1/KATEGORIE URBÁNNÍHO A KRAJINNÉHO:
MĚSTO A SVĚT (PROSTOR JAKO MÍSTO A ČAS/ USPOŘÁDANOST/ROZHRANÍ/HIERARCHIE) / MĚSTO A PŘÍRODA (KRAJINA) / MĚSTO A ČLOVĚK
(POSPOLITOST/KULTURA) / MĚSTO A SPOLEČENSTVÍ (CIVILIZACE/POLIS/HOSPODAŘENÍ) / MĚSTO A POHYB (CESTA/METODA) / MĚSTO A ČAS
(CYKLICKÝ A LINEÁRNÍ/MÍRA/METAMORFÓZA) / MĚSTO, ARCHITEKTURA A TÉCHNÉ / MĚSTO A HISTORIE (PAMĚŤ/TRADICE/PRAMENY A
ZDROJE)
- prostor jako zakladni pojem, v prostoru zijeme, utvarime ho, vymezujeme si svuj a ten na nas pak pusobi; mesto je prostor - ohranicene misto
(dulezitost zdi a mostu - spojovani a hranic -> mesto jako organismus/mechanismus stavici na pospolitosti - spolecnosti, vymezeni vuci
okolnimu svetu, fyzicka/psychicka hranice/prechod je nejdulezitejsi (nejen) urbanisticke tema); snaha architekta vnest do prostoru a jeho
chaosu rad, defimovat ho; usporadani - chora (cas), cas je subjektivni, vzdy ma vsechno pocatek a konec, na pocatku stoji architekt
- mesto a priroda - vztah versus, ale je dulezita; mesto ma (podle me) svou vnitrni krajinu a taky je usazene v krajine - prirode; mimo mesto je
venkov - opak; krajina ohranicena; znovu - clovek je definovan ohranicenim - s prekracovanim horizontu se meni prostredi (meritko); krajina
romanticka/klasicka/...
- clovek je misto, pospolite byti, skrze vztahy nabyva byti smysl a usazeni ve svete
- prvni “mesto” chranene misto (zastena mezi vnitrnim a vnejsim); ochrana, velikost polis - co clovek dokaze pojmout, prostory jsou v souladu i
konfliktu, paralely usporadani sidel napric historii (napr symbolika svetovych stran)
- architekt tvori (tvar), stoji na zacatku rustu
- cesta i jako pocatek nebo zobrazeni sebe sama, na ceste pozname kdo jsme
- cas muze byt vniman jako doba/trvani nebo jako okamzik/pocit v dane chvili; cyklicky cas se opakuje (rocni obdobi), linearni cas je mereni,
vymezeni
- svetlo - zrod, pozitivum
- pro-stor - jeden z nejstarších pojmů, obsahuje mnoho konotací
= zaujetí místa, samostatného, chráněného, ze kterého živé bytosti vystupují ven
- místo - moi-sto - ohraničené, opevněné (dáno zrozením), ohrazené, obezděné
- místo stře-žené, o-stříhané - praslovanské stergo, sterkti vyznačuje místo jakožto místo bytí člověka, který musí být bdělý vůči
osvětí, vůči své konečnosti
- most – mo-sto - spojnice, vazba, vztah k ostatním bytostem, ke společenství - cesta
- stergein - milovat, být poután, přitahován láskou - láska člověka vyvádí ven ze střeženého místa
– erós - jakožto láskou pohlaví, agapé jakožto láskou obětující se / slitovnou
a odtud: mě-sto - jakožto soustředěnost, nakupenost, synergie, hnětenost (těsto) míst – intenzita / hustota
- podstatou živé bytosti je, že má svůj svět, žije v něm, má k němu vztah, vztah existuje jen tam, kde je nějaké místo
- svět - vztažné pole, jen bytost existující nitěrně má vztah ke světu
- kresba etnika kiwi - pečlivá ochrana, opevněné místo, v něm se odehrávají rituály
- etruská kosmologie - člověk se stává živým, když si uspořádá svět, vyjde z něj ven - ve skupině, člověk je stádní tvor
- duchovní prostorový koncept, chráněné místo
- tasmánské zástěny, později složitější kamenné kce - město v J Amer. Teotihuacán, Stonehenge, zulské vesnice (chráněn je i vnitřní
prostor, ketrý má rituální sílu), tradiční africký kraal
- rané urbánní formy - chetitská města, troglodická muslimská města (vytesána ve skalách), Ur (hierarchie, vertikální uspořádanost),
Catal Huyuk (protoměstská hutnost, stavěno postupně vedle sebe, není veřejný prostor, pohyb po střechách), Jeruzalém (duchovní prostorový
koncept), Babylonská věž, středověká města
- uspořádání prostoru - chaos a řád
- počátek a konec - početí a skon - tím je charakterizováno konání
- zákon - důsledkem činu , konání (i nečinnosti)
- rozhraní, mez, hranice - základní urbanistické téma, prolnutí dvou světů, fyzická i psychická
- přechodové rituály - puberta, narození, smrt
- v architektuře - položení zákl. kamene, dokončení hrubé stavby (materiální)
- mezuza (svitek v ostění ve svtupu do domu, kdo vchází, dotkne se a projeví tak úctu), v kostele (westwerk u
vstupu - poslední soud), svatba (prostoupení branou, přenesení přes práh) (mentální)
- ordo - uspořádanost
- axis mundi - osa světa - spojuje člověka s nebem i zemí, základní vertikální osa
- prostor - místo a čas konečných lidských bytostí jednotlivých i v pospolitosti
- nepevné, nestálé - hledání jistoty v nejistém, neuchopitelném
- nabývá svébytných tvarů
- bytí - stávám se, jsem existuji, rostu, vznikám
- bydlení - budování, které je konající bytí
- příbytek, byt - bytí u někoho, někde
- domov - důvěrně známý, zakládáme a budujeme svoje bytí
- roz-mezí, roz-hraní
- bytosti definovány ohraničením, okrajem, pobyt na okraji nutný
- přechodové rituály - viz výše
- překračování mezí, setkávání a potkávání se
- cosi magického v okraji, překračování mezí horizontů vertikálně, proměna kvality, sestupování k detailu, nové a nové typy hranic
Město a příroda, krajina

- region - krajina nějakým způsobem ohraničená
- krajina - okrajem vymezený, ohraničený prostor, důvěrně známý trvale vnímanými drobnými odlišnostmi (Claude Levi-Strausse)
- ta část území kam dohlédneme, tedy po horizont
- ukončenost - souvislost mezi prostorem, časem a lidmi; naplnění - počátek-konec
- protiklady - přírodní-kulturní, krajinné-urbanizované, veřejné-soukromé, osvětí?-bytost
- podle Norberga Schulze, Genius Loci - krajina - romantická (severská) - Praha, klasická (Středomoří) - Řím, kosmická (rovníková) - Chartúm
- regio - individuální prostory - vztahování, prolínání - sítě
- v rámci pospolitého bytí prostory vyšších řádů, nabývajících svébytných tvarů
- vztah já-ty, tváří v tvář
Město a člověk, pospolitost/kultura
- rodina, kmen, houf
- telos - tělo - cíl, konečnost, smrtelnost
- tvor - tvář - tvar
- míra, shoda, harmonie - ve slovech dům, rodina
- řeč - vztahování vůči sobě navzájem
- kultura - souviusí s pohybem - kolo, otáčet se, mít/vlastnit, pečovat, ošetřovat
- bydlím, obývám, vzdělávám, způsob kterým se člověk ujímá světa a jakým způsobem o něj pečuje
- pospolitost - ochrana, ostříhán/ohlídán
-.hierarchie - mysl - řeč - tělo
Město a společenství, civilizace/polis/hospodaření
- regio - celek domácností, domů - v rámci sídlišť kulturní společenství (spoelčenství - základ civilizace)
- vědomé, pospolitost duchovní i hmotná v organické jednotě, spoelčenství sevřené a střežené, ale vycházející vstříc ostatním obcím - s nimi
tvoří prostorový celek - kraj
- člověk vlastnící - dává tvar/tvář místu, dává i řád - plní okolí sám sebou, pojmenovává je
- míti (jmění, jméno) - ale i odpovědnost za něa úcta a péče
- společenství - v jeho rámci je člověk schopen realizovat svou činnost jen v souladu s ostatními, ve spolupráci s nimi, po domluvě
- komunikace - na jejím základě může být dosaženo srozumění - výslednice střetání zájmům potřeb a práv
Město a pohyb, cesta/metoda
- methodos - cesta - způsob, pohyb - změna
- cesta - ne pouze spojnice dvou míst ale směšování, směr děje, pohyb, pouť, myšlení
- počátek, hlava, sám, osobně - cesta, ale i osud
- vedu, řídím, spravuji
- pohybovat se, jít, jet
- jsme vedeni cestou, ale není předem hotová, musíme průběžně budovat, klestit
- konání - setkávání v agoře
- agora - svatá cesta - akropole (Staromák - PH, odbočení na Vyšehrad, začátek u Obecního dvora na začátku Celetné - hlavní dvůr, sídlo krále)
Město a čas, cyklický a lineární/míra/metamorfóza
- čas kvantitativní (lineární, chronos) - věk, trvání, meškání (stvoření světa (alfa) až poslední soud (omega) - lineární čas)
- čas kvalitativní (kairos) - čas událostí, cyklů, střídání dne a noci, doba, okamžik
- pamět - memoria - vyhrazené časové body, lidká pamět orientuje své bytí v čase
- míra - mens - měsíc - cesta Měsíce po obloze strukturovala čas
- templum - chrám, jiný čas, vymezený posvátným okrskem, tempus - tempo
- cyklický čas - ouroboros - had požírající svůj ocas
- lineární a cirkulární metabolismus světa
Město, architektura a techné
- arché - počátek, původ, příčina, základ
- týktó - počít, rodit, růst, nabývat tvaru
- početí, zrození, růst - spjaty s místem, vymezují bytí, pobyt zde a nyní
- týktón - spjat s počátkem pobytu člověka
- architekt - první řemeslník, tesař, každý z nás je architektem své existence
Město a historie, paměť/tradice/prameny a zdroje
- architektura jako tvar, místo pojmenování - s tváří, způsob trvajícího bytí, kterým se tvar zjevuje, tradice - nositel paměti
- odevzdávám, předávám, směřuji, upínám se
- světlo - zrození jako přicházení na světlo, smrt jako opouštění světla
- vrostlé do podvědomí, světlo činí svět orientovaným
- souhrn: Prostor je místo a čas, utvářený bytostmi, které jsou nadány schopností zaujímat místo a soiučasně se k sobě navzájem vztahovat živoucí mnohorozměrný a mnohovrstevnatý, v čase rostlý a vyvíjející se, vnějšími individualními tvary (jevy, fenomény) a vnitřními (strukturami
a tvarovými mnohostmi, informacemi ve smyslu in-formo - zevnitř utvářím, dávám tvar zvnitřku), nadaný, to jest tvary nabývajiící a dávající
organismus. Člověk jakožto bytost a lidi jakožto pospolitost jsou v tomto smyslu tvůrci prostoru, těmi, kdo dávají prostoru tvar-tvář
- prostor/řád a chaos/svět/světlo - vývoj urbánního od jednoduchého ke složitému, od neuspořádannosti k uspořádanosti
- kraj/krajina/regio/ordo/chora - vývoj urbánního ve vztahu k přírodnímu
- člověk/pospolitost/kultura - vývoj urbánního ve vztahu k lidskému a základní mezilidské (vnitřní-vnější, tváří v tvář, stejné a jiné, cizí)

- pospolitost/kultura/civilizace/obec (polis) - vývoj urbánního jakožto sociálního/ekonomického (vlastnění/správa/globální-regionální-lokální)
- cesta/pohyb/metoda - vývoj urbánního pohybem jakožto základem kulturního (pohyb jako forma poznávání-uchopení-utváření/in-formování)
- čas/míra/měření/vymezování - vývoj urbánního v proměnách času (lineární/cyklické/událostní/sakrální a profánní)
- architektura/techné - vývoj urbánního z jednotlivosti/utváření místa prostřednictvím techné (stavba a osvětí, soukromé/veřejné)
- pamět/tradice - vývoj urbánního od minulého k budoucímu/přítomné-minulé/záměrné a nezáměrné/držené a ztracené
- klíčová urbanistická témata k urbánnímu projektování
- vztah k místu, odkaz k místu / měřítko území / infrastuktura, toky / přírodní prostor, nezastavitelné území / veřejný prostor, veřejné
v zastavitelném území / rozmanitost osídlení, různorodost / blízkost a dostupnost / hustota a intenzita / obnova urbánní tváře

Město je tvořeno třemi částmi:
Akropole – místo duchovní
Agora – místo politické
Svatá cesta – vede těma dvěma
Město a cesta
První sídla lidé začali budovat před 10000lety – přechod od kočovného způsobu života(sběrači, lovci) k pěstování, zemědělství a
chovu zvířat = NEOLOTICKÁ REVOLUCE (v různých částech světa v různou dobu, některé národy kočovné dodnes)
- statisíce let žili lidé v dočasných úkrytech a přístřešcích – znalost a využívání přírody, prostředí v němž žili, museli žít v souladu s
přírodou
- která území jsou vhodná k pobytu
- orientace ke světovým stranám(východ)
- vítr
- poloha v krajině
- zdroj vody-důležitý x záplavy
- ochrana před přírodními katastrofami
Podle toho umistovali tábořiště a vedli cesty, pravděpodobně už měli představu o vhodném vnitřním uspořádání dočasných tábořišt
Přechod k usedlému způsobu života=velký zlom – zaznamenáno v bibli: příběh o bratrech Abel (kočovný pastýř ovcí) a Kain (usedlý
oráč), Kain po vraždě bratra a vyhnání hospodinem založil první město Epocha (jméno podle syna)
Nejstarší doložené vykopávkami: Jericho (10tis př n l), Catal Huyuk (10vrstev, 7.tis pr n l)
str. 17 skripta Vývoj 1
Pojmem stěhování národů se označují rozsáhlé migrace obyvatelstva (tzv. barbarských kmenů a jejich skupin), které probíhaly
koncem starověku a počátkem středověku. Jejich příčinou byly demografické změny, především růst počtu obyvatelstva, způsobený
přechodem od pastevectví k zemědělství, to znamená k usedlému způsobu života, i sociální důvody. Kromě toho primitivní způsob
obdělávání půdy vedl k jejímu rychlému vyčerpání, což bylo dalším důvodem ke stěhování.
Ideál středověkého města je pospán v bibli (skripta vývoj 1 str. 89) – nedostižný ideál středověku: šalamounův chrám a posvátný
jeruzalém; jediný dochovaný urbanistický plán nalezený v st gallen
Ve středověku měly na umistování měst vliv kromě přírodních podmínek obchodní cesty , jejich větvení a křížení (často souvislost
s přírodními vlivy – křížení na výhodných brodech, úpatích hor, těžištích kotlin apod); města jako opevněné body na důležitých
zemských i celoevropských cestách

2/VZNIKA A VÝVOJ FOREM OSÍDLENÍ NOMÁDSKÝCH (SBĚRAČSKÝCH A LOVECKÝCH) A RANÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH (PROTOZEMĚDĚLSKÝCH)
KULTUR:
AFRIKA, ASIE, EVROPA, AMERIKA, AUSTRÁLIE / ARCHITEKTONICKÉ A URBÁNNÍ ARCHETYPY – SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE
A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNYA VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
-otázka se vztahuje k době 100 000 až 10 00 př.Kr. (Homo Sapiens 100 00-35 000př.Kr.; Homo sapiens sapiens 40 000-10 000 př.Kr.)

- 1. stálá sídla si lidé začali budovat před 10 000 lety v době, kdy přecházeli od kočovného života sběračů a lovců k pěstování zemědělských
plodin a chovu domácího zvířectva. Tento přelom=neolitická revoluce (10-8. tisíciletí př.n.l.) byl v různých částech světa v různou dobu (některé
národy kočují doteď)
-lidé statisíce let žili v dočasných ukrytech a příbytcích-využívali pro ně přírodou nabízené možnosti-museli se toho o přírodě hodně naučit
např. orientaci ke světových stranám, vlastnosti větru, dobrý zdroj vody, jak se uchránit před přírodními katastrofami. Význam poznání těchto
věcí ještě podtrhují animistická náboženství (božské vlastnosti prvkům přírody) -> ranná sídla jsou proto velmi dobře přírodně orientována
-tento zlom (přechod od nomádství k usedlému způsobu života) je zaznamenám v bibli-počátek Starého zákona-příběh o Kainovi a Abelovi
(Abel kočovný pastýř a Kain usedlý oráč-Kain po vraždě svého bratra a vyhnání Hospodinem založil první v bibli uvedené město-název podle
syna Epocha)
-poznatky o nejstarších sídlech máme díky archeologům, nejsou žádná písemná svědectví
-náboženské systémy-nechápu…
-v přednáškách má hodněkrát fotku Věstonické venuše
Formy osídlení (asi, snad):
-megalitické kamenné kruhy s náboženským významem (magické kolo v |Bighornských horách, evropské
megalitické kruhy-Stonehedge….), Sisian/Zorats kaper-arménie, Carnac-Bretagne, Vnější Hebridy (Skotsko),
Maltské
chrámy (Tarxien, Megawa, Mnajdra), Newgrange-Irsko, Stanydale-Shetlandsé ostrovy, Star carr-severní
Yorkshire
obázky z přednášky s názvem SM_vyvoj urbanismu_06_neoliticke a pritodni formy osidleni
Přirozené ukryty:


Jeskyně

Strom

Doupě (zemní prohlubeň)
Umělé ukryty:

Zástěny/přístřešky

Iglů

Stany/teepee

Chýše/zemnice/polozemnice/hliněné/slaměné/proutěné/dřevěné/kolové/dlouhé domy(longhouse)

Stavby kamenné/cihelné

3/ VZNIK A VÝVOJ FOREM OSÍDLENÍ ZEMĚDĚLSKÝCH KULTUR A RANÝCH MĚSTSKÝCH (PROTOMĚSTSKÝCH) KULTUR:
AFRIKA, ASIE, EVROPA, AMERIKA / ARCHITEKTONICKÉ A URBÁNNÍ ARCHETYPY – SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH
VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR

JERICHO
-nejstarší městské sídlo, nejstarší vrstvy 10 až 9. tis. Př.n.l. kdy kde stála přístřeší kočovníků a snad i první trvalá stavba-přístřešek nad
nábožensky uctívaným pramenem.
ÇATAL HÜYÜK
7.-6. tis př.n.l., na náhorní planině Anatolie-asijská část dnešního Turecka
-jejich obyvatelé ovládali výrobu keramiky i tavení a tepání mědi.
-hospodářský základ zemědělství
-sídliště existovalo velmi dlouho (každá z vrstev průměrně 200 let-celkově přes 2 tisíciletí,
poté z neznámých důvodů bylo svými obyvateli opuštěno
-velikost víc než 12 hektarů-zatím odkryta pouhá desetina
-má velký význam pro zrod urbanistických koncepcí - domy zapuštěny do země, vzájemně
odděleny zdmi 50-80 cm silnými, nebyly mezi nimi ulice a vstupovalo se do nich ze střechy
-> archetyp budoucích šachovnicových půdorysů. Díky zapuštění do země obyvatelé zvládni
obtížné klimatické podmínky.
-má význam také pro počátky vývoje arch-polosloupy, konzoly, náznaky hlavic, pilastry.
Vnitřní prostory-svatyně vyzdobeny plastikami býčích hlav, reliéfy a nástěnnými malbami
HAÇILAR
-nedaleko od catal huyuku
-5m výsoký a 150m široký pahore, v místě křížení dvou prastarých obchodních cest
-2 epochy ( z 8. a 6. tis. Př.n.l.)
-hospodářský základ zemědělství, z 6. tis již opevnění akropole silnou cihelnou zdí
-mnohem rozlehlejší domy s nádvořími, předpokládá se že domy měly horní patro-nedochovalo se
-velice vyspělé umění-nástěnné malby, keramika, sochy-blízké avantgardě 20.st.
Velké civilizace si přinesly ze svých původních horských sídlišt oblibu pro budování svatyní a nekropolí na návrších (zikkuraty, pyramidy….)

4 VZNIK A VÝVOJ FOREM OSÍDLENÍ MĚSTSKÝCH KULTUR:
AFRIKA, ASIE, EVROPA, AMERIKA / URBANIZACE A JEJÍ PŘEDPOKLADY A PROJEVY / ARCHITEKTONICKÉ A URBÁNNÍ ARCHETYPY – SOCIÁLNĚKULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR

MEZOPOTÁMIE
-povodí Eufratu a Tigridu
-4. – 3. tis Sumerové – samostatné městské státy se svými vlastními božstvy. Mocná opevnění-soupeřili spolu.
-Sumerové dali základ veškerému dalšímu vývoji civilizace a kultury
-dochované písemné prameny
-mezopotámská města-kompaktní utvary, zřetelně a jednoznačně odděleny od okolní krajiny mohutnými hradbami
Města v Mezopotámii:
URUK (Erech, Varka)
-největší rozkvět v období 3500-2300 př.n.l.-opevněno 10km dlouhou dvojitou hradbou s více než 900 věžemi polokruhovitého tvaru
-kolem roku 2100 zde postavili první zikkurat
-o městě hovoří Epos o Gilgamešovi-nejstarší popis města včetně jeho rozdělení (jeden sar město, 1 sar zahrady, 1 sar okrsek s pozemky
Ištařina chrámu, 3 sary pozemků kolem Uruku)
UR
-široký splavný kanál k Eufratu-2 přístavy
-citadela v SZ části města->uplatněno i v jiných městech Mezopotámie (chladnější větry ze středomoří->odnášely zápach z města)

-poprvé zde „westend“-lepší část města a „eastend“ horší část města!!!
Lagaš, Kiš, Aš Šur,
NIPPUR
-na hliněné tabulce z 2.tis př.n.l. se zachoval kousek jeho plánu-zikkurat hlavní svatyně, zahrady, hradby,brány, příkopy a kanály, řeka Eufrat
BABYLON=“brána bohů“
-rozvinulo se začátkem 2.tis.př.n.l.
-rozšířen na obou březích Eufratu
-mohutně opevněn, uvnitř rozsáhlý chrámový komplex se zikkuratem=babylonskou věží; cesta procesí-vedla od Ištařiny brány na jih do města
Borsippa chrámu „dům věčnosti“
-existence více než 2000 let-byl 7 x zničen a znovu postaven
-největší rozkvět za vlády Nabukadnezara II (5.st.př.n.l.)-na výstavě města pracovalo několik tisíc židů, přivedených do zajetí po dobytí
Jeruzaléma
-bylo obrovské-opevněné jádro rozloha 400ha, vnější město 5x větší, trojité hradby, 3-4 podlažní domy, brány k řece…
-později centrum říse Alexandra Velikého
CHATTUŠAŠ=CHATTI
-Chetité
-na svahu Anatolskénáhorní plošiny
-Lví brána-ne severu opevnění
Další město Chetitů Sebžirli; Kuššaru – nalezen archiv 13000 klínopisných tabulek-rozluštil Bedřich Hrozný (v době 1.sv.v.)
PERSEPOLIS
-vybudoval Perský král Darius I. Rozsáhlý palácový komplex, pro konání významných náboženských slavností-zničeno roku 330 př.n.l. s celou
perskou říší Alexandrem Velikým

BAGDAD=“město míru“ nebo „město založené bohy“ (podle různých pramenů)
-nové centrum arabské říše
-pravidelný kruhový půdorys o průměru 2,5km, trojí věnec hradeb s bránami do 4 světových stran
-Bagdádem se uzavírá 6000 let trvající klínopisný vývoj
EGYPT
-hlavním tématem byly města pro mrtvé-pohřební a chrámové areály->není tak důležité pro vývoj urbanismu
-na rozdíl od Mezopotámie důmyslně rozmisťovali jednotlivé komponenty sídel-pro živé a mrtvé-do krajiny po obou březích Nilu
-nové prvky-umocněné uzké sepjetí koncepčních záměrů s přírodními podmínkami, vytváření velkých a složitých stavebních souborů, uplatnění
vodních ploch a rozsáhlých zahradních a parkových areálů-umožněno také tím, že neměli hradby
-egyptská města=velké sídelní aglomerace ->lidé se k tomu vrátili až v moderní době
-města stavěna převážně ze sušených cihel a velmi často přemisťována-proto se o nich ví tak málo (Théby, Memfis)
KAHUN
-1. pol. 3. tis př.n.l., nalezeno téměř v celém rozsahu-bylo to však pouze 8ha velké sídliště pro dělníky, kteří stavěli pyramidu. Obklopující zeď
měla zabránit utěku dělníků (ne jako hradby..)
-hierarchie domů, všechny však měly nejméně 3 místnosti kolem dvorku
ACHET-ATON – lineární města se 3 paralelními ulicemi
VÉSET=“skvělé město“
-na místě dnešního Luxoru, řekové ho nazývali „egyptské Théby“
-vrcholu dosáhlo v 2.pol.2.tis př.n.l.
-hlavní osa=mnohakilometrová královská cesta se 700 sfingami spojující s městem soubor Amonova chrámu v Karnaku-největší nábož komplex
starověku
MENNEFER (dnes MEMFIS-řecký původ)
-sídlo faraonů Staré říše, symbolizovalo spojení Horního a Dolního Egypta
-první velkoměsto starověku
INDIE
-široký význam-Srí Lanka, Indonésie, styk s čínskou kulturou a buddhismem
-od 3.tis.př.n.l.
-udajně zde vznikl šachovnicový systém města
HARAPPA
-podle toho města nazývána významná Harrapská kultura, SZ Indie
-zachovalo se málo, protože z cihel ze zříceniny se stavěla v 19. st železnice v Indii
-na řece Indu
MOHEDŽO – DARO „mohyla mrtvých“
-také harrapská kultura
-pravidelný půdorys, z pálených cihel spojovaných vápnem. Domy se studnami, koupelnami i kanalizací a městské lázně.
-taky na řece Indu
LOTHAL-na břehu arabského moře, všechny domy chráněny před záplavami tím, že stály na terasách
Archetypy a náboženské představy:
-centrum vesmíru je hora, která je sídlem bohů a předobrazem staveb vysokých chrámů a svatyní na návrších
-„mandala“ – vesmír a zároven idealizovaný půdorys města (hradby, pravidelná uliční síť, významné stavby v centru) význam svět strany-směr
VZ-královská cesta, SJ-cesta větru-určen pro hlavní městské ulice
-spis Archašástra-soubor pravidel řízení státu, „regionální politika“-vymezování hranic obcí..

-spis Šilpašástra-přesné stanovení zásad a rozměrů staveb i celých měst. Udajně má společné znaky s Vitruviovými Deseti knihami o
architektuře
DILLÍ-organický rostlý půdorys
FATÉHPUR SIKRÍ-pravidelná dispozice, z červeného pískovce
DŽAJPUR-pravidelná dispozice, ulice 40-50m široké, dominantní palácový areál
ANURADHAPŮRA
-hlavní centrum na Srí Lance, od 4.st.př.n.l.
-nevelké opevněné jádro-kolem komplex paláců
-zavlažlováno z velkých umělých vodních ploch

ANGKOR
-hlavní město khmenské říše, rozkět 9.-12. st.
-soustava monumentálních chrámových a palácových souborů, dominantou byl stupňovitý chrám Angor Vat
ČÍNA
-od 2.tis př.n.l. vznikaly města
-prvním impulzem k vývoji měst bylo sjednocení Číny „prvním císařem“ zakladatel dynastie Chin
-ideál-geometricky pravidelný půdorys, jsou zde však i rostlé půdorysy
-téměř všechny nejstarší čínská města existují dodnes!
-došli nejdále při propracování koncepčních pravidel
ČOU-LI
-objevují se zde příznačné základní rysy čínského urb-závazná pravidelnost půdorysu a organizace podle jedné dominantní hlavní severojižní
osy. Na ní je palác vladaře (střed města a také celého světa). Město opevněno, hlavní ulice vydlážděny a císařský palác a jej obklopující domy
šlechticů měly již vodovod
-zásada „zády k horám, tváří k řece“ nebo také „hora chrání chrám“ ->hory mají chránit města před chladnými severními větry a případně
písečnými bouřemi. Vladař ke svému paláci seděl tváří k jihu a zády k tržišti (nedůstojné jeho postavení)
-již tehdy mohly vzniknout zásady feng šuej=vítr a voda. Uplatňovaly se při výběru stavenišť, dispozice domů, upravy vstupů..smyslem je zapojit
lidská díla do soustavy vesmírů a do 5ti prvků přírodního prostředí tak, aby jejich umístění, rozloha i vnitřní uspořádání vyhovovalo dobrým
duchům a zabránil vstup zlým démonům
-spis Čou-li město bylo považováno za ztělesnění božského řádu světa a každá jeho součást byla nositelem symbolických významů.
Představovali si zemi jako čtverec a čtvercovým muselo být i město-každá strana čtverce má hradbu se 3 branami, uvnitř je 9 ulic ze severu na
jih a9 ulic z V na Z. šířka ulic=9 šířek vozu. V centru je císařský palác, před ním nádvoří za ním tržiště. Vlevo chrám předků císaře, vpravo chrám
božstev země
- Kuan Čung=vysoký uředník. V jeho spise poprvé v Číně zásady plánování měst-nutnost využití přírodních zdrojů a příznivého utváření terénu.
Každé velké město musí být u břehu velké řeky, pokud není na upatí velkých hor, nemá být moc vysoko (nedostatek vody) ani nízko (záplavy),
v urodné oblasti
ČCHIN Š CHUANG-TI – císař, sjednotitel Číny, ustálil právní předpisy, sjednotil měnu, míry, váhy a písmo, vybudoval soustavu silnic a zavlažovací
systém. Spojil část starších opevnění do Velké Čínské zdi-vyžádaly si rekonstrukci až v 15.st. Založil nové hlavní město
ČCHIN-JUNG
Přesídlil zde 120 000 bohatých rodin a nechal postavit repliky jejich původních sídel. Jeho hrobka-půdorys ideálního města s palácem
uprostřed. Císař určil, aby byl celý objekt po obřadu zasypán-našel se až hodně pozdě
PEKING
-počátky již v 11.st.př.n.l.
-důrazně opakuje čínské tradice-SJ osa, symetricky k ní nejvýznamnější stavby i prostory města
-vybudovali zde umělé pahorky v parcích
Základní paradigma čínského města (čtvercový půdorys, hradba se 3 věžemi) se obejvuje jak v Indii, tak v Novém zákoně při popisu Jeruzaléma
jako předobrazu ráje.
JAPONSKO
-ne tak významné jako čína, používali lehké konstrukce, daly se jednoduše přemisťovat
KJOTO-centrum Japonka po víc než tisíc let. Je tu 2000 buddhistických chrámů, císařský palác a dodnes korunovační místo japonských císařů.
Zahrady-tradiční projevy vrcholné japonské kultury
LHASA-hl.m. Tibetu, nad městem chrámový komplex Potalu, poutní cesta je základem uliční sítě
PŘEDKOLUMBOVSKÁ AMERIKA
-města nejvyspělejších indiánských civilizací předstihovala svou rozlohou, výstavností a bohatstvím ta nejvýznamnější města tehdejší Evropy
-Města důmyslně vkládány do přírody, stavěny z dodnes nepochopitelně přesně opracovaných mnohatunových kamenných kvádrů

TEOTIHUACÁN
-již v 1.tis př.n.l. zde existovala vesnice, která na přelomu našeho letopočtu přerostla ve město. Vrchol dosáhlo někdy kolem 1.tis našeho let.

-urban kompozice nemá obdoby. Hlavní osu tvoří monumentální prospekt dlouhý víc než 5 km a široký přes 100m. Osa míří přímo na pyramidu
zasvěcenou Měsíci, vysokou 42m. Podél hlavní osy (tzv“alej mrtvých“) jsou velké shromažďovací prostory, terasy, schodiště a chrámové
soubory. U hlavní osy je druhá pyramida zasvěcena Slunci, vysoká 65m a obvod 1km. Toto vše je vepsáno do pravidelného rastru o základním
modulu 57x57m a bohatě vyzdobeno kamennými reliéfy. Celý soubor se zachoval dodnes!
TENOČTITLÁN
-Mayové se rozhodli nevyužít Teotihuacán k osídlení
-usadili se na nevelkém ostrově na jezeře (dnešní Mexiko) ->brzy expandovali pomocí plovoucích plošin z vodních rostlin, které postupně
přirůstaly k jezernímu dnu. Počátkem 15.st spojili silnicí na hrázi město s pobřežím.
-základ-křížení 2 hl cest, celý půdorys nebyl pravidelný. Město:4 čtvrtě a 5 okrsků, v centru velkolepý soubor veřejných prostranství, paláců,
chrámů, pyramid
-v době španělské kolonizace (1519) mělo město 650 000 obyvatel což bylo mnohem víc a město bylo mnohem hezčí a lepší, jak všechny
evropská města->Španělé ho zničili. Zachovalo se pouze náměstí(275x320m převzalo výměru starého centra Mayů)
ČAN-ČAN
-v dnešním Peru, městské centrum království Čimu
-největší rozkvět 14 a 15.st.n.l.
-hlavní město rozloha 17km2, hradba vysoká 14m, 10 čtvrtí, každá z nich 9m hradbu. Město mělo vodovod a každá čvrt svou vodní nádrž, pole
a hřbitov
-naprosto pravidelné půdorysy měst,předčí dokonce Čínu!
MAČU PIKČU
-Inkové, 2048m.n.m,
-postaveno ve 13. st ze žuly, umístěno na strategicky významném místě-dominantou strmá přirozená pyramida „mladá hora“
Inkové-říše o rozloze téměř milion km2-síť silnic s náročnými horskými mosty, organizace pošty! Nejdůležitější komunikace-královská cesta ze
severu na jih o délce 5250km. Monumentálnost měst souvisela možná s astronomickými znalostmi
AFRIKA
-moc toho nevíme, stavěno z ne moc trvanlivých materiálů, nebo byla pohlcena džunglí
AXUM-na S Ethiopie, moc se nedochovalo
Velké Zimbabwe-akropole, hradby, citadela s eliptickým půdorysem
Káhira -velký vliv měla arabská města, v pol. 14.st s půl milionem obyvatel největší město Agriky, Evropy i Blízkého východu
-půdorys složitý, organicky rostlý když nějaké pravidelnosti-např opevněné město
-význam pro urbanismu má především severní část Afriky (Kartágo..)
Nejstarší osídlení městského typu (s předpokládanou dobou založení):

Dělení z přednášky:
ZÁKLADNÍ VÝVOJOVÉ ETAPY
–PASTEVECKO-SBĚRAČSKÉ / PROTOZEMĚDĚLSKÉ / ZEMĚDĚLSKÉ OSÍDLENÍ (V ROZSAHU LOKÁLNÍM AŽ REGIONÁLNÍM)
•NOMÁDSKÉ (PASTEVECKO-SBĚRAČSKÉ)
•PŘECHODNĚ USEDLÉ PROTOZEMĚDĚLSKÉ
•USEDLÉ ZEMĚDĚLSKÉ
–MĚSTSKÉ OSÍDLENÍ (V ROZSAHU REGIONÁLNÍM AŽ STÁTNÍM/NÁRODNĚ-STÁTNÍM)
•PROTOMĚSTSKÉ
•RANĚ MĚSTSKÉ
•VRCHOLNÉ MĚSTSKÉ (PROTOINDUSTRIÁLNÍ)
–VELKOMĚSTSKÉ OSÍDLENÍ (V ROZSAHU /NÁRODNÍCH/ STÁTŮ) AŽ KONTINENTÁLNÍM
•MĚSTSKÉ INDUSTRIÁLNÍ
•MĚSTSKÉ POSTINDUSTRIÁLNÍ / PROTOINFORMAČNÍ
–MEGAMĚSTSKÉ OSÍDLENÍ (V ROZSAHU KONTINENTÁLNÍM AŽ GLOBÁLNÍM)
•MĚSTSKÉ PROTOINFORMAČNÍ

•MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ
–METAMĚSTSKÉ OSÍDLENÍ (V ROZSAHU GLOBÁLNÍM)
•MĚSTSKÉ POSTINFORMAČNÍ (MĚSTSKÝ KYBERPROSTOR)
URBÁNNÍ FORMY (nepatří k této otázce přímo, ale příjde mi důležité vědět,co to je)
(přednáška 02_zakladní formy_prehled)
neplánovité –přirozeně rostlé, organické

koncentrické/dostředné/kruhé/čtvercové (uzvařené; polouzvařené; otevřené)

podélné /longitudiální (liniové, pásové) -(uzvařené; polouzvařené; otevřené)

kombinované (uzvařené; polouzvařené; otevřené)
plánovté – záměrné struktury

koncentrické/dostředné/kruhé/čtvercové (uzvařené; polouzvařené; otevřené)

podélné /longitudiální (liniové, pásové) -(uzvařené; polouzvařené; otevřené)

kombinované (uzvařené; polouzvařené; otevřené)

5 URBÁNNÍ A PŘÍRODNÍ / VLIV PŘÍRODNÍCH PODMÍNEK NA VÝVOJ VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ:
VODA/(HYDRO)GEOLOGIE/PŮDA/VEGETACE(LES)/OVZDUŠÍ-KLIMA/BIOTA(FAUNA A FLÓRA) / VLIV KLIMATU A JEHO ZMĚN NA SOCIÁLNĚKULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
KULTURNÍ A CIVILIZAČNÍ SOUVISLOSTI
-paleoklima od vzniku země

-koncentrace oxidu uhlíku (požáry, sopky…)
- kolísání urovně hladiny a teploty oceánů
-změny teplot a kolísání srážek
-povodně a přívalové deště, rozsáhlé požáry

VÝVOJ CIVILIZACE V SOUVISLOSTI S PŘÍRODNÍMI PODMÍNKAMI
nomádské, protozemědělské, zemědělské -> velmi těsně spjaté s přírodou, na přírodní podmínky zcela odkázané
protoměstské, raně městské, městské (protoindustriální)-> spjaty s přírodou, ale od přír podmínek se postupně emancipují
městské industriální, postindustriální (protoinformační) -> přírodě se vzdalují
městské informační -> zpětné hledání vztahu k přírodě a k většímu respektu přír podmínek
městské postinformační (kyberprostor) -> ostraňování kolizí s přírodou a respektování přír podmínek (hledání rovnováh)

6 URBÁNNÍ A KRAJINNÉ / KRAJINA A SOUVISLOST S VÝVOJEM VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ *EKUMENA]:
ARCHITEKTONICKÉ A URBÁNNÍ SOUVISLOSTI S KULTURNÍ PŘÍRODOU/KRAJINOU / ZÁKLADNÍ KRAJINNÉ

MEGATYPY A TYPY GLOBÁLNÍCH A SPECIFICKY EVROPSKÝCH KRAJIN

KRAJINNÉ FORMY

KRAJINNÉ PRVKY *BODY/LINIE(PÁSY/KORIDORY)/PLOCHY/MATRICE(SKELETY/KOSTRY)]
A JEJICH TŘÍDĚNÍ A KLASIFIKACE

SPECIÁLNÍ SOCIÁLNÍ FUNKCE KRAJINY / KRAJINA A STAVBY
–SAKRÁLNÍ *KRAJINY S VÝLUČNOU NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ KULTOVNÍ/CEREMONIÁLNÍ: HÁJE…..+
–PROFÁNNÍ *KRAJINY S VÝLUČNOU NEBO PŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCÍ UŽITKOVOU+

KRAJINA (podle Norberga-Schulze Genius Loci)
-klasická – subtropická (středomořská)
-romantická – mírného pásu (středo a severo-evropská)
-kosmická – tropická (Africká)

Klasická

romantická

kosmická

Urbánní prvky, struktury:
BODY
-významné jednotliviny (stromy v krajině,..)

