  hledající novou budoucnost. Až 
fascinující je popis jak rychle se při změně systému a možnosti 



soukromého podnikání  zrychlila produkce v podstatě v každé 
oblasti. 
V souvislostech je ojedinělé tvrzení Deng Xiaopinga : „ 
Komunismus nepředstavuje sdílenou chudobu „  a to v situaci 
kdy hlavní pilíř komunistické ideologie. Zrušení soukromého 
vlastnictví přestal platit. 
Case study Shenzhenu s vitálními Urban Villages jsou 
obhajobou moderního rostlého města v nových podmínkách. 
Konstatování že veškerá živá místa se nacházejí v v těchto 
místech mě naplňuje nadějí že v čínské společnosti existuje 
energie pro tvorbu skutečně živých městských struktur.  
 
12 V kapitole výstavby v 80 letech se podrobně popisuje 
postupný přechod z neefektivního státního vlastnictví bytového 
fondu postupným procesem k tzv. Plánovanému tržnímu 
hospodářství. 
Oceňuji hloubku zpracování  a vazbu na studovanou 
problematiku.  
Fascinující je příklad práce profesora WU Liangyonga na 
přestavbě a doplnění Hutongu Ju’er. Opuštění tohoto 
pozitivního příkladu vycházejícího z studia hodnot tradičně 
vnímaného prostoru je až zarážející.  Zapadá do teorie řízeného 
odcizení jednotlivých občanů, kteří nejsou součástí komunity, 
ale manipulovatelnými jednotkami. Otázkou je k čemu tento 
přístup v čase povede.  
 
13 Plánovaná tržní ekonomika  
Kapitola jasně dokazuje , že Čínská verze spojení striktního 
státem kontrolovaného plánování a v něm zasazené aktivity 
soukromých developrů nezaručuje v této kombinaci kvalitu 
vystavěného prostředí. 
Ojedinělá je rychlost kterou stát opustil systém podpory 
bydlení. Z evropského pohledu je až neuvěřitelné , že situace 
nevyvolala nějakou vážnější sociální krizi. Popis malé čtvrti – 



Xiaoqu obehnané plotem je popisem čtvrti tvořené 
kontrolovanou společností.  
 
14 Současná čínská architektura 
Alarmující popis hodnot nové generace. Popis vrůstající potřeby 
identity. 
Autor píše : „ Jako výsledek hledání vlastní národní identity na 
sebe domy berou formu ikonických symbolů. Jsou to zvláštní 
budovy, které jsou všechny navrženy podle podobných 
předobrazů. Takže tu není žádná různorodost a individualita, 
ale určitý povrchní efekt, úmyslně oznamující pocit 
sounáležitosti buď s moderním- západním světem, nebo 
s čínským národem. 
V kapitole je podrobný popis situace, kdy se problém 
s dostupným bydlení vrací jako bumerang. 
 PIR index ( price to income ratio) které je považováno za 
indikátor dostupnosti bydlení se pohybuje v Pekingu na čísle 14 
neboli těžce dostupné ( pro srovnání v USA cca 3.6) 
Zajímavým faktem je , že přes zřetelnou snahu zabránit dalšímu 
zabírání zemědělské půdy města nadále rostou rychleji než růst 
populace. Situace kontrastuje s vylidňováním venkova. Což 
znamená problém s produkcí potravin. Zarážející jsou data o 
velkém množství prázdných bytů ( cca 20% bytového fondu, 
převážně v menších městech) . Bytů které jsou zároveň 
nedostupné pro lidi v nuzných podmínkách. 
Objevuje se zde podobný moment jako v Evropě, kdy je 
investice do bytu pro konzervativně uvažujícího investora 
vnímána jako bezpečná. Zajímavá je také informace o 
neexistenci daně z nemovitosti.  
Z uvedených dat vyplývá velká pravděpodobnost přehřátí trhu 
s nemovitostmi, jejichž dopady na státem kontrolovaný 
plánovaný, ale v podstatě tržní systém se nedá předvídat. 
Popis systému Hukou ( dělení podle statutu da venkovské a 
městské obyvatelstvo) a  Národní plán Urbanizace 2014-2020 
vyvolává množství otázek.  Princip výměny  statutu 



venkovského obyvatele za městského výměnou za opuštění 
vlastnictví zemědělské půdy je pravděpodobně vrcholem 
sociálního inženýrství. Citát profesora Li Dun z Pekingské 
univerzity : „ V Číně je v mnoha případech urbanizace akcí 
místních municipalit, které se snaží přesídlit rolníky do měst, 
aby získaly jejich pozemky. Nepůsobí opravdu jako hledání nové 
identity. 
 
16 v kapitole o alternativních městských teoriích se autor 
věnuje analýze  přístupů Aldo van Eycka , prostorového města 
Yona Friedmana a metabolistického města. Zároveň příklady 
dalších úspěšných ateliéru jako SANAA či BoW-Wow či a21 
studio či práce Sou Fujimota nebo Riken Yamamota.   
Autor zde sleduje otázku, zda nemohli být teorie rozvíjené již 
od šedesátých let použity a aplikovány v prudce se rozvíjející 
Číně.  Chybí mi zde odkaz na práci Kees Christiaanse z ETH 
například v projektu  Jurong Lake District  v Singaporu, který se 
snaží přetransformovat  princip výškových staveb do nově 
strukturované obytné formy 
 
 
17 Zhodnocení 
V závěru si autor oprávněně klade otázku, jak tato zkušenost 
slouží nám architektům při práci v české republice. Zda jsme 
dostatečně obeznámeni s vývojem ve světě, zda náš horizont 
nekončí na hranicích evropské unie. Závěrečný apel směřuje 
k zodpovědnosti při práci s městskou formou, která bude 
určovat zda naše společnost přetrvá či selže. 
 
Práci považuji ve středoevropském prostoru za ojedinělou. 
Hodnotím ji velmi kladně známkou 1 
 
Ing.Arch. Petr Hlaváček  FA ČVUT 
 
  



 
 
 