Krajinné (hory, kopce, prohlubně, výchozy)

Stromy a skupiny stromů

Vodní vývěry, vodopády
KORIDORY A LINIE
-linie/osy(cesta ve skalách (schody ve žlutých horách), lesní cesta, skalní hřeben, horský potok)

Krajinné osy

Krajinné linie

Krajinné (pohledové) horizonty
-pásy / pruhy (biokoridory)

Aleje

Linie keřové a stromové

Vodní toky

Horské hřebeny
-rozhraní / rozmezí:

Ekotony (okraj lesa)

meze-rozmezí / okraje

prstence (ostrov)
PLOCHY
-obecně (tvary)
-specifické (přirozené=lesní celky, vodní plochy; umělá=parky…)




lesní plochy
vodní plochy (rybníky, jezera…)
zemědělsky obhospodařované plochy (louky, pole, vinice..)


KOSTRY / SKELETY / MATRICE
Systém přírodních systémů
BODY, KORIDORY, PLOCHY I KOSTRY můžeme dále dělit:
•TVAR/USPOŘÁDANOST FORMOVÁ - OTEVŘENOST (OTEVŘENOST/UZAVŘENOST/POLO-UZAVŘENOST/POLO-OTEVŘENOST) / KONFIGURACE
(ROZVINUTOST/SVINUTOST ) / KOMPAKTNOST (HOMOGENNOST/HETEROGENNOST / SOUSTŘEDĚNOST/ROZPTÝLENOST) / HUSTOTA
(PRÁZDNOST/PLNOST/PORÉZNOST-PRŮLINČITOST-TRANSPARENTNOST) / STABILITA (STABILNOST/NESTABILNOST) / OBJEM / SOUVISLOST
(KONTINUITA/DISKONTINUITA/IZOLOVANOST - OSTROV-POLOOSTROV-PRSTENEC) / CELOSTNOST (ÚPLNOST/KUSOST) / POČET (MNOHOST) /
ISODIAMETR/TVAR OKRAJE (KRUH/OVÁL/ČTYŘÚHELNÍK/MNOHOÚHELNÍK/PRSTENEC+
•MĚŘÍTKO/PROPORČNOST -VELIKOST (VÝŠKA/ŠÍŘKA/DÉLKA / OBJEM) / VZDÁLENOST (DÁLKA/BLÍZKOST) / ROZLEHLOST
•KOMPOZICE/USPOŘÁDANOST DISPOZIČNÍ-ZÁMĚRNOST (OSOVOST / SYMETRIE/ASYMETRIE) / NAHODILOST+
•JEDINEČNOST-JEDNORÁZOVOST/OPAKOVANOST
[RYTMUS-ARYTMIE-EURYTMIE / STATICKÉ/DYNAMICKÉ
•KONTRAST-RŮZNOST/STEJNOST
•REŽIM-MÍSTNÍ/ČASOVÝ
•ZÁTĚŽ - OMEZUJÍCÍ/OHROŽUJÍCÍ-RIZIKOVÁ
•HIERARCHIE/USPOŘÁDANOST FUNKČNÍ- HLAVNÍ/DOPLŇKOVÉ / CENTRÁLNÍ/OKRAJOVÉ / VÝZNAMNÉ/NEVÝZNAMNÉ / CHARAKTERISTICKÁPŘEVAŽUJÍCÍ FUNKCE
INSPIRACE PŘÍRODOU
-v urbanismu: uspořádání- tvar- provoz- konstrukce- materiál
-v architektuře: konstrukce-tvar- materiál- dispozice- provoz

7. ČLOVĚK/POSPOLITOST/SPOLEČENSTVÍ A SOUVISLOST S VÝVOJEM VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ:
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ SOCIÁLNĚ-KULTURNÍCH, URBÁNNÍCH A
KRAJINNÝCH STRUKTUR
-město je společensky velmi dynamickým a proměnlivým jevem, uspokojuje sociální potřeby, člověk se chce sdružovat
Vesnice
sociálně – Sídlo, kde jsou mezi jednotlivými obyvateli úzké sociálními kontakty, existuje zde dlouhodobá přirozená sociální kontrola a
spoluúčast.
urbanisticky – Sídlo, které je tvořeno typickou nízkopodlažní zástavbou s převážně rodinnými domy, s málo vyvinutou uliční sítí, dominantním
prostorem návsi (fungující jako společenské a kulturní centrum) a vysokým podílem zeleně.
-lidé se sdružovaly – kmeny, kvůli bezpečí, potravě, psychika.
-první období se nazývá prvobytně pospolná společnost (společné vlastnictví společných výrobních prostředků)
Prvobytně pospolná společnost probíhá 3 údobími: a) vznik (oddělení člověka od ostatní živočišné říše → přemýšlení),
b) rozvoj (doba vzniku zemědělství)
c) rozklad PPS (výroba→ spotřebou→ vznik soukromého vlastnictví)
-důsledky neolitické revoluce: rozvoj zemědělství → vzrostl počet obyvatel , snížily se válečné konflikty mezi rody, pevné vesnice s pevnými
domy, co vesnice → to jeden rod → rodové občiny. Přetrvává matriarchát, ale objevují se první známky patriarchátu.
- starověk – vyspělá města
- středověk – hradiště, silně hierarchizovaná společnost, silná autorita
- Troja, Byblos, Catal Hüyük, Arslantepe – základní vlastnosti a znaky městského osídlení ještě před zrodem starověkých civilizací
-Středověk: vznik měst- vznik měšťanů jako vrstvy svobodných občanů s právy a povinnostmi, feudalismus
- města královská, věnná ( z nich měla příjem královna –např Hradev Králové), poddanská (součástí panství), hornická
- 16.st - kolonizace
- 16.st – stavovská společnost → z ní později vzniká občanská společnost

***pavla***?
Sociálně kulturní inovace:
přechod od nomádství k zakládání měst….
hierarchie společnosti – vládnoucí vrstva (bydlí v luxusu) X poddaní/otroci…..
náboženství – odjakživa se božstvům stavěly monumentální chrámy, většinou ve speciálním postavení vůči městu (vesnici),
v různých dobách různé božstva….. (pouze Egypťané stavěli pyramidy pro své vládce-faraony, kteří pro ně byli ztělesněním
bohů)
města byla opevněna -> národy mezi sebou bojovaly
….
technologické inovace:
materiály nepálené/pálené cihly, stavby z kamene -> trvanlivost prakticky věčná X stavby ze dřeva…
vesnice – rozvoj zemědělských nástrojů…
……

8. POHYB (CESTY) A SOUVISLOST S VÝVOJEM VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ:
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PROMĚNY URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR V SOUVISLOSTI S
POHYBEM (A ROZVOJEM DOPRAVY A DOPRAVNÍCH INOVACÍ)
-odlišnost člověka (volnost, chůze)
- agora (místo setkávání lidu – staroměstské nám.) , akropole (posvěcené místo – hrad, vyšehrad) →ty 2 jsou spojeny svatou cestou
(Korunovační cesta)
- města/osídlení s převažujícím dopravním účelem: křižovatky cest, brody/mosty, průsmyky/průlivy (průplavy)
- cesta/pohyb/metoda - vývoj urbánního pohybem jakožto základem kulturního (pohyb jako forma poznávání-uchopení-utváření/in-formování)
- nejstarší prvek osídlení = cesty - kočování, přesun na jié lokality, obchod, přenos informací, inovací
-Anatolie – naleziště v místě křížení dvou prastarých obchodních cest
-Egypt – Véset (Théby) – jeho osu tvořila mnohakilometrová královská cesta se 700 sfingami spojující s městem Amonův chrám v Karnaku
(největší náb.komplex starověku)
-Lhasa – na návrší nad městem chrámový komplex Potalu – k němu vedoucí poutní cesta se stala základem uliční sítě
-Inkové – budování silnic a mostů v náročných horských podmínkách i organizace poštovní služby. Nejdůležitější komunikace – královská cesta
– ze S na J, dlouhá 5250 km, a další taková spojnice vedla podél mořského břehu.
první starověké civilizace vznikaly v blízkosti vodních toků → významný zdroj dopravy
- přímořské civilizace→námořní doprava
- Řím – vyspělá silniční síť, až 83 000 km přes celou říši ( např Vip Appia – z Říma do Brundisia), široké až 10 m, technicky dobře založené
- v době římské – nejvýznamnější doprava na našem území – Jantarová stezka
- v Číně na vysoké úrovni především lodní doprava, vnitrozemská i námořní, vybudována síť kanálů
-po rozpadu římské říše – dočasné utlumení městské kultury – stěhování národů v Evropě, úpadek dálkového obchodu a příklon k agrární
společnost
- středověk - první fáze stř. urbanizace - organicky vyrůstající města, přerůstání osad na města v místech hospodářských, dopravních a přír.
předpokladů,podél cest a jejich křížení, u brodů,na pobřeží - přístavní města
- strategické a vojenské aspekty - opevněná města v řetězcích podél hranic nebo opevněné body na důležitých cestách
- vhodný odbyt výrobků, střediska obchodu, místa trhů, správní fce
- uspořádání - účelné a racioální, uliční síť dělí město na bloky - hlavní ulice sledují pradávné obch.cesty, navazují na vnější cesty,
vedlejší ulice co nejjednoduššeji vymezují bloky pro rychlé obydlení
- těžiště života a tedy půdorysu - tržiště - na křížení hlavních cest nebo na důležité dálkové cestě
- vytváření sítě biskupských rezidencí, dvorců, hradů, od tržních osad k městům
- ulice měst - úzké, slouží chodcům, povozům i jako stoky, postupně kultivovány, dlážděny
-středověk: přístupové cesty k městu většinou radiální
- renesance - lidé začali chápat město jako fenomén, který není pouhým součtem lidí a staveb
- nové prostorové koncepce - město a jeho zákl. součásti - ulice, náměstí a skupiny budov - komponované a vzájemně provázané
soubory
15. století
◦ první větší kvalitativní změna v pozemní přepravě cestujících – první
specializované vozy pro osobní přepravu (tzv. kotčí vozy -- kočáry)
16. století
◦ další zdokonalení kočáru
◦ vznik „moderní“ pravidelné pošty
cca. od 17. století
◦ osobní přeprava poštovními dostavníky
jízdní řády, návaznost mezi spoji, mezistátní spoje, …
od počátku 18. století budování prvních umělých státních silnic
◦ později zvané etární či císařské (např. z Vídně do Terstu, z Olomouce do Brna, z Vídně do Prahy atd.)
◦ často sledovaly směr starších obchodních cest
◦ silnice správně chápány jako strategické pro stát – vojensky, hospodářsky, správně (politicky)
◦ největší boom za Marie Terezie a Josefa II.

velký zlom nastává až s příchodem železnice
- říční doprava (Rýn, Loira), stavba umělých kanálů
1804 – 1.pojízdná parní lokomotiva
George Stephenson – otec železnice
- u nás 1.dráha z Budějovic do Linze
- 20. století - města se snaží přizpůsobit automobilové dopravě, nakonec zjišťují, že to není možné ani žádoucí, budování bulvárů
- již před 1.sv.v. množství projektů o velkoměstech, autoři si všímali přesunu obyvatel z center do předměstí, otázka dopravního
spojení, někteří předpokládají problémy s automobily (v té době - ještě jich moc nebylo)
- E. Henard - tehdejší hl.arch. Paříže, soustředil se na dopravu, předpokládal prudký rozvoj aut→řešení - kruhové křižovatky, vzdušná
doprava, víceúrovňová doprava (3-4 úrovně)
- Praha - městská doprava - koňka, 1. trať od 1875; 1891 Křižíkova elektrická tramvaj - převládla na celém území Prahy, 1901 1.
automobil v Praze, 1907 město odkoupilo všechny tram. dráhy od dosavadních provozovatelů, kanalizace - Lindley 1893 návrh; 1.
vodárna v Podolí 1882; 1. měst. elektrárna na Žižkově - Křižík, 1888, 1926 návrh sítě metra, 1967 začátek výstavby
- CIAM, Athénská charta - formu města určují jeho primární fce - bydlení, práce, rekreace a doprava jako spojující prvek
- lineární město - nezbytné překonávání stále větších vzd. mezi bydlišti a pracovišti v průmysl. městech 19. st.→vznik nových druhů
měst. dopravy - nejvíce kolejová doprava - koňka, pak s parní a elektrickou trakcí (auta ještě pořádně nebyla)
- doprava tvoří základní osnovu měst. půdorysů, ovlivňuje cenu pozemků
-1. projekt s důrazem na význam dopravy - Velká Viktoriina cesta, Londýn, 1855, J. Paxton - 16 km dl. komunikace okolo lon.
centra spojující všechna nádraží; základ - visutá železnice,podél exkluzivní domy a obchody, hotely a restaurace; součástí
měla
být široká vytápěná městská třída jako
komun. propojení radiál. ulic →nerealizováno X předzvěst pro lond. metro
- A. Soria Mata - doprav. inženýr, poprvé pojem lineární město - 1882, úvaha Lineární město - popsal svou představu o usp.
měst, „přímka je nejcharakterističtějším výrazem moderního města“; „hl. komunikace osou městského organismu“, lin.
město
formováno jednou ulicí (forma nejpřiměřenější vynálezům tohoto století→železnice a tram.)
20.století – vedle železniční dopravy se začíná rozvíjet i doprava silniční , 1.Benzův automobil – 1885, 1.automobil vyrobený u nás byl Prazident
– 1897 v Kopřivnici
Dnes:stále se zvyšující mobilita obyvatel

9. HOSPODAŘENÍ (EKONOMIA) A SOUVISLOST S VÝVOJEM VENKOVSKÉHO A MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ:
VLIV EKONOMICKÝCH PODMÍNEK A INOVACÍ NA ZAKLÁDÁNÍ A ROZVOJ VENKOVA A MĚST / VÝVOJ VLASTNICKÝCH VZTAHŮ (JMĚNÍ) A
HOSPODAŘENÍ
-rozvoj výroby byl základním činitelem vývoje lidské společnosti a má stále rozhodující vliv na strukturu osídlení a na samotné sídelní útvary.
Hospodářské vztahy se díky rozvinuté dopravě rozšířily v mezinárodním měřítku.
- souhrn ekonom.podmínek a prostředků je vlastně ekonom.potenciál města , který vyjadřuje úlohu sídla v ekonomice státu a naznačuje
perspektivu jeho rozvoje.
-města podle převažující hospodářského účelu – zemědělské, řemeslné, obchodní
Tohle je z nějaký práce z ustavu územního rozvoje:
FÁZE 1 - URBANIZACE
Základem je proces urbanizace, kdy vznikají v sídlech velké průmyslové komplexy, které rychle rostou, takže se zde může usadit pracovní síla
přicházející z rurálního prostředí. Rozvoj techniky (ve smyslu technologie) je klíčovým činitelem, který ovlivňuje rozvoj moderního města.
Umožňuje masovou produkci, distribuci i konzumování zboží. Technologické změny v určité oblasti jsou vždy doprovázeny změnami v sociální
struktuře. Např. změny ekonomických institucí vyvolávají změny ve struktuře rodiny a v její funkci.
FÁZE 2 – SUBURBANIZACE
Je průvodním jevem nové fáze socioekonomické revoluce, kdy se přesunuje těžiště ekonomické aktivity od industriální produkce ke službám,
které jsou náročné na znalosti, dovednosti a přísun informací.
FÁZE 3 – DESURBANIZACE
Tato fáze je vyvolána novou proměnou ve výrobní technologii, kdy produkce na montážních pásech je nahrazena kooperací v síti zapojených
menších podniků,což se realizuje ve velkých vzdálenostech od center měst
FÁZE 4 – REURBANIZACE
Reurbanizace je svázána se světovou ekonomikou, kdy některé metropole dosáhnou zvláštní příznivé situace, stávajíce se uzly zvýšeného toku
informací a kapitálu
- nejstarší sídla - před 10000 lety
- přechod od kočovného způsobu života sběračů a lovců k zemědělství (plodiny, chov zvířat) = neolitická revoluce
- bohatá předkolumbovská Amerika - výstavní bohatá mayská a incká města, vše je naddimenzované - 100m široký prospekt, chrám o straně
400m
- ostrov Kréta - obchodní a kulturní kontakty s Egyptem a Orientem,bohaté palácové komplexy
- Řekové - agora jako městské centrum, soustřeďuje život obyvatel města, od správy až po obchod
- Platón - ideální obec se zabývá zemědělstvím, zbytek (mořeplavba, obchod, řemesla) je na obtíž
- Římané - od nevýznamného městského státu po světové imperium, stovky měst a vojenských táborů
- Řím - nejstarší tržní místo mezi Palatiem a Kapitolem, pozdější Forum Romanum - základní uzel, sbíhaly se sem dávné cesty
- středověk - JZ Evropa - bohaté arabské kalifáty, krásná města, JV - Byzanc - rozkvět hospodářství a tedy i měst, zbytek Evropy - zemědělské
osady a dvorce náčelníků, postupný růst měst
- Čína, Indie, Blízký Východ - rozkvět, velká důmyslná města
- renesance - Itálie se výrazně uplatňuje v mezinár. obchodu - v popředí bohaté měšťanské rodiny, zakládání obch. spol. a bank - tyto
hospodářské
změny vedou k novému světovému názoru, soustředění na pozemský život (středověká arch. opomíjela pozemské potřeby)
- hledání nové filosofie - inspirace antikou, utopistické spisy (máloco realizováno), postupné rozšíření renesance do zbytku Evropy
- pohodlí, světlé rozlehlé paláce, parky, zahrady
- baroko, klas. - populační přírůstek, stěhování obyvatel do měst
- zámořské objevy - těžiště světového obchodu se přesouvá ze Středozemí na Z pobřeží Evropy - oslabení italských měst, růst
významu přístavů angl., franc., niz., něm.
- vznik velkých rezidenčních metropolí jako hlavních měst absolutistických monarchií - ohniska rozvoje urb. a arch.
- všechny metropole na konci éry za hranicí 100000 obyvatel - nespokojily se s měřítkem středověkých půdorysů ani jednoduchou
geometrií renesance - nové velkorysé urbanistické koncepce, zásadní proměny existujících měst a metropole nové
- polycentrické kompozice, vnímání ne najednou ale s aspektem času, postupné
- 19.století - průmyslová revoluce - od konce 18.stol, přechod od ruční výroby v manufakturách k tovární strojní velkovýrobě za pomoci nových
zdrojů energie (tehdy hlavně uhlí), vzrůstající dělba práce a specializace
- obří přesun z venkova do měst - vznik měst se statisíci i miliony obyvatel, gigantické aglomerace a regiony
- rychlý růst průmyslových předměstí, historická jádra se zbavují hradeb, nové široké ulice, veřejné budovy, úplně nové měřítko
- předměstí - průmyslové závody a sklady, byty pro zaměstnance, místo pro nová zařízení - plynárny, elektrárny, jatky, tržnice,..
- vysoká hustota obyvatelstva, nehygienické uzavřené bloky, těsné ulice, hlučné továrny, periferie s koloniemi, jádra měst bezohledně
protínána širokými ulicemi, několikapatrové činžáky a kancelářské budovy namísto výstavních paláců
- začíná se fromovat urb. zákonodárství, zjišťují se vlastnosti kt musí soudobé město mít, první moderní infrastruktura
- reakce - zahradní, satelitní, lineární města, utopie
- vylidňování hist. center
- 20.století - doznívání 19.století přerušeno válkou
- 20.léta - nový hospodářský i kulturní rozmach
- 30.léta - nástup totalitních režimů, 2.sv válka otřásla celým světem
- nové urb. téma - velkoměsto, několikamilionová města

- po 2.sv. válce - populační exploze, akutní nedostatek bytů - průmyslový systém výstavby bytů: housing estate (Anglie), grande
ansambly (Francie), sídliště (ČSR), 20% obyvatel na sídlištích vs. 2-4% (V vs. Z Německo), funkcionalistické projevy urbanismu (kritika
od 60. let, u nás setrvačnost až do 80. let)
Vznik vlastnictví souvisí se vznikem rodiny a státu
- v Římě za věci považováni otroci i děti
-středověk → feudalismus
- města královská, věnná ( z nich měla příjem královna –např Hradev Králové, Chrudim), poddanská, hornická

10. VZNIK A VÝVOJ ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH FOREM *ARCHETYPŮ FORMOVÝCH+:
URBÁNNÍ FORMY A JEJICH TŘÍDĚNÍ A KLASIFIKACE Z HLEDISKA STRUKTURÁLNÍHO A FUNKČNÍHO
PŘÍKLADY NĚKTERÝCH TEORETICKÝCH PŘÍSTUPŮ *NAPŘÍKLAD SYSTEMATIKA VALENOVA / KOSTOFFOVA / NORBERG-SCHULZOVA, POPŘÍPADĚ
DALŠÍCH PODLE VLASTNÍ VOLBY+

***PAVLA***
- podle převažujícího způsobu utváření (činnosti/fce)
- hospodářský účel - zemědělská, řemeslná, obchodní
- dopravní účel - křižovatky cest, body/mosty, průsmyky/průlivy (průplavy)
- správní účel - ústřední správa(královská, knížecí), regionální/lokální správa (poddanská)
- bezpečnostní účel - strážní (hradská), vojenská pevnostní
- kultovní účel - ceremoniální (korunovační), poutní
- městské osídlení zabezpečovalo obvykle většinu shora uvedených funkcí/aktivit, avšak důvodem pro jejich vznik a existenci byla převaha
jedné nebo několika z uvedených funkcí / s rostoucím významem a velikostí bylo městské osídlení obvykle funkčně i strukturálně
celostnější/úplnější
- členění struktur podle celostního charakteru (Spiro Kostof)
- kosmická - celkové uchopení světa - Chandigarh (Corbík), Brasília, Co-Pneumacosm
- praktická - efektivní fungování, vyvážení kvality a ceny - futuristická od Sant Elii, Walking City (Archigram), Plovoucí město
(Kurokawa),
Instant City Plug-in-City, Parsec C., No-Stop City, City Machine Tokyo, Spatial C.-Endless C., City Edge,
Asymptote_Deconstructed, urbánní struktury - Ragnitz, Plastic Polyvalent Cellules, Transpolis_Global Underground,
- organická - forma a způsob vývoje města volná - město futuristický scénář, Corn on the Cob, Kartal-Pendig Masterplan (Zaha),
Nox/Son-O-House, High-Density Conceptual Urban Structures, Město vlna, Body space-time, organic structures (blobs), Braids
(pletenice), alomorfické struktury, Floraskin

- strukturální členění (prostorové uspořádání)
- neplánovité („nezáměrné“ / přirozeně rostlé / organické) struktury/formy osídlení
–formy koncentrické (dostředné / monocentrické/polycentrické / kruhové/čtvercové)
uzavřené - pevné struktury: mřížka, kruh, diagramatické schéma
polouzavřené - rozvolněné struktury: mřížka, kruh, diagramatické schéma
otevřené - rozptýlené/disipativní struktury: mřížka, kruh, diagramatické schéma
- příklady: obřadní komora Anasaziů, Colorado. vesnice Massa, Kamerun. vysokohorská vesnice, Andskáu náhorní
plošina v Peru. město Hatra mezi Eufratem a Tigridem. keltské oppidum, Irsko. chetitská citadela Zincirli.
–formy podélné/longitudinální (liniové/pásové)
uzavřené - pevné struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma
polouzavřené - rozvolněné struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma
otevřené - rozptýlené/disipativní struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma
- příklady: sídliště Naquane Rock, S Amerika. město Tella, Turkmenistán, neolitická osady- sídliště Sotira, sídliště
Darion-Colia, sídliště Cambous, sídliště Vuollerim. Catal Huyuk, Anatolie. Troja, Malá Asie. Mohendžo - Dáro na
Indu,
Indie., kláštěry - Cluny ve Francii (benediktinský), Citeaux ve Fr. (cisterciácký). Mud-Brick, Maroko., keltské
oppidum u Prahy, Alhambra v Granadě. Teotihuacán, Mexiko. Machu Picchu, Peru. horské město Languedoc, Francie.
venkov vnitrozemí Japonska.
–formy kombinované
formy uzavřené (pevné str.) / polouzavřené (rozvolněné str.)/ otevřené (rozptýlené, disipativní)
- příklady - Toledo, Šp., současná vesnice v Kongu (rovníková Afr.). Tokyo. klášterní komplex v Arménii, Tat´Év.
Lucca, Itálie. středověké islámské město. Marciano, Itálie.
- plánovité („záměrné“) struktury/formy osídlení
–formy koncentrické (dostředné / monocentrické/polycentrické / oválné/obdélníkové/jiné)
uzavřené - pevné struktury: mřížka, kruh, diagramatické schéma
polouzavřené - rozvolněné struktury: mřížka, kruh, diagramatické schéma
otevřené - rozptýlené/disipativní struktury
- příklady - kruhové islámské město Mansur. Sfrozinda-Filarete a Palma Nova - renesanční Itálie. Perretovo ideální
město, barokní Francie. Durerovo ideální město, německá renesance, ideální město Sevarinda, id. město
Šestnáctka
–formy podélné/longitudinální (liniové/pásové)
uzavřené - pevné struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma
polouzavřené - rozvolněné struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma
otevřené - rozptýlené/disipativní struktury: mřížka, ovál, diagramatické schéma

- příklady: benedikt. klášter Saint Gallen, Švýc. obytný okrsek Tel-El-Amarna, Egypt. Simon Stevinovo město.
Timgad, S Amer. Milétos. Su Čou v Číně. Peking zakázáné město. Heijankjó, Jap. Bastide, Monpazier a Carcassone,
Fr. Terre Murata, Itálie. Virtual Grids, Deconstruction od Bernarda Tschumi.
–formy kombinované
formy uzavřené (pevné str.) / polouzavřené (rozvolněné str.)/ otevřené (rozptýlené, disipativní)
- České Budějovice, Washigton, New York, Canberra
- jiná třídící a klasifikační hlediska
- příklady: Inter(weavings)/Inter(plots), Intercadences, Land Layers, Metapolis (pět ideogramů pro vícevrstevnatou Barcelonu odřezky, uzliny, klíny, prsty, ohniska), Patterns, Land Links, Landscape operative, City archaeology, Enclaves (ostrůvky), Holes, Chains - studie
obytných souborů, Arborescent structures, James Turell - Studio Works, Plug-in-city
Valenova systematika - morfologie krajinná a urbánní
•na kopci/hoře/planině - Orvieto
•na horském ostrohu/výběžku hory - Colle di val d´Élsa
•na hřebeni hory - San Miniato al Tedesco
•na okraji planiny - Rothenburg ob der Tauber
•kolem krajinného zářezu / prohlubně / díry
•ve svahu - Morella
•na terase - Priene
•na sedle - Cordes, dolní město
•v prohlubni/díře/kotli - Walter Pichler
•v údolní prohlubni - Malá Strana
•v údolí - Bad Berneck
•na spodní straně svahu - Riedenburg
•kolem horského ostrohu - Kallmunz
•kolem kopce - Bellinzona, části kolem Vítkova (Karlín, Žizkov, Jarov)
•v rovině hory/skály - Wolfratshausen, poválečná zástavba
•na ostrově - Lindau
•na poloostrově - Vittoriosa, Senglea (Valetta)
•v říční smyčce - Wasserburg, Holešovice
•na jazyku pevniny mezi dvěma řekami - Pasov
•na úzkém pruhu pevniny - Madison, Wisconsin
•mezi dvěma rameny v hrdle řeky - Leoben
•na pruhu břehu - Heidelberg
•na břehu - Würzburg
•kolem zálivu/konec moře - Bergen
•na ohybu řeky - New Orleans
•kolem jezera/rybníka - Zelenec, J Čechy
•ve vodě - Mexicaltitlan
Kostofova systematika - charakteristiky městskosti
•hutnost/shluky energie A
•urbánní hrozny/chomáče – clustery B
•fyzické rozhraní/rozmezí – okraj C
•rozmanitost/různorodost využití/funkcí (a struktur) D
•zdroje/prameny městskosti/urbánnosti E
•vepsaná paměť/tradice / urbánní dědictví F
•město – venkov / intravilán – extravilán (oikoumené) G
•hirarchie struktur (a funkcí) / kognitivní/významový rámec
H
•stavby a člověk/lidé / vystavěné prostředí (techné) I
Norberg-Schulzova systematika - genius loci - urbánní a krajinné charaktery
•krajina
–klasická - Delfy, Rhamnous, Mykény (Řecko), Toskánsko
–romantická - norské fjordy, krajina S Evropy
–kosmická - africké poušti,,,,
•architektura a urbanismus
–klasické - Řecko, Istrie
–romantické
–kosmické
reprezentanti

–klasická krajina – středomoří; klasický urbanismus – řím
–romantická krajina – severská; romantický urbanismus – praha
–kosmická krajina – severní afrika; kosmický urbnanismus – chartúm

11 VZNIK A VÝVOJ ARCHITEKTONICKÝCH A URBÁNNÍCH PRVKŮ:
URBÁNNÍ PRVKY (BODY/LINIE/PLOCHY/MATRICE) A JEJICH TŘÍDĚNÍ A KLASIFIKACE Z HLEDISKA FORMY – STRUKTURY/USPOŘÁDÁNÍ / FUNKCE /
POLOHY V ÚZEMÍ+
VÝVOJ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÝCH BUDOV V JEDNOTLIVÝCH KULTURNÍCH OKRUZÍCH *TYPY, STRUKTURY A FUNKCE]
Základní struktura možného popisu urbánních struktur:
BODY/JEDNOTLIVINY A JEJICH SOUBORY/OBJEMY
–významné jednotliviny stavební *kultovní stavby/reprezentativní stavby správní/kulturní stavby veřejné+
•chrámy/kostely/kaple/modlitebny/mohyly/hrobky-stúpy
•radnice / zvonice / další městské správní stavby
•vojenské stavby *tvrze/hrady/kasárna+
•stavby pro výkonná umění (divadla/stadiony/hudební-taneční stavby/muzea-galerie)
•stavby pro vzdělávání (gymnasia/university-fakulty/stavby pro vědu)
•stavby pro veřejné zdraví a stavby sociální (invalidovny/špitály)
•stavby hospodářské a finanční *banky-tresory/administrativa/produkce]
•jednotlivé prvky městského vybavení *sochy a sousoší / kašny-studny/fontány/tanky / oblouky/brány+
→ sv.Pavel v Londýně, ceremonální místo - Stonehenge, Čínská keramikcá brána, Lví brána v Mykenách, vstup do Byzantského kostela, Vítězný
oblouk v Paříži, kostelní věž a zvonice, strážní hrad – Toskánsko, tygří brána Su čou v Číně, městská dominanta Pražský hrad, Říp, sv.Mikuláš na
Malé straně, poutní kostel v Mariánském Týnci, solitér stromu v polootevřené krajině, fontána Řím, televizní věž od Calatravy v Barceloně
KORIDORY A LINIE
Strukturální/funkční
linie/osy (urbánní a krajinné/přírodní osy/linie/horizonty)
pásy a pruhy (urbánní – ulice, pasáže, loubí, chodníky, stezky, pěšiny, schody a schodiště
přírodní/krajinné – aleje, vodní toky)
rozhraní, rozmezí (urbánní – zdi, ploty, stěny, meze – s bránami a oblouky)
přírodní/krajinné – ekotony = rozhraní jednotlivých krajinných složek – např les a louka
- mohou být urbánní (ulice, cesta) nebo krajinné (řeka, úvoz, alej)
- cesta i řeka mohou rozdělovat i spojovat
→opevnění, zeď, ohrazení, ohrada ( fyzické i duchovní), hradby Sieny, hradby Toledo/El Greco, Velká čínská zeď, opevňovací zeď (Mykény,
Týrins, z pálených cihel – islám), ohrada ( jako rozdělení dvou polností a jako ochrana přd erozí půdy-Toskánsko), ulice a vodní cesty (Benátky),
hlavní ceremoniální třída (Teotihuacán), královská třída (Egypt), návrh struktury bulváru, ulice předměstí ( Londýn – sociální devastace), polní a
lesní cesty v Čechách, aleje, řeka a nábřeží, most – spojení břehů, schody (španělské v římě, schody ve Žlutých horách)
PLOCHY
-zastavitelné/nezastavitelné
- části městských struktur ( centra, pozemky, bloky, předměstí, příměstí, makrobloky…..)
- centra jako náměstí, parky,vodní plochy
Funkcionální centra –kultovní, sportovní areály
- ohniska – místa s iniciačním potenciálem z hlediska urbánního rozvoje
→centrální ceremoniální plocha – nám.sv. Petra ve Vatikáně, Kapitolské náměstí (michelangello) Řím, náves, Piazza del Popolo – centrem je
sloup
→Londýn – středověký urbánní systém, Paříž – stará struktura a nové bloky, Berlín – velké bloky a uvnitř poloveřejné plochy, Vídeň – bloky, NY
– úzký blok, Praha – parcelace venkovská-domy do centra se dvorem, parcelace barokní – změna měřítka plošného i objemového, klasicismus –
žižkov, 20.st – Dejvice-kruháč
KOSTRY/SKELETY/MATRICE
–systém/schéma přírodních struktur a superstruktur a substruktur
(systémů/subsystémů / krajinná infrastruktura)
–systém/schéma urbánních struktur a superstruktur
(veřejná prostranství / plochy-linie-body)
–systém/schéma urbánních substruktur
(infrastrukturní systémy/subsystémy: doprava/technická infrastruktura+
Do celku se promítají linie a plochy a utvářejí samostatný systém
- systém přírodních struktur (krajinná infrastruktura)
- veřejná prostranství
- veřejná infrastruktura(uliční síť, doprava), technická infrestruktura (vodovody, kanalizace..)
→mřížkové schéma, radiální schéma, Florencie, Versailles, Washington, schéma Hausmannovy přestavby Paříže, Cerdův plán – přestavba
Barcelony, zakázané město v Pekingu –symetrie, dopravní systém Šanghaje
Co budeme zkoumat:
•tvar/uspořádanost formová
*otevřenost (otevřenost/uzavřenost/polo-uzavřenost/polo-otevřenost) / konfigurace (rozvinutost/svinutost ) / kompaktnost
(homogennost/heterogennost / soustředěnost/rozptýlenost) / hustota (prázdnost/plnost/poréznost-průlinčitost-transparentnost) / stabilita

(stabilnost/nestabilnost) / objem / souvislost (kontinuita/diskontinuita/izolovanost - ostrov-poloostrov-prstenec) / celostnost (úplnost/kusost)
/ počet (mnohost) / isodiametr/tvar okraje (kruh/ovál/čtyřúhelník/mnohoúhelník/prstenec+
•měřítko/proporčnost
*velikost (výška/šířka/délka / objem) / vzdálenost (dálka/blízkost) / rozlehlost +
•kompozice/uspořádanost dispoziční
*záměrnost (osovost / symetrie/asymetrie) / nahodilost+
•jedinečnost-jednorázovost/opakovanost
[rytmus-arytmie-eurytmie / statické/dynamické+
•kontrast
*různost/stejnost+
•režim
*místní/časový+
•zátěž
*omezující/ohrožující-riziková+
•hierarchie/uspořádanost funkční
*hlavní/doplňkové / centrální/okrajové / významné/nevýznamné / charakteristická-převažující funkce+
VÝVOJ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A VEŘEJNÝCH BUDOV
- typy náměstí podle Camilla Sitteho, Spira Kostofa, Roberta Kriera
- veřejný prostor velmi měnil, ale byl vždy spjat s potřebami obyvatelstva, vyvinul z formy řecké agory, kde se lidé v setkávali a také zde
vyjadřovali své názory. Naopak ulice za veřejný prostor považována nebyla. To se pak změnilo ve středověku, kdy se stala místem, kde se
odehrávaly trhy a další aktivity spojené se společenským životem. Mnohé se pak změnilo v období francouzské revoluce, kdy se změní
využívání veřejného prostoru, otevřou se ulice, parky a bulváry. V 19. století nachází veřejný prostor nové využití ve formě divadel, muzeí,
knihoven atd. V dnešní době považujeme za veřejné prostory všechny z těchto vyjmenovaných forem. Zejména v postsocialistických městech
se ale obecně tvrdí, že veřejného prostoru ve městech ubývá. Stále více veřejných míst bývá nahrazováno soukromými prostory.
***PAVLA***
základní typy a vzory urbánních prvků
body/jednotliviny a jejich soubory / objemy
–významné jednotliviny stavební *kultovní stavby/reprezentativní stavby správní/kulturní stavby veřejné+
•chrámy/kostely/kaple/modlitebny/mohyly/hrobky-stúpy
•radnice / zvonice / další městské správní stavby
•vojenské stavby *tvrze/hrady/kasárna+
•stavby pro výkonná umění (divadla/stadiony/hudební-taneční stavby/muzea-galerie)
•stavby pro vzdělávání (gymnasia/university-fakulty/stavby pro vědu)
•stavby pro veřejné zdraví a stavby sociální (invalidovny/špitály)
•stavby hospodářské a finanční *banky-tresory/administrativa/produkce]
•jednotlivé prvky městského vybavení *sochy a sousoší / kašny-studny/fontány/tanky / oblouky/brány+
•stavby v krajině *poutní místa / usedlosti a hospodářské stavby / majáky / rozhledny/vysílače+
–významné jednotliviny krajinné
•krajinně morfologické prvky: krajinné: hory/kopce / prohlubně / výchozy
•stromy a skupiny stromů/chlumy
•vodní vývěry/vodopády
- příklady: ceremoniální bod/prostor - dolmeny, menhiry, Houghue Bie v Bretaňi, kromlech Stonehenge
- brána jako bod a rozhraní - vstup do Newgrange, vstupy do hrobních staveb (Kurgany), čínská keramická brána, brána do
jap.zenové zahrady Saiho-Ji, Jarchoto Čína, Lví brána v Mykénách
- vítězný oblouk Place de l´Etoile a Timgad, Tygří hora v Su-Čou, rozhledna Bára u Chrudimi
- strážní hrad, ostrožna - Toskánsko, Wádí Súra, Eleuteria-Boiotie
- ústřední kult.stavba - Šalamounův chrám v Jeruzalémě, Šatrundžájá v Indii
- městská dominanta - PH, Mikuláš na Malé Straně, Turpan v Číně
- poutní kostel v Mariánské Týnici
- stromy solitéry, strom dárce všeho - dřevo, stín, utváří rytmus krajiny (Bavorsko, Řecko,Libanon, posvátný okrsek Pranu)
- Calatravova tel. věž v Barceloně, Traiánův sloup v Římě, Fontána di Trevi, sochy v městském prostoru (Lucca, Praha)

koridory a linie *strukturální/funkční+
–linie / osy
•urbánní - osy / linie / horizonty
•přírodní/krajinné - osy / linie / horizonty
–pásy / pruhy
•urbánní - ulice/pasáže/loubí/chodníky/stezky/pěšiny/schody a schodiště
•přírodní/krajinné - aleje / vodní toky
–rozhraní/rozmezí
•urbánní - zdi/stěny/ploty/meze/ (s bránami a oblouky)

•přírodní krajinné - ekotony - styk 2 systémů (les a otevřená krajina, břeh)
- příklady: - opevnění Sieny, hradby Toleda, Velká čínská zeď (obranná), zeď opevňovací - Mykény, Tíryns, Rhamnús, Eleusína (Recko),
opevnění města v Rétských Alpách, ohrady proti závějím, ohrady mezi polnostmi (Toskánsko, Kraal v Africe),
cesta/průhon/ohrada/plot (stř. Čěchy, J Tyrolsko),
- ulice - nejzákladnější linie a prvek osídlení - S Haarlem, J Barcelona, Jarchoto Čína, hlavní třída Timgad, venkovská ulička v
Číně, Toskánsku, na Loiře, v islámském městě, středomořská v Istrii, ulice +vodní cesta v Benátkách, hlavní ceremoniální třída v
Teotihuacánu (otevřenost,velkorysost) , královská třída v Tel El Amarně (otevřenost, velkorysost), návrh bulváru Alphande Paříž,
předměstské zatuchlé ulice Londýn, těsné uzavřené uličky - Paříž, Barcelona
- v krajině - svatá cesta Rhamnous, cesta na pobřeží Pornic, cesta-úvoz polootevřenou krajinou Z Cěchy, aleje/cesty-hatě J
Čechy (inspirace Santiniho), Beskydy, Toskánsko,
- řeka a nábřeží - Seina, Temže, most-spojnice břehů - Lyon a Loira, Řimský most a Tibera, Karlův most, Pont Neuf a Pont
des Artes v Paříži, mosty v Benátkách, most jako přírodní struktura
- schody jako spojnice země a nebe - ve Žlutých horách v Číně, schody ve středomořských městech (Nauplio, Śpanělské
schody v Římě, Městské schody v Blois

plochy *strukturální/funkční+
–zastavitelné/nezastavitelné
–části městských struktur *centra-předměstí-příměstí/čtvrti-městské části/lokality/bloky-makrobloky/pozemky a jejich soubory]
–centra •náměstí / parky / vodní plochy
•funkcionální centra *kultovní/sportovní+ / areály
–ohniska *místa s iniciačním/zážehovým potenciálem z hlediska urbánního vývoje+, ohniska samovolná nebo iniciovaná
- příklady: - centrální ceremoniální plocha - Svatopetrské náměstí
- náměstí - Forum Romanum, Piazza Navona, Kapitolské nám., Piazza del Popolo
- různé systematiky náměstí - Sitte, Kostof, Krier
- hora Meru, Sněžka - kulturně organizované
- městská struktura hustá a řídká v rovníkové Africe, mimořádně hustá v J Amer - Rio de J., v PC hrách
- světová velkoměsta, parcelace a struktury
- Praha - Staré Město - středověká parcelace, trasování ulic, Nové město - ucelené, přesné bloky, Malá Strana vychází ze střed. + renesanční úpravy a barokní parcelace kolem Valdštejnských zahrad, Žižkov klasicistní karteziánský systém protíná
radiální/tangenciální, Vinohrady - dolní prorůstání
zástavby do
bloků, horní už nezastavěné bloky, Dejvice - radiální, Baba - rozvolněná jednoduchá zástavba,
Radlice středostavovská, Invalidovna - 1.poválečné sídliště, JZ město - snaha o návrat k blokům
- Londýn - středověká urbánní tradice
- Paříž - drobné středověké + nové urbánní struktury
- Berlín - bloky členěné polootevřeným prostranstvím
- Chicago - karteziánské uspořádání, unifikované bloky
- New York - orientace podélná, osové uspořádání v dílce
- Johannesburg - bloky zastavovány dovnitř
- Šanghaj - netypický pro Čínu, evropské bloky
- Peking - život na ulici
- Tokio - vysokopodlažní zástavba
- Brasilia - funkcionální koncept
- Ciudad de Mexico - dlouhé celozatavěné bloky
- Bagdád - samostatně přístupná, sevřená centra propojená s hlavní třídou
- Alžír - obdélné enklávy
kostry/skelety/matrice *strukturální/funkční+
–systém/schéma přírodních struktur a superstruktur a substruktur (systémů/subsystémů / krajinná infrastruktura)
–systém/schéma urbánních struktur a superstruktur (veřejná prostranství / plochy-linie-body)
–systém/schéma urbánních substruktur (infrastrukturní systémy/subsystémy: doprava/technická infrastruktura+
- příklady: - mřížkové schéma města - New Haven, Connecticut, ideální orientace sítě městkých ulic od Vitruvia (pootočená mřížka o
22,5°od S ve směru hod.ruček), pátěřní dopravní systém Soulu z 20.let, plán vodovodů v Cantebury, matrice klášterních komplexů,
struktura Versailles x Washington, ideální město Palma Nova, Londýn podle Wrena, Hausmannova Paříž, Cerdova Barcelona, Peking
zakázané město, dopravní systém Prahy, Šanghaje

základní typy a vzory urbánních prvků *body-plochy-koridory-matrice/skelety/sítě+ hlediska/kritéria posuzování
•tvar/uspořádanost formová
*otevřenost (otevřenost/uzavřenost/polo-uzavřenost/polo-otevřenost) / konfigurace (rozvinutost/svinutost ) / kompaktnost
(homogennost/heterogennost / soustředěnost/rozptýlenost) / hustota (prázdnost/plnost/poréznost-průlinčitost-transparentnost) /
stabilita (stabilnost/nestabilnost) / objem / souvislost (kontinuita/diskontinuita/izolovanost - ostrov-poloostrov-prstenec) / celostnost
(úplnost/kusost) / počet (mnohost) / isodiametr/tvar okraje (kruh/ovál/čtyřúhelník/mnohoúhelník/prstenec+
•měřítko/proporčnost
*velikost (výška/šířka/délka / objem) / vzdálenost (dálka/blízkost) / rozlehlost +

•kompozice/uspořádanost dispoziční
*záměrnost (osovost / symetrie/asymetrie) / nahodilost+
•jedinečnost-jednorázovost/opakovanost
[rytmus-arytmie-eurytmie (soulad v pohybu)/ statické/dynamické+
•kontrast
*různost/stejnost+
•režim
*místní/časový+
•zátěž
*omezující/ohrožující/riziková+
•hierarchie/uspořádanost funkční
*hlavní/doplňkové / centrální/okrajové / významné/nevýznamné / charakteristická-převažující funkce+
veřejný prostor a veřejné stavby
- fyzický nebo abstraktní (ulice nebo místo střetávání myšlenek)
- stupně veřejnosti prostoru: od intimního, přes soukromý, polosoukromý, poloveřejný až veřejný prostor
- veřejný prostor (fyzický) patří státu nebo obci, tudíž všem (až na výjimky – armáda…)
- nedílně spjat s komunikací (ve všech významech) – mezilidská, dopravní, mediální, energetická
- děje na veřejném prostoru: shromažďovací (statické) a dopravní (dynamické) - rychlost, množství
- prvky veřejného prostoru: uspořádání, vybavení, typy parterů, povrchy, zeleň, výtvarné prvky
- dle Sitteho: - dříve snaha co nejvíce uzavírat náměstí, každá ulice v jiném směru (jako lopatky turbíny), dnes se prorážejí stěny, v rozích dvě
kolmé ulice
- dle vzniku - rostlý, aditivní / založený, komponovaný
- systém veřejných prostorů je soustavou všech nezastavěných prostorů mezi budovami na veřejném pozemku, ve vlastnictví a správě města,
volně (bezplatně) přístupných všem obyvatelům a návštěvníkům (buď bez omezení nebo s časově omezeným přístupem) určených k
veřejnému užívání, které na sebe vzájemně prostorově navazují a jsou neustále ve vzájemné funkční a provozní interakci.“
- soustavy: účelové, symbolické, reprezentativní
typologie veřejných prostorů sídel
1. ulice: páteřní (městské třída, bulvár), standardní (běžně obslužné ulice), parková (ulice s výrazným parkovým a středovým doprovodem),
obytná (obytné ulice), pěší (pěší ulice, uliční schody, kryté ulice)
2. náměstí: polyfunkční centrální, dopravní, pěší, parkové, obytné
3. nábřeží
4. veřejné parky, zahrady, hřbitovy, ostrovy
5. vstupní předprostory areálů a budov
6. dopravní prostory - dopravní koridory, velká parkoviště, křižovatky, mosty, tunely, nádražní a letištní haly
7. veřejné vnitro bloky, nádvoří
8. veřejné podzemní prostory - velkoplošné podchody, vestibuly, eskalátorové tunely, veř. garáže, katakomby
9. drobné veřejné prostory pro dopravu a pohyb pěších - průchody, průjezdy, podchody, loubí, kryté chodníky, pasáže, atria a dvorany lávky,
pěší tunely, nástupové rampy, portiky
10. nová nákupní , sportovní , kulturní, zábavní centra, multiplexy
11. veřejné přístupné části areálů - arealy občanského vybavení, administrat specifické
13. venkovske navsi - zvláštni kategorie
veřejný prostor dle rozsahu vnímání ( urbánní prostor)
1. Prostorově otevřený, celoměstský rozsáhlý ( z letadla, kopců, vyhlídek, vys.mostů, rozhleden, zábavných kol, z dominantních objektů., z
nábřeží atd. Závislé na morfologii, výšce horizontu.
2.Prostorově lokálně vymezený, (ulice, náměstí atd.)
3.Prostorově úzce vymezený (interierový) - podchody, pasáže, vestibuly, dvorany
uliční prostor
- ulice = prostor pro komunikaci, v baroku kladen důraz hlavně na formu – fasády tvořily prostor, to, co bylo za nimi, spíše potlačovaly, vnější
vzhled na prvním místě, parter veřejného prostoru je velice proměnlivý
- ulice = lineární prostor, dráha, spojuje místa i rozděluje prostor, každým vnímána jinak (cesta nebo kraj něčeho…)
- vývoj ulice – ve středověku úzké uličky sloužící chodcům, povozům i jako veřejné stoky, postupně dlážděny, kultivovány, v 19. stol. kvůli
dopravě vznikají nové nároky na šířku ulic, budovány bulváry, řada konfliktů s původním středověkým městem, v 50. letech - Praha - ulice
vykazovaly provinčnost, intimitu
- každý uliční prostor - poloha vůči centru města - radiální x tangenciální (záleží, ve kterém je letokruhu)
- morfologie - ulice z hlediska zástavby: rovná x křivá (=organická), příp. do oblouku
- vetikální uspořádání - podzemní část - kanalizace - nejtěžší, vedena uprostřed ulice
- nadzemní část - zóna pro pěší, auta a MHD, zeleň (potřebný je prostor pro zakořenění), parter
náměstí
- náměstí - hlavní veřejný prostor s významnými budovami (kostel, radnice - 2 základní, pak také paláce…)
- prostor, který vznikal z důvodů tržních, dopravních, reprezentativních; křižovatka cest

- typy: tržní (Ovocný trh), duchovně – reprezentativní (Strossmayerovo), dopravní (Vítězné), parková (Karlovo)
- dvojnáměstí - horní + dolní, dost časté, např. Malostranské, často dualita profánního a sakrálního náměstí
- dle Sitteho: - domplatz = katedrální (s křestní kaplí – baptisteriem)
- mercato = tržiště s radnicí, kašnou, fontánou (nejdéle si zachovalo svůj obraz)
- signoria = světské s knížecím palácem
- v průběhu doby se všechny tři typy mísí dohromady, životaschopnost udržena do renesance (dnes už většinou spíše jako parkoviště,
chybí malebnost…), původní fce se většinou vytratila
- náměstí v organismu města: jako uzel komunikací, centrum části města, shromaždiště, výrazný a významný bod
- příklad - Staroměstské náměstí - staré náměstí, vzniká na potkání cest, má organický tvar, z výšky jde vidět podle věže, je uprostřed
trojúhelníku 3 výšin pražských, dominanta - radniční věž, nemá sakrální stavbu (sv. Mikuláš je až v 2. plánu + Týn)
veřejné stavby
- viz začátek této otázky, řekla bych že mu tam chybí sportovní stavby
- jinak k vývoji není nic k nalezení, takže napíšu co mě napadá
- Řecko - chrámy - výraz moci městského státu či tyrana, velikost se odvíjela od významu stavebníka
- agora - náměstí, primárně trh, později i jiné účely, obklopené sloupořadím (stoa) a veřejnými budovami
- propylaje - monumentální vstup na veřejné prostranství nebo do veřejné budovy
- divadla, odeion (menší stavba pro recitaci a zpěv), knihovny, radnice, prytaneion (členové rady), gymnasia (výchova
mládeže tělesná i duchovní) - stadiony, hipodromy
- Řím - navíc císařské paláce, amfiteátry (eliptická stavba s hledištěm po celém obvodu, pro gladiátorské hry, štvanice zvířat i artisty),
cirky (hry a dostihy, slavnostní pohřby, lidová shromáždění), lázně (v každém městě, částečně nahradily gymnasion),
forum (místo agory), mausolea, basilika (soudní a obchodní účel), tržnice, státní pokladnice, věznice
- středověk? - něco viz renesance, univerzity
- renesance - radnice (výstavní objekt měst), školy (důraz na vzdělání = více škol, nově se objevují umělecké školy), charitativní a
lázeňská zařízení (špitály - starobince, chudobince, nalezince, nově nemocnice - již ve středověku, četnost se zvýšila),
kulturní
stavby (zesvětšení divadla - nově ve vlastní budově, u nás spojeno s jezuity, galerie - překlad chodba, prostory kde
jsou
výtvarné sbírky, obrazárny - u nás Rudolf II), hospodářské (už od středověku, navázaly na baziliky a tržiště - boudy,
masné
krámy, kotce, na venkově konírny, nejdůležitější u nás pivovary), vojenské stavby (kasárny, zbrojnice, prachárny),
peněžní
instituce (v bohaté Itáliii, burzy, banky)
- baroko - opery, divadla, sakrální stavby
- klasicismus, 19.st - éra divadel, oper, muzeí, s příchodem železnice nádraží
- 20. století - letiště, sportovní stadiony, obchodní stavby - veletržní budovy, později nákupní centra, administrativa - parlamenty,
ministerstva, banky, pojišťovny, obří kompexy nemocnic, stavby pro vědu

12 ZÁKLADNÍ CIVILIZAČNÍ URBÁNNÍ OKRUHY – SOUHRNNÝ PŘEHLED:
URBÁNNÍ VÝVOJ VE STAROVĚKU *MĚSTA STAROVĚKU / SEVERNÍ AFRIKA / PŘEDNÍ VÝCHOD/ EVROPA / STŘEDNÍ ASIE / INDICKÝ
SUBKONTINENT / DÁLNÝ VÝCHOD / AMERIKA]:
-pro starověké civilizace je typické chápání města jako obrazu kosmu, božské říše nebo celého pozemského světa
- poprvé zformulovány a v praxi uplatněny dodnes platné principy plánování a stavby měst
-nejstarší sídla: Jericho, Catal Huyuk

VÝVOJ MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A METROPOLÍ SEVERNÍ AFRIKY A PŘEDNÍHO A STŘEDNÍHO VÝCHODU
MEZOPOTÁMIE
- povodí řeky Eufrat a Tigrid, 4-3.tis BC Sumerové
-dochované písemné doklady – klínové písmo
- kompaktní města, zřetelně a jednoznačně oddělená od krajiny hradbami
URUK – rozkvět 3500 – 2300 BC, opevněno hradbami, ve středu chrámový areál boha Eanna spolu s paláci, správními budovami, dílnami,
sklady. Okolo 2100 BC zde byl postaven 1.zikkurat.
UR – spolu s městy Uruk, Lagaš, Kiš nejvýznam.centra vrcholného období Sumerů, vybudováno na návrší. Poprvé se zde setkáváme
s rozdělením města na horší a lepší část.
NIPPUR – na hliněné tabulce se zachoval zlomek jeho plánu
BABYLON – 3 tis.BC, „brána bohů“, byl pravidelně založen na levém břehu Eufratu, pak se rozšířil i na druhý. Byl opevněn, ve středu zikkurat –
Babylónská věž. Důležitou částí městského půdorysu byla „cesta procesí“ vedoucí od Ištařiny brány do chrámu ve městě Borsippa. Největší
rozkvět za Nabukadnezara II (604 – 562 BC) – 75 000 obyvatel, 3-4podlažní domy, přímé ulice, brány k řece, zikkurat s 8 stupni a chrámem na
vrcholu.
AKKAD
NINIVE – hlavním městem za Sargona II za Asyrské říše, hradby s vodním příkopem, systém zásobování vodou – 40 km dlouhý akvadukt s 900
m dlouhým mostem. Kanalizační síť – napojeny splachovací záchody a koupelny s keramickými vanami.
AŠŠUR – asyrské město
CHATTUŠAŠ – chetitské město, Lví brána
PERSEPOLIS – palácový komplex
BAGDAD – kruhový půdorys, brány do 4 světových stran
EGYPT
- nemá takový přínos jako Mezopotámie
- hlavní urban.téma – města pro mrtvé
- města ze sušených cihel a často přemísťována → málo záznamů
- nové prvky: úzké sepjetí koncepčních záměrů s přírodními podmínkami, vytváření velkých stavebních souborů, uplatnění vodních ploch a
rozsáhlých zahrad a parků, nebyly zde hradby

KAHUN
ACHET – ATON – plánované sídliště pro dělníky → pak už rostlé
VÉSET – Théby – v místě dnešního Luxoru, „město sta bran“, vrchol v 2.pol. 2 tis BC, jeho osu tvořila mnohakilometrová královská cesta se 700
sfingami spojující s městem Amonův chrám v Karnaku (největší náb.komplex starověku)
MENNEFER – dnes Memfis, první velkoměsto starověku

VÝVOJ MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A METROPOLÍ INDICKÉHO SUBKONTINENTU
INDIE
- pro vývoj urbanismus důležité období tzv.Harappské kultury (2500 – 1750 BC) – vyspělé kompoziční i technické koncepce
- badatelé se domnívají, že v Indii vznikl šachnovnicový systém
HARAPPA – mezi citadelou a řekou Ráví (přítok Indu)
MOHENDŽO – DARO – pravidelný půdorys, budovy i dlažba z pálených cihel, 35 000 obyvatel, domy měly studny, kanalizace a koupelny.
ARTCHAŠÁSTRA – spis, který obsahuje zásady uspořádání měst a soubor pravidel řízení státu, ze 4.st BC (např. vymezování admin.hranic obcí,
hierarchii městských středisek, pravidla vnitřního uspořádání pevností..)
MANASÁRA – ŠILPASÁSTRA – architektonický traktát, byl součástí pravidel pro stavitele Šilpasástra. Snaží se o stanovení zásad a rozměrů
staveb i měst.
DILLÍ – organicky rostlý půdorys historické části, nyní hlavní město
DŽAJPUR – město s pravidelnou velkorysou dispozicí, ulice 40-50 m
POLONARÚVA – zavlažováno, voda z nádrží do města, kolem města na cestách budh.kláštěry, 2 rozlehlé zahradní komplexy zavlažované
z umělých jezer
ANGKOR – mzi Indií a Čínou

VÝVOJ MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A METROPOLÍ DÁLNÉHO VÝCHODU *ČÍNA/JAPONSKO/KOREA/JIHOVÝCHODNÍ ASIE+
ČÍNA
- od 4.tis BC
- přínos vědě, kultuře a technice
- naprostá závaznost pravidelných a osově uspořádaných městských dispozic
- nejstarší čínská města existují dodnes
- palácové komplexy, pohřebiště, zahradní architektura, velká čínská zeď
- někdy organizace podle severojižní osy – na ní palác vladaře
- char.znakem čín.měst je hierarchie, velikost měst podle významu
- čínská civilizace: podrobné zpracování koncepčních pravidel osídlení a jednotlivých měst
- vztah k přír.podmínkám: k orientaci na svět.strany, k větrům, k vodním plochám, terénu.
- čtyřuhelníkový obrys hradeb, v každé straně 3 brány (jako v Indii)
ČOU –LI – spis, obsahuje i pravidla výstavby měst, Číňané viděli svět jako čtverev a tak dělali i města
KUAN-ČUNG – věnoval se plánování města – spis Chuan-c (využití přírodních zdrojů a přiznivého terénu, u břehu velké řeky, ne moc vysoko ani
ne moc nízko…)
ČCHIN Š CHUANG-TI – první císař založil ČCHIN JUNG – nechal tam přesídlit 120 000 rodin a postavil jim tam jejich paláce
PEKING – poč.do 11.st BC, šachovnicový půdorys, městská uspořádaná palácová struktura
Změny názvů ŤI→JEN-ŤING→BEJ-ŤING→ TA-TU → PEJ-ŤING
Základ kompozice tvoří severojižní osa, k ní symetricky nejvýznamnější místa a prostory
Nejvýznamnější části města na severu
JAPONSKO
- jap.města nemají tradici jako čínská
KJÓTÓ – historické stavby a zahrady – tradiční projev japonské kultury, 2000 bud.chrámů
TIBET
LHASA – na návrší nad městem chrámový komplex Potalu – k němu vedoucí poutní cesta se stala základem uliční sítě

VÝVOJ MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A METROPOLÍ AMERIKY *SEVERNÍ/STŘEDNÍ/JIŽNÍ AMERIKA+
PŘEDKOLUMBOVSKÁ AMERIKA
TEOTIHUACÁN – vesnice už v 1.pol. 1.tis BC, Mexiko
Hlavní osu tvoří 5 km dlouhý a a100 m široký prospekt, mířící přímo na pyramidu zasvěcenou měsíci. Kolem osy jsou shromažďovací prostory,
terasy, chrámové soubory (největší je chrám opeřeného hada, čtverec o hraně 400 m).
Další pyramida je zasvěcená Slunci – výška 60 m.To vše je v pravidelném rastru 57x57 m.
TENOČTITLÁN – základem dispozice bylo křížení dvou hlavních cest, dělilo se na 4 čtvrtě a 5 okrsků, v centru soubor veřejných prostorů,
paláců, chrámů, pyramid ( to vše překryto výstavbou moderní megalopole)
- hlavní město Mayů
- náměstí Zócalo
- v době příchodu Španělů – 1519 mělo 650 000 ob. (Toledo mělo 40 000, Madrid 5000)
ČAN ČAN, dnešní PERU
-naprosto pravidelné půdorysy měst, lepší jak Čína
- předchází říši Inků
MAČU PIKČU – jižní amerika

- organicky rostlé dispozice
- z 13.st AD, ve výšce 2048 m.n.m.
CUZCO – říše Inků –Jižní Amerika
AFRIKA
KÁHIRA – vývoj od 643 AD
Organicky rostlý půdorys s některými založenými historickými centry
KARTÁGO
Plus možná antika – ta je rozepsaná v otázce 13.
KRÉTA- Knossos
ŘECKO – Athény, Théby, Delfy, Korint, Mykény, Sparta, Olympia, Milétos, Pergamon, Trója
ČERNÉ MOŘE – Byzantion, Sinope, Herakleia
ŘÍM – Syrakusy, Pisa
****PAVLA***]
zrod protoměstského a městského osídlení a stavitelstí - nejstarší kulturní a civilizační okruhy
euroasijský/africký
jižní středomoří (egypt – severní afrika)
východní středomoří (přední východ mezopotámie / asýrie / malá asie)
severní středomoří (antika / etruskové – protořecko-kréta – řecko – řím)
asijský
poříčí indu (harapský)
středoasijský
dálně východní (čínský – korejský / japonský/ jihovýchodoasijský / mongolský)
americký
severoamerický (puebelský)
středoamerický (mayský / aztécký (toltécký / olmécký))
jihoamerický (incký (močický / čimuánský))
základní kulturní a civilizační okruhy
–pastevecko-sběračské / protozemědělské / zemědělské osídlení (v rozsahu lokálním až regionálním)
•nomádské
•přechodně usedlé protozemědělské
•usedlé zemědělské
–městské osídlení (v rozsahu regionálním až státním/národně-státním)
•protoměstské
•raně městské
•vrcholné městské (protoindustriální)
–velkoměstské osídlení (v rozsahu /národních/ států) až kontinentálním
•městské industriální
•městské postindustriální / protoinformační
–megaměstské osídlení (v rozsahu kontinentálním až globálním)
•městské protoinformační
•městské informační
–metaměstské osídlení (v rozsahu globálním)
•městské postinformační (městský kyberprostor)
technologické (kulturní) a sociální (civilizační) inovace: struktury/funkce (jejich charakter a hierarchie)
•krajinné
•urbánní
vliv technologických (kulturních) a sociálních (civilizačních) inovací na vývoj osídlení
•struktury [jejich charakter a hierarchie]
•funkce [jejich charakter a hierarchie]
- nejstarší sídla - před 10000 lety
- přechod od kočovného způsobu života sběračů a lovců k zemědělství (plodiny, chov zvířat) = neolitická revoluce
- sídla - orientace ke světovým stranám, vítr, poloha v krajině, zdroj vody
- animistická náboženství
Blízký Východ - nejstarší sídla
Jericho 10-9 tis. př.n.l.
- opevněné město, okrouhlé domy z nepálených cihel, až několik tisíc obyvatel
Catal Hüyük 6800 př.n.l. (existovalo asi tisíc let)
- dnešní Turecko (Anatolie), výroba keramiky, tepání mědi, obtížné klima - domy v zemi, nebyly ulice - pohyb po střechách
- sopečný popel - úrodná půda, lehké hloubení, architektura - polosloupy, konzoly, pilastry, náznaky hlavic
Hacilar 8 tis př.n.l., 6 tis.př.n.l
- Anatolie, v místě křížení dvou prastarých obch.cest, mnohem rozlehlejší domy s nádvořími, pravděpodobně patrové

Mezopotámie
- rozlehlá nížina mezi středním a dolním tokem Eufratu a Tigridu, nejstarší dvojříčí
- 4.-3.tis př.n.l - Sumerové - samostatné opevněné městské státy, boje mezi sebou - základ celému dalšímu vývoji civilizace a kultury v prostoru
okolo obou řek, následování civilizacemi semitskými i indoevropskými, až do hellenistického období
- dochované písemné prameny, budovy ale téměř ne, byly nepálené
Eridu cca 5400 př.n.l.
- město prvních chrámů, patrně nejstarší město J Mezopotámie
- 3 druhy obyvatel = staveb - zemědělci - kanály a stavby z nepálených cihel, rybáři - rákosové chýše podél vody, pastevci ovcí a koz stany mimo město - to je z wiki, takže kdo ví;), v centru - chrámový komplex
Uruk 5.tis. př.n.l (dříve Erech)
- spolu s Eridu nejvýznamější městské sídlo J Mezopotámie v sumerském období, největší rozkvět 3500-2300 př.n.l.
- plocha 500ha, 10km dvojitá hradba s 900 věžemi, v centru chrámový areál s paláci, správními budovami a řemeslnickými dílnami
- 1.zikkurat, Epos o Gilgamešovi (Uruk=město prostranných tržišť)
Ur
- sídlo významné dynastie, na návrší, splavný kanál k Eufratu, dva přístavy
- citadela v SZ části (typické, od SZ vanuly chladné větry odnášející zápach z města), lepší a horší část města
Babylon 2.tis.př.n.l ("brána bohů")
- nejvýznamější městské centrum Mezopotámie, založen na levém břehu a rožšíren později na oba, velký chrámový komplex
- "cesta procesí" - na jih od Ištařiny brány k chrámu "Dům věčnosti", 7x rozbořen a znovu postaven
- 75 000 obyvatel, 18km hradeb, 3-4podlažní domy, přímé ulice, brány k řece
Ninive
- hlavním městem v době Asyrské říše, dvojitá hradba s vodním příkopem, parky, zoo, zásobování akavaduktem, kanalizace
(splachovací
wc, keramické vany)
Aššur 2.tis. př.n.l.
- nejstarší centrum semitských Asyřanů, převzali uspořádání měst od kultury Akkadu (opevnění, chrám. okrsky, paláce), zahrada na
skalnaté terase 16000m2
Arbela (Erbil) 2tis. př.n.l.
- assyrské město, centrum uctívání Ištar
Egypt
- hlavní architektonické a urbanistické téma - města pro mrtvé - pohřební a chrámové areály
- mezopotámská města - kompaktní útvary zřetelně oddělené pd krajiny, mohutné hradby X egypťané - důsledné rozmístění komponent do
krajiny, města ze sušených cihel často přemisťována
- nové prvky Egypťanů - úzké sepjetí konepčních záměrů a přír.podmínkami, vytváření velkých složitých stavebních souborů, rozsáhlé zahrady a
parky, uplatnění vody, žádné hradby, města vlastně velkými sídelními aglomeracemi, neuzavřená
Véset (Théby) - dnešní Luxor pol. 2.tis př.n.l.
- na úpatí Vésetské hory, hlavní osou je mnohakilometrová královská cesta se 700 sfingami do souboru Amonova chrámu v Karnaku
(největší náboženský komplex starověku), "město sta bran"
- na levém břehu město mrtvých a u něj sídliště dělníku co hrobky stavěli, dále od řeky královské pohřebiště Údolí králů
Mennefer (Memphis) pol. 3. tis. př.n.l
- sídlo faraonů Staré říše, na hranici Horního a Dolního Egypta - symbol spojení obou částí
- 14km podél řeky, chrámový komplex 550ha, Džosrova pyramida, 1.známý architekt Imhotep, 1.velkoměsto starověku
Abusír
- nekropole staroegyptských panovníků, záp. břeh Nilu, využíváná více než 3 tisíciletí, pozůstatky tzv.slunečních chrámů(bůh Re)
Abú Simbel
- dvojice obřích chrámů, území Núbie, přeneseny o 65m výše od řeky kvůli Asuánské přehradě
Indie
- města harappské kultury (2500-1750 př.n.l) - vyspělé kompoziční i technické koncepce, propracovaná praktická výstavba měst
- pravděpodobně v Indii se zrodil princip šachovnicového města
Harappa
- dvě velká městská centra, asi 100 menších měst (lodě až do Sumeru) u ústí Indu
- vlastní město - téměr nic nezachováno, materiál použit na stavbu železnice, zachována citadela ze suš.cihel, pravděpodobně domy a
větrané sýpky mezi citadelou a řekou
Mohedžo-Daro ("mohyla mrtvých")
- 700ha, citadela + dolní město řemeslníků a obchodníků, 35000 obyvatel, pravidelný půdorys, pálené cihly spojované vápnem
- domy - studny, koupelny, kanalizace, městské lázně
Lothal
- přístavní město - nalezeny dosud nejstarší doky, domy chráněny před záplavami - stály na terasách
Kalibangan 3500 př.n.l.
- z předharappského období - opevněné sídliště, nejdřívější prokázané zorané pole
- harappské období - jako ostatní harappská města, citadela + dolní město, části (studny, kanalizace) z pálených cihel
Čína
- od 4.tis rozvoj nejstarších kultur, od 2.tis. př.n.l. vznikala prvá města a pravidla jejich plánování
- významný impuls k rozvoji měst - sjednocení Číny (221-206 př.n.l) - 2000 let zdokonalovaní teorie a praxe stavby měst, dogmatičnost naprostá závaznost pravidelných osových městských dispozic (považováno za ideál), existují samozřejmě i organicky rostlá města
- dominance severojižní osy, na ní palác vladaře =střed nejen města ale světa, hlavní ulice dlážděné, palác a domy šlechty měly vodovod
- zády k horám (chrání před větrem), tváří k řece (vládce tváří k jihu, zády k tržišti, kt je nedůstojné jeho postavení)
- zásady feng šuej - lidská díla v soustavě vesmíru a 5 elementů tak, aby vyhovovala dobrým duchům a zabránila vstupu zlých

- kniha Čou-Li - shrnutí pravidel života a správy země, pravidla uspořádání a výstavby měst (město=ztělesnění božského řádu světa, nositel
symboliky - Číňané viděli zem jako čtverec, proto i město čtverec) - tzv.Pravidla šesti klasiků - rozměry, šířky ulic, počet ulic,..
- spis učence Kuana Čunga (7stol př.n.l) - nutnost využití přír.zdrojů - u vody, na úpatí hor, úrodná půda. přesná hierarchie a velikost měst podle
jejich významu, určen maximální počet chrámů
- sjednotitel a 1.císař - založil nové hlavní město Čchin-Jung - do něj přesídlil 120tis bohatých rodin z celé říše, jeho hrobka - mohyla v jádře
56km2
- téměř všechna města existují dodnes, významné urb. výtvory jsou palácové komplexy, pohřebiště, zahradní arch. a Velká Č. zeď
Peking 11.stol.př.n.l.
- původní město Ťi nabývalo na významu, později založeno nové tzv. Velké hlavní město Ta-Tu (popisuje Marco Polo), dobyto a 1420
n.l.
dokončena přestavba sídelního města Pej-Ťing - jeho urb. koncepce sleduje pravidla staré Číny, koncept převzat z Ta-Tu
- hlavní SJ osa, symetricky podél nejvýznamější budovy a prostory, umělé pahorky umožňující ochranu proti větru a výhled
- další města - Su-Čou, Cchang-Cou, Si-An, Nanking, Šanghaj, Fu-Cou, Soul..
Japonsko
- města nemají tak dlouhou a významnou tradici jako čínská - dlouho neměla význam, lehké kce, časté přestavby podle potřeb doby
Kjótó ("hlavní město")
- japonský historický urbanismus ovlivněný čínskou civilizací, centrem tisíc let (794 - 1868 n.l.), zlatý věk 16.stol
- 2000 buddh. chrámů, císařský palác, významnou součastí krom důležitých staveb - zahrady jako vrcholný projev jap.kultury (typické)
- další města - Heidžokó/Nara, Asuka, Edo/Tokjó
Amerika
- města nejvyspělejších indiánských civilizací předstihovala evropská rozlohou, výstavností i bohatstvím
- skvělá města stavěli Mayové, Aztékové, Toltékové, Olmékové, Inkové i pozdější říše Čimu
- idealizovaně líčená v Evropě - vliv na utopistické spisy v renesanci
Mayové:
Teotihuacán (pol 1.tis. př.n.l.)
- vesnice, kolem počátku letopočtu město - asi 250000 obyvatel
- kompozice svou velkorysostí nemá obdoby - hlavní osa - prospekt 100m široký, 5km dlouhý - míří na pyramidu měsice, 42m
vysokou, kolem velké shromažďovací prostory, terasy, chrám o straně 400m , pyramida slunce 65m výšky, vše v rastru o modulu 57*57m tohle
našli Mayové v dnešním Mexiku ve 12.stol.n.l., 2240m.n.m., vytvořeno asi ve 3-9.stol.n.l.
Tenochtitlán 1325 n.l.
- Mayské hlavní město, začali stavět na ostrově, rožšiřování pomocí plovoucích plošin z vodních rostlin, silnicí na hrázi spojili s
pobřežím
- křížení dvou hlavních cest, soubor centrálních staveb, jinak nepravidelné, 4 čtvrtě a 5 okrsků, v centru soubor veřejných
prostranství,
paláců, chrámů a pyramid - to vše kolonisti smeteno a překryto moderní výstavbou dnešního Ciudad de Mexico
- dnešní hlavní náměstí Ciudad 275*320m - převzali mayskou výměru starého centra
Inkové:
Chan-Chan
- hlavní město říše, 17km2, 10čtvrtí obehnaných hradbou (nevíme proč), vodovod, každá čtvrť pole a hřbitov a vodní nádrž
- typické znaky jihoamerických kultur - pyramidy, terasy, hradby, vodní nádrže a kanály
- naprosto pravidelný půdorys
Cuzco
- 3300m.n.m, dominanta mohutné pevnosti, organicky rostlé ve složitém terénu
Machu Picchu ("stará hora, v místě, kde ospočívá Slunce") 13.stol. n.l.
- 2048 m.n.m., ze žuly, na vrcholu hory, královský palác, chrámy, terasy pro zemědělství, strategicky významné místo
- Inkové - síť silnic s náročnými horskými mosty, poštovní služba, 5 hlavní SJ komunikace - Královská a podél břehu

13. URBÁNNÍ VÝVOJ VE STAROVĚKU:
VÝVOJ MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A METROPOLÍ STŘEDOZEMÍ V OBDOBÍ ANTIKY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV
NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
ŘECKO, ŘÍM A SOUVISEJÍCÍ KULTURNÍ OKRUH *URBANISTICKÝ VÝVOJ ATHÉN; URBANISTICKÝ VÝVOJ ŘÍMA / CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY,
VÝVOJOVÉ FÁZE)
Pokud starověké civilizace vytvořili základní komponenty městských sídel, pak to byla Antika, která tyto komponenty uspořádala do
jednoznačných archetypálních vztahů a soustav, tvořící dodnes základ i nejmodernějšího urbanismu.
Řecku předcházející
EGEJSKÉ KULTURY
konec 2. tis. př. n. l. velké stěhování národů na území V Středomoří → příchod řeckých kmenů do prostoru kolem Egejského moře
TRÓJA
-

archeologické nálezy zde vymezily celkem 9 vrstev – od malé osady před 5 tisíci lety až po římské město s chrámem Athény. Vrstvy
dokazují, že se jednalo o ORGANICKY rostlý půdorys města, jehož hlavní znaky byl okruh hradeb, palácový megaron místního vládce a
sakrální stavby

KNÓSSOS
obchodní a kulturní kontakt s Orientem a Egyptem
palácové město (až 80 000 obyvatel)
nebyl opevněn → vysoké mocenské postavení ostrova
velmi složitá stavba palácového komplexu, palác byl vybaven vodovodem a kanalizací a měl záchody i koupelny

opevněné výšinné hrady z těžkého kyklopského zdiva

MYKÉNY x KRÉTA
x
příjemně působící palácové soubory lidského
měřítka

MYKÉNY
14. -13. st. př. n. l. největší rozkvět – opevnění nejmohutnější, výstavba Lví brány, vybudování šachtových hrobů
opevněné jádro města působí dodnes jako rozsáhlý hrad s další opevněnou citadelou uvnitř
vybudování sítě silnic
ŘEKOVÉ
nejdříve budování posvátných okrsků a chrámů pro božstva
8. st. př. n. l. – archaické období – první novostavby chrámů (dispozice odvozena z megaronu), exploze řecké městské kolonizace
5. – 4. st. př. n. l. – klasické období – řecká kolonizace téměř celého pobřeží Středozemního a černého moře → hledání přírodních
zátok a přístavišť pro zakládání měst → především města ORGANICKY rostlá (dispozice vycházela z přírodních podmínek a účelových
potřeb)
do počátku našeho letopočtu – helénistické období
Ideálnímu uspořádání „polis“ se věnovali i nejvýznamnější řečtí filosofové (Platón, Aristoteles)
klasické období
ATHÉNY
ne nejstarší město, ale co se týče urbanismu nejvýznamnější
základní urbanistické archetypy:
„AKROPOLE“ – základní urbanistický archetyp soustřeďující nejvýznamnější budovy, obce, vytváří stavební dominantu města,
ale
především symbolizuje místo, kde se stýká lidské s božským
„SVATÁ CESTA“ – v Athénách spojovala dávné kultovní centrum mystérií ELEUSIS s Akropolí (vedla nejdůležitější městskou
branou, kolem pohřebního pole, přes Agoru, Propylejemi k Athéninu chrámu na Akropoli). Zde proudil
nejrušnější život
města
„MĚSTSKÉ CENTRUM“ = agóra – soustřeďuje se zde pozemský život obyvatel ve všech jeho aspektech (od demokratického
rozhodování o věcech obce až po obchod). Zahrnuje chrámy, stoi, terasy, buleuteriony i uměleckou
výzdobu. Agora byla
vymezena symbolickými kameny (horoi)
„OPEVNĚNÍ“ – nejen obranná funkce, ale také vymezení okrsku města
samotné „MĚSTO“
Všechny tyto zásady vnímali Řekové podvědomě. V praxi šlo o to, aby město mělo:
dobrý přístav
snadno dostupnou a dostatečně dimenzovanou agoru
hradby (vedení s využitím přirozeného terénu)
veškeré nutné vybavení (divadelní scény, stadióny, gymnasia)
Dále aby bylo umístění města dobře vybráno z hlediska přírodních podmínek (s dostatkem vody, bez nebezpečí záplav, s úrodným zázemím,
s využitím dobré orientace ke světovým stranám a s ochranou proti nepříznivým větrům)
DELFY
prostorová kompozice vložená do strmého svahu (v serpentinách stoupající posvátné cesty)
MILÉTOS
město zničené Peršany a r. 479 př. n. l. znovu obnovené na pravidelném šachovnicovém půdorysu vypracovaném Hippodamem
z Milétu
nový prvek města – nákupní centrum s nádvořími a arkádami
EFESOS
výhodná poloha u hluboké zátoky → východisko obchodních cest
typický ROSTLÝ půdorys
PRIENE
postaveno na pravidelném šachovnicovém půdorysu
rozkládá se pod vysoko položenou Akropolí na čtyřech terasách
7 ulic vedených ve vrstevnicích (ZV) příčně protínané 15ti uličkami (SJ)
vymezení bloků (jeden blok – 4 domy)
voda rozváděná keramickým potrubím pod dlážděnými ulicemi, kde byla taky vedena kanalizace
ALEXANDR VELIKÝ
- založil asi 70 měst – nejslavnější ALEXANDRIE v deltě Nilu – kompozice dvou vzájemně kolmých hlavních ulic lemovaných sloupy s náměstím
uprostřed (pozdější římská dispozice)
helénistické období
PERGAMON
kanalizace
ulice byly dlážděny
tlakový vodovod
ETRUSKOVÉ
významně se podíleli na vzniku Říma (soudí se, že celý tento prostor urbanizovali dříve, než se ho zmocnili Římané)

-

Etruskové svá města umisťovali v určitých odstupech od pobřeží, dost často u nalezišť železných i jiných rud
každé město příhodný přístav
zabývali se kultivací krajiny, budováním kanálů, tunelů i odvodňovacích zařízení, stavěli silnice i mosty
způsob zakládání měst spočíval v určení posvátného středu města → poté převzali Římané
půdorysy etruských měst většinou ORGANICKY rostlé
PRAVIDELNÉ založení – 2 hlavní osy (SJ, VZ)
tři hlavní části města – akropole, nekropole a vlastní město

-

od 10. st. př. n. l. prostor osídlen kmeny
8. st. př. n. l. – pronikali zde Etruskové → poté splynutí všech sídlišť do sídelního útvaru
do Etruského období patří: první hradby, založení fóra, výstavba odvodňovacího potrubí („Cloaca Maxima“)

ŘÍM

ŘÍMANÉ
Římská říše si vystačila s třemi typy měst:
sám Řím – hlavní město, metropole, mimořádná pozice
města, která existovala (Kartágo) – pouze doplnění nezbytných pevností a vojenské posádky
nově založená města – stále stejný „typizovaný“ půdorys „castra“ (základem byly 2 na sebe kolmé osy hlavních ulic (SJ, VZ)
uplatnění materiálů, jako je cement a konstrukcí, jako je oblouk a klenba
ŘÍM
-

-

pravý břeh Tibery (asi 25 km od ústí řeky do moře), 7 pahorků
Etruské období – vznik nejstaršího tržního místa (pozdější Fórum Romanum) → základní uzel města
ORGANICKY rostlý půdorys do něhož byly vkládány společensky významné budovy
prvé období – téměř žádné stavební doklady
císařské období – obytné zastavění (70%), úzké ulice (pouhých 10%), veřejné budovy (6%), zahrady (7%), zbytek Martovo pole,
sklady…
domy rozdílné úrovně – bohatí – paláce se zahradami (klimaticky příjemnější návrší)
většina obyvatel – bydlení ve vícepatrových domech (3 – 6 pater)
4. st. př. n. l. – 1790 domů obydlených pouze jednou rodinou, 4600 vícepatrové domy
snaha o co největší využití místa → stavění i v záplavové oblasti
fóra – prostorové i společenské těžiště Říma, účel tržního prostoru, postupně však přeměna na prostory vyjadřující moc a význam
státu
Fórum Romanum – nejstarší
- vybíhala z něj i Svatá cesta
- každý významný vladař obohatil F.R. ještě o další fóra
- jednotlivá fóra na sebe navazují v podstatě pravoúhlé soustavě, ale ve vlastní kompozici na
- sebe příliš nereagují
-kolem fór nejvýznamnější veřejné budovy – baziliky, radnice, chrámy, vítězné oblouky a sloupy, sochy, kolonády…
rozmanitost veřejných budov – Koloseum, Pantheon, cirkus, Hadriánovo mauzoleum, císařské thermy
závěrečná fáze antického Říma – období Konstantinovy vlády – prvé křesťanské stavby
uliční síť navazovala na základní radiální cesty spojující Řím s ostatními částmi říše, uvnitř města Svatá cesta
důmyslné stavby vodovodů – nejzřetelnější projev pozdějšího úpadku Říma – zničení jeho vodovodů

POMPEJE
měly divadlo i kryté divadlo a navíc i amfiteátr a další budovy charakteristické pro Ř. Ř.
Antický Řím na rozdíl od jednotlivých ne příliš velkých řeckých měst vytvářel celé sídelní soustavy s promyšlenou kategorizací účelu významu a
velikosti jednotlivých měst. Města byla propojena výkonnou komunikační sítí a bylo možné hovořit o promyšlené regionální politice
Mimořádný přínos antického Říma je rozvoj inženýrství (vodovodní a kanalizační systémy, mosty i tunely)
- starověké civilizace vytvořily základní komponenty městských sídel, antika je uspořádala do jednoznačných archetypálních vztahů a soustav,
tvořících dodnes základ i nejmodernějšího urbanismu
- nelze opomenout Egejské kultury, Etrusky a Byzanc, bavíme-li se o Řecku a Římu
- vytvořila základy sídelní soustavy většiny Evropy, položila koncepční základy následujícícmu vývoji urb. teorie i praxe
Egejské kultury
- konec 2.tis.př.n.l. - velké stěhování národů a kmenů ve V Středomoří - rozvrácení např. říše Chetitů, přivedení řeckých kmenů do prostoru
Egejského moře - Řekové ovládli stará mykénská centra, začali tak novou kapitolu dějin
Trója 3.tis.př.n.l.
- na návrší u Dardanelské úžiny - strategicky výhodné místo, kontrola cest a moří, úrodná oblast
- 9 hlavních vrstev - od malé osady 3tis až pom římské město - vždy organicky rostlé, hl.znaky - okruh hradeb, palácový megaron na
akropoli uprostřed a sakrální stavby
Knóssos pol. 3.tis. př.n.l.
- ostrov Kréta - obchodní a kulturní kontakty s Egyptem a Orientem, strmé břehy - obrana, na S zálivy - přístavy
- palácové město, na návrší u pramenů vody, 1.velkoměsto středomoří, mohlo mít až 80000 obyvatel, otevřené do krajiny
- neopevněn, složitost palácového komplexu - hlavní prostory kolem nádvoří, jen 1,5ha celý komplex, vodovod, kanalizace
- další sídelní centra na Krétě, taktéž palácové dispozice - Faistos, přístavní Anonisos, obchodní a řemeslná Gournia - vše zničeno
zemětřesením, nový rozkvět kolem 1500 př.n.l.
Mykény

- pochmurné opevněné výššiné hrady z těžkého kyklopského zdiva - typicky mykénská města
- na návrší u zátoky, ovládají cestu do Korintu i vnitrozemí
- největší rozkvět 14.-13.stol př.n.l. - Lví brána, šachtové hroby, opevněné jádro jako hrad, uvnitř opevněná citadela s palácem
- Mykéňané - síť silnic, podél hrady (např Tiryns - druhá rezidence vladařů, úzké návrší o délce 300m - sevřené, malé)
Řekové
- využili některých výššiných hraďišť po Mykéňanech pro sídla místních vladařů - Sparta, Athény, Korint,..
- nejprve žili v sídlištích a budovali posvátné okrsky a chrámy, inspirace kulturou Blízkého Východu, Egypta, Fénické písmo
- od 8.stol. př.n.l. - archaické období, 1.novostavby chrámů
- 5-4. stol. př.n.l. - klasické období - exploze městské kolonizace - rozmanitá města na rozmanitých místech, každé ovšem mělo akropoli, agoru,
chrámy a stoi, amfiteátry, hradby - až na výjimky organicky rostlá, podle přír.podmínek a potřeb
- Řekové hledali uspořádání města pro demokratickou společnost, vytvořili druhy staveb pro instituce, město v zájmu filosofů, architektů,
učenců
- typologická diferenciace měst - kultovní centra, přístavy, pevnosti, léčebná centra,.. - každé má svou tvář
- pochopili a rozvinuli společenské poslání města
Athény
- na místě pozdější řecké akropole kdysi mykénský opevněný hrad
- zde se vytvořily základní urbanistické archetypy - 1) Akropole soustřeďující nejvýznamnější budovy, vytvářející stavební dominantu a
symbolizující místo setkání lidského s božským, 2) svatá cesta spojující kultovní centrum mystérií Eleusis s Akropolí, nejrušnější život
města, 3) agora jako městské centrum, soustřeďuje život obyvatel města, od správy až po obchod, vybavení - chrámy, stoi, místa pro
městskou radu (buleuteriony), umělecká výzdoba 4) opevnění - obrana ale i vymezuje okrsek městas jeho nadřazeností nad ostatním
světem, 5) město jako obraz a zhmotnění kosmické harmonie
- Řekové byli zejména praktičtí, archetypy plnili podvědomě, šlo hlavně o dobrý a hájitelný přístav, agora dostupná a dostatečně
dimenzovaná, hradby využívající terén, město veškeré vybavení (divadla, stadiony, gymnasia), dostatek vody, úrodnost, ne záplavy,
dobrá orientace vůči svět.stranám, ochrana proti větru
- toto vše v Athénách svrchovaně naplněno
Delfy
- celořecké kultovní a věstecké centrum, považováno za střed řeckého světa, řídily věštbami všechna důležitá rozhodnutí
- prostorová kompozice vložená do strmého svahu, monumentální výhled - posvátná cesta prudce stoupá v serpentinách, okolo
jednotlivé
objekty a soubory - nejdůležitější temenos (posvátný okrsek)
Olympia
- již od 12.stol. př.n.l. svatyně, kolem posvátný okrsek Altis - posvátné okrsky byly i centry kulturními, zdobené, místa setkání
- 776 př.n.l. - první ol.hry, symbolizují nástup archaického období
Milétos
- na maloasijském břehu Eg.moře, na návrší, význam srovnatelný s Athénami - bohaté přístavní město, trhy, působiště učenců,
umělců a filosofů, výchozí místo kolonizátorů
- spojen svatou cestou s Didymou, nejposvátnějším místem maloasijské části Řecka
- porážka Peršany, město zničeno, obnoveno na pravidelném šachovnicovém půdorysu - dvě agory, moderní nákupní centrum s
nádvořími a arkádami
Efesos
- Malá Asie, poloha u hluboké zátoky, východisko obchodních cest
- rostlý půdorys podél stoupající cesty, dvě agory - dole u přístavu, nahoře u horního vstupu do města
Priene
- blízko Míletu, parvidelný šach. půdorys na 4 terasách, ulice po vrstevnicích protínany uličkami se schody - bloky 50*35
- každý blok - 4 domy, pitná voda v nádržích, kanalizace
Pergamon
- rozvoj v hellenistickém období - monumentální, vrcholí mohutnou akropolí, amfiteátr ve svahu, knihovna, tlakový vodovod
- spojen svatou cesto s Asklepionem - náboženské a léčebné centrum
- myslitelé - téma uspořádání obce (polis) z hlediska správy, počtu obyvatel, vztahů města, zázemí
- Platón - ideální obec se zabývá zemědělstvím, zbytek (mořeplavba, obchod, řemesla) je na obtíž
- vyprávění o Atlantidě - nejstarší utopický spis, ideální městský stát, izolovaný na ostrově a ještě opevněný
- Aristoteles - zásady výběru místa, kombinovat pravidelné a nepravidelné struktury, hradby k obraně i okrase
- Hippokrates - řeší se svými žáky zdravotní podmínky ve městech, nejlepší je město kt leží proti východu Slunce
- Hippodamos z Míletu - autor pravidelného šachovnicového půdorysu
Alexandr Veliký - založil desítky měst patřící k vrcholům antického urbanismu
- Alexandrie v deltě Nilu - dvě kolmé hlavní ulice lemované sloupy s náměstím uprostřed - předejal pozdější římské dispozice
- zajímavé pravidelné půdorysy - Nikea (kříž), Antiochie (kruh)
Etruskové
- zakládali města při Z pobřeží, vynikající architekti a inženýři, kultivovali krajiun, budovali kanály, tunely a odvodňovací zařízení, stavěli silnice a
mosty, města měla asi 25 - 50000 obyvatel
- způsob zakládání měst - ovlivněn naboženstvím, magií, převzali jej Římané = etruský ritus
- určení posvátného středu města = mundus, okrsek vymezen brázdou (symbol následného opevnění)
- půdorys většinou oragincky rostlý, když pravidelný - dvě osy, SJ a ZV (převzali Římané), město=akropole + nekropole + vlastní město
Řím 10stol.př.n.l.
- od 8.stol. př.n.l. přišli Etruskové (předtím jakési kmeny) - sídliště splynula v sídelní útvar, předchůdce Říma

- první 8km hradby, založení fora, odvodňovací systém (nízko položené bažinaté pozemky) - mohutná hlavní stoka (Římané ji nazvali
Cloaca maxima) - stačila i později pro daleko větší Řím, ovládali Řím do 500 př.n.l.
- založili i Tusculum, Palestrinu, Pompeje, Herculaneum - měli dobré znalosti o vlivu přír.podmínek, hospodářství
Římané
- od nevýznamného městského státu po světové imperium, stovky měst a vojenských táborů, 80000km silnic
- tři základní typy měst - Řím - hlavní město říše, světová metropole, naprosto mimořádná pozice
- města kt již existovala před Římany - doplnili pevnosti, veřejné budovy a zařízení (lázně, vodovody, fóra, cirky,..) - města v
Itálii a všechna města kolonizovaná, bývalá řecká území, S Afrika, Blízký Východ - např, Kartágo
- nově založená - jednoduchý typizovaný půdorys "castra" - jak pro malé pevnůstky tak pro velká města (např. Trier,
Timgad)
- vysoká úroveň technického inženýrského vybavení, nové typologie budov, nové stavební materiály - cement, nové kce - oblouk, klenba,
vysoká úroveň organizace - výkonná komunikační síť na obrovském území, promyšlené sídelní soustavy
Řím
- pravý břeh Tibery, 25km od jejího ústí, sedm pahorků - na nich nejstarší zemědělská sídla, každý měl svébytný význam i osud
(Palatin, Kapitol, Esquilin, Quirinal, Viminal, Saelius, Aventin)
- nejstarší tržní místo mezi Palatiem a Kapitolem, pozdější Forum Romanum - základní uzel, sbíhaly se sem dávné cesty
- organicky rostlý, vkládané jednotlivé významné budovy
- republikánské období - téměř žádné stavební doklady nedochovány
- císařské období - 1390ha, zastavěno 70%, ulice úzké, jen 10%
- domy - boháči paláce se zahradami na návrších, ostatní bydleli v insulae (předchůdce činžáků) - v přízemí dílny, sklady, hostince, nad
tím 2-5 pater bytů (nadměrná hustota, problém s hygienou - někteří císaři zákazy překročení výšek - 20m)
- uvádí se 1790 domů pro jednu rodinu, 46000 vícepatrových nájemních - hustota přes 1000ob/ha - město trpělo požáry a sesuvy,
existovaly pož.předpisy a pož.sbor
- domy všude, i tam kde bývaly záplavy, i mezi veřejnými budovami, jen Palatin a fóra odděleny zdí z pož.důvodů
- fóra - společenské a prostorové těžiště města, význam jako agora - trh, shromaždiště - postupně vyjadřují moc vladaře, každý císař si
staví svoje - pravoúhle na sebe navazují, v kompozici ale ne
- Forum Romanum - nejstarší, 400*200m, v něj krom ulic Via Sacra (svatá cesta)
- kolem for - nejvýznamější veř. budovy - baziliky, radnice, chrámy, vítězné oblouky a sloupy, sochy, kolonády, úřední
budovy
- v sousedství - Martovo pole - sněmy, závody, hry, shromáždění
- množství a rozanitost veř. budov - Kolosseum, Pantheon, Domicianův circus (dnešní Piazza Navona), Hadriánovo mauzoleum (dnes
Andělský hrad), císařské thermy - Neronovy, Diokleciánovy,..
- závěrečná fáze antického Říma - Konstantin - první křesťanské chrámy a baptisteria
- uliční síť - navazovala na radiální cesty spojující Řím se zbytkem říše, nejvýznamnější ve městě - Via Sacra s Titovým obloukem
- kčně velmi vyspělí - mohutné vyvýšené vodovody (1000l/os/den!) - i zalévání zahrad a mytí ulic, celk. délka 500km, mostní
akvadukty
vysoké až 30m, vodojemy na návrších
castrum
- používali tam, kde dřívější městská centra neexistovala a bylo nutno upevnit správu a obranu (lze dodnes najít v hist.jádrech Kolína
n.R., Paříže, Vídně, Trieru, Augsburku, Bologne, Florencie, Aosty,..)
- původně vojenský tábor - dvě kolmé hlavní ulice, SJ cardo "osa světa" a ZV decumanus "běh Slunce sledující" (původ asi na Blízkém
V)
- na křížení hlavních os fora a veřejné budovy, osy buď potlačeny celkovým šachovnicovým půdorysem nebo zvýražněny kolonádami,
vít.
oblouky a branami
- průměrná rozloha 10-20ha
Augusta Treverorum (dnešní Trier)
- vyrostla z 48ha na 280ha, největší římské město v Z Evropě, hl.město Galie
Pompeje
- 660ha, letní sídlo boháčů z Říma, obch. centrum - divadlo, amfiteátr, atriové domy, forum, chrámy, tržiště,..
Colonia Marciana Traiana Thamugadi (dnešní Timgad, S Afrika)
- přesný šach.půdorys původního jádra 120ha, pro vysloužilce + zábavní centrum legií
Vitruvius - 10 knih o architektuře (kolem počátku letopočtu)
- čerpal ze spisů svých předchůdců, souhrn tehdejších vědomostí, málo teorie, spíš učebnice pozemního a inženýrského stavitelství
- pár kapitol věnováno zakládání měst - důraz na orientaci ke svět.stranám, vítr, mimo bažiny, nutnost patrových domů
- nejprve hradby, pak rozvrhnutí uliční sítě, forum a veřejné budovy
Byzantská říše
- přejala města od předcházejících civilizací, teméř žádná nezaložila, vkládala nové druhy budov a křesťanské chrámy do existujících dispozic
- nejvýznamnější - Cařihrad, pokračovatel tradice Říma, Jeruzaléma
Cařihrad 7.stol. př.n.l.
- řecká osada Byzantion - poloha výhodná pro obchod, pěstování vína, rybaření, měla akropoli, několikrát dobyta a ovládnuta
- Konstantin Velký jej udělal sídelním městem celé Římské říše, nové hradby, zvětšení na 650ha - Konstantinopolis
- rozdělení ŘŘ - hlavní město Východořímské říše, zvětšení na dovjnásobek, zastavěno ale až později, za Justiniána v pol 6.stol.
- byzantské období - uplatnění mimořádné polohy SJ osa spojuje Černé a Egejské m., ZV spojuje Evropu a Asii
- měl být novým Římem, Novým Jeruzalémem - přiváželi odevšad sochy, obelisky a zdobili jimi město
- Hagia Sofia - vévodila chrámům, z období Justiniána, obraz Šalamounova chrámu
- půdorys - ovlivněn tvarem úzkého ostrohu, v nejvyšším místě hlavní městská osa, spojovala nejvýznamější budovy s hlavní bránou,
spojení zvýrazněno římskou Zlatou bránou, palác jako centrum říše - mílový sloup

14. VÝVOJ EVROPSKÉHO STŘEDOVĚKÉHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A KRAJINY DO NÁSTUPU RENESANCE (BEZ ČR):
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / KOMPONENTY STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA A STŘEDOVĚKÉ KRAJINY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ
INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
CENTRA RANĚ STŘEDOVĚKÉHO / VRCHOLNĚ STŘEDOVĚKÉHO / POZDNĚ STŘEDOVĚKÉHO URBÁNNÍHO VÝVOJE V EVROPĚ
*PŘÍKLADY VYBRANÝCH STŘEDOVĚKÝCH MĚST A JEJICH VÝVOJE+
POČÁTEK STŘEDOVĚKU V EVROPĚ
Evropa velmi pokulhává za světem (Čína – statisícová města, Indie – důmyslná pravidelná organizace měst, Blízký Východ – centra
významných říší, Střední a Jižní Amerika – zakládání velkorysých měst)
doba po velkých migracích stěhování národů
poničení antických měst Kelty
výjimka JV a JZ Evropa (Byzantská říše – Cařihrad, dnešní jižní Španělsko – Cordóba, Sevilla, Granada)
nikde neexistovala žádná pravidla pro tvorbu měst → města vyrůstala ORGANICKY
důležitá lokalizace → rozrůstání osad a vesnic na tržní místa dle předpokladů (hospodářské, dopravní, přírodní)
utváření půdorysů stavbou domů, umisťováním tržních náměstí, podél dávných cest a u jejich křižovatek, u výhodných brodů a na
úpatí hradišť, v místech s dobrou základovou půdou, zdrojem vody a dobrou orientací ke světovým stranám a větrům
BIBLE
-

základ veškerého poznání ve středověku
naučení o veškerých pozemských a nebeských sférách, ale také popisy domů a měst, pravidla jejich výstavby, obrazy ideálních obcí i
odsouzení těch měst, která sešla ze správné cesty
ideál a vzor – Šalamounův chrám a posvátný biblický Jeruzalém
důležité dobové ilustrace
vliv bible spíše na středověké kláštery → architektura klášterů ve středověku – prostorově nejvyspělejší urbanistická dispozice,
kláštery kolonizovaly, ovládaly a spravovaly určitá území, sloužily, jako školy i centra bádání

VZNIK A ZAKLÁDÁNÍ MĚST
organicky rostlý půdorys
většinou navázání měst na již existující sídelní jádra (pozůstatky římských měst, tržní osady, hradiště a hrady, kláštery…), analogicky
se vyhledávala i místa nová (převážně pravidelně založená města)
umístění reagující na přírodní danosti (místa výhodných brodů – ten méně zaplavovaný břeh, se zdroji pitné vody a s úrodnou půdou)
umístění u zdrojů určitých vzácných surovin → především „horní“ města (blízkost k ložisku rozhodující – i za cenu méně příznivých
přírodních podmínek)
umístění u obchodních cest, jejich větvení nebo křížení
umístění strategické a vojenské – města v řetězech podle hranic zemí nebo jako opevněné body na nejdůležitějších zemských i
celoevropských cestách
tato místa, jako střediska obchodu a místy pravidelných trhů
přestože půdorys středověkých měst vyvolává pocit náhodného uspořádání, vyznačuje se účelností a racionálností svého uspořádání
sledujícího konkrétní podmínky, a co nejvhodnějšího naplnění účelových požadavků a potřeb (nejvíce z měst všech historických
epoch)
TRŽNICE
výchozí prvek dispozice (+ uliční síť)
těžiště měst a tím i půdorysu
umístění obvykle na nejdůležitější dálkové cestě (nebo na křížení či souběhu)
u rostlých měst velmi nepravidelné tvary tržišť (vznik rozšířením cesty, ulice nebo křižovatky)
u měst založených většinou tvar pravidelného čtyřúhelníku
větší města, více tržnic
OPEVNĚNÍ
důležitý prvek středověkých měst
při trasování se přihlíželo k utváření terénu, ale nejdůležitější – co nejkratší obvod hradeb (usnadňuje obranu)
TYPOLOGIE BUDOV
v počátku středověku velmi chudá
kostel s hřbitovem, radnice, větší města – kláštery, špitály, školy
podstatná hmota – měšťanský dům (součást domu taky stodola a další hospodářské objekty)
umisťování kostelů – mimořádný význam, umístění na návrších, u středověkých měst obvykle nejstarší jádro
EVROPSKÁ MĚSTA
největší rozdíl mezi částmi Evropy, kde mohli navazovat na starší osídlení (J, Z Evropa) a částmi do té doby téměř neurbanizovanými
(V, S)
STŘEDNÍ EVROPA
uplatnění středověké urbanizace v největší úplnosti
západní část – ORGANICKY rostlá města ze starších jader
východní část – PRAVIDELNĚ založená města
vytváření sítě biskupských rezidencí, knížecích, královských a císařských dvorů, falcí a hradů
německé území – bohatá škála rozmanitých urbanistických koncepcí
KOLÍN NAD RÝNEM – římský původ nejstarší části – stopy pravidelných caster
TRIER – původní římská šachovnice zcela popřená nepravidelnou středověkou uliční sítí
CÁCHY – původně falcí Karla Velikého

LÜBECK – opevnění obklopilo i kanál, na němž kotvilo obchodní loďstvo
ZÁPADNÍ EVROPA
navázání na starší sídelní centra
nově založená města – tzv. „bastides“ (zakládané, jako vojenské pevnosti)
NIMES – Francie, středověké městečko se vlezlo do původně římského cirku
MONTPAZIER – založeno , jako „bastides“
další „bastides“ – SALISBURY (katedrála), VINCHELSEA (přístavní město), KINGSTON-UPON-HULT (přístavní město)
CARCASSON – na úpatí tohoto středověkého města založil Ludvík IX. pravidelně uspořádané tzv. Dolní město
AVIGNON – přesídlili zde papežové
PAŘÍŽ – navazuje jak na staré galské osídlení, tak i na římské centrum
JIHOZÁPADNÍ EVROPA
CORDOBA – impozantní mešita do níž byla vestavěna křesťanská katedrála
Alhambra v GRANADĚ – islámská kultura
TOLEDO – středověké město s původní arabskou spletitou uliční sítí
JIŽNÍ EVROPA
nejdramatičtější přechod mezi antikou a středověkem na Apeninském poloostrově
milionový Řím, centrum celého západu, ničen údery barbarů → jen několik desítek tisíc obyvatel
od 10. st. vzestup městských republik – PISA, JANOV, NEAPOL, BENÁTKY, FLORENCIE, VERONA, MILÁN (pouze Benátky novoměsto)
dostatečně hustá síť starších měst → nová městská založení výjimkou
VÝCHODNÍ EVROPA
těžištěm byl ruský stát (počátky – 9. st. n. l.)
od 10. st. vznik měst vyrůstajících většinou kolem starších opevněných hradišť s paláci knížat i církevních hodnostářů, kostely i
zvonicemi
tyto kremly zůstávaly i nadále samostatně opevněny
nejvýznamnější města – KYJEV, NOVGOROD, SMOLENSK, ROSTOV, PSKOV, BĚLGOROD
ruská středověká města – svébytný jev, pro jejich dispozici bylo charakteristické zastavění jednotlivými budovami a usedlostmi
nesledující ani uliční čáry
SEVERNÍ EVROPA
počátky středověku – rozhodující síla Vikingové
jejich domovem bylo moře → menší zájem o budování měst
jediné pozůstatky vikingských táborů nalezeny na území dnešního Dánska
TRELLEBORG – kruhový půdorys, kříž hlavních ulic dělí území na 4 sektory
nejstarší většinou rostlá středověká jádra – v místech výhodných mořských přístavů (v místech dnešního STOCKHOLMU, KODANĚ)
- obraz městských civilizaci ve světě bohatý, Evropa prošla stěhováním národů
- pouze na JV okraji - Byzanc a Cařihrad, JZ okraji Arabské kalifáty a Cordóba, Granada, Sevilla, zbytek Evropy kmeny hledající svá sídla,
opevněné osady, neměly potřebu budovat města zatím
Středověký ideál města
- první fáze stř. urbanizace - organicky vyrůstající města, přerůstání osad na města v místech hospodářských, dopravních a přír. předpokladů
- tržní náměstí podél cest a jejich křížení, u brodů, na úpatí hradišť, dobrá půda, zdroj vody, orientace
- základ veškerého poznání - Bible - spása, návod jak se v urč. situacích chovat, co činit - jsou v ní i popisy měst, pravidla výstavby
- popis zaslíbeného města, Nového Jeruzaléma - neodstižný vzor, spolu se Šalamounovým chrámem - tím ovlivněni autoři urb.
konceptů
měst, ilustracemi a popisy, nejvíce ovlivněny kláštery - řádové předpisy, půdorys ideálního benedikt. kláštera nalezený v
St.Gallenu ,
kláštery svou promyšleností a pravidelností předstihly i většinu tehdejších měst, centra vzdělanosti, umělecké dílny i
pevnosti
Vznik a zakládání měst
- nejstarší města navázala na již existujícíc sídelní jádra (římská města, osady, hrady), organicky rostlá, nová byla převážně pravidelně zakládaná
- umístění (rostlá i založená) - 1) výhodné brody, u zdroje pitné vody, s úrodnou půdou, mimo záplavy nebo 2) na úpatí hor pod průsmyky
(celnice) nebo 3) u zdrojů surovin (horní města) - těžba rud - v obtížných místech, v horách,v hlubokých údolích nebo 4) větvení nebo křížení
obchodních cest - což se většinou dělo u brodů, na úpatí hor nebo těžištích roklin
- strategické a vojenské aspekty - opevněná města v řetězcích podél hranic nebo opevněné body na důležitých cestách
- vhodný odbyt výrobků, střediska obchodu, místa trhů, správní fce
- uspořádání - účelné a racioální, uliční síť dělí město na bloky - hlavní ulice sledují pradávné obch.cesty, navazují na vnější cesty, vedlejší ulice
co nejjednoduššeji vymezují bloky pro rychlé obydlení
- těžiště života a tedy půdorysu - tržiště - na křížení hlavních cest nebo na důležité dálkové cestě, u rostlých rozmanité nepravidelné tvary
(rozšíření cesty), u založených čtyřúhelníky, kolem hlavního náměstí radnice a halvní farní chrámy, další náměstí jako specializovaná tržiště
- opevnění - snaha o využití terénu ale hlavně co nejkratší obvod, městské brány na nejdůležitějších vstupech, branka k vodě
- typologie budov - zezačátku jen kostel a hřbitov, později i radnice a ve větších kláštery, špitály a školy
- podstatou hmoty - měšťanský dům - bydlení, výroba, skladování, prodej i konzumace, narození i smrt, všecko prostě + hosp. objekty u domu
- kostely - na návrších, dobrá základová půda a hluboká HPV, dobrá viditelnost, rozléhání zvonů, bránitelné, obvykle nejstarší jádro města
Evropská města

- města dostávala zvláštní rysy podle regionů - J a Z navázaly na starší osídlení, V a S nová, u pobřeží přístavní,..
střední
- na Z od Porýní a J od Dunaje - navázání na římská jádra - rostlá, na V Slované budují hradiště - založená
- vytváření sítě biskupských rezidencí, dvorců, hradů, od tržních osad k městům - kolem 1200: 250 měst Z od Labe, jen 10 V od Labe, kolem
1400: 1500 na každé straně Labe
- na německém území pozůstatky významných měst, mnohá poničena za války
- Kolín, Řezno (stopy římských caster), Trier (zlomky objektů, síť překryta nepravidelnou středověkou), Cáchy (původně sídelní dvorec
falc - Káji Velkého), Münster (biskupská rezidence v těžišti obkroužená hlavní obch.ulicí), Lübeck (opevněn i kanál pro loďstvo),
Norimberk (za dvou tržních osad na protilehlých březích)
- zahringerská založení (dnešní SZ Švýcarska) - 12 měst jako opěrné body
- Freiburg, Curych, Bern - společné znaky - široké hlavní obch.ulice, žádná tržní náměstí, úzké dlouhé bloky - bo v údolích a na
ostrozích
západní
- navázání na římská sídelní centra, např. Londýn - dosud rozpoznatelné starší jádro, kuriozity - Nimes, Arles - městečka vměstnaná do římských
cirků, vnější stěny tvoří opevnění
- větší skupina nově založených měst - bastides - 13.stol., válečné pevnosti zakládané Anglány a Francouzi, vyměřené nevelké šachovnice, z
málokterých se stala města - např. Montpazier v Gaskoňsku, v Anglii nová města - Salisbury, Vinchelsea, Kingston-Upon-Hult (vše Eduard I)
- Eduard I svolal i jakousi první urbanistickou konferenci, 1296 v Harwich
- Aigues-Mortes - nově založené jako východisko kříž.výpravy 1240, už koncem 14.stol vývoj zastaven zanesením kanálu
- založeno Dolní Město pod starým městem Carcassone - Ludva IX chtěl to staré přeměnit na pevnost a potřeboval někde ubytovat obyvatele
- nebývalý rozvoj Avignonu - 1309 tam přesídlili papežové, město podstatně přestavěno, staré jádro rozšířeno, postaveno Nové Město
- nejvýznamější Zevropské město středověku - Paříž - navazuje na galské osídlení i římské castrum, nejstarší jádro na ostrově (chrám Notre
Dame), rozrůstání na oba břehy Seiny, přednost dostal pravý břeh
jihozápadní
- nejvýznamější jsou města cordobského kalifátu - Cordóba - největší mešita islámského světa z 8.stol., ve 13.stol. do ní vestavěna křesť.
katedrála
- Granada - palácový komplex Alhambra, stejně jako Cordóba původ v antice
- nově založený palácový komplex Medina Azahara v 10.stol.
- postupné vytlačení Arabů, vznik charakteristických středověkých měst, v jejich jádrech rozpoznatelná spletitá arabská uliční síť (Toledo)
- města na pobřeží získala pořádný význam až po obeplutí Afriky a Kolumbovi
jižní
- Ŕím ničen opakovanými údery barbarů, vzestup městských republik od 10.stol. - námořní Janov, Pisa, Neapol, Benátky a ve vnitrozemí
Florencie, Verona, Milán - pouze Benátky nově vzniklé, zbytek na římských i starších jádrech, vývoj vrcholí v renesanci
- nově založená města výjimečně, pouze malá pravidelná pevnostní městečka na území Florentské republiky, tzv. terre murate
- Balkán - boje mezi římskými legiemi a barbary, rozkotáno
východní
- těžištěm je ruský stát - od konce 9.stol. sjednocené slovanské kmeny středního toku Dněpru - vznik měst kolem starších hradišť, s paláci
knížat, kostely a zvonicemi, tzv.kremly, samostatně opevněny, obranný i reprezentační účel hradeb - nejvýznamější - Kyjev, Novgorod,
Smolensk, Pskov, Bělgorod, Rostov
- ruská města svébytná - zastavění jednotlivými budovami, nesledující uliční čáry, uchovala se románská zastavovací soustava až do
klasicistních přestaveb 18.stol., minula je gotická přeparcelace
severní
- Vikingové - zájem o moře, malý zájem o budování měst, pouze obranné valy
- jediné pozůstatky větších táborů - dnešní Dánsko, Trelleborg - kruhový půdorys, kříž hl.ulic dělil na 4 sektory, v každém sektoru 4 podlouhlé
domy do čtverce, uprostřed domy náčelníků, asi 1200 obyvatel
- nejstarší rostlá středověká jádra vyrůstají z původních osad v místech přístavů - Stockholm, Kodaň, rozvoj ale až později

15. VÝVOJ STŘEDOVĚKÉHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A KRAJINY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY DO NÁSTUPU RENESANCE:
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / KOMPONENTY ČESKÉHO STŘEDOVĚKÉHO MĚSTA A STŘEDOVĚKÉ KRAJINY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A
TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY VYBRANÝCH
STŘEDOVĚKÝCH ČESKÝCH MĚST A JEJICH VÝVOJE]
ČESKÁ MĚSTA
středověká města Čech, Moravy a Slezska patří mezi nejvýznamnější příklady evropských sídel této doby
způsobeno postavením Českého království v té době (nejvýznamnější, nejbohatší), rozmanitostí přírodních podmínek, rozmezím mezi
rostlými a pravidelně zakládanými městy (velká škála dispozic)
mimořádnost co se týká rozlohy a rozměrů náměstí a ulic
jedno významné omezení – nejsou zde římské základy měst → nebylo na co navázat
dle statutu – města královská, císařské rezidence, města věnná, horní, poddanská
dle založení – světskou vrchností, duchovní vrchností
ve vývoji vzniku a utváření měst rozhodující – 13. st. a vyvrcholení a zároveň doznívání ve 14. st.
POČÁTKY MĚST
keltská oppida – stopy využívání Slovany → poloha na obtížně přístupných návrších bez zemědělského zázemí → nevhodné pro
slovanské hradiště
nejstarší prvek počátku osídlení – cesty
nejstarší poznatky o centrech slovanského osídlení – doba Velkomoravské říše – rozsáhlá opevněná hradiště (předzvěst měst),
charakteristika – rostlý půdorys se zastavěním, které bylo tvořeno spíše seskupeními usedlostí a dvorců podél cest, v jejichž uzlech
stály církevní stavby
PŘEMYSL OTAKAR I.
první zprávy o městech
CHEB – původně osada, pak falc (= sídelní dvorec německých vladařů), od 1230 město
již existující městská sídla, kterým byly dány jisté výsady upevňující jejich obchodní význam – PRAHA, LITOMĚŘICE, HRADEC KRÁLOVÉ,
BRNO, OLOMOUC, ZNOJMO, OPAVA
nově založená města – HODONÍN, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, BRUNTÁL
prvá poddanská města – KLADRUBY, VELEHRAD (obě na církevní půdě)
tato nejstarší města mají většinou ROSTLÉ nepravidelné půdorysy, kostel umístěný v dominantní poloze, tržiště s nepravidelným
půdorysem (vycházející z křížení cest nebo jejich souběhu → často trojúhelník), méně pravidelný obrys města
VÁCLAV I.
nástup gotického slohu, budování kamenných hradů a klášterů, osídlování dosud neosídlených území, povolání německých kolonistů
vymezení a opevnění Starého Města pražského
založení Havelského města
počátky měst ŽATEC (na typickém ostrohu původního hradiště), PÍSEK (u důležitého brodu), MOST (pod hradem), ÚSTÍ NAD LABEM
(důležité obchodní centrum)
nový typ města – „horní“ – JIHLAVA, STŘÍBRO – téměř pravidelně založená, zdroj královského bohatství
PŘEMYSL OTAKAR II.
nevýznamnější zakladatel středověkých měst
založení, rozšíření, opevnění nebo podstatné zvelebení několika desítek měst
města zakládal a rozmisťoval s pochopením pro širší souvislosti
vytvořil řetězec měst – pevnostní účel a také jako celnice (západní i východní hranice království)
Trstenická stezka – spojnice Čech a Moravy → založení několika měst
západní hranice – DOMAŽLICE, SUŠICE, TACHOV, PÍSEK, KLATOVY, LOKET, KADAŇ, ČESKÉ BUDĚJOVICE
Rožmberky založený – ČESKÝ KRUMLOV, JINDŘICHŮV HRADEC, TELČ (Rožmberci ovládali jižní Čechy)
východní moravská hranice (hranice proti Uhrům) – UHERSKÉ HRADIŠTĚ, UHERSKÝ BROD, BŘECLAV
podél Trstenické stezky – KOUŘIM, KOLÍN, ČÁSLAV, CHRUDIM, VYSOKÉ MÝTO, LITOMYŠL, POLIČKA, JEVÍČKO
další z měst – BEROUN (věnné město), DVŮR KRÁLOVÉ, CHRUDIM, JAROMĚŘ, LITOMĚŘICE, LOUNY, NYMBURK, PELHŘIMOV, ŽATEC,
ŽITAVA
se jménem Přemysla Otakara II. se spojuje 33 měst, z nichž ale asi polovina byla založena kolonizací německými osadníky
jeho vláda ale také zasahovala daleko na sever, jih a zahrnovala i území dnešního Rakouska
vznik vídeňského Hradu a možná i nové opevnění Vídně
rakouská města – RADKERSBURG, BRUCK AN DER MUR, LEOBEN, STEIN, KREMS, HAINBURG
VÁCLAV II.
přes zvraty a nešťastnou bitvu na Moravském poli, vyvedl České království opět do popředí
jeho význam se projevil i v podpoře stavební činnosti
již závěrečné období zakládání středověkých měst – založeno mnohem méně měst ve srovnání s vládou Přemysla Otakara II.
UHERSKÝ BROD – jeho obrys tvoří pětiúhelník uvnitř dělený šachovnicovým půdorysem, hlavní náměstí je téměř čtvercové
nejvýznamnější město – KUTNÁ HORA – těžba stříbra podstatně přispívala k bohatství Českého království, ojedinělý případ
urbanistické dispozice – zcela nepravidelný půdorys (pravděpodobně „zkamenělý“ vozový tábor stříbrokopů), živelné osídlení, které
nepotřebovalo ani náměstí, pro výstavbu chrámu sv. Barbory museli najít místo na okraji města!
PLZEŇ – pravidelný šachovnicový půdorys, mohutná dominanta farního chrámu situovaná nezvykle uprostřed náměstí, co do polohy i
půdorysu – analogie Českých Budějovic
moravský NOVÝ JIČÍN – vyspělá půdorysná forma
NYMBURK – harmonizace pravidelné dispozice

-

NOVÝ BYDŽOV – naprosto pravidelný půdorys, jehož základem je kříž hlavních ulic
KROMĚŘÍŽ – poddanské město

KAREL IV.
skvělé vyvrcholení a doznění středověké stavby měst
VOŇANY – za vlády Jana Lucemburského
BĚLÁ POD BEZDĚZEM, MLADÁ BOLESLAV (Karel IV.)
udělení městských práv KARLOVÝM VARŮM
jeho pozornost se ale především soustředila na Prahu a Karlštejn
DOBA HUSITSKÁ
TÁBOR – co se týče půdorysu, analogie KUTNÉ HORY (opět „zkamenělý“ tábor)

16/VÝVOJ PRAHY VE STŘEDOVĚKU DO NÁSTUPU RENESANCE:
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
MĚSTA PRAHY
-

-

-

6. stol., slovanské kmeny na území dnešní Prahy
zprvu zemědělská sídliště, od 7. stol. opevněná hradiště na návrších
Levý Hradec, Budeč – centra kmene Čechů, původní sídla přemyslovských vladařů
9. stol., sídlo přeneseno na návrší nad Vltavou, → Pražský hrad
strategicky výhodná poloha (nad těžištěm pražské kotliny), výhodné podmínky pro rozvoj osídlení v okolí
10. stol., počátek slovanského hradiště, →Vyšehrad
rozlehlejší, lépe opevněný, s větším počtem kostelů (= základní středověké měřítko významu hradů a měst)
zprvu stejný význam jako Pražský hrad, v 11. stol. určitou dobu panovnickým sídlem
upevnění významu hradů → rozvoj osídlení
navazuje na dávné cesty k brodům (od Z, úval mezi Petřínem a Pražským hradem k brodu u Klárova)
početné osady na úpatí pražských hradů (podhradí, předhradí), u břehů Vltavy (tržní osady)
levý břeh
úval vymezený letenskou terasou, ostrohem Pražského hradu, návrším Petřína → Obora, Újezd
ve směru toku Vltavy (za Klárovem) letenská terasa zasahuje do řeky → bez osídlení
východní pata letenské terasy (štvanický brod) → Bubny
pravý břeh
5km dlouhá soustava osad od štvanického brodu k patě vyšehradské skály
v těžištích kamenné kostelíky sv. Petra (Petrská čtvrť), Klimenta, Haštala, Vojtěcha (Vojtěšská čtvrť)
11. stol., židovské osídlení
1200, Praha rozsáhlou sídelní aglomerací s významnými stavbami
kláštery
Břevnovský klášter (10. stol.), Strahovský klášter (12. stol.)
domy
kamenné románské domy v okolí tržišť (13. stol., zvýšení úrovně ulic → přízemí pod úrovní terénu)
mosty
Juditin most (12. stol.), nejstarší kamenný most v Českých zemích
tržiště
síť různě významných tržišť + Velké Tržiště (12. stol.), osídlováno nejbohatšími obchodníky

-Utváření dnešní podoby Prahy začalo v 6.století, příchodem Slovanských kmenů
-putovaly po dávných cestách např. Via Magna – Vypich, Břevnov, Pohořelec, pražský brod, Hradčany
-opevněná sídliště – nejvýhodnější Pražský hrad, naproti přes řeku Vyšehrad
-nejstarší osada na hradčanském ostrohu, Podhradí (Sněmovní ulice), tržní osady (na břehu Vltavy)
-od 11.stol. židovské osídlení
-písemné zprávy: Dalimilova kronika (966 posleství Ibrahima Ibn Jakuba), Kosmas-Kronika 1.pol.12.stol., kronika Václava Hájka z Libočannejvíce informací, ale zpochybněná

ROMÁNSKÁ PRAHA – na konci 12.stol. vrcholí výstavba
-tržiště = zprvu frekventované ulice v podhradí vedoucí k oběma hradům, důležitým brodům a mostům (Karlova ulice, dnešní Husova, Jilská
ulice)
-Velké Tržiště (Starom.nám.) 12.stol., Havelské tržiště 1.pol.13.stol. - Ungelt (celnice + opevněný kupecký dvůr)
-dům pánů z Kunštátu a Poděbrad
-Juditin most (král Vladislav 1160) – prestižní objekt
-klášter v Břevnově (sv. Vojtěch 993)
-Strahovský klášter (Vladislav II. 1140)
-komenda Maltézských rytířů
-počátek 13.stol. – pravý břeh je rozsáhle osídlen – těžištěm je Starom.nám. (Rejdiště-dnes Palachovo nám.)
-přelom 12. A 13. stol. Praha je rozlehlou středověkou aglomerací (další sídliště :Bubny, Holešovice, Ovenec, Prosek, Střešovice, Ruzyně, Nusle,
Hostivař, Modřany,…)

STŘEDOVĚKÁ METROPOLE – PRŽSKÁ MĚSTA
-soustředění hosp. aktivit na Staré Město (poloha u nejdůl. brodu a Juditina mostu), od 12.stol. zde nejvíce měst. domů
-počátkem 12.stol. opevněné pouze hrady, kláštery a dvorce => 13.stol. vpád tatrů => Václav I. opevňuje Pražské město a trhové vsi
-brány u ulic Dlouhé, Králodvorské, Celeté a Na Můstku, pak opevnění i směrem k vodě => brány u Kaprovy ulice a staroměstská mostecká věž
-zjištění neosídleného místa mezi Prašnou bráno a Perštýnem => založení nového města okolo sv. Havla - Havelského města- skutečně
1.založené nové pr. město (zachovaná gotická parcelace)
Staré Město
-významná poloha (královský brod, Juditin most), rezervy pro další rozvoj, hospodářské aktivity
-12. -13. stol., zvýšena úroveň pražských ulic x záplavám
-13. stol., hrozba vpádu Tatarů → Václav I., opevnění měst a jádra pražského osídlení
-vymezení Starého města, těžiště osídlení podél pravého břehu → hradby protínají staré osady (Újezd sv. Martina)
-řídké osídlení na V okraji → doplnění → Havelské město, 1. nově založené, gotická parcelace (úzké, dlouhé pozemky)
-rozkvět Starého města výstavba klášterů (Anežský klášter, románský + nově příchozí gotický sloh)
kostelů (sv. Mikuláše, sv. Panny Marie před Týnem – gotická přestavba)
synagog (Staronová synagoga, raná gotická stavba)
-12.-13.stol. stavění mlýnů a jezů pro ně => časté záplavy => navýšení ulic
-Anežský klášter (1234 Václav I.) – románský, pak dostavěn v gotice-kostel sv.Františka, Staronová synagoga, kostel sv.Mikuláše, sv.Klimenta,
sv.Michala

Malá Strana (Menší město pražské)
-rychlý růst v 13.stol. za Přemysla Otakat II.
-pravidelné založení Malostranské nám.
-kostel sv.Mikuláše, sv.Máří Magdalény, chrám sv.Tomáše
-růst Prahy, staroměstské území nedostačující → Přemysl Otakar II., založení Menšího města pražského (Malá Strana)
-starší osady na levém břehu + pravidelně založené Malostranské náměstí x Újezd, Obora vně malostranských hradeb
-opevněna spojnice Juditina mostu s jižním (zaniklým) vstupem do Pražského hradu

Hradčany
-1320 statut města – poddanské město
-nebohaté městečko – pouze kostel sv.Benedikta
=> završení důležité fáze utváření středověké Prahy před polovinou 14.stol (Jana Lucemburského střídá Karel IV.)
-14. stol., statut města x město poddanské, podřízeno královské komoře
-základ = prastaré cesty k Pražskému hradu – Říšská (směr Pohořelec) a spojnice Hradu s Levým Hradcem, Budčí, Šárkou
-završení fáze utváření středověké Prahy před nástupem Karla IV. na trůn
-Praha jedním z největších sídelních útvarů středověké Evropy (ale to Karlovi prostě nestačí)
PRAHA ZA KARLA IV.
=>sídelní město císařů Říše Římské
Nové Město - vrchol středověkého urb. v celoevropském měřítku
-zřízení arcibiskupství a založení univerzity
-vydání zakládací listiny Nového Města 1348 (plány Matyáš z Arrasu – 1344 chrám Sv.Víta)
-neobvykle široké ulice 27m Jindřišská, Hybernská (v Paříži 10m)

-půdorysná koncepce musela pojmout Petrskou čtvrť, Zderaz, Vyšehrad a navázat na existující brány Starého města
-3,5 km novoměstských hradeb a pouze 4 brány: Poříčská, Horská, Koňská, Svinská
-skládá se ze tří vzájemně propojených městských sektorů:
1.sektor- spojnice k Vyšehradu (Spálená, Vyšehradská) –> tržiště Forum Magnum (Karlovo n. – navazuje Ječná a Žitná)
2.sektor-osou je Koňský trh se sítí kolmých ulic navazující na něj
3.sektor-osou Hybernská ul. přes trojúhelníkové tržiště (Senovážné nám.)
-karmelitánský klášter s kostelem P.Marie Sněžné, benediktýnský klášter na Slovanech, augustiniánský klášter „na hoře Karlově“, dům U
Hybernů – klášter italských benediktýnů
-obnova Pražského hradu 1333, i Vyšehradu
-Hladová zeď – zahrnula do opevnění Petřín => Malá Strana má téměř stejnou rozlohu jako Staré město
-vinice
-Karlštejn (korunovační klenoty)
Václav IV.
-1392 položení základního kamene hl.lodi chrámu Sv. Víta (Parléřova dvorní huť)
-Betlémská kaple
-radniční orloj – Mikuláš z Kadaně
-vyvrcholení arch. gotických měšťanských domů
-konec 14.stol. počet obyvatel se blíží k 50 000
PRAHA HUSITSKÁ
-1420-21 Praha = velké bojiště
-zničená Malá Strana, jižní část Nového Města, Vyšehrad přeměněn na Město hory Vyšehradu
-1458 korunován na Staroměs. radnici Jiří z Poděbrad
Vladislavská gotika
-Vladislav II.
-Benedikt Ried - Velký trůnní sál (1487-1502) – síťová klenba, Jezdecké schody, Vladislavova ložnice
-věže Daliborka, Bílá, Mihulka
-Prašná brána
-Matěj Rejsek – dům U zlatého jednorožce
-proražení nové ulice Vladislavova (1478 na místě zrušeného Velkého židovského hřbitova)

17/VÝVOJ EVROPSKÉHO RENESANČNÍHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A KRAJINY (BEZ ČR):
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / TEORIE RENESANČNÍHO MĚSTSKÉHO STAVITELSTVÍ A RENESANČNÍCH KRAJINNÝCH ÚPRAV / SOCIÁLNĚKULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY
VYBRANÝCH RENESANČNÍCH MĚST A JEJICH VÝVOJE / PŘÍKLADY KRAJINNÝCH ÚPRAV+
-

Předpoklady

humanismus
reformace a protestantismus
pozdní scholastika
platonismus
rozvoj přírodních věd
utopismus

Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Alberti
Luther, Kalvín, Zwingli
Machiavelli, Galileo Galilei, Giordano Bruno
Johannes Kepler, Mikuláš Koperník, Francis Bacon
Thomas Moore, Francis Bacon

-od 13.stol. se Itálie stále více uplatňuje v mezinárodním obchodu => bohaté měšťanské rodiny => soustředění na pozemský život => nové
filosofii odpovídá antika => vyhledali staré spisy a sáhli po hotových vzorech => renesance = znovuzrození
-nový fenomén = přenášení evropského urbanismu na jiné kontinenty (Amerika)
TRAKTÁTY
-v renesanci se poprvé město chápe jako celek, kterému jsou podřízené jednotlivé stavby a prostory
-nedocenitelný teoretický odkaz následujícím věkům
Vitruvius – spis o architektuře
Leon Battista Alberti – O věcech stavebních-1.renes. traktát, inspirace Vitruviem
Filarete – architekt, poprvé se objevuje půdorys typického ren. města ve tvaru 8micípé hvězdy se 16 radiálními ulicemi, ideál obrození antiky

Francesco di Giorgio Martini – vojenský inženýr, města-jejich lokalizace, vnitřní dispozice a opevňování
Vincenza Scamozzi – diplomat, posl.ren. traktát
Leonardo da Vinci (1452-1519) – skica přestavby Florencie
-řešení městské dopravy ve více úrovních, přenesení nákladové dopravy do podzemí budov, trvalé proplachování kanalizačních
soustav vodními toky, města na terasách
Andrea Palladia – Čtyři knihy o architektuře (1570)
Niccola Machiavelli - vlastnosti antických, římských a řeckých měst
Tommaso Campanella – utopické představy
-ideální město
Filarete

-

Sforzinda

návrh ideálního města, tvar 8cípé hvězdy (opevnění), 16radiálních ulic, ulice okružní
v křížení cest náměstí s významnými objekty/sochami, v průsečíku zámek (věžová stavba),
monumenty směrem ke středu
Sídl. řemeslníků rastrová struktura
Scamozzi
Palma Nuova
tvar devítiúhelníku, v průsečíku symetrických ulic šestiúhelníkové náměstí, centrální prostor
otevřený – tržiště (kostely odsunuty mimo střed)
Alberti
pevnostní msto tyranů
Fra Giocondo
koncept ideálního města, geometrizace
Da Vinci
městská doprava ve více úrovních, proplachování kanalizačních soustav
stavba měst na terasách, návrh přestavby a rozvoje Milána (bez opevnění, přidána okružní síť
cest a satelitní zahradní města), plán Imoly
Martini
ideální koncepty města na řece, pravidla lokalizace, vnitřní dispozice, opevňování
More
Utopia
popis ideálního státu
Campanella Sluneční stát
ideální model společnosti, harmonie s přírodou, společné vlastnictví
velkolepé představy realizovány málokdy → spíše teoretický odkaz
neuskutečněné renesanční ideály, boje uvnitř státu, obrana proti francouzské invazi, oslabení významu → útlum

ITÁLIE
-ideál = hvězdicovitá města, ale postaveno jen málo
Florencie
-F.Bruneleschi a Ghiberti – 1.stavba – kopule florentského Dómu (1420)
-1. urbanistické řešení s ren.pravidelnou kompozicí = ulice Via Nuova v Janově (1470)
-Piazza Annunziata – arkády po obvodu
Benátky
-organický růst, vrchol 15.stol.
-nám.sv.Marka – jedinečná kompozice
Řím
-přijíždějí sem významní umělci, aby poznali ren.arch.
-papežové se ale věnují budování Vatikánu => přestavba až v baroku
Palma Nuova
-hvězdicový půdorys s radiálními ulicemi
Grammichele
-kníže C.C.Brauciforte – představa ideální křesťanské obce – půdorys rozvádí typickou ren.hvězdici do šestiúhelníkového ornamentu ulic
(ovlivněno Palmou Nuovou)
Livorna
-rozšíření, na konci 16.stol. nejmodernější město Evropy
-útlum stavebních prací (neuskutečněné ren.ideály, vnitřní boje, obrana proti franc.invazi) => it.kameníci odchází do zaalpských zemí, kde
neexistuje inspirace antikou a je silný gotický řád => renesance se prosazuje až kolem r.1500
FRANCIE
-Jacques Androuete du Cerceau – Kniha o architektuře – dispozice měst
-Jacques Perret de Chambery – O opevněních a architektonických úskocích a perspektivě – axonometrie opevněných měst, typizované
domovní sekce
Vitry-Le-François – 1545 pravidelná šachovnice o 12 ulicích
-RICHELIEU – arch.Le Mercier
-PAŘÍŽ – (1563) palácový a zahradní komplex Tuilleries (Kateřina Medicejská)
-Lucemburská zahrada – Marie Medicejská
Pevnosti
-LE HAVRE – rozšiřování – šachovnicový půdorys (1517)
-NANCY – přistavěná pravidelná část + hvězdicové opevnění
-NEUF BRISACH – vojenský inženýr Sebastian Le Preste Vauban

NĚMECKO
-Albrecht Dürer – Několik poučení o opevňování měst, zámků a míst (1527) – popisy složitých opevnění, idealizované středověké město
-Daniel Speckle – Architektura pevností (1584) – popis života v pevnosti
-Heinrich Schickhard – plán města Freudenstadt – čtvercový půdorys
-Josef Furttenbach – spis o stavbě měst – správné rozmístění objektů
-FUGGEREI – 1.plánovitě založený urbanistický soubor (1519)
-HANNAU – šachovnicové město
-MANNHEIM– pevnostní město
ANGLIE – až v pol.16.stol.
-Inigo Jones – parkové nám. Covent Garden (1631)
-LONDONDERRY (1610) – 1.důsledná aplikace renes.konceptu
-Thomas More – popis ideální země s ideálními městy
SKANDINÁVIE
-KODAŇ - renes.opevnění (1606)
-STOCKHOLM – částečně přestavěn po požáru
-ŠTĚTÍN – přestavba – tehdy vstup do Evropy
-CHRISTIANA = Oslo
-LANDSKRONA – E.Dahlberg – pravidená dispozice (1680)
-nově založená města: KRISTIANSTAD (1614), BORAS – šachovnice (1632), KARLSKRONA – námořní základna (1679)
NIZOZEMÍ
-Simon Stevin – teoretik – racionálnost a důsledná pravidelnost
-NAARDEN– hvězdicové opevnění (u hodně měst)
UHRY – od pol.16.stol.
-opevnění měst: Komárno, Levice, Krupina, Trnava, Košice,…
-Jacopo Priami – opevnění pro BRATISLAVU (1663) – hvězdicové bez ohledu na terén
-Otavio Baldigary – pevnostní město NOVÉ ZÁMKY – šachovnice (1573-81), KARLOVACE (1579 - Chorvatsko) => 1.ren.pevnostní města v Evropě
-LEOPOLDOV – (Slovensko)
ŠPANĚLSKO
-Francex Eiximemenic – františ.mnich patřící do středověku – tvar krásného města=čtvercové s křížením hlavních ulic na velkém náměstí
s katedrálou
-Juan de Arpe y Villafane – traktát o sochařství a archit.
-MADRID – Filip II. jej stanoví jediným sídelním městem šp.králů (do té doby Toledo)
-ARANJUEZ – Juan Bautista de Toledo (studoval v Itálii) – paprsky sbíhající se k zámku
-EL ESCORIAL (1568) – Juan de Herrera
-kolonie v Americe – Karel V. – Zákony Indií, např. San Augustin, San Fernando, Monterrey, San Francisco, San Diego, Los Angeles
-MEXIKO – Alonso Garcia Bravo – ponechal hl.náměstí rozměr původního indiánského centra
-HAVANA – (1514) shromažďování lodních konvojů, 2.nejstarší pevnost v Americe

přestavba městských prostorů na počátku novověku (Florencie, Benátky, Řím apod.), ideální města: obrys prav. Mnohoúhelník - hvězdice,
geom. Přesnost, koncentrické nebo šachovnicové uspořádání, centrální prostor

renesanční náměstí ve Florencii: Piazza della Anunziata - obestavováno postupně, autoři však respektují celkový záměr - arkády (nejprve
použity na Spedale degli innocenti

Benátky: město nenavázalo na starší osídlení, vzniklo v 5.st.n.l. útočiště hornoitalských měst před nepřátelskými vpády; organický tvar ovlivněn tvarem ostrovů, možností komunikační spojení mezi nimi, hospod.i mocenský vrchol v 15. Stol, ke konci 15.st. - renes.arch. - paláce,
kostely; nejvýznam. - Nám. sv. Marka (koncept dodržen až do r.1810 - nám tehdy uzavřeno kancelářskou budovou mezi prokuraciemi; Stará,
Nová prokuracieknihovna uzavírá prostor před Dóžecím palácem; sestává z 3 nebo 4 částí - piazza del Lione, Piazza Marco, Piazzetta, nábřeží),
nám sv.Jana a Pavla

přestavba Říma: středověk - římské památky sloužily jako zdroj stavebního materiálu, na Foru se pásl dobytek, 3 centra: Martovo pole (piazza
Navona), Trastevere, Borga (výnosná poutnická čtvrť u baziliky sv. Petra; nyní se město zvolna vracelo do původně opuštěných poloh; principy
přestavby - Domenico Fontana; využití významných starověkých památek, starokřesťanské arch. A hlavních prostorových os antického Říma
jako základních ohnisek a prvků nové struktury; nové upravené prostory Říma - Michelangelo Buonarroti (1564): Kapitolské nám.- socha
Marca Aurelia uprostřed prostoru (jako v antice), jednu stranu nechal otevřenou směrem k Vatikánu (dojmové zvětšení prostoru), paláce
Senátorů a Konservátorů, využití perspektivy; Piazza del Popolo - v místě vyústění hl.komunikační osy města (Via Flaminia, Lata, del Corso) u
Flaminijské brany, projektant Domenico Fontana, průhledy ze všech spojeny obeliskem postaveným před branou uprostřed lichoběžníkového
náměstí; proti bráně umístil 2 totožné rotundovité chrámky dělící proud vstupující do města do 3 ulic (střední míří na Kapitol); později
lichoběžník změněn na elipsu

přestavba Paříže: Notre Dame; Place Vendom – Mansard (původně náměstí Ludvíka XIV.; Place des Vosges; Versailský park a jeho řešení autorem celkové koncepce versailleské rezidence byl francouzský zahradní architekt André Le Norte; na bažinatém území byl vytvořený
prototyp barokní palácové a zahradní kompozice, zaujímající rozlohu větší než celá tehdejší Paříž; hlavní osa má ve vnitřní zahradě délku
7500m, pričemž pokračuje alejí dál do krajiny; velká vodní nádrž o ploše 75x110m započatá v roku 1663 a pro slavnosti v gondolách vyl určený
velký kanál o délce 1670m, dosahující šířku až 100m; příčný bazén má délku až 1000m; polycentrická kompozice hlavních parkových os byla
obohacená mnohými dalšími objekty - Malý a Velký Trianon a další romantické stavby, sloužící pro galantní hry; dvorní život se nemohl obejít
ani bez koníren, oranžérií a množství služebních budov; přímo na místě po celou dobu existovala kancelář, která měla za úlohu projektování a
řízení stavby; prestižní stavba Versailles se stala vzorem, který byl napodobovaný mnohými dalšími evropskými vládami; projevilo se to v práci
samotného Le Norta, pověřeného projektem Saint Cloud, kde uvažoval o hlavní ose parku v délce 13,5km; Versailles se snažil překonat Karel III.
Ve svojí rezidenci Caserta u Neapole, Habsburkové při budování Schönbrunnu atd. …

-

-

-

příroda a krajina
součástí lidského života
klášter a rajský dvůr = předzvěst zahrad a parků
krajina jako okolí vil mimo městské osídlení
součást klášterních souborů
součást paláců (geometrická krajina)
parkové úpravy a samostatné významné celky
zahrada jako umělecké dílo
potlačení přírodních koncepcí
pravidelnost, osovost, vázanost na stavbu (vilu)
geometrie, přehlednost, řád a harmonie (poměry a proporce)
zpravidla čtvercová pole parteru (pole vymezeny cestami), střed kompozice – fontána se sochou
ohrazení zdí → zdůraznění kontrastu uměle vytvořeného (regulovaného) prostoru a přírodního (divokého) okolí
terén terasován (schodiště, rampy, vodní plochy), součástí háj – lesík (odkaz k antickým zahradám)
budovány v sídelních útvarech, častěji v okolní krajině
zahrada Villy Lante, Villy Farnese, zahrady Florencie a okolí – Villa Medici di Castello, Villa Petraia, zahrady Říma – Villa Medici

renesanční zahrada → zahrada manýristická – zahrada Villy d’Este v Tivoli
změny
technické inovace řemeslné výroby – manufakturní, pohon vodní energií → větrné mlýny
rozvoj bankovnictví – půjčky/úvěry
rozvoj ekonomické činnosti → ekonomické i kulturní sebevzdělání
Skandinávie
Kodaň (renesanční opevnění), Stockholm (požár → přestavba), plán na přestavbu Göteburgu
Uhry
pol. 16. stol., Komárno, Košice, Levice
Nové Zámky, Kralovec – první renesanční pevnostní města v Evropě

18/VÝVOJ ČESKÉHO RENESANČNÍHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / ČESKÉ RENESANČNÍ STAVITELSTVÍ MĚST A RENESANČNÍ KRAJINNÉ ÚPRAVY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A
TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY VYBRANÝCH
RENESANČNÍCH ČESKÝCH MĚST A JEJICH VÝVOJE / PŘÍKLADY KRAJINNÝCH ÚPRAV]
- výrazné politické, obchodní a kulturní kontakty s Itálií => renesance u nás
- PRAHA– Letohrádek královny Anny, Míčovna, Jízdárna, oranžerie, letohrádek Hvězda => poprvé překročení okrsku města z dob Karla IV.
- šlechtické rody budují reprezentační paláce
- gotické domy se zdobí průčelími a doplňují o nádvoří s arkádami
- ČESKÝ KRUMLOV – hrad upraven v renes.duchu + velkolepá zahrada
- JINDŘICHŮV HRADEC, TŘEBOŇ => přestavěli bohatí Rožmberkové
- TELČ, OSTROV NAD OHŘÍ
- v samotných městech se přestavují hlavně městské brány – reprezentační význam
- podstatné ren.přestavby po požáru v 16.stol. :
-PARDUBICE – pravidelné náměstí + sousedící zámek (Jan z Perštejna)
-MORAVSKÁ TŘEBOVÁ
-NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ – nejpůvabnější hist. Město u nás (Vojtěch z Perštejna)
- horní města – nejsou obvykle opevňována na rozdíl od středověku
JÁCHYMOV,KRUPKA,
HORY SVATÉ KATŘINY – jednoduchá šachovnice,
VÝSLUNÍ – (1562) – do šachovnice začleněn kostel v ose náměstí
NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM – (1584) těžba cínu, šachovnice
-JIČÍN – 1631-33 Nicola Sebregondi => rozšíření jako rezidence pro Albrechta z Valdštejna => zámek, arcibiskupství, universita, velké
manufaktury atd. – jeden z nejzajímavějších projektů i v Evropě
Shrnutí
-v koncepci města poprvé chápou i jeho základní součásti – ulice, náměstí a skupiny budov – jako komponované a vzájemně propojené
prostorové soubory
- v ren. se rodí spolu s pozitivními koncepcemi i kritika města
- ren. se hlásí k filosofii i tvůrčím postupům antiky, která pro ni byla inspirací i měřítkem => ve skutečnosti vytvářela ve zcela odlišných
podmínkách něco úplně nového
-

-

-

nepříznivé předpoklady pro uplatnění pravidelných renesančních koncepcí a zakládání nových měst – hustá síť středověkých měst
politické, kulturní a obchodní kontakty s Itálií, bohatství obyvatel – gotická města významně poznamenána renesancí
Praha
výstavba na Pražském hradě (nové opevnění na severní straně Pražského hradu, Vladislavský sál)
překročení vymezeného okrsku, 16. stol., Královská zahrada, Letohrádek Královny Anny, Míčovna, Jízdárna, oranžerie, skleníky
reprezentativní paláce se zahradami (šlechta)
renesanční úprava průčelí gotických domů, doplněny nádvořím s arkádami
1. pol. 16. stol., požár Malé Strany a Hradčan, podnět k renesanční výstavbě
snadnější spojení úzkých gotických parcel pro výstavbu větších stavebních objektů
Rožmberský palác, Pernštejnský palác
Letohrádek Hvězda
mimo Prahu
přestavba hradů v renesančním stylu x nové renesanční zámky s pravidelně založenými zahradami (v těsné blízkosti měst)
přestavba a nová výstavba radnic, městského opevnění, městských bran (reprezentativní význam)
renesance poprvé na Moravě – vstupní brána zámku Tovačov a zámku v Moravské Třebové
dominia – velké správní celky (rožmberské, pernštejnské)
Pardubice
16. stol., požáry → obnova města v renesančním duchu (pravidelné náměstí, pravidelná skladba domů kolem náměstí)
rodové centrum Pernštejnů, hrad Pernštejn, opevněn vodním příkopem, sypanými valy s rondely
2. požár → plně renesanční přestavba města a zámku
Nové Město nad Metují (požár → renesanční přestavba města, jednotné renesanční štíty)
Jáchymov
bez pravidelného urbanistického konceptu (složitý terén, rychlý příliv obyvatel), zhrublá renesance, prvky saské renesance
Šlikové, těžba stříbra a ražba mincí
Opočno (česká renesance – domácí tradice spojena s italskými teoriemi)
Jičín (přestavba a rozšíření, Albrecht z Valdštejna → rezidence – zámek, arcibiskupství, univerzita)
výstavba zámků
Kačerov, přestavba hradu na zámek, 1. čistě renesanční zámek (bastionové opevnění, uzavřená dispozice, dvůr s arkádami)
Nelahozeves, přestavba zámku v Kostelci nad Červenými lesy
krajina
vznik řady rozsáhlých rybničních soustav (ekonomicky silné rody – Rožmberkové; bratři Vokové → jihočeské rybniční soustavy)
rozkvět českého ovocnářství, vznik obor (záliba v lovu)
renesanční zahrady – letohrádek Kratochvíle, zahrady zámku Bučovice

19/VÝVOJ EVROPSKÉHO BAROKNÍHO, KLASICISTNÍHO A ROMANTICKÉHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A KRAJINY (BEZ ČR):
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / BAROKNÍ A KLASICITSNÍ MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ A KRAJINNÉ ÚPRAVY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ
INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY VYBRANÝCH BAROKNÍCH A
KLASICISTNÍCH MĚST A KRAJINNÝCH ÚPRAV+
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY
předpoklady
racionalismus x empirismus
protireformace
osvícenství

Descartes, Spinoza, Leibniz x Bacon, Locke, Hume, Berkeley
jezuité

Klíčová data – Baroko (1600-1725)
 1620 – otci poutníci založili ve staré Massachusetts měato Plymouth
 1633 Bernini dokončuje baldacchino Svatopetrské baziliky v Římě
 1643 francouzský král Slunce Ludvík XIV. zahajuje ve svých 5 letech vládu, jež trvala 72 let
 1666 – V Londýně následuje po velkém moru roku 1665 Velký požár; město je znovu postaveno konzervativně
 1685 – zrušení nantského ediktu Ludvíkem XIV. se stává signálem k všestrannému útoku proti protestantům ve Francii
 1685 – narození Bacha a Händela
 1712 – Petrohrad, nové město založené Petrem Velikým, je vyhlášeno hl.m-Ruska
 1763 – Fr. se vzdává všech severoamerických a kanadských území východně od Mississipi ve prospěch UK
 1773 bostonské pití čaje: Američané povstanou proti britské nadvládě
 60.léta 18.století – evropské osvícenství apeluje na lidský rozum, aby se postavil proti tradičním názorům na církev, stát, monarchii,
vzdělání a společenské instituce
 1818 – John nash začíná s plány obnovy Londýna a vytváří Regent´s Park a Regent´s street
 rekatolizace, rozvoj manufaktur, počátek urbanizace, nárůst populace, zámořská území, význam metropolí, především Z Evropy
Klíčová data – Klasicismus (1750-1850)
 příchod nového vědního oboru, archeologie, a jejích archeologických vykopávek na místech jako Herculaneum (1738) a Pompeje (1748)
obnovila západní Evropa svůj zájem o klasické antické umění
 1769 – první parní lokomotiva – J. Watt a M. Boulton
 1770 – James Cook mapuje východní pobřeží Austrálie
 1771 – Klement XIV. otevírá obrovité muzeum ve Vatikánu s jeho rozsáhou sbírkou klasického umění
 1776 – Spojené státy prohlašují nezávislost na britské nadvládě
 1789 – začátek Velké francouzské revoluce a svržení monarchie – pád Bastily
 1793 – ve Francii „vláda teroru“ – rok, během něhož byly tisíce fr. poslány pod gilotinu
 1799 – Napoleon Bonaparte se stává diktátorem ve Francii a uvrhne Evropu do několika let války
 1805 – bitva u Trafalgaru
 1806 – poč. stavby Triumfálního oblouku v Paříži
 1815 – bitva u Waterloo – Napoleon je definitivně poražen britskými a pruskými jednotkami
 1837 – na anglický trůn usedá královna Viktorie
 1848 – Karel Marx a Bedřich Engels zveřejňují Komunistický manifest, který ohlašuje vzestup socialismu
Romantismus (1850-1914)
 reakce na industrialismus a neogotický sloh
 snaha o zastavení času, návrat do minulosti

BAROKNÍ A KLASICITSNÍ MĚSTSKÉ STAVITELSTVÍ A KRAJINNÉ ÚPRAVY
 barokní urbanismus chápal – stejně jako renesance – město jako celek – přidal ale rozvinuté polycentrické kompozice, které umožňovaly,
aby tímto celkem mohlo být i město velké a dokonce i krajina
 B. přináší aspekt času, vnímání postupné
 budovy byly určeny k aktivnímu prostorovému působení ve městě jako celku, na jednotlivých náměstích a ulicích, jako zakončení
pohledových os a i jako podstatné komponenty městské hmoty
 pracuje s gradací a dynamičností, s vršením stupňováním dojmů
 poznání vlivu prostoru na člověka – emocionální působení prostoru
 barokní urbanismus přetrvával dlouho do 19. a 20. stol.





přesun těžiště obchodu k západoevropskému pobřeží → růst významu západoevropských přístavů x oslabení italských měst
v popředí metropole (hlavní města absolutistických monarchií)
nárůst počtu obyvatel → počátky urbanizace (přestavby/zásadní proměny původních struktur, vliv na měřítko města)
rozvoj obchodu a manufaktur

Itálie
- úpadek významu městských států, důležitost Říma
- Tridentský koncil: základ protireformace
- umisťování církevních staveb v rámci města
- Lodoli: teoretik ‚jen co je užitečné, může být krásné‘
- Francesco Milizia: „O rozložení města“ pohodlné, krásné, zdravé město...
- odmítal pravidelné renesanční půdorysy, náhodnost, nepravidelnost, zónování

- G.B.Piranesi: rytiny, málo příležitostí k realizacím
Turin:
- A. Vittozi, F. Juvarra, G. Guarini
Neapol
Řím
papežská residence
Ponte Sisto: nutnost dalšího spojení Vatikánu, nedostačující Andělský most při návalu poutníků
papež Sixtus V. (16.st) propojení všech velkých kostelů monumentálními třídami
- arh. Domenico Fontana
- polycentrický půdorys, vnímání města v čase, pouť
- záměr přestavět Koloseum na přádelnu bavlny:)
- odovod, obelisk před chrámem sv. Petra
- zahrady, parky
C. Maderna: dokončeno průčelí sv.Petra
L.Bernini: kolonáda, Fontána 4tyř řek na Piazza Navona
Michelangelo: Kapitolské náměstí
1748: Nolliho plán: včetně vstupních půdorysů: kompoziční propojení exterieru a nterieru
Itálie
-

-

význam Říma ↑(duchovní město celého světa) x obchodní centra a význam Itálie jako takové ↓
Ludoli
architektura v urbanistických souvislostech, účel = základ → „jen užitečné může být krásné“
Milizia
vlastnosti krásného města (pravidelnost, jasné členění, krása budov, originalita, rozmanitost)
zpestření náhodami → pořádek v detailech, rozmanitost (tvary náměstí, sítí ulic) a rozruch v celku
město a les – vykácením průseků v lese → aleje → park → proražením ulic, míst pro náměstí → město
půdorysy ideálních renesančních měst nudné a jednotvárné
Řím (duchovní metropole světa)
Sixtus V.
propojení 3hlavních kostelů monumentálními třídami, trasy zdobeny obelisky, fontánami
→ polycentrický půdorys (pohyb poutníka = pozorovatel)
Fontana
propojení 7hlavních poutních míst soustavou městských tříd, → přímé ulice k poutním místům
Maderna
dokončeno průčelí sv. Petra
Bernini
velkolepá kolonáda Svatopetrského náměstí, perspektivní zkratka → kruh
Buonarotti dostavba Kapitolského náměstí (nepravidelné, snaha z nedostatku vytvořit přednost)
socha Marca Aurelia ve středu dlážděného oválu, monumentální schodiště na ose paláce → řád, důraz
→ přednost → působivý prostor (polovina 17. stol.)
paláce se zahradami, zahrady = vrchol barokní architektury a urbanismu, prototyp
1660, hospodářské zhroucení papežské pokladny
Nolli
plán Říma, zachycuje Řím na vrcholu barokní slávy
všechny ulice, náměstí i půdorysy přízemí veřejných budov → kompoziční souvislost vnitřních a vnějších prostor

Francie
- rozvoj center jednotlivých provincií: Rennes, Bordeaux, Tours, Strasbourg, Mety, Lyon, Toulouse
- široké hlavní ulice, královské náměstí
- výjimečné Nancy: palác, osa se 3 náměstími, zahrada, kostel...
- snaha o reprezentativní prostory
teoretici
J.L. de Cordemoy
M.A. Laugier:kritika přílišné pravidelnosti,
Pierre Patte: celková koncepce města: estetika, doprava, hygiena
Paříž
- bulváry, koncipovaná náměstí,
- patteho plán: asi 50 návrhu zakresleno do plánu
- snaha o celkové zlepšení
- Plán komise umělců: snaha o regulační plín z konce 18,st.,realizace později
Versailles
- Ludvík IV., reakce na rezidenci Vaux le vicomte
- Velková koncepce: Andre Le Notre

Francie
prudký vývoj, jedna z největších mocností
zkrášlování měst (l’embellisement des villes), snaha vytvořit representativní prostory vyjadřující moc a slávu Francie
Nancy
přestavba → osobní rezidence, jedna z nejdůslednějších realizací barokní kompozice
základem palác, na něj navazuje osa se 3náměstími, vítězným obloukem, pravidelně založenou zahradou, kostelem, radnicí
→ monumentální kompozice
Laugier
architektura a urbanismus doby (koncepční řešení celých měst)
ocenění výhod pravidelných půdorysů x kritika sterility dispozic → potřeba malebnosti, rozmanitosti
uspořádání bez jednotvárnosti, řád i určitý chaos, pravidelné části x záměr nepravidelnosti
Patte
význam klimatických, geografických, hygienických, technických aspektů
ulice z hlediska dopravy, hygieny, bezpečnosti → snaha zajistit zdravé a bezpečné prostředí
Paříž
průběh 17. -18. stol., přeměna ze středověkého města s několika renesančními objekty na půlmilionovou aglomeraci
první nábřeží Seiny, z fortifikací → bulváry, za opevněním → předměstí, → pravidelná náměstí
polovina 18. stol., soutěž na umístění jezdecké sochy Ludvíka XV.
kritiky stavu města (Voltaire) → návrhy řešení
Patteho plán Paříže = zákres zhruba 50 soutěžních návrhů do 1 plánu → zachycení prostorové kompoziční představy
J. A. Gabriel, Place de la Concorde, 2. pol. 18. stol., mezi Tuilleries a Champs Ellyssées, ohniskem života dodnes
1789-1799, Velká francouzská revoluce, → nová etapa vývoje → plán Komise umělců = regulační záměry
Versailles
rozsáhlý komplex staveb a zahrad, vrcholné dílo barokního urbanismu
Andre Le Notre
→ nové město – oficiální královská rezidence, → prototyp palácové a zahradní barokní kompozice
polycentrická kompozice zahrady, obohacena menšími objekty (Velký Trianon), hlavní osa ~ 7,5km
(pokračuje alejí do volné krajiny), vodní nádrž, kanál, bazén; konírny, oranžerie, služební budovy
vzor budoucích zahrad

← Versailles

Place de la Concorde ↑

Anglie
- migrace z venkova do měst, textilní manufaktury, růst měst
- Manchester, Birmingham, Scheffield
- sociální a hygienické problémy
- obdiv palladia: lazeňské město Bath
- Ediburgh:klasicistní urbanismus
- Londýn
- požár 1666, plány na přestavbu , ale realizace pouze chrámu sv.Pavla (Wren)
Anglie
-

18. stol., migrace z venkova do měst →několikanásobný nárůst měst (Manchester, Birmingham, Liverpool) → 1. průmyslová města
obdiv k přírodě
→ anglické parky = romantické přírodní scenérie
mořské lázně a lázeňská města (Bath, lázeňské město, charakteristické půdorysnými křivkami a kruhy)
Londýn
17. stol., nová centra vně historického jádra x 1666, velký požár Londýna, 80% staveb historického jádra zničeno
příprava obnovy města → zákony o přestavbě, vymezení minimálních šířek ulic, soud pro řešení vlastnických sporů
Hook
šachovnice se 4 schematicky rozloženými náměstími
Wren
uplatněny znaky barokních dispozic – osy symetrie, hvězdicová náměstí, trojzubce ulic
bez ohledu na původní uliční sít a konfiguraci terénu
nejvýznamnější budovou burza, chrám sv. Pavla až poté → příznak společenských proměn
návrhy neuskutečněny, na nátlak obyvatelstva zachována stará uliční čára
počátek 19. stol., John Nash, urbanistický soubor Regent‘s park a Regent’s street v duchu pozdního klasicismu

Krajinné úpravy
 důmyslně využívá prostorovou fci přírodních komponent – zvl. terénu, vodních ploch, zeleně a celé krajiny
 barokní park – jeho hl. osa bývá většinou prodlouženou střední osou zámku, protipól tvoří často další zámeček nebo zahradní pavilon
(glorinet), případně skleník (oranžerie). Hlavní cestu mezi nimi lemují většinou symetricky aleje, vodní umělecká díla, kanály a valy, se
schodišti, fontánami a sochami. Rovná část bezprostředně přiléhající k parku (parter) je utvářena sestřiženými živými ploty (boskety),
květinami a štěrkem, které působí jako jakýsi krajkový koberec (broderie).
 anglický park – romantismus - šířil se od poč. 18. stol. z Anglie a měl nepravidelný ráz podobný volné přírodě; zdánlivou náhodnost jeho
uspořádání oživovaly stavby a pomníky, které často vyjadřovaly sentimentální pocity: umělé zříceniny(minulost), selská stavení(prostota),
neogotické ermitráže(osamělost), čínské mosty a chrámy (sálka) atd... Často navazuje na již existující barokní park (folly)
-

příroda, krajina, zahrada
barokní zahrada
pravidelnost obohacena složitými dekorativními ornamenty (prolamované křivky – tvarované dřeviny, zelené stěny)
hierarchie území, důraz na velkolepost
kompoziční cíl směr „point de vue“ (výhled, průzor) = vyvrcholení zahrady, nečekaná hranice, odtud vazba na okolní krajinu
uměle tvarovaný terén, vodní plochy; drobná architektura, bohatá sochařská výzdoba
André Le Notre
autor nejvýznamnějších barokních zahrad – vzory tehdejšího zahradního umění v celé Evropě
zahrada zámku Vaux le Vicomte, Versailles (vrcholné dílo)
zahrada Villy Garzoni (Itálie), Blenheim (Anglie, vrcholné baroko, geometrie, osovost x asymetrie v zadu)

-

klasicistní zahrada (únava monumentálností, složitostí baroka → zjednodušení, návrat k racionalitě, hledání prvků volné přírody)
romantická zahrada (doplněna romantickými objekty – ruiny, exotická architektura → park využívající prvky okolní přírody)
krajinářská zahrada (odklon od formálních zahrad – nepřirozené)
William Kent
základem křivka potoka, podél křivky napodobeniny antických staveb, sochy, vodní prvky
park v Roushamu, Oxford
Lancelot Browwn
zahrada bez antické symboliky, snaha přiblížit se dané krajině (pol. 18. stol.)
William Chambers
exotické rostliny, exotické stavby, formální úpravy částí parku

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
*PŘÍKLADY VYBRANÝCH BAROKNÍCH A KLASICISTNÍCH MĚST A KRAJINNÝCH ÚPRAV+
IDEÁLNÍ MĚSTO – v Baroku oproti Renesanci výstavbu ideálních měst prosazovali a podporovali absolutističtí panovníci – v barokní době se
uskutečnily dalekosáhlé myšlenky vypracované za renesance:
město jako racionálně prokalkulované, funkční a jednotné ucelené umělecké dílo¨
podnikatelské využití panské držby půdy, která při čistém zemědělství nemohla být podstatněji zdaněna
město jako sídlo, posádka, prestižní objekt
ulehčení městům, jejichž zčásti skokový nárůst obyvatelstva nebylo možno vyvážit rozšířením hradeb
pravidelnost převážně symetricky polygonálního plánu, často rozvíjením Vitruviových myšlenek
založení pokud možno na rovině (obrana!) s napojením na řeku, přístav, důležité dopravní a o obchodní cesty
rozdělení všech skupin obyvatelstva a jejich funkčních objektů do optimálních míst ve městě
funkčnost vnitroměstských komunikací, šachovnicové nebo radiální ulice vyhovující provozu vozidel, chodníky
systémy obrany pomocí bašt v opevnění odpovídající rozvoji zbrojní techniky
Prvky, které baroko zvýraznilo nebo nově přineslo:
Palác, zámek, citadela jako zvláštní objekt, jako centrum nebo výchozí bod města (viz. Karlsruhe, Mannheim, Rastatt, Arolsen
zahrady u zámku nebo ve městě. Spřízněnost parkových a městských struktur („Kdo dokáže dobře naplánovat park, může také plánovat
město“ 1753 M.A. Laugier)
náměstí mezi reprezentativními průčelími
nové typy staveb pro správu , soudy, úředníky, nájemné domy, budovy pro profesionální armádu, která nastoupila na místo měšťanské
domobrany: kasárna, stáje, zbrojnice, cvičiště
stejné formy pro budovy stejného účelu, zvl. u obytných domů; např. v Richelieu, Place des Vosges, Bath a Londýn
oddělení obchodního domu/dílny a soukromého domu

20/ZAKLÁDÁNÍ NOVÝCH MĚST V PRŮBĚHU XVIII. A POČÁTKU XIX. STOLETÍ:
PŘÍKLADY NOVĚ ZAKLÁDANÝCH MĚST A JEJICH IDEOVÁ VÝCHODISKA *PETROHRAD, WASHINGTON A DALŠÍ+
HLEDÁNÍ IDEÁLNÍHO MĚSTA – MĚSTA UTOPISTŮ A SOCIÁLNÍCH REFORMÁTORŮ
PŘÍKLADY NOVĚ ZAKLÁDANÝCH MĚST A JEJICH IDEOVÁ VÝCHODISKA *PETROHRAD, WASHINGTON A DALŠÍ+
Spojené státy
konec 18. stol, počátky urbanizace
území patřící Anglii (největší růst osídlení), šachovnicový půdorys → snadné vytyčení, parcelace, obchodování s pozemky
projekty ideálních obcí, pravidelný půdorys (osady Nazaret, Betlém)
potřeba racionálního hospodaření s pozemky → rozdělení území na základě čtvercového rastru = předzvěst urbanist. racionalismu
Washington
1791, zasedání s cílem určit sídlo federální vlády
Jefferson
šachovnice, 2bloky pro dům prezidenta, 3bloky pro budovu Kongresu
l’Enfant
podkladem plány více než 10evropských měst
2na sebe kolmé kompoziční osy ve směru hlavních výhledů, spojeny reprezentativní třídou
zbytek rozdělen → polycentrická soustava tříd, doplněny šachovnicí ulic
snaha vytvořit přímá a pohodlná spojení jednotlivých částí města
projekt Washingtonu = výraz prestiže Spojených států, → rytina půdorysu (ve kterém zatím nic nestálo)
19. stol., plány, v romantickém duchu mění původní koncepci x 1900, návrat k původnímu řešení
Filadelfie, Annapolis (uplatněny soutěžní návrhy na přestavbu Londýna)
Washington
 1791 hledání nového hlavního města
 nakonec vybrán Kolumbijský distrikt, 10x10 mil, údolí řeky Potomac
 první skica Thomas Jefferson
 šachovnice s bloky pro Kongres a dům prezidenta
 Pierre Charles l’Enfant: studium klasicistní dispozice Evropských měst, vyrůstal v Paříži a ve Versailles
 dvě kolmé kompoziční osy vrcholící Kapitolem a palácem
 projev jediné apriorní představy na rozdíl od Petrohradu

Rusko
-

-

17. a 18. stol., urbanistická činnost, klasicistní urbanismus
nová města (obchodní centra, pohraniční pevnosti), přestavba historických měst, vznik předměstí, vesnic
města s původními dispozicemi – základem opevněný kreml (původní hradiště), kolem nepravidelně rostoucí dvorcová zástavba
komise pro výstavbu Petrohradu a Moskvy
Kniha plánů a výkresů (soubor urbanistických dispozic), centrální, polycentrální i radiálně okružní dispozice
O plánech měst (stanoven povinný obsah výkresové dokumentace, stavba podle plánů schválených daným postupem)
Tver
1. město s typickou klasicistní dispozicí, město na spojnici Moskvy s Petrohradem, zničeno požárem → přestavba
klasicistní půdorys s trojzubcem hlavních ulic
Moskva
úpravy a přestavby městských prostor, výrazné zásahy až po velkém požáru Moskvy (19. stol.)

-

Petrohrad
hlavní město impéria, nové sídelní město
Petr I.
Zaječí ostrov, 18. stol., dřevěná pevnost Sankt-Piter-Burg s dominantou = kostelní zvonice
Moskevská strana (jižní břeh Něvy), 18. stol., → loděnice admirality
osa města – stará cesta z Moskvy (upravena, míří k Admiralitě) → Něvský prospekt, hlavní městská třída
Velký Vasilevský ostrov s palácem knížete → 4základní komponenty města → základ centrální dispozice
plány na výstavbu
Leblond
centrum na Vasilevském ostrově, město uzavřeno opevněním → NE
Trezini
jednoduchý půdorys, rovnoběžné prospekty a linie (tvořeny soustavou kanálů místo ulic) → NE NE
1737, město zničeno požárem, → Komise pro výstavbu Petrohradu, architekt Petr Jeropkin
uplatněny základní kompoziční prvky, měřítko Něvy zvýrazněno nízkým obestavěním nábřeží, → vodní kanály
předměstská zámecká sídla se zahradami → pozoruhodná krajinářská řešení – Petrodvorec, Puškino a Pavlovsk

Petrohrad
 dispozice se utvářela postupným vrstvením
 Petr I. hledání vhodného místa pro hl. město, Moskva příliš nedostupná
 původně pevnost v něvské deltě
 hlavní osa: Něvský prospekt, cesta z Moskvy
 Jean Baptista Leblond: plán města, příliš zdobné, zamítnuto
 Domenico Trezino: kanály jako v Amsterdamu, taky zamítnuto
 Petr Jeropkin: finální kompozice po požáru 1737
 dominanty: pevnost na Zaječím ostrově – štíhlá kostelní zvonice, loděnice admirality na jižním břehu na tzv. Moskevské straně – cesta do
Moskvy, Velký Vasilevský ostrov – palác se zahradou
 řeka Něva – měřítko zvýrazněno nízkým obestavěným nábřežím, vodní kanály, soustava předměstských zámeckých sídel se zahradami

HLEDÁNÍ IDEÁLNÍHO MĚSTA – MĚSTA UTOPISTŮ A SOCIÁLNÍCH REFORMÁTORŮ
revolucionáři a utopist
Imaginární cesty, nejrozsáhlejší sbírka fantastických a utopických spisů 17. a 18. stol. (převážně francouzští a angličtí autoři)
Louis Sebastian Mercier
Paříž v roce 2440 první popis moderního města vůbec
široké ulice, pravidelné křižovatky, řízená doprava, divadla, nemocnice
nevhodná, hygienicky závadná zařízení na periferii
Obraz Paříže
snaha zachytit mravy, život obyvatel x návrhy na zlepšení hygienického stavu města
odmítnutí historické architektury (znechucení sloupy, ještě sloupy, všude sloupy)
x extenzivnímu růstu předměstí, Paříž příliš velká
Nicolas de la Bfretonne
nechuť k velkoměstům, obdiv k venkovskému způsobu života
román v dopisech o objevení Austrálie x končí popisem pravidel života v družstevní vesnici
družstevní vesnice x Paříž → město je nebezpečné pro mravy → pobyt členů družstva ve městě zakázán
Louis Abel de Reigny
ideální říše na Měsíci, stovky mostů, tisíců paláců, nemocnic, náměstí se zelení a sochami
ministerstvo zdravotnictví – dozírá na hygienu, čistotu ovzduší, kontrolu potravin
ministerstvo kultury – zajišťuje památkovou péči
hlavní město obklopeno nezastavitelným pásem (louky, lesy, keře, ovocné stromy) → překáží růstu
nezastavitelný pás podmínkou čistoty ovzduší a rekreace obyvatel
revoluční umělci
Boullé, Ledoux, Lesque
plán Paříže – tzv. Plán revolučních umělců (základ pro přestavby Paříže v 50. letech 19. stol.)
nepravidelné komunikace, nevyhovující obchod a doprava, nedostatek náměstí a tržišť, úzkost a křivost ulic
nové cíle
ozdravení města, zkrášlení, rozdělení a úprava pozemků

-

opatření pro zlepšení zdravotních poměrů – vyčištění Seiny, úprava nábřeží, hřbitov mimo, osvětlení ulic
snaha vytvořit diametr západ-východ, přestavit okolí Notre Dame, nově upravit Place de la Concorde
19. stol., vrchol utopických a reformních koncepcí (revoluční společenské proměny)
růst průmyslových měst → kritické životní podmínky → nové sídelní formy = základní předpoklad celospolečenské nápravy
Charles F. M. Fourier koncepce falanstér – sídelní forma ve vrcholné fázi spol. vývoje (= Harmonie) – zámecké komplexy
nelehký přechod do Harmonie → přechodné období garantismu – města rozdělena na pásma
Vladimír F. Odojevskij pozemská města na Měsíci (umělé ovzduší) – plně klimatizovány, vzdušná doprava
aglomerace Moskvy a Petrohradu, spojeny lineárním městem s rychlodráhou
předpoklad využití ekologických zdrojů energie – Slunce; → nových druhů umění – barevná fotografie
Robert Owen
důležitá péče o dělníky, jejich ženy a děti → dělnické sídliště (bytové podmínky, kulturní zařízení, školy)
Nová Harmonie, ideální kolonie v USA (nepříliš úspěšná)
Etienne Cabet
ideál není v malých koloniích x velkoměsto – Ikara, idealizovaná kombinace – Paříž, Londýn (the best of)
představy o regionálním plánování (základ harmonického rozvoje státu)
Theodore Dezany
Zákoník společenství
kritika představ o velkoměstě, optimální soustava = pravidelná síť obci
obec do 10 000obyvatel → výhody vesnice i města

- 18.st: Cesty imaginární, romantické, nejlepší, zábavné, alegorické, komické, kritické...sbírka fantastických a utopistických spisů
Sociálně reformní městské projekty
- 18.-19.stol.
- nepocházely od panovníků ani architektů, nýbrž téměř vždy od laiků a měšťanů, obchodníků, továrníků
- zákonodárné orgány – reakce na potřeby dělnictva v přelidněných městech
- předpoklady pro nové myšlenky:
 bída
 probuzení sociálního svědomí u literátů (Bettina von Armnim – „Tato kniha náleží králi“; Gogol, Marx, Tolstoj; Don Bosco, Lev XIII,
Kolping; Fr. Krupp, van Marken)
 trend návratu k přírode za osvícenství a romantismu
 emancipační ideje Fr. revoluce
 nový význam krajiny, od barokního parku ke krajinné zahradě; obdobně: od dřívějšího ideálního města obehnaného hradbami k „ville
sociale“, sociálnímu městu pro dělníky v blízkosti jejich továrny a v otevřeném venkovském zahradním městě
- 4 koncepční typy:
 ville sociale = důstojné spojení pracoviště a obydlí v rámci nového sídliště s infrastrukturou pokrývající veškeré potřeby
 zahradní město – svébytné sídliště ve smyslu „ville sociale“ ale s venkovským charakterem
 zahradní předměstí – prozelenělá zástavba jako zahradní město, avšak pracovně a správně závislá na blízkém městě nebo průmyslu
 dělnické kolonie
- Gabriel Foigny: Austrálie: 15 000 stejných měst po 6 400 lidech, pyramidální stavba
- Denis Vairasse - Osmazie: budovy z kamene a cihel
- Francois Fenelon
- L.S. Mercier: paříž, Obraz Paříže
- N. de la Bretonne:
- L.A.b. de Reigny: přesídlení na měsíc-ministerstvo zdravotnictví
Francouzská revoluce
- Návrhy na zlepšení kvality života v Paříži
- Hovořící architektura: Ledoux, Boullée, Lequeu-zřejmost účelu budov
- Dočasná komise umělců: plán přestavby a rozvoje Paříže (1793)
- Plán revolučních umělců..pozdeji Haussmann, 50.l.19st.
- Zlepšení celkových podmínek. Čistota, odstranění hřbitovů z města
Klasické utopie
- C.F.M. Fourier – 1. pol. 19. stol. – doporučoval zakládat jakási družstva - falangy (základní jednotka utopické společnosti, obec skládající se asi
z 1600 lidí), v nichž se společně pracovalo a výsledky práce se dělily v kolektivu.
- R. Owen – Skotsko, Glasgow, továrna Lanark - Ve své továrně vytvářel vhodné prostředí pro dělníky. Stavěl jim školy, knihovny a domy,
upravil délku pracovní doby a změnil pohled na práci dětí.
- E. Cabet – utpistický ostrov Ikárie, velkoměsto Ikara; regionální plánování oblastí – zákl. harmonického rozvoje státu; návrhy na sociální
bydlení

21/VÝVOJ BAROKNÍHO, KLASICISTNÍHO A ROMANTICKÉHO MĚSTSKÉHO OSÍDLENÍ A KRAJINY NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY:
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY / ČESKÉ BAROKNÍ A KLASICISTNÍ STAVITELSTVÍ MĚST A KRAJINNÉ ÚPRAVY / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A
TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY VYBRANÝCH
BAROKNÍCH, KLASICISTNÍCH A ROMANTICKÝCH ČESKÝCH MĚST A KRAJINNÝCH ÚPRAV+
PODMÍNKY A PŘEDPOKLADY




po třicetileté válce (1618-1648)
potlačené stavovské povstání a protireformace
--> mnohé domy zničeny, opuštěné, počet obyvatel se snížil
od 2.pol. 17.stol. se ale hospodářsky a kulturně zotavovala

ČESKÉ BAROKNÍ A KLASICISTNÍ STAVITELSTVÍ MĚST A KRAJINNÉ ÚPRAVY




„barokizace“ historických měst
 města si zachovala svůj středověký základ v celkové dispozici a v mnoha interiérech
 v průběhu 17. a 18. stol. byly především barokně a později i klasicistně přestavovány starší světské a církevní objekty
 situování staveb do již existujících ještě středověkých prostorových konfigurací (zastavění asymetrické a nepravidelné – na rozdíl
typických barokních měst)
 změny průčelí budov – na barokní
 vkládání dominant morových a mariánských sloupů i kašen
 vzniká tak ojedinělé napětí, pravidelnost v nepravidelnosti, dynamičnost architektury--> “české baroko“
krajina:
 zdobení krajiny soustavami alejí, remízků a vodních ploch
 poutní místa, poutní cesty, kalvárie, křížové cesty, boží muka, sochy světců při alejích a na mostech
 „barokizace“ krajiny – přestavba venkovských dvorců, sýpek, selská stavení, kapličky na návsích
 „barokizace celého regionu – úpravy velkého Lichtenštejnského panství mezi Lednicí a Valticemi – příklad toho, co se ve Francii
nazývalo „le paysage orné“ („zdobná krajina“)

SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
*PŘÍKLADY VYBRANÝCH BAROKNÍCH, KLASICISTNÍCH A ROMANTICKÝCH ČESKÝCH MĚST A KRAJINNÝCH ÚPRAV+
-

-

-

pevné mocenské rozdělení Evropy (státy katolické, protestantské)
vznik absolutistických monarchií (Francie, Rakousko, Prusko, Rusko)
třicetiletá válka (1618-1648), největší katastrofa českých zemí v historii – zhroucení představ o moudrosti lidstva a víry v ideje humanismu
klimatické změny – výrazné ochlazení → neúroda obilí → hladomor (1771) → úbytek obyvatelstva
návrat k hledání nadpozemského smyslu života, návrat k ideám křesťanství
rozvoj sídel
17. stol. kolonizace Šumavy, Jizerských hor → manufaktur
valašská kolonizace, osídlení vyšších poloh v oblasti Beskyd, obyvatelé z údolí na hřebeny → pastevectví, chov ovcí
2. pol. 18. stol.
pozemková reforma, rozdělení vrchnostenských pozemků poddaným → nové vesnice
zámecké komplexy s přilehlými parky na okrajích sídel/ve volné krajině
stavební činnost ve městech → městské paláce šlechty, církevní stavby, měšťanské domy x pouze vnitřní přestavby měst
barokizace měst – dominanty (morové, mariánské sloupy, kašny), města působí barokně x spousta si zachovává středověký ráz
Kroměříž, renesančně-barokní podoba historického jádra; Terezín, Josefov – pevnostní města
Velehrad, barokní klášterní soubor
Jičín, Albrecht z Valdštejna, snaha vytvořit honosné, soběstačné centrum s výstavním zámkem, kulturními, vzdělanostními institucemi
oprava a rozšíření zámku + zahrady, → kolej, gymnázium a seminář pro jezuity, přestavba jádra města
krajina
osová souměrnost, protiklady (člověk x příroda, řád x chaos) → spontánní složka krajiny pod trvalou kontrolou → příroda upravená
solitérní stromy vzácností, větší množství stromů ve svahových loukách (větrolamy)
hospodářská zařízení v krajině – myslivny, mlýny, ovčíny
obohacení krajiny – drobná sakrální architektura (kříže, boží muka, sochy světců) → barokizace krajiny
aleje – významný krajinný prvek barokní krajiny, tvoří linie, rozhraní, pohledové uzavření cesty před volnou krajinou, zdůraznění
panské sídlo = komplex zámeckých budov s parkem, protažení do krajiny (aleje, průhledy) → park do okolí
hranice mezi volnou krajinou a lesem pozvolná (okraje lesů – charakter hájů)
vodní mlýny → vodní jezy → zpomalení toků (zanášení) → zhoršení povodňového režimu
rybníky, význam postupně klesá
Lednicko-valtický areál, krajinářský park v Průhonicích
Český Krumlov, zámecké barokní zahrady, zámecké jezírko, barokní letohrádek Bellarie
poutní klášter Mariánská Týnice, potní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře, poutní místo Svatý Kopeček

22/VÝVOJ PRAHY OD POČÁTKU RENESANCE DO OBDOBÍ BAROKA, KLASICISMU A ROMANTISMU:
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
MĚSTA PRAHY
*PŘÍKLADY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH ZMĚN+
po husitských válkách přichází renesanční rozvoj města:
- výstavba paláců z původních několika středověkých domů (Mellantrichova, Malé náměstí)
- výrazné je zvětšování měřítka
- Severní zahrady Pražského hradu-Letohrádek, Míčovna

-V českých zemich renesance navazuje na obdobi velmi uspesneho středověku, kdy byl Cesky stat velmi silnym hracem Evropskych dejin. Nove
urbanisticke celky vznikaly v mire, ve které je nenalezneme v zadnem jinem Evropskem state. Nasledne obdobi husitskych valek, ipresto ze se
vetsinou asociuje s obcanskymi valkami a politickou nestabilitou, je vrcholnym obdobim pro ceska města, která dosahuji vrcholu svého vlivu.
-nastup renesance ztezuje husta sit stredovekych mest, které se neshoduji s pravidelnou renesancni koncepci
- renesance dost ovlivnila vzhled prevazne gotickych českých mest
-predpokladem byli dobře politické a ekonomiske vztahy s italii-do cech prichazi umelci a remeslnici.
Renesancni Praha
-renesance se nejdriv projevuje v praze(uz na stavbe vlasislvskeho salu od B. Rieda 1493-1502 za Vladisvala Jagelonskeho)
-je zalozena Kralovska zahrada v 16 st. Na severním predpoli PH.
V kralovske zahrade:-Letohradek Kralovny Anny(1538-1563 na zaklade projektu Paola della Stella)
- Míčovna
- Jizdárná
- Oranžerie
- Skleniky
- Malá zoologická
-mezi rozsireni hradniho uzemi se da zaradit i vystavba letohradku hvezda vejirem aleji, který protina kralovskou oboru(1555)
-nasleduji zmeny ze strany slechty-vznik palacu a residencnich sidel v praze a dokonce primo na uzemi prazskeho hradu(Lobkovicuv nyní
shwarcembersky palac
-premena mesta do renezancni podoby-nadvori, arkady, portaly(U dou zlatych medvedu, u zlateho stromu)
-premene města prospel pozar hradcan a male strany 1541-na gotickych parcelach vznikaji vetsi stavebni objekty otocene do ulic dekorativnimi
prucelimi které skryvaji puvodni goticke stity.
.obdobi Vlády Rudolfa II-dokoncen Spanelsky sal a Novy sal 1596
- Matyasova brana od Fillipiho

baroko je vrchol urbanistické formy města:
- politicky se jedná o dobu pobělohorskou, rekatolizace, Habsburků,…
- architekti z cizích zemí-především Itálie
- velká přestavba Prahy
- barokní podoba města
- zvětšování staveb, přefasádování
- velké asanace ale bez nových výrazných prostor
- Klementinum-soubor stavem se čtyřmi nádvořími, několika kostely, naprosto mimo měřítko Starého města
- Palácový komplex Valdštejna-výrazně deformován podmínkami, jízdárna, obrovská zahrada, umělá jeskyně, bohatší
než královský palác
- stavby baroka jsou s okolí velice často v kontrastu
- Malostranské náměstí-Kostel sv. Mikuláše, zvonice a jezuitské centrum na Malé Straně, výrazný zásah do gotické
struktury
- zvýraznění politicko-tvorných a mocenských staveb
- Hradčany-Loreta a Černínský palác
- celá řada přestaveb uvnitř města-zasypaný příkop apod., domy se zahradami, zásadní změna gotického řádkování
- zvyšování měšťanských domů, přefasádování, sjednocování do barokního slohu
- využití svahů Petřína-svahy pod Pražským Hradem
- nahrazování původních hradeb novými sypanými a zděnými hradbami (barokní hradby)-existují stopy a zbytky na
Strahově, v Dejvicích a Na Špejchaře, zánik hradeb v 19. století
- změna siluety města-nahrazování původních gotických štíhlých věží kostelů věžemi s báněmi a kopulemi
- inženýrské stavba jako Karlův měst se stává uměleckým dílem a ideovou záležitostí (umístění soch)
- tereziánská přestavba Pražského Hradu - celkové přebudování na kancelářský provoz, poznamenala výrazně hradní
siluetu, dvě základní hmoty stmelením starších staveb, přestavba není kompletní
- soubor Strahovského kláštera-výrazné nové barokní věže
- dominanta Malé Strany v podobě sv. Mikuláše ovšem nekonkuruje Pražskému Hradu
- výrazný rozdíl hladin zástavby a hladiny věží-vzalo za své v 19. století
- výrazně budování města závisí na terénu
- vývoj města jako jednotlivých měst (53 městských čtvrtí ve 22 částech)

přelom 18. a 19. století, empír:
- změna hospodářské a politické
- zrušení nevolnictví
- rozvoj železnice
- města se stávají centrem výroby
- výstavba mimo hradby
- Karlín-nejprve spontánní výstavba, vzniká první rozvojový plán (půdorys a regulační požadavky), rozvoj směerm k řece
jako přístavní a skladové čtvrti, bloková zástavba
- 11 - nábřeží se stalo komunikační páteří a novým centrem výstavby-Rudolfinum, Národní divadlo, Filozofická fakulta,
Právnická fakulta
- první činžovní dům v Praze - Platýz
- železnice jako fenomén
- velké nároky na plochu nádraží-Masarykovo nádraží, Hlavní nádraží, Smíchovské nádraží
- Masarykovo nádraží-pohled na středověkou fasádu bloku
- Smíchovské nádraží-otvírá se jen do ulice
- Hlavní nádraží-menší prostor
- Nádraží Dejvice-nejmenší, původně koněspřežná, nejsilnější urbanistický prostor u nádraží, málo navštěvované
- bloková zástavba
- na území dnešní Prahy vznikají nová města-kompozičně i právně
- Karlín: 1 velké náměstí (radnice, kulturní dům)
- Smíchov: 2 jádrová náměstí (kostel, tržnice, radnice,…), chaotický vývoj, propsání starších cest, neuspořádané centrum
- Vinohrady: pro střední třídu, sady, propsání starších cest, pravidelné bloky, geometricky dané centrum Náměstí Míru
(kostel, Národní dům, divadlo, radnice, škola), hlavní tepna Vinohradská-záměr hl. náměstí mimo, Náměstí Jiřího
Poděbrad, pravidelný systém provázaný dalšími systémy, rovný a mírně svažitý terén
- Žižkov: nevýhodné svah na sever, pro dělnickou třídu, bloky dány dopravními podmínkami
- Nusle: centrální náměstí
- Vršovice: centrum s původním zámečkem a kostelem, rozvoj kolem starého centra, složitější terén, starší cesty
- Josefov: asanace, "moderní"čtvrť po vzoru Paříže a Vídně, pozemkové spekulace, částečně realizovaný záměr-fragment
- Letná: dva prostory propojené ulicí, která je právě centrem
- Holešovice: chybí silný kompoziční motiv, není kostel ani náměstí, centem je křížení Dělnické a Komunardů, jedna ulice
s podélným parkem, při založení podřadná čtvrť, kompoziční záměry jsou jasné a možné propojení do budoucna
Veletržní_Dělnická_Libeňský most
-nástup baroka
Barokni Praha
-české země byli vytizene po obdobi tricetiletyh valke, zasazene protireformaci a potlacenim stavovskeho povstani
-dochazi k ubytku obyvatel, mnohe domy byli zniceny avsak země se zacina vyrazn zotavovat od 2pol17stol
-vetsinou se vyuziva uz stavajicich stredovekych zakladu s historickymi jadry, k prosazeni urbanistickych baroknich koncepci dochazi zcela
vyjimecne(pripady slechtickych usedlosti, zahrady, zdobeni krajiny)
-dochazi k tzv barokizaci české krajiny. Barokni budovy spolupusobi se stredovekou nepravidelnosti a asymetrii
-V praze dochazi k vkladani velkych baroknich objektu do stredovekych pudorysu a jejich harmonickemu spolupusobeni
-barokizace Karlova mostu(sochy)
-umisteni sousosi do prostoru kralovskych zahrad ulic a namesti
-vytvoreni novych baroknich dominant na klicovych mistech(sv. Mikulas na maly strane-svoji situaci se stava tezistem levobrezniho uvalu,
dominantou male strany a soucasti obrazu Prazskeho hradu)
-vystavba velkych komplexu klementina a jezuitskych koleji+budovy jezuitskych rezidenci do tezist kompozice na predmosti Karlova mostu a na
Karlove namesti
-palacovy komplex Valdstejna-velmi rozlehly-cilem je ukazat vetsi politicky vliv a bohatstvi nez mel kral
-nahrazvani puvodnich hradeb hradbami novymi(sypane a zdene)-strahov, dejvice…7
-změna siluety města-nahrazovani puvodnich spicatych gotickych vezi novymi banemi a kopulemi
-zaklad rozdeleni města n jednotlive mestske celky
-zvetsovani a prefasadovani staveb
-vystavba a prestavba palacu, kostelu a klasteru:

Hradčany:

-Cerninsky
-Toskansky
-Arcibiskupsky palac
Mala strana: -Morzinsky
-Lichtenstejnsky
-Nosticky
Stare město: Clam Gallasuv palac
-urcitou vyjimku v Praze tvori AStembersky zamecek a mestskymi hradbami v Troji s pravidelnou zahradou a osou mirici na palac tohoto rodu
v Hradcanech
-tato rozsahla stavebni cinnost trvajici skoro sto let je umoznena pusobenim v Praze nejlepsich architektu sve doby-Dientzenhoferove, Santini,
Mathey, Fisher z Erlachu…

Klasicismus v Praze
-neprojevuje se tak silne jako baroko
-zacatek pretvoreni prikopu mezi starym a novym mestem na aleje- hlavni promenadni prostor prahy
- vytvari se první nabrezi- Smetanovo(ke konci)
-prestavby starsich objektu-Prazsky hrad (arch. Nicolo Pacassi)-prestavba hradu na dobove prijatelnejsi zameckou dispozici
Romantismus v Praze
-změna hospodarske a politické situace-zruseni nevolnictvi, rozvoj prumyslu(město se stava centrem vyroby), stehovani lidi do mest
-vystavba za hradbami-Karlil(nejprve spontanni vyvoj, pozdeji rozvojovy plan- smerem k rece, prstavni a skladova ctvrt)
-centrum vystavby se presouva na nabrezi-rudolfinum, narodni divadlo, filosoficka fakulta, pravnicka fakulta
-rozvoj dopravy(zeleznice,vltava)
-velkeprostorove naroky na nadrazi(hlavni, smichovske, masarykovo)
-vznik novych urbanistickych celku v praze(karlin, smichov, vunohrady, zizkov, nusle, vrsovice, josefov, letna, holesovice)
-projekt asanace(puvodne pojem pro uzdraveni) prahy(zidovskeho města)
- uzemi v praze není velke, ale dochazi zde ke spekulacim s pozemky a vyvlastnovani pudy pro soukrome osoby
-velmi vznesena myslenka-zajisteni pitne vody, kanalizacni site, cistota mestskych prostor, snizeni hustoty obyvatel, prosvetleni ulic,
dodrzovani min. rozestupu mezi objekty, zlepseni hygienickych podminek v objektech, nove zdravotnicka a socialni zarizeni- prosazovano
architektem josefem Schulzem
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Urbanizace 19. století/Města v 19. století
- podstatné pro urbanismus dalších období
- „nejdelší století“ (svým charakterem přesahuje do 18. a 20. století – VFR až 1. světová válka)
- Výrazný přesun obyvatel z vesnic do měst/nárůst počtu obyvatel ve městech: největší město doby je Londýn (začátek
století 500 tis. ob., v polovině cca 800 tis. ob., kolem roku 1900 pak 3 mil. ob.), druhé největší město své doby byla Paříž
(do 500 tis. ob.), velká evropská města této doby má kolem 100 tis. ob. (např. Neapol), největší město USA byl New York
(kolem roku 1800 měl zhruba 80 tis. ob., na konci 19. století pak už 3 mil. ob.), celé USA má na počátku století cca 5 mil.
ob., Praha (za Karla IV. – 40-50 tis. ob. ve hradbami omezené Praze; za Rudolfa II. – nezměněná plocha města, 60 tis. ob.;
v roce 1800 – cca 80 tis. ob. v historickém jádru a celkově pak 500 tis. ob.; kolem roku 1900 – centrum se 170 tis. ob.;
dnes – v historickém centru cca 40 tis. ob. a celkově 1,2 mil. ob.; výhled do budoucna je podobný Londýnu – další
vylidňování historického jádra – tento stav panuje v řadě historických center měst a tak se z těchto center stává
turistický „Disneyland“)
- Technika projevující se ve městech a jejích strukturách: průmysl (symbol komínu jako symbol prosperity a vzkvétání
města), strojírenství, železnice (fenomén, nová dopravní možnost, 1830 – 240km železnic v Evropě – především vlečky;
1830 – v USA cca 80km, 1871 – Berlín má vlastní železniční okruh pro vojenské přesuny – následné navázání radiál; 1880
– 220 tis. km železnic v Evropě a 300 tis. km železnic v USA; významné stavitelské skupiny Italů), nové stavební
konstrukce a zařízení staveb (mrakodrapy – Chicago, Sullivan, …; vodovody; čistírny; kanalizace; průmyslové haly;
nádraží; velkorozponové konstrukce; ploché střechy; izolační materiály), městská doprava (1 metro v Londýně – 1863,
metro vzniká jako doprava pro chudé; visuté dráhy)
=> ve 20. století se dlouho žilo právě z vynálezů 19 století!
- Proměny samotných měst: začínají překážet hradby a v místech hradeb pak začíná vznikat nová zástavba, rozšiřování
měst a připojování předměstí (problematika velkých stavebních děl-městských sídel, od zkrášlování měst k jeho
uspořádání a tedy od architektů ke stavebním inženýrům)
- Plány pro rozvoj a výstavbu měst: Hobrechtův plán pro Berlín (po matce Angličan, po otci Němec; podle jeho plánu
se stavělo až do 20. let 20. století), plán pro Barcelonu (Ildefonsa Cerda – inženýr, filozof a politik, 1. moderní kniha
o teorii a historii urbanismu; rozsáhlé nové čtvrti přidružené k historickému centru, z velké části realizováno), Vídeňská
Ringstrasse (svým způsobem také rozšíření města – spíše ale zkrášlování, na místě zrušených hradeb), Hausmannův
plán přestavby Paříže (Evžen Hausmann – Francouz z Lotrinska, prefekt departmentu Seine; prořezání struktury města
pomocí bulvárů (až na výjimky: oblast Le Mare – bažinaté území, stran zájmu; Champs Elyssé – mnohem starší bulvár),
dílo oslavováno – protiklad k Chicagské škole), Washington (barokní urbanismus – velké Versailles, autorem
je Francouz), New York (projektování od roku 1903 – struktura Manhattanu; přesný šachovnicový system – zachování
staré stezky Broadway, fenomenální stavba Brooklynského mostu, skyscraper (= mrakodrap – pojem vzniká jako
pojmenování plachetních lodí plujících mezi Evropu a USA, jež se snažily velikostí plachet zkracovat dobu cesty, a tyto
velké plachtoví pak byly nejvýše ve vedutě města)
=> některá města se dlouho obejdou bez velkých plánů: např. první velký plán Londýna je až z roku 1944
(obnova města po nacistických náletech, Patrick Abercrombie – nejvýznamnější anglický urbanista)
-vyrazny prisun obyvatel do mest, narust poctu obyvatel, zlepreni kvality zivotni urovne
-nejvetsim mestem je Londyn-az 3mil. obyvatel kolem roku 1900. Pariz(0,5mil), NY(3mil)-vsechna města zaznamenaly rychly narust obyvatel
-technika se projevuje ve mestech a podili se na jejich vzhledu-tovarny(kominy jako znak prosperiy)
-rozvoj dopravy-zeleznice, doprava ricni a namorni, vznik mestske hromadni dopravy-první metro v londyne 1863
-stoleti vynalezu a patentu
-rychle rostouci město-problem s hradbami-nejsou potreba a brani mestu v rustu-bourani hradeb
-změna role architektu při stavbe města-premena z architekta na inzenyra(regulace ne vystavba)
-města ziskavaji novy vyznam, jsou zakladem vyroy a ekonomiky státu, rostou velmi rychle ale často ztraci svou puvodni napln
-města která nemolanaidnout potrebne hodnoty pro industrilizaci zustala stranou, nedoslo u nich k promene a industrializaci ale mohla si
zachovat sve puvodni hodnoty
Plany pro rozvoj a vystavbu mest:
-Hobrechtuv plan pro Berlin(podle jeho planu se stavelo az do 20 let 20 stoleti.-kolem historickeho jadra se buduji nove rozsahle ctvrte)
-plan pro Barcelonu(Ildefons Cedra-první moderni kniha o teorii historie urbanismu-rozsahle nove ctvrte pridruzene k historickemu centru-z
velke casti realizovano)
-videnska ringstrasse(-pristup rozsireni města diky zboreni stavajicih hradeb-uvolneno místo kolem historickeho centra)
-Hausmannuv plan prestavby parize(prorezani struktury města pomoci bulvaru-rozsirovani puvodnich ulic a bourani staveb které v tomu branivelke stavebni práce a majetkove spekulace- za napoleona III)
-Washington(barokni urbanismus v 19 stoleti-autorem je francouz)
-new york(projektovano od 1903- sachovnicovy systém manhattanu-stavba brooklynskeho mostu)
- ne vsechna města potrebovala regulacni plany- regulacni plan pro londyn az po nacistickych naletech 1944
-s velkym prirustem obyvatel do mest vznikla rada problemu které nebyli objektem zkoumani autoru minulych stoleti.
-architekti si uvedomovali sirsi vztahy na kterych zavisi fungovani města(-nutnost kanalizacniho a vodovodniho potrubi, zajisteni hygieny,
doprava ve mestech která ovlivnuje sirku ulic)
-nebylo mozne dal navrhovat soustavy ulic pouze jako ornament bez ohledu na urcite provozni pozadavky….vznik urbanistickych spisu a teorii

Vyznamni autori:Ildefonso cedra,

reinhard baumeister, joseph stubben, camilo sitte,karl henrici

Vzorove kolonie
-pokrokovy prumyslnici prisli na to ze se jim vyplati pece o sve zamestnance- vznik komisi pro zkouani hygienicke situace mest a zivota
chudsich vrstev
-rada opatreni ve velke britanii…zákon o verejnem zdravi
-tyto pokusy byli velmi tezko proveditelne a často i dobře myslene zakroky vedli ke katastrofalnim vysledkum
- nekteri prumyslnici voli moznost vstavby sidliste pro sve zamestnance primo v tesne blizkostitovaren-tzv. pracovni kolonie
-první na pocatku 19stol. New Lanpark id Richanda Owena ve velke britanii-vzor pro mnoho dalsich realizaci
-ke konci stoleti podobna sidliste se stavi po celem svete(i v českých zemich)
-krome bytu se zde stavi i zdravotnicka zarizeni, zarizeni pro deti, skoly, shromazdovaci saly, parky(birkenhead park od paxtona)
-sidliste:
Saltaire v bratfordu
Vesinet(francie)
Bedford park-první anglicka kolonie povazovana za predmesti
Bournville
Port sunlight
Margaretenhohe v essenu-postaveno firmou krupp
Pullman city v usa-predmesti chicaga
-kolonie obohatily urbanismus. Měli na svoji dobu velky zivotni standart a zlepsili zivotni podminky pro chudsi vrstvy. Staly se inspiracnim
zdrojem zahradnich mest
Linearni město
-Velke vzdalenoti mezi mistem zamstnani a bydlistem prispely k narustu vyznamu mestske dopravy.
-stavitele si uvedomovali ze dostupnost dopravy urcuje kvalitu a cenu saneho pozemku
.prnim projektem ve kterem se toto zohlednilo byla Velka Viktorina cesta od paxtona-utopicky projekt do londynana jeho principu se však
zacalo stavet metro v londyne
-pojem linearni město poprve pouzil spanelsky inzenyr arturo sorio y mata
- linearni město si predstavoval jako město kolem jedne komunikacni tepny-dle nej nejrychlejsi zpusob prepravy obyvatel.
.svuj koncept opublikoval 1892 a dodal i nakre podobnyho města
-linearni tvar se ziskava prirozenou formou podel brehu, upati, ikdyz nemaji soriovu dokonalou formu
-koncept ovlivnil tvorbu avangardnich architektu

Zahradni město
-koncept ma velmi dlouhou historii
Vlastnosti:-omezovani rozlohy mest a otazka snesitelneho rustu mest
-obklopeni mest zelenymi pasy- zlepseni hygienickych podminek
- umistovani zahradnich mest v izolovanych polohach bez vazby na vetsi celky-neumistovat na hranicich velkych mest
-autorem myslenky v modernim pojeti je Eenezer Howard-autor knihy zitrek-koncept budouciho osidleni ve forme malych zeleni obklopenych
osidleni
-propaguje tuto yslenku do konce zivota a aktivne se ucastni při jejich vystavbe
-jeho myslenky hned po publikaci vzbuzuji velky ohlas-zalozeni asociace zahradnich mest a vystavba zahradniho města Letchworth podle
projektu Parkera a Unwina
-Hampstead garden- povazovano za nejzdarilejsi zahradni město ve vb- snaha o zachovani parku jeho premenou na vilovou ctvrt-projekt od
parkera a unwina
-koncept zahradnich mest ma velmi velky ohas a v prubehu 20 stoleti byl mnohokrat realizovan

-tyto koncepty měli ve dvacatem stoleti velky vliv na vyvoj urbanismu a na vytvareni sidlist a celych mest
-linearni a zahradni města byli často vyuzivany při vystavbe a jejich koncept se vyviji i nadale
-podle dnesniho zajmu o bydleni v mestech zahradniho typu muzeme predpokladat ze je to jeden ze smeru kterym se bude ubirat urbanismus
budoucnosti
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zajímavé odkazy: Sedm divů průmyslového světa
 Změny materiálů, konstrukce, technologií

Sir Joseph Paxton (VB, 1803-1865)
 Původně byl zahradník, který se zabýval novými materiály
 Spoluautor Křišťálového paláce
 postaven roku 1851 v Hyde Parku v Londýně pro účely 1. mezinárodní výstavy, na které se měli, v mezinárodní
konkurenci, prokázat kvality britských produktů a zároveň zvětšit jejich odbyt do celého světa
 Stavba proběhla v nepředstavitelně vysokém tempu - vznikla už za 7 měsíců
 Celá budova byla vyrobena z prefabrikovaných dílců, jejichž montáž byla jednoduchá a demontovatelná. Sestávala z
litinových pilířů a výplní bylo sklo. Rozměry budovy byly 564 m (symbolických 1851 anglických stop) x 124 m. Byl použit
modul 24 x 24 stop. Dá se říci, že šlo o typ bazilikálneho půdorysu s jednou hlavní a dvěma vedlejšími loděmi uprostřed
zkřížených transeptem.Hlavní loď byla zastřešená obloukově střechou a z každé strany byly dvě boční lodi zastřešené
střechou rovnou, kde byla krytina nahrazena sklem.Interiér byl řešen jako univerzální výstavní prostor, který byl
předělen jen lehkými mobilními stěnami. Navzdory mocnému emotivním zážitku, který stavba zanechávala v
návštěvnících, byla v mnoha směrech nedomyšlená hlavně staticky a zanedbaná byla také roztažnost litiny při
konstrukci takových rozměrů.
 Po výstavě přesunut v rámci Londýna z Hyde Parku do Sydenhamu
 Postupně se však Křišťálový palác stal součástí každodenního života a začala se ztrácet jeho výjimečnost. Rovněž začaly
chybět finance na údržbu celé stavbyV roce 1866 zachvátil palác požár, který zničil jednu jeho část. I když se oheň
podařilo uhasit nebyl palác již přestavěn do původního stavu. Nadále sloužil pro výstavní účely a jako muzeum do roku
1936, kdy 30. listopadu podlehl ohni.
 Ve 30. letech 20. století (1929 – krach na newyorské burze -> světová hospodářská krize) měl však už svět jiné starosti a
tak stavba nebyla obnovena.
 Křišťálový palác se zapsal do dějin architektury a stal se významným mezníkem, který ovlivnil její další vývoj. Dosud
neobvyklé konstrukční řešení dalo směr dalšímu vývoji a ukázalo směřování nové architektury. Princip skeletového
konstrukčního systému se začal naplno rozvíjet a ukazovat nové obzory.
 Další krajinářské věci a zařízení
 Vévoda nabídl dvacetiletému Paxtonovi pozici hlavního zahradníka u Chatsworthu, který byl považován za jeden z
nejjemnějších sadově upravených zahrad své doby
 CHATSWORTH HOUSE – ORANŽÉRIE
 Rozsáhlé zaklenutí a otevřený prostor díky technologii litiny, oceli a hlavně díky taženému a válcovanému sklu (předtím sklo
v olově) - díky pecím a novému složení

Železný most – Brooklynský – otec John Augustus († 1869) a syn Washington Roeblingovi
 výstavba trvala 13 let - 1870-1883
 Od svého otevření se stal symbolem New Yorku
 V době jeho otevření se jednalo o největší visutý most na světě a první visutý most na ocelových lanech. Jeho mostní věže
byly v té době nejvyššími stavbami na celé západní polokouli.
 Velice složité na stavbu
 Podzemní kesony (Velký zvon se spustil do vody tak, aby se jeho spodní hrana zařízla do dna a jeho vrchní část vyčnívala nad
hladinu. Pak se z něj odčerpala voda za pomocí vzduchu, který byl vtlačen do zvonu a vodu vytlačil), kde za těžkých
podmínek pracovali dělníci a zakládali stavbu (Tehdy se ještě moc nehledělo na bezpečnost a zdraví dělníků při práci, a
proto zemřelo 27 lidí během jeho výstavby.)

Gustave Eiffel (Fr, 1832-1923)
 byl francouzský konstruktér a architekt, který se proslavil konstrukcí Eiffelovy věže (1887-1889) a návrhem kostry Sochy
Svobody (1885)
 viadukt Garabit
 obloukový železniční most v provincii Cantal ve Francii
 byl stavěný v letech 1880-1884
 dlouhý 565 metrů a jeho hlavní oblouk má rozpon 165 metrů.
 Celá řada mostních konstrukcí, mnoho Eiffelových mostů nevyžadovalo kvalifikované pracovníky, což při stavbě šetřilo
náklady.
 Eiffelova věž v Paříži
 ocelová věž, výstavba 1887-89
 byla postavena u příležitosti stého výročí velké francouzské revoluce a Světové výstavy, která se v roce 1889 v Paříži
konala
 až do roku 1930, kdy byl dostavěn Chrysler Building, byla s výškou 300,65 metru nejvyšší stavbou světa.

Parní stroj
 V 19. století se parní stroj stal nejvýznamnějším zdrojem energie jak v průmyslu, tak hlavně v dopravě(-> století páry)
 Thomas Newcomen (VB,1664-1729)
 byl anglický kovář a vynálezce, tvůrce prvních parních strojů
 1712 sestrojil se svým společníkem Thomasem Saverym parní stroj pro čerpání vody z dolů
 James Watt (1736-1819)
















byl skotský mechanik, vynálezce a fyzik – samouk, známý především skrze své vynálezy a vylepšení parních strojů.
Watt ve skutečnosti nebyl vynálezcem parního stroje, provedl pouze taková vylepšení, která umožnila jeho
průmyslové využití. Zásluhou J. Watta se mohla průmyslová revoluce ve Spojeném království roztočit opravdu na plné
obrátky.
 železnice = efektivní správa území (Monetův obraz)
 lodě – vysoké pece a vysoce šlechtěné oceli?
 Soutěž, která loď bude mít větší výtlak a kdo přepluje rychleji Pacifik…
 Lokomobily se mimo jiné využívaly k orání
Isambard Kingdom Brunel (VB, 1806-1859)
 člen Královské společnosti, konstruktér, podnikatel
 V roce 1833, ještě před dokončením temžského tunelu, byl Brunel jmenován
vrchním inženýrem Great Western Railway, která vlastnila a provozovala tratě z
Londýna do Bristolu a později do Exeteru.
 Pravděpodobně nejvíce Brunela proslavil Cliftonský visutý most v Bristolu. Se svým rozpětím 213 m byl v době vzniku
nejdelším visutým mostem na světě. Práce byly zahájeny roku 1862 a dokončeny 1864, 5 let po jeho smrti. Podzemí
Londýna pro parovody
 Snaha postavit taky tu nej loď
 obrovská loď Great Eastern - vážné problémy s lodí (technické, finanční i personální) definitivně podlomily zdraví
inženýra
Robert Fulton (1765-1815)
 byl Američan známý především jako vynálezce parníku -> Fulton byl první, kdo z parníku učinil věc praktickou a později i
komerční.
 1800 – první plavba ponorky Nautilus
Pracovní stroje
 Lokomotiva a traktor
 Důležité pro venkov, který byl do té době závislý na počasí atd až do 20.století..
Automobil
 Ve dvacátém století se benzínem či naftou poháněné automobily staly nejvýznamnějším dopravním prostředkem
 Karl Benz (1844-1929)
 byl německý automobilový konstruktér, který vyrobil první benzínový automobil na světě.
 Gottlieb Daimler (1834-1900)
 je vynálezcem dnešního typu spalovacího motoru a konstruktérem prvních motocyklů a automobilů.
 Prosazení až s Henry Fordem (1963-1947) na přelomu 19.-20.století, do té doby byl automobil zbytný – pomalé, smrdí to,
nespolehlivé
 Revoluci ve výrobě a masové rozšíření automobilů odstartoval v USA tím, že vymyslel a vyrobil lidově dostupný
automobil -> Slavný Ford model T byl uveden na trh v r oce 1908 a byl vyráběn až do roku 1927 (v té době nej auto a
oblíbené)
 Kampaň byla založená na myšlence volnosti pohybu – kdy chceme, kam chceme, naprosto svobodně a neomezeně
(nezmiňoval jen omezený dojezd, spotřeba benzínu, nutnost jezdit po silnicích..:D)
 Fordovým inovacím, jako byla výroba na montážní lince (například redukce pracovních hodin potřebných na jeden vůz
a zvýšení produkce) namísto individuální ruční výroby nebo myšlenka platit zaměstnancům mzdu úměrnou ceně vozu
Letecká doprava
 Na konci 19.století
 Alberto Santos-Dumont (Brazílie,1873-1932)
 byl významný letecký průkopník a konstruktér
 sestrojil první skutečně řiditelnou vzducholoď na světě. Provedl první ověřený let letounu těžšího vzduchu v Evropě
 narodil se a zemřel v Brazílii, ale své konstrukce uskutečnil především ve Francii.
 bři Orville a Wilbur Wrightové (USA, 1871-1948; 1867-1912)
 Oba bratři se závodně věnovali cyklistice. Ani jeden z nich neměl potřebné vzdělání, ale byli velmi zruční. Obdivovali
plachtění, které bylo novým sportem. Rozhodli se, že se pokusí postavit kolo s křídly a benzínovým motorem, který by
je poháněl.
 1903 – si dali patentovat nový způsob řízení, který byl postaven na ovládaní letadla okolo tří os (zkroucení křídla
zabezpečilo naklápění doprava nebo doleva, přední výškové kormidlo umožňovalo usměrnění letu směrem dolů nebo
nahoru, a zadní směrovka sloužila k zatáčení okolo svislé osy) a uskutečnili první řízený let letounu
 Louis Blériot (Fr,1872-1936)
 1909 - Přeletěl poprvé kanál La Manche
 John Alcock a Arthur Whitten Brown
 1919 - uskutečnili první přelet Atlantského oceánu
Průmyslová výroba
 Většina továren je na řece
 Musí být propojená se železnicí, pokud nemá přímé spojení s uhlím a
rudou -> !! rozvoj železnice !!!
 Vysoké pece od 18. k 19.století
 Zaklenutí velkých prostor – pro tovární výrobu a železnici výhodné –
široký volný prostor
 Monetův obraz nádraží Saint Lazare
 Antonín Dvořák stával u Národního Muzea a pozoroval vlaky – byl tím
známý









Železobetonová technologie
 Naprosto zásadní proměna staveb a celkového urbánního osídlení
 Umožnění elektrické energie v naprosto odlišném měřítku
 Frank Crowe (1882-1946)
 Hooverova přehrada na řece Colorado
 výstavba 1931-36
 Velmi technologicky náročné, proces tvrdnutí betonu stále trvá
 Jeden z typů staveb, které mají zásadní vliv na možnost osídlení v lokalitách, kde to předtím nebylo možné
Ferdinand de Lesseps (Fr,1805-1894)
 proslavil se stavbou Suezského průplavu
 1858-69 – stavba Suezského průplavu (je bez zdymadel)
 byl autorem myšlenky na překopání panamského průplavu
 1880 - začala výstavba podle jeho plánů na úrovni mořské hladiny, Obrovské potíže znemožňují výstavbu podle
původní koncepce. Hlavně velké sesuvy půdy po tropických deštích a malárie (způsobena komáry), na kterou umíralo
mnoho dělníků
 1889 - Francouzský projekt v Panamě končí nezdarem a finančním krachem
 Mnoho výškových úrovní, velkých vrat, stavbu dokončili Američané (zvolili variantu se zdymadly), kteří si pronajímali
území v jeho okolí
Žb technologie
 François Hennebique (Fr,1842-1921)
 1899 - Châtellerault bridge
 jeho vlastní dům (prý trochu nešťastné)
 Antoni Gaudí (1852-1926)
 byl katalánský architekt, významný představitel secese.
 Sagrada Familia v Barceloně
 výstavba začala v roce 1882 a stále není dokončena
 Celkové dokončení katedrály se plánuje na rok 2026 – 100. výročí smrti Antonia Gaudího. Stavba bude probíhat
celkem 144 let.
 architekti, kteří se po smrti Gaudího na výstavbě katedrály podíleli, se snažili dodržovat původní Gaudího plány
 je zajímavé, že od počátku stavby až dodnes se katedrála staví z darů a příspěvků
 Auguste Perret (Fr,1874-1945)
 Propagátor stavění z žb
 Zavedení žb jako konstrukčního materiálu se uskutečnilo ve Francii roku 1890, ale až Perret představil jeho rozsáhlejší
použití
 Byl prvním architektem, který přiznal železobetonovou konstrukci na fasádě.
 činžovní dům Rue Franklin apartments, Paris, 1902–1904
 Podařilo se mu využít konstrukční možnosti železobetonu v obzvlášť
úsporných stavbách se smysluplným řešením detailů a vyváženými
proporcemi
 kostel Notre Dame du Raincy (výstavba 1921-22) v Paříži
 Jeho žák a nástupce Le Corbusier rozvíjel jeho myšlenky dál
Zemědělské inovace
 1827 - Ruchadlo bratranců Veverkových z Rybitví
 Obrácení spodní části zeminy přes svrchní
 Provzdušnění, které změnilo trojpolní systém, odteď se pěstovalo celoročně všude
 Obohacení zeminy – horní část s humusem šla dospod







Příroda/krajina a život na venkově
Na klasicismus reaguje romantismus velice - reminiscence na historické slohy,inspirace byla mocná
Naše populace převyšující zemědělství povede k sociálním důsledkům






Proměny měst
19.století proměnilo každé město
mnohonásobně se zvětšil počet obyvatel
důležitá centra

Město a zrod velkoměsta
 Plochy už nejsou jen jako zámecké zahrady, ale mají sloužit celé veřejnosti jako veřejné prostory
 Poprvé se objevuje sport v Anglii – to později velmi důležitou součástí společenského života
 Technologie umí pracovat nyní s mnohem větším měřítkem

WEST END – Londýn (přestavba – nová kanalizace, přestavba Londýna se nepodařila prosadit kvůli vlastnickým poměrům, které
díky zákonu chrání vlastníka proti státu – i dnes je to prakticky nemožné něco vyvlastnit)
 Živelné a neplánované vznikání slumů -měst/ulic – zaměstnanci pracující v průmyslu

Temno, smrad, vlhko, nemoci – věk dožití 30-31 let, vysoká míra nemocnosti, zoufalá hygiena, velká úmrtnost dětí
 Reakce architektů na toto

Ekonomické příležitosti – práce – možnost ekonomicky se vyšvihnout byla naděje/představa





















































dopravní uzly
zaplatila za to:
enormním růstem počtu obyvatel
úplnou přestavbou
ztrátou duchovních hodnot

Paříž v 19. století
v 19.století vyrostla z půlmil. města na třímil. aglomeraci
nejvýznamnější přestavbu řídil G.E. Hausmann
1844 napsal Napoleon III. studii o vymýcení chudoby (soc. bytová
výstavba, stavby byt. sídlišť, 50 vzor.domů s heslem „Láce, obytnost a
zdraví“)
předpoklady pro přestavbu:
1852 - Dekret Napoleona III. dával přestavbě volnou ruku a otevřel
cesty k pozemkovým spekulacím
rozsah přestavby:
vystěhováno 350tis chudých lidí
v historickém jádru zbourána ½ budov
zmizelo 50km starých ulic
vyrovnán terén
postavilo se:
20 radnic, 15 kasáren, 10 nádraží, 25 divadel, 13 nemocnic, 4 věznice,
600km nových ulic, průčelí nových domů o délce cca 300 km
nové bulváry šířka 40m a avenue 120m
nepřijaté návrhy:
propojení městských tříd s tehdy stavěnými nádvořími
metro
podchody pro pěší
soustavy pařížských boulevarů vzor pro:
Brusel (musela ustoupit říčka v centru), Mexiko (dodnes největší třídou metropole), Barcelona (soustava tří bulvárů – Gran Via), Vídeň
(Ringstrasse), USA (Philadelphie – 1909 – nové příčné avenue do šachovnicového půdorysu)
Vídeň v 19. století
neměla předpoklady, aby mohla konkurovat jiným světovým
metropolím (až v pol. 19.století, dle počtu obyvatel, 3. největší
město Evropy)
historické jádro sevřeno hradbami + rozlehlé předměstí
významní šlechtici uvažovali o návratu habsburské rezidence do
Prahy
o zrušení hradeb se uvažovalo již v předešlém století
1716 plán Karla VI. odstranit hradby a spojit jádro s předměstím
1809 kapitulace Vídně před Napoleonem (Francouzi zrušili celý
úsek opevnění na JV okraji města, oprava jeho obvodu)
1836 – shromáždění německých architektů (referát o rozšíření
Vídně)-> Ludvík Förstel
za Františka Josefa I. -> myšlenka vytvoření okružní třídy kolem historického jádra + rozmístění významných budov
návrh nebyl přijat – armáda navrhovala obehnat zdí i dělnické čtvrtě
císařovo rozhodnutí nezvratné (armáda hledala kompromisy -> alespoň řetězec kasáren)
1858 soutěž – v rozšíření města do prostoru hradeb
musely obsahovat všechny veřejné budovy – opevněné kasárny, armádní velitelství, policejní strážnice)
po soutěži ustaven výbor (Förstel, Nüll, Stache, Slocardburg) pro vypracování definitivního plánu (1859 schválen -> zbyla jen Dvorní opera
a Dvorní divadlo)
1856 – otevřena celá okružní jízda Ringstrasse (4km délka, 57m šířka)
při výstavbě zvyšován podíl výnosných činžovních domů, zároveň stavba nábřeží Franze Josefa
za 30 let v pásmu Ringstrasse – 500 soukr+veřej. budov, 90 nových ulic a a náměstí, 1500 nových domů, 3000 domů přestavěno
nejznámější vídeňské ulice: Korutanská třída, byla rozšířena z 9 na
19m (1200 domů v jádru označeno za dopravní překážkua 2/3 z nich
zbourány)
v roce 1890 připojeno 34 předměstí
Berlín v 19. století
přestavba vyvolaná enormním přírůstkem obyvatel
kolem původního starého jádra se projektují a budují rozsáhlé nové
čtvrtě
ve středověku historické jádro děleno řekou Sprévou na 2 části –
Berlín a Cölln
















































v 18.století podél reprezentativní aleje (dnešní třída Unter den Linden do královské obory – dodnes Tiergarten) – založili pruští králové na
pravidelném klasicistním půdorysu předměstí – nejznámější Dorotheenstadt a později Friedrichstadt
průmyslová a dělnická předměstí
na prahu 19. století – 150 000 obyvatel
roku 1900 už 2mil. obyvatel
pruští králové měli velký zájem na růstu města
1809 – vydán Edikt týkající se usnadnění získávání a volného používání pozemkového majetku
k přilákání obyvatel do Berlína -> otevření cesty pro pozemkovou spekulaci (ale pak se ukázalo, že je třeba růst města usměrňovat)
K.F. SChinkel (1817) – plán zastavování vnitřního města (na základě něho postaveno jen pár administrativních budov)
P.J.Lené (1840) – zahradní architekt -> po obvodu parkové aleje a zelené pásy *> příliš idylické řešení => neuspokojilo
Nový stavební řád
regulační čáry budov, ulic a náměstí jsou usměrňovány policejním prezidentem
-> umožnění zastavění činžovními kasárnami a min. dvory a max. zastavěním pozemku
požární předpisy, volná pravidla por zastavění, při ulici širší než 15m libovolně vysoké domy, min. rozměr 5,3 x 5,3m -> podle velikosti
hasičských stříkaček
J.F.L.Hobrecht
1859 – pověřen zpracovat zastavovací plán
1862 – schválen (považován jen za tech. pomůcku -> soubor norem)
bylo mu uloženo, aby dodržel velikost bloků 50 x 150m
udělala 300x 500m => nevyšlo
plán (byl kritizován)
rozčlenit regulačními čarami pro další výstavbu území
ale dodnes stojí v Berlíně celé městské čtvrtě podle tohoto plámu (husté a převýšené
zástavby, bez zeleně a dalších koncept. představ)
rezignoval na požadavky krásy a umělecké záměry
realizace nezlepšila stav města
1800 – 15% domácností mělo tzv. nocležníky (v 1 obytné místnosti až 30 nocležníků)
2
1900 – 30 000/km
2
1880 – vydán policejní předpis na 3m / obyvatele (děti méně)
považován za město s nejhoršími bytovými podmínkami v celé Evropě (ale Praha, Vídeň,
Paříž, Londýn – nebyla situace nějak podstatně lepší)
(obr.) kompaktní způsob zahuštění blokové zástavby ve 2. polovině 19.stoleí v Berlíně
Barcelona v 19. století
podobná přestavba jako NY – šachovnice od Ildefonsa Cerdá










New York
v 19. století
 až
později přenos do Chicaga, Detroitu – středoamerické a pak na přelomu 19.-20.století
města na druhém pobřeží
Velmi příhodná poloha na pobřeží Pacifiku a u ústí řeky
na konci 18. století stejně obyvatel jako Praha (70tis)
neustálý růst počtu obyvatel, kteří se tísnili v původně Holandském Novém
Amsterodamu (na jižním konci Manhattanu) => potřeba dalšího růstu města
1811 - holandský zeměměřič Georoke – projekt pro plán NY

šachovnice
 západ – východ: 155 ulic 18m široké, 60m od sebe, kvůli dobrému spojení
přístavu na řece Hudson při zátoce East River
 sever-jih: Broadway + 12 alejí – avenue
 snadné vyměření a dělení na stavební pozemky
Central park v původním plánu nebyl (šetření místem) – ten si vyprosili odpůrci plánu > 340 ha















1844 zahájil Bryant, podporoval W.Whitman, zahr.arch. Downing

5mil za půdu, 10mil za vybudování

existence parku založila proslulou 5.avenue
plán je užitečný a ekonomický – méně volných ploch, půda velmi drahá, musí se šetřit místem
2
1900 – vznik metropole -> připojení pěti předměstí (800km , 3,5mil obyvatel)

podobné projekty – New Orleans, rozšíření Barcelony, pražský Karlín 1817

Na konci 19 stoleti dochazi k masivnimu stehovani obyvatel do mest
Města jako berlin, londyn nebo pariz na zacatku 20 stoleti uz nekolikanasobne prekrocili hranici milionu obyvatel
Pojem velkomesto se poprve vystkytuje na pocatku 20 stoleti v nemecke literature
Tyto velke celky pokracuji rust a objevuji se nove obtize a problemy specificke pro velkomesta
Obtize mest jsou velmi aktualnim tematem a jsou reseny v cele spolecnosti, nejen odbornikami
Otazka bezpeci, dopravy, dalsiho rustu a vyvoje, predtuchy ekologickych problemu v budoucnosti
Snaha vytvoreni funckniho moderniho města-otazky pudorysu, rekreace, dopravy, prumyslu
Otazka pozemkove spekulace
Objevuje se trend bydleni mimo mestsk centrum-dochazi k vylidnovani mestskych center
Pariz 19stol.
-během devatenacteho stoleti počet obyvatel vyros z 0,5mil. na 3mil.
-velka prestavba parize iniciovana cisarem napoleonem 3 za druhé republiky-první navrh hned po zvoleni 1850
-1852 vydava dekret „o ulicch parize“ který vytvari podminky pro prestavbu(dekret podrizuje ulice mestske sprave a umozuje
vyvlastneni a odstraneni všech nemovitosti které budou prekazet pracem.“
-půda pro pozemkove spekulace
-regulacni plan vypracoval Hausemann(traduje se ze ho vymyslel napoleon 3 a pak ho nacrtl hausemannovi)
-motivy celeho projektu nejsou znamy-traduje se ze duvodem byly neblahe zkusenosti z fr revoluce(v uzkych ulickach se dali
jednoduse vystavet a drzet barikady) a infekce cholery které vznikali ve velkym na pocatku stoleti a zabili desetitisice
-z parize bylo vystehovano 350tis. Obyvatel
-v centru byla zborena polovina všech objektu(27000obytnych domu)
-bylo zniceno 50km starych silnic
-vznika 600 km novych ulic, celkova delka pruceli nove postavenyh cinzovnich om cini 300km
-nove bulvary mely sirku 70m a avenue(nazev podle cisarovny) 120m
-vytvari se nove parky(24) a verejnosi se otevrely kralovske zahrady v bologne a ve vincennes
-projekt nebyl dokonal a hausmann neprijal doporucni na propojeni města s nove vzniklymi nadrazimi, odmitnul projekt parizskeho
metra, nebyla vybudovna celomestska kanalizacni sit ani podchodypr pesi pod zatizenou komunikaci
-prestavba parize vyvolala velke ohlasy jak ve francii tak i v mnoha dalich zemich
-vzor pro další města(marseilles, avignon, brusel, barceona, chicago, philadefie)

Viden
-nemuze konkurovat velkomestum jako pariz londyn nebo ny
-historicke jadro je nevelke a bylo sevreno hradbami
-o rozsireni vidne se uvazovalo uz od pocatku 18 stoleti ale prestavba zacaa pouze po nastoupeni na trun Frantiska Josefa I -1857
-slo o vytvoreni okruzni tridy kolem hisorickeho jadra a rozmisteni vyznamnych verejnyc budov na uzemi, které se uvolni zborenim
hradeb
-navrh se setkal s kritikou armady a policie
-1858- vypsana soutez-po soutezi byl ustanoven vybor z autoru trech nejpovedenejsich navrhu a trech clenu poroty(ludvik Forstel,
eduard van der nulls, august sicards von siccardsburg, friederich august von stachs)
-hlavni hlediska prestavby:1.vojenske pozadavky
2.regulace dunajskeho kanalu a zalozeni nabrezi
3. okruzni trida a soubezne ulice pro nakladovou dopravu
4.usporadani a seskupeni novostaveb
5. regulace vnitrniho města
-pro potreby vystavby byl vydan roku 1859 novy stavebni rad
-1865-otevreni ringstrasse(okruzni trida delky 4km a sirky 57m)
- soucasne probiha vystavba nabrezi france josefa podel dunajskeho kanalu
-prestavba nebyla zdaleka tak velka jako v parizi, ale za 30 let se vystavelo 500 soukromych a verejnych budov, zalozeno 90 novych
ulic a nmesti v pasmu ringstrasse
+v historickym centru bylo vystaveno 1500 novych domu a skoro 3000prestaveno
-regulacni plan není naplnen ani dneska-severni část ringstrasse
-projekt mel hromadu kritiku-regulace zmenila vyraz města
-tento zpusob regulace byl vyuzivan v dalsich mestech kde se zbavovali hradeb-mohuc, gdansk, ausburg, kolin nad rynem(nelze
zaradit prahu-po zbourani hradeb se zastavovalo postupne a bez zvlastniho planu)
Berlin
-pristup při kterym se pri rozsirovani města k historickymu jadru pristavuji další ctvrte
-berlin se v 18 stoleti stal hlavnim mestem pruska-jeho hstoricke jadro není velie a sklada se z dvou mest(berlina a collnu z nichž
kazde lezi na jedne strane reky)

- na prahu stoleti mělo město 150tisic obyvatel ale uz v roce 1900 mělo město 2 miliony
-prusti panovnici byli zainteresovani v rustu hlavniho města proto 1807 je vydan „edikt tykajici se usnadneneho zskavani a volneho
pouzivani pozemkoveho majetku“, ale kvuli spekulacim s pozemkami bylo nutno zastavbu regulovat
-1817 byl vypracovan zastavovaci plan berlina karlem f. shinkelem
-byl vydan novy stavebni rad, který narizoval urcovani hranic pozemku a komunikaci policejnim presidiem-zastaveni cinzovnimi
kasarnami s minimalnimi dvory a maximalnim zastavenim pozemku
-pravidla pro zastaveni byla velice volna, hlavne se venovali pozarni bezpecnosti(v ulicich sirsich nez 15m se dalo stavet libovolne
vysoke budovy, minimalni rozmer byl dan tehdejsi pozarni technikou)
-james fridrich ludolf hobrecht-pracuje jako referent na policejnim presidiu-ma za úkol v roce 1859 zpracovat zatavovaci plan pro
cele uzemi berlina vne historickeho jadra
-plan byl rychle zchvalen a dokoncen roku 1862
-plan byl kritizovan uz době svého vzniku, vytyka se mu velke bloky umoznujici huste zastaveni, upla absence zelene, stejna sirka
všech ulic, opomijeni funkcniho onovani, chybejici diferenciace zpusobu a vysky zastaveni, prilis zasahoval do pozemkoveho
vlastnictvi soukromniku
- plan si neklade vyssi cile nez co nejjednoduseji rozclenit regulacnimi carami pro další vystavbu urcene uzemi-proto byl velmi
kritizovan ale i proto byl taky dodrzovan
- hobrecht hajil svůj projekt 1872 svůj projekt před spolkem architektu, tvrdi ze se precenuje vyznam regulacniho planu, jeho
umeleckou hodnotu a zavaznost.plan podle nej ma slouzit pro vyznaceni mist kde se stavet nemá, ma byt pruzny a prizpusobivy
-plan je velmi diskutovany a ovlivnil urbanismus vic nez mnohe lepsi plany
-relaizace planu nemohla zlepsi zoufaly stav bytovyh podminek v berline
-problem s noclezniky(lidi co pronajimaji postel pro prespani)-velke prelidneni-30000lidi na km2
New york
-nejvetsi město spojenych státu diky geograficke poloze a hospodarskym podminkam-hlavni pritav pro evropu od 18stolti, na konci
18 stoleti ma 70 000 obyvatel
-velky prirost obyvatel-1811 zrizena zvlastni triclenna komise pro plan new yorku
-byl pijaty projekt holandskeho zememerice Goercka
-plan rozdelil manhattan na stavebni bloky usporadne do velmi jednoduche sachovnice.
-Napric poloostrova od zapadu k vychodu navrhnl 155 ulic(18 metru sirokych a 60m od sebe vzdalenych)
-po delce ostrova byla ponechana historicka města broadway a krome toho bylo navrzeno 12 aleji o sirce 30m(avenue)
-autor povazoval za havni dobře propojeni pristavy na rece hudson při zatoce
-v puvodnim planu nebyl obsazen central park-parky byli povazovanyza zbytecne
-s ekonomickym projektem nebyli spokojeni vsichni, proto vznikla iniciativy vytvoreni centralniho parku(1844-iniciator basnik
bryant,spisovatel whitman)-povedlo se jim to s novym starostou a roku 1853 zacal vykup pozemku
-park mel byt puvodne umisten na brehu ostrova a město shledalo pudu prilis drahou a proto se vyuzila nekultivovana půda
uprostred ostrova
-autory projektu bli frederick law olmsted a calvert vaux
-roku 1900 se pripojilo dalsich pet predmesti-vznik metropole která mela rozlohu 850km2 a 3,5 mil obyvatel
-plan new yorku je svoji racionalitou a jednoduchosti nejtypictejsim prikladem urbanismu velkomest 19st.-napr. Barcelona, new
orleans, vystavba karlina
Barcelona
1859 po zboreni hradeb byla vypsana soutez na rozsireni města-vyhral ji architekt klasicke skoly antonio rovira y trias
-na vystave byl predlozen projekt dopravniho inzenyra ildefonsa cedry který navazal sve reseni na typograficky plan města.
-barcelona mela zajem na triasove planu ale vláda v madridu jednoznacne zvolila cedruv plan
-cedra navstivil pariz ale nenechal se ovlivnit hausmannovym dilem
-vytvari velke otevrene bloky s prevahou vnitrni zelene, soustavy obcanskeho vybaveni, logicke cleneni a moderne resenou
komunikacni sit
25/VÝVOJ PRAHY V XIX. A XX. STOLETÍ:
SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR
MĚSTA PRAHY OD SJEDNOCENÍ PRAŽSKÝCH MĚST DO
SOUČASNOSTI


1784 - sloučení pražských měst - Staré(Praha 1) a
Nové Město (2), Malá Strana (3), Hradčany (4), 1851
připojení Josefova (5)




19.století
zákon ve Vídni (císař František Josef I.) – umožňující
vyvlastnění domovního fondu potřebného k asanaci
Starého Města
na konci 19.století – začalo bourání bývalého
židovského města a jeho blízkého okolí (od severní
fronty Starom. nám. po pobřeží Vltavy)
pražské asanační území malé (podle Chicaga, Berlína,
Vídně)
Asanace = důležitý typ řešení 19.století ->
ozdravování

































zajištění pitné vody
kanalizační sítě, čističky
čistota městských prostranství
snížení hustoty obyvatel
proti nadměrné zastavěnosti pozemků
zlepšení hygienických podmínek v obytných domech, bytech
budování zdravot. a soc. zázemí (zlepšování velmi složité a nákladné => snadnější ylo zbourat staré a postavit nové)
slovo asanace se stalo synonymem bourání (Pražský asanační obvod)
Pražský asanační zákon projednáván 10 let -> vytvořit předpoklady pro vyvlastňování nemovitostí pro potřeby byt.výstavby soukromníků
příprava námětů na stavební proměny Prahy vzniká již o 10 let dříve
Josef Schultz
pro Prahu a její tehdy samostatná předměstí byl vypracován celkový urban. plán
brali v potaz, jaký hmotný užitek z toho plyne a jak se zúročí upotřebený kapitál
zlepšení zdravotních poměrů, přitažlivost por turisty, příliv kapitálu, vliv na ceny pozemků, bezpečnost, mravnost, krása města...
odmítavé přijetí (považován za neodborný)
o rok později – vydali další o připojení sousedních obcí
1895 – 3. spis – připomíná omyly asanace
Plošná asanace jinde
Hamburg (1893) – epidemie cholery – tři asanační obvody
realizace těsně před 1900 jako v Praze a doznívala ve 30.letech
Neapol – první přestavba za napoleon. vlády po velké cholerové epidemii 1884
Kolín nad Rýnem – 80.léta - J Stüben
Dortmund, Strasburg, Brusel, Stuttgart, Curych..
20.století
v meziválečném období velmi dobrá úroveň urbanistického plánování i architektonické tvorby.
2
1920 připojena předměstí a okrajové obce - Velká Praha 174 km .
celkový regulační plán zahrnující i okolí města - řešení městských sektorů (Dejvice - Antonín Engel, zahradní předměstí a vilové čtvrti)
schváleno 1939

-klasický urbanismus, základ největšího urb. souboru 1. rep. - fakulty ČVUT, bytová výstavba; radiální
osnova, 1.hl. osa Dejvická, 2.hl. osa Svatovítská, 3.hl.osa Evropská, vzniklé segmenty ještě byly rozděleny,
přesun některých institucí do Dejvic (generální štáb, Technika,...), centrem je Vítězné náměstí (není
náměstím ale spíše křižovatkou), bloková osnova ve
složitém terénu, zelený okruh, čistě rezidenční
čtvrť, výrazná městotvornost
- zahradní město v Praze - Zahr. město, Spořilov, Ořechovka, Hanspaulka; vzorová osada Baba - přední
architekti realizovali




Praha jedním z center rozvoje moderní architektury
i iniciativní návrhy jednotlivců a skupin ( Ideál Velké Prahy - Max Urban - autor vilového souboru Barrandov s filmovými ateliéry)
"Praha budoucí: projekty zítřka" - Vladimír Zákrejs. Reprezentační historická Praha s "Městem práce" v Polabí spojena rychlodráhou a
obklopená satelity




Smíchov, Holešovice…z části za městem, z části předměstí se postupně stávají částí Prahy
královské Vinohrady, Žižkov…to jsou nová města, která jsou postupně zastavěna




PANORAMATICKÉ HODNOTY, KVALITY:
něco, co souvisí s výšk.hladinou zastavění, s konfigurací místa, do jaké míry je přístupno stavět věžové domy (na vyvýšených poloháchPankrác. V nížinách-Holešovice)
výšková zástavba (nejen mrakodrapy) umožňuje soustředit mnohem větší intenzitu osídlení dovnitř do města a brání zabírání dalších
zelených ploch !!!
Ochranná pásmo památkové rezervace Phy
85% území Phy podléhá ochraně
Dopravní systém Prahy
často zýsadní narušení městských struktur , hlavně SJ magistrála
koncept: 3 SJ magistrály a 3 VZ magistrály, nakonec se ale realizovala jen SJ magistrála (naštěstí:D)
Nuselský most – velmi rozumná stavba. Kdyby nebyl na SJ magistrálu navázán, ale byl její součástí, doprava by se zjednodušila
Barrandovský most – obr zásah do krajiny












PRAŽSKÁ SÍDLIŠTĚ:
Jižní Město, Západní město, raná fáze Petřiny, dnes velmi ceněná Invalidovna
dnes má Praha 57městských částí, 57katastrů…nespravovatelné území→ proto ještě 22 správních obvodů a dalších 10 obvodů (10
městských částí – mezi ně je rozděleno těch 22 správních obvodů)

- změna hospodářské a politické
- zrušení nevolnictví
- rozvoj železnice
- města se stávají centrem výroby
- výstavba mimo hradby
- Karlín-nejprve spontánní výstavba, vzniká první rozvojový plán (půdorys a regulační požadavky), rozvoj směerm k řece
jako přístavní a skladové čtvrti, bloková zástavba
- nábřeží se stalo komunikační páteří a novým centrem výstavby-Rudolfinum, Národní divadlo, Filozofická fakulta,
Právnická fakulta
- první činžovní dům v Praze - Platýz
- železnice jako fenomén
- velké nároky na plochu nádraží-Masarykovo nádraží, Hlavní nádraží, Smíchovské nádraží
- Masarykovo nádraží-pohled na středověkou fasádu bloku
- Smíchovské nádraží-otvírá se jen do ulice
- Hlavní nádraží-menší prostor
- Nádraží Dejvice-nejmenší, původně koněspřežná, nejsilnější urbanistický prostor u nádraží, málo navštěvované
- bloková zástavba
- na území dnešní Prahy vznikají nová města-kompozičně i právně
- Karlín: 1 velké náměstí (radnice, kulturní dům)
- Smíchov: 2 jádrová náměstí (kostel, tržnice, radnice,…), chaotický vývoj, propsání starších cest, neuspořádané centrum
- Vinohrady: pro střední třídu, sady, propsání starších cest, pravidelné bloky, geometricky dané centrum Náměstí Míru
(kostel, Národní dům, divadlo, radnice, škola), hlavní tepna Vinohradská-záměr hl. náměstí mimo, Náměstí Jiřího
Poděbrad, pravidelný systém provázaný dalšími systémy, rovný a mírně svažitý terén
- Žižkov: nevýhodné svah na sever, pro dělnickou třídu, bloky dány dopravními podmínkami
- Nusle: centrální náměstí
- Vršovice: centrum s původním zámečkem a kostelem, rozvoj kolem starého centra, složitější terén, starší cesty
- Josefov: asanace, "moderní"čtvrť po vzoru Paříže a Vídně, pozemkové spekulace, částečně realizovaný záměr-fragment
- Letná: dva prostory propojené ulicí, která je právě centrem
- Holešovice: chybí silný kompoziční motiv, není kostel ani náměstí, centem je křížení Dělnické a Komunardů, jedna ulice
s podélným parkem, při založení podřadná čtvrť, kompoziční záměry jsou jasné a možné propojení do budoucna
Veletržní_Dělnická_Libeňský most
začátek 20. století:
- regulační komise pro rozvoj Prahy (např. Engel)
- základem je vypracování mapy 1:5000
- vypisování soutěží na rozvoj sektorů města
- rozvoj vilové výstavby
- regulace řeky
meziválečné období:
- Dejvice: založení po první světové válce, práce A. Engel-klasický urbanismus, vliv Wagnera, radiální osnova, 1.hl. osa
byla Dejvická, 2.hl. osa Svatovítská, 3.hl.osa Evropská, vzniklé segmenty ještě byly rozděleny, přesun některých institucí
do Dejvic (generální štáb, Technika,...), centrem je Vítězné náměstí (není náměstím ale spíše křižovatkou), bloková
osnova ve složitém terénu, zelený okruh, čistě rezidenční čtvrť, výrazná městotvornost
- zakládání zahradních měst
- Ořechovka: založeno již před válkou
- Spořilov
- Hanspaulka
pražské záměry a fragmenty:
- Balšánek: představa nábřeží jako centra, nerealizovatelný nápad
- regulace Malé strany: neprovedeno, nábřežní komunikace, Balšánek
- studie severu Prahy na téma Le Corbusiera (Voisin), manifestační projekt
- přestavba na Nové město: Havlíček, rozsáhlá asanace, vliv Le Corbusiera
- regulační s posunem uliční čarou: částečně provedeno, Sokolovská, Truhlářská, Železná
- fragment kompoziční osy Bílá hora_Strahov
- osa Pařížské, která pokračuje mostem a končí Letenským svahem
- přestavba Smíchova: podrobný územní plán, těsně před realizací, neprojednáno-přišla revoluce
- dostavba Vítězného náměstí: 80 let nebyla náplň, náměstí neplní svou funkci, je to křižovatka, a když dojde k zastavění,
bude to ještě horší
Praha 19.století:
-1.pol.19. stol se hlásí nástup průmyslové revoluce / pražská předměstí kartounky a strojírenské závody- Fr.Křižík a jeho oblouková lampa aj. /
Karlín, Smíchov ---1833- Thomasova strojírenská továrna
-1845 vjel na Masarykovo nádraží první vlak
Karel Chotek
-Chotkova silnice- spojuje centrum města s pražským hradem

- modernizace silniční sítě i mimo Prahu/ Petřínská komunikace, která nebyla nikdy realizována
-Chotkovy sady – první pražský veřejný park
1831 /velké změny vedly k více než půlmilionové evropské metropoli
-vydláždění a regulace Starého města a Hradčan
-řetězový most císaře Františka- spojující Prahu se Smíchovem a první úsek pražského nábřeží
-přestavba městských bran /například na Václaváku- do empíru
bourání hradeb- 1866- rozhodnutí Františka Jozefa, že Praha už nebude pevnostním městem, 1874- široká městská třída /předchůdce
magistrály
-vznik a růst pražských předměstí (s tím souvisela stavba silnic a cest za hradbami, aleje), která byla v roce 1922 připojena k Praze , nový prvek
osídlení za hradbami se na konci 19.stol. staly nové zárodky vilových a zahradních předměstí /Vinohrady, Bubeneč, Veleslavín
Kromě karlína měla předměstí rostlé půdorysy
1983- připojení Vyšehrady- Praha VI, pak Holešovice-Bubny, 1901- Libeň
Kolem roku 1900 patrila prazska predmesti mezi nejvetsi ceska mesta!
-1869- společnost pro stavbu dělnických bytů v Praze
-divadla
-stavba vodovodu
-1893- kanalizační systém od Lindleyho

regulační plány- 1886 soutěž na řešení regulace starého a židovského města, nespokojenost z nerespektování stávající situace i přesto jeden
projekt podkladem pro přípravu asanace, následovala asanace, která začala roku 1983 a zasáhla i Jozefov a Podskalí
-1889- spolek přátel starožitností českých- péče o památky
-Vyvrcholení národního obrození: s tím souvisejí stavby- Národní divadlo, Rudolfinum, Národní Muzeum
-1891- zemská Jubilejní výstava- výstavní areál

26/PROMĚNY MĚSTA A KRAJINY NA POČÁTKU A V 1. POLOVINĚ XX. STOLETÍ:
ARCHITEKTONICKÉ A URBANISTICKÉ KONCEPCE (SMĚRY) NA POČÁTKU A V 1. POLOVINĚ XX. STOLETÍ / SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ
INOVACE A JEJICH VLIV NA NA PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR *PŘÍKLADY VYBRANÝCH MĚST A
KRAJINNÝCH ÚPRAV+
UMĚLECKÉ (ARCHITEKTONICKÉ/URBANISTICKÉ) AVANTGARDY POČÁTKU XX. STOLETÍ A JEJICH PROJEVY V URBANISMU































Avantgarda
Itálie, Německo (přestupní stanice mezi avantgardou východu a západu) : W.Gropius, L. Hilberseimer
zformovali se po 1.sv.válce Mies van der Rohe, H.Scharoun, lisickij, Marc Chagall
Ludwig Hilberseimer (1885-1969)
zabýval se urbanismem a teoretickými projekty měst, 1. učitel stavby měst na Bauhausu
v polovině 20.let se odklonil od představy přátel o desurbanizaci k problému velkoměsta (představa dvacetipodlažních multifunkčních
domů)
zabýval se řešením satelitních měst
emigrace do VB – založení skupiny modernách architektů MARS – řešila plán poválečné obnovy Londýna
emigrace do USA – projektoval nový územní plán Chicaga
Holandsko
avantgarda zde začala před 1.sv.válkou
v 1.sv.válce zde Němci nevytvořili frontu
De Stijl, Oud z Rotterdamu, Cornelius van Estern
Anglie
jednotlivci, avantgarda zde začala až s příchodem utečenců z Německa/ dekoratér Třetí říše: Albert Speer
Přestavba Berlína – měl se jmenovat Gerrmanie První čtvrtě, které se začaly bourat byly ty obávané Židy
Rusko
konec avantgard cca v roce 1931 (ještě za Stalina)
Vesninové, Ginsberg, Leonidov
2 soutěže:
palác sovětů
Generální plán Moskvy (Le Corbusier - > „Zářící město“)
z Moskvy může být krásné město, ale předtím se musí celá zbourat
Vladimír Nikolajevič Semenov (1874-1960)
zakladatel moderního ruského urbanismu, po revoluci učitelem urbanismu na VCHUTEMAS (= moskevská obdoba Bauhausu)
projekt zahradního města Prozorovskaja u Moskvy
1930 – pracoval na projektu Stalingradu – řešení jako pásové město kolem Volhy
práce na generálním plánu Moskvy
1932-34 – hlavním architektem Moskvy
v prvních porevolučních letech – jednotlivé stavby, často provizorní - řešení výstavních areálů

















až ve 20.letech, kdy se hospodářská krize zdála lepší – zadání nevelkých obytných sídlišť
Moisej Jakovlevič Ginsburg (1892-1946)
vedoucí osobností meziválečné architektury
jedním ze zakladatelů konstruktivistického hnutí
byl stoupencem desurbanizačních představ
dopisoval si s Le Corbusierem
30.léta – regionální plány průmyslových oblastí
ČSR
Gočár atd
Amerika
roku 1933 v MOMA (v New York) /Philip Johnson, Internacional Style
Představil v Americe novou evropskou architekturu „International architecture“
1933 – CIAM = mezinárodní kongres moderní architektury
Athénská charta/ Le Corbusier, Holandská architektura, Cornelius van Estate, předseda CIAMu
racionální zastavovací způsoby

2. Urbanismus 1. pol. 20. století (pozn.: zápisky z předmětu DTU1 – p. Hexner)
- konflikt bydlení a nových funkcí (průmysl, jatka, plynárny,…)
- továrny a další potřebují komunikace, železnici a stěhují se na okraj měst
- vzniká funkční zónování
- zřizování parků, propojení s okolní přírodou
- obytné části měst s typem sociálního bydlení - první nové monofunkční sídliště
- Vídeň-Karl Marxstadt: 20. léta, nová architektura
- sociální poznatky a ideje Le Corbusiera ovlivnily budoucí principy urbanismu moderny - funkční zónování, výškové
objekty v zeleni
- budování "města pro lidi" - každý má nárok na standard, opomíjení historického, kompozičního aspektu
- Zlín: zužitkování Corbusierových myšlenek v reálu u nás
- Město Budoucnosti: ohromné měřítko, odstranění problémů průmyslu a dopravy, letiště v centru, podobné jako
barokní plán Versailles
- Boasen: přestavba Paříže, zachování pouze významných staveb a prostorů
- industrializace Sovětského svazu: rozsáhlé přestavby měst, funkcionalismus, lineární města (Stalingrad)
- standardní prostředí nade vše - vědecko-mechanické pojetí
- moderní názory jsou potlačeny totalitními režimy (nacismem a socialismem) - Speer v Německu, řada architektů v SSSR
- rozvoj měst a nová města po válce v závislosti na těžbě a těžkém průmyslu
- Ostrava-Poruba
- prefabrikace nahradila řemeslnou ruční práci
- zjednodušení forem a principů až do mezí le Corbusierových myšlenek
- Moskva: funkcionalistické myšlenky v ozdobném kabátě, komplexní části měst s vybavením
-avangardni architekti se nemohl nezabyvat koncepci mest, která pro ne byla jak symbolem moderni doby tak i koncetraci všech negativnich
vlivu minule tvorby
Le corbusier
-1922 projekt města pro tri miliony obyvatel
-v tezisti 24 vyskovych budov z nichž v kazde ma pracovat 10-50tis.
-ubytovani je reseno meandrove usporadanymi obytnymi bloky pro 600 000ob. Další lidi ziji v satelitnich zahradnich mestech
-kritizuje tehdejsi město a obvnuje ho z toho ze neplni svoji funkci, ze jsou neuzitecne unavne a zmatene(z jeho knihy urbanismus)
-formuluje ctyri zasady:
1-snizit hustotu zastaveni mestskych center a uvolnit ta prostor pro potreby dopravy
2-zvysit hustotu center aby se mohly vytvorit zadouci kontakty
3-rozsirit moznosti dopravy uplnou zmenou koncepce ulic
4-rozsirit zelene plochy
-formulace jsou utocna a maji za úkol sokovat
-veril se vyskove budovy jsou schopny zvetsit hustotu osidleni center a pritom uvolni dostatecny prostor pro novou dopravu
-v knize aplikuje princip města pro tri miliony na pariz- do ted ukazka nesetrnyho zachazeni s historii od avangardnich architeku
-ipresto ovlivnil radu dasic urbanistu
-projekt zariciho města-puvodne na soutez pro moskvu, linearni princp

Město pro 3 mil.obyv. (má být
nastojato obojí)

V povalecnem nemecku prevladaji desurbanizacni nazory a město jako symbol minulosti a predvalecne prosperity je kritizovano
-utopicke predstavy o zruseni mest a bydleni lidi v zeleni
Bruno taut-sepsal nazory avangardy ve knize rozplynuti mest(expresionisticke kresby, inspirace sittem)
-die stadtkrone-kniha o zpusobech vylpseni existujicich mest
-pozdeji se venuje problematice velkomesta-kniha architektura velkomesta
Hilberseiner-zabyva se resenim satelitnich mest-kniha zasady planovani noveho města
V rusku je velmi silna avangardni skupina v moskve- resi se otazka mest
-zakladatelem ruskeho urbanismu je v.n. semenov-1912kniha stavba mest
-semenov studuje urbanismu ve velke britanii, a je stoupencem koncepce zahradniho města-projekt zahradniho mest Prozorovskaj u moskvy
-vyucuje urbanismus na vchutemasu(něco jako bauhaus)
-vypracoval projekt stalinigradu 1930(pasove město podel volhy)
-poili se na gneralnim anu moskvy, je moskevskym hlavnim architektem a stava se reditelem ustavu stavby mest akademie architektury
-m.j.ginsburg 1924 vydava spis sloh a epocha(vyrovna se le corbusieroym spisum)
-byl vedouci osobnosti mezivalecne architektury, ucastni se mnoha urbanistickych soutezi, dopisuje si s corbusierem a je stoupencem
desurbanizacnich teorii
-autor regionalnich planu prumyslovych oblasti a rekreacni zony jihu krymu
.b.v. sakulin- vypracoval urbanisticke prácemoskvy v souvislosti s vyvojem osidleni celeho evropskeho ruska-tri okruhy zelenych mest oddelene
zelenymi pasy
-diskuze o urbanismu zesilli koncem 20 let kdy zacala vystavba velkych prumyslovych center –kuzneck a magnitogorsk
-stretnuti urbnistu(kompaktnejsi sidelni formy z kolektivnich domu) a desurbanistu(predstavy rozplynuti mest, uplatnuji linearni sidelni formy)
-n.a.miljutin-1929 kniha problem vystavby socialistickych mest-koncept tzv. pasmoveho města-predpoklada paralelni pasma prumyslu,
obcanskeho vybaveni bydleni a rekreace-poskytuje obyvatelum nejkratsi mozne spojeni mezi bydlistem a pracovistem, mezi jednotlivymi pasy
mají byt parky a rekreacni zony
-avangardni myslenky ruskeho urbanismu zkoncili po soutezi na vystavbu moskvy, kdy přes mnozstvi pokrokovych navrhu(e.may, corbusier,
ladovsky…) vedeni města a strany se rozhodlo k zachovavani historickeho města a vse resilo upravami stavajiciho stavu bez vetsich zasahu.
Organicke město
Zakladem je usporadani města které maximalni pripomina jeho prirozene utvareni-především reakce rozlozeni hmot na historicky vyvoj nebo
na prirodni podminky
-odmitaji geometricke tvary a sachovnicove deleni-prednot davaji malym mestum
e.saarinen
-vytvari urbanisticke plany nekolika pobaltskych mest
-uplatnuje predstavu ze je možno dosavadni kompaktni město promenit v soustavu zeleni izolovanych malych mst-konecnym cilem pak je
vytvorit seskupeni novych obci v zeleni-inspirace stredovekymi mesty
-shodnost s howardem
f.l.Wright
-v jeho predstave moderni město je spatne od zacatku a nejde predelat.
-je obhajce naproste desurbanizase
-koncepty mizejiciho města,prostorneho města a zivouciho města(bohate iklustrovane knihy)
-nevidel soustredeni lidi ve mestech protože televize nahradi divadla rozhla koncerty a spolecensky život bude o automobilovych vyjizdkachvytvari sit vykonnych automobilovych dalnic které by na sebe napojovaly obce
-avangardni architekti byli prilis naivni ve sve vire v roli urbanismu a zmenu spolecnosti
-nezvazovali ekologicke problemy a byly prevazne levicove orientovany
-napady jsou plne diletantismu a optimismu ale i presto vyznamne ovlivnily vyvoj moderniho urbanismu
27/FUNKCIONALISTICKÁ ARCHITEKTONICKÁ A URBANISTICKÁ MODERNA A TVORBA KRAJINY:
LE CORBUSIER A ATHÉNSKÁ CHARTA A VÝVOJ FUNKČNÍHO ZÓNOVÁNÍ MĚST VE XX. STOLETÍ / NĚKTERÉ SOUVISEJÍCÍ TEORIE FUNKCIONÁLNÍHO
MĚSTA (LINEÁRNÍ MĚSTO / RADIÁLNÍ MĚSTO)
*PŘÍKLADY: NOVĚ ZALOŽENÁ MĚSTA VE XX. STOLETÍ+
















Le Corbusier
1922 - na Pařížském podzimním salonu byl vystaven projekt moderního obytného domu a „Plán města“ pro 3mil obyvatel -> VELKÝ ohlas
naprosto pravidelný půdorys
v těžišti 24 administrativncích budov s přistávajícími plochami na střechách (obsluhováno víceúrovňovou dopravou), obklopeny zelení
centrum obepínaly meandrově uspořádané obytné bloky (600tis obyvatel)
satelitní zahradní města (2mil obyvatel)
Charles Eduard Jeanneret = Le Corbusier
v Paříži vydával časopis „Nový duch“
1923 - programová kniha „K architektuře“ , 1925 - další práce v čas Nový duch, 1927 – jedním z projektantů vzor.kolonií Weisenhof ve
Stuttgartu, 1928 – hl.iniciátor založení mezinár.sdružení CIAM
1924 – Le Corbusierův projekt pro 3mil. obyvatel byl následován knihou „Urbanismus“ = kritika měst
základ budoucího uspořádání měst – zásady:
snížit hustotu zastavění městských center a uvolnit prostor pro dopravu
zvýšit hustotu center, aby se mohly vytvořit kontakty
rozšířit možnost dopravy (zmenšit současnou koncepci ulice) pro metra, auta, tramvaje, letadla
rozšířit osázené plochy jako prostředek dostatečné hygieny a klidu pro práci

























































závěr knihy – zbourat podstatnou část hist.jádra Paříže a postavit 60tipatr. mrakodrapy, volné plochy pro parky a v nich ponechány histor.
nejhodnotnější kostely
=> odpor (necitlivý vztah moderních architektů k histor.jádrům měst)
-> podle plánu se inspiroval Josef Havlíček *> 1946 plán 3 mrakodrapů na Novém Městě
Le Corbusier dokázal vycítit, rozpoznat, vyjádřit a sdělit nové myšlenky a tendence moderní arch. a urbanismu a to vždy lépe než ti, u nichž
se inspiroval
Kongres CIAM
1928 – založen spolek CIAM na švýcarském zámku La Sarraz
CIAM = mezinárodní společenství architektů (setkání pokrokových architektů, projednávali otázku soc.výstavby)
důvody setkání – dílčí iniciativy architektů nikam nevedou, hledají společné principy
I.kongres – program moderní arch. (soc.rozměr, potřeby společnosti, byt. otázka)
manifest CIAM – myšlenky, kudy se budou ubírat do budoucna, hledání univerzální pravdy
II.kongres – (1929 – Frankfurt nad Mohanem) – minimální byt, jednotné měřítko, zastavovací plochy oken
III.kongres – (1930 - Brusel) – racionální způsob výstavby (řadová výstavba), rozestupy mezi domy, osídlení co nejhustší
Athénská charta
v logické na vázání na témata bytu a zastavovacích soustav měl roku 1932 v Moskvě následovat IV. kongres CIAM s tématem Funkční
město – během příprav došlo v sovět. svazu k politickému obratu od moderní architektury k historismu (avantgardní umělci ztráceli své
pozice) -> nakonec kongres v Athénách (1933)
národ. delegace připravily (podle územního plánu Amsterodamu – obsahově, měřítkem i graficky – jednotnou dokumentaci 33 měst:
Praha, Chicago...)
funkční město = primární funkce -> bydlení, práce a rekreace, doprava -> chtěli stanovit základní principy a realizační možnosti
červenec 1933 nastoupili delegáti na řeckou loď v Marseilles a pluli do Athén a zpět -> dokument kongresu *> Athénská charta
apelace na Funkční Varšavu (projekt J.Chmielewský a aS.Syrkuse) na kongresu v Londýně (1934)
1941 – knižní vydání Athénské charty
1977 – základní klíče urban. jsou 4 funkce: bydlení, práce, rekreace, doprava
1978 – plány určí strukturu každého ze sektorů, náležící těmto čtyřem funkcím a jejich polohu v městském centru => odmítání zastavění
prům. měst 19.stol. -> stavby se měly dělit na segregační funkční zóny + hygienické podmínky – dostupnost bydlišť a pracovišť
= základ funkcionalistického urbanismu (zonování, oddělení bydlení, práce, rekreace, dopravy, hist.dědictví, vysoké a řídké zástavby)
funkcional. města se začala vytýkat sterilita a schematičnost
Karel Honzík: „Funkce architektury je i estetika, působení na psychiku a duchovno“
V.kongres – (1937 - Paříž)- předvál.napětí, po válce přijetí a uplatňování Athénské charty jako dogma (nedostatky – řešení vesnic)
Lineární město
nezbytné překonávání stále větších vzdáleností mezi bydlišti a
pracovišti v prům.městech 19.stol
vznikl nový druh městské dopravy – kolejová doprava (koňka, pak
s parní a elektrickou trakcí)
doprava tvoří základní osnovu měst, ovlivňuje cenu pozemků
1. projekt: „Velká Viktoriina cesta“ – Joseph Paxton 1855
16km dlouhá komunikace okolo Londýnského centra, spojující všechny
nádraží
základ – visutá železnice v galerii ze skla a oceli (šxh – 22x33m)
podél exkluzivní domy, hotely a restaurace
součástí je široká vytápěná městská třída jako komunikační propojení
radiálních ulic
NEREALIZOVÁNO
předzvěst pro londýnské metro s parním pohonem o 8 let později
A.S.Mata (poprvé nejen lin.město): „Přímka je nejcharak. výrazem moderního města a hlavní komunikační osou městského organismu“
lin.město formováno jednou ulicí (forma nejpřiměřenější vynálezům tohoto století – železnice a tram)
CMU – postavili nakone jen 5km dlouhé lin.město (na JV od Madridu 7km od centra – do 1909 koňka, pak elektrifikované)
SORIA – mnoho obdivovatelů (mezi dvěma městy, na obvodu Madridu)
mnohá rostlá sídla získala přirozeně lin.tvar -> díky přírodním či technickým podmínkám
podél mořských pobřeží, toků, úpatí hor, sevřených údolí, podél důležitých komunikací
nemělo však předpokládanou geometrickou formu
Lineární města navrhoval Le Corbusier, I. Leonidov, L. Hilberseimer (přestavby měst- Londýn, Berlín, Chicago)
Zahradní město
nejvýraznější urban. koncepcí z 19.století, ovlivňující celý následující vývoj moderního města
delší a složitější historie než lin.město
znaky:
tendence k limitování růstu městr a zdůrazňování předností malých měst (počátky již v antickém Řecku a mnoha utop. spisech)
obklopení zelenými pásy (ke zlepšení život.podmínek obyvatel, rekreace, zamezit nadměrnému (to se stalo poprvé až v 19.století) růstu
měst)
nízké zastavění - > izolované či řadové domy, zahradami nejen obklopeny ale i prostoupeny
umisťování v izolovaných polohách (nepovažovali za správné uplatňovat koncepty zahr.města na okrajích velkoměst)
autorem měst v novodobém pojetí – E.Howard
1898 „Zítřek. Pokojná cesta ke skutečné reformě“
forma malých zelení obklop. a prostoup. měst, rodinných domů









výhody městského i venkovního bydlení dohromady!
1902 – Zahradní města zítřka
Město – venkov
krása přírody, nízké nájmy, vysoké mzdy, nízké daně, dostatek práce, nízké ceny, možnost podnikání, čistý vzduch, voda, krásné domy a
zahrady, žádný kouř, svoboda

Nově založená města ve 20.století
„nová“ města byla spíš předměstí připojena k městům, vznikalo jen opravdu málo nových měst, jednalo se většinou o přestavbu
stávajících velkoměst
Funkcionalismus
-pojem vyjadrujici pozadavek uzitecneho a ucelneho reseni jednotlivych staveb tak aby dobre slouzily svemu poslani především z hlediska
provoznich a materialnich funkci.
-pozadavek na ucelne usporadani mest
-myslenky uz v antice(vitruvius), stredoveku(pravidelne vymery mest a pudorysy klasteru), je prosazovan mnohymi utopisty,filosofy a
architekty minulosti(sullivan forma nasleduje funkci)
-tony garnier – kniha prumyslove město, vyjadril vse co se mělo stat obsahem atenske charty
-1927-nemecky werkbund se chysta pod vlivem hermanna muthesiuse usporaat velkou propagacni vystavu ve stuttgartu(obytna kolonie
weisenhof)
-vystavby se uja mies van der rohe a pozval dalsich 17 avangardnich architektu
- tam se dohodli na tom ze se budou spolu videt casteji a uz roku 1928 se sesli na svycarskem zamku la sarras
-pozvano bylo 50 architektu ale ne vsichni prijeli kuli svým umeleckym a politickym postojum
-ucastnici se dohodli na zalozeni organizace mezinarodni kongresy moderni architektury-CIAM
-na tomto prvnim kongresu vydali strucne prohlaseni nejvetsi část ktereho se tyka uranismu
„urbanismus je usporadanim ruznych mest a prostoru slouzicich vsem indvidualnim a kolektivnim projevu hmotnehocitoveho a duchovnio
zivota. „
„tri funkce urbnismu:bydleni, práce, oddych
Predmetem urbanismu jsou:vyuzit uzemi, organizace dopravy,legislativa“
1929 se sesel druhy kongres ve frankfurtu nad mohanem, hostitelem byl tehdeji stavebni reditel města ernst may
-tematem byl byt pro existencni minimum-kongres utanovil zasady uspornych a zaroven hygienicky vyhovujicich bytu jejichz dispozicni reseni
jsou siroce uzivana
1930-treti kongres v bruselu-tematem byly racionalni zastavovaci soustavy
-kongres odmita klasicke zastavovaci principy s uzavrenymi bloky, uzkymi ulicemi a minimalnimi dvory
-propaguje radkove zastaveni(kvuli provetrani osvetleni provetrani hygiene a orientaci ke svetovym stranam)
Ctvrtym kongresem ciam vyvrcholilo-byla sepsana atenska charta
-další cinnost ciam se netykala tak zacaznych temat
-paty kongres se venuje bydleni a rekreaci
-během 2sv.v. se pokusili o obnovu kongresu v americe ale pokus se nepovedl
-po druhé svetove valce se seslo také několik kongresu le 1956 na desatym kongresu ciam v dubrovniku cinnost skoncila, protože povalecna
generace architektu nepovazovala další setkani za prinosna
Athenska charta
-4 kongres mel probihat 1932 v moskve, ale rusko zmenilo pristup k archtekture a vratilo se zpet ke klasickemu pojeti architektury
-kongres se konal na parniku z marseilles do athen
-organizacni zalezitosti mel za úkol tehdejsi predseda ciam cornelius van eestern
-vymyslel jednotne zadani a jeho provedeni pro jednotlive cleny a ve vysvetlivkach definoal pojem funkcni město
-„pojem funkcni město znamena, ze formu meta urcuji jeho promarni funkce-byleni, práce, rekreace vcetne dopravy jako spojujiciho
prvku.chceme stanovit zakladni principy a realizacni moznosti funkcniho města“
-vysledky kongresu se sepsali pod nazvem atenska charta-v době evropa mela naprosto jiné starosti a nikdo nemyslel na staveni funkcnich
mest
-byla knizne opublikovana roku 1941
-charta je rozsahlejsi nez puvodni prohlaseni z roku 28, a nejvic diskutovanymi body jsou tyto dva:

-77.zakladni klici urbanismu jsou ctyri funkce-bydleni, práce, rekreace doprava
-78.plany urci strukturu kazdeho ze sektoru nalezejicich temto ctyrem zakladnim funkcim a jejich polohu v mestskem centru
-temito prohlasenimi vlastne popiraji zastaveni prumysovych mest 19 stoleti kde se funkce misi-navrhuji vytvaret segregovane funkcni zony
které sice splni všechny hygienicke podminky ale mnohonasobne zvetsi vzdalenost bydlist a pracovist-to zvetsuje naroky na dopravu provoz
který vyvolava vic negativnich aspektu nez michani funkci
-atenska charta se ve velkym uplatnovala po druhé svetove valce, kdy byla nusnost vystavet co nejvetsi počet bytu za conejkratsi dobuprojekty na minimalni bydleni a typitovane prefa prvky…a když se něco ve vysledku nepovedlo dalo se to snadno svest na atenskou chartu
-jsou kritizovani taky za opomijeni takovych prvku architektury jako jsou estetika, psychika a dusevni pohoda kterou vytvari
-ale ipres vsechno ciam byl prvnim kdo usiloval o minimalni standart bydlenipro ty nejchudsi a neslo mu jenom o urbanismus z hlediska investic
a penez
Nove zalozena města
-soutez na hlavni město australie na zacatklu 2 stoleti vyhral american a blizky wrightuv spolupracovnik w.b. griffin
-navrhnul velke zahradni město, nebo soustavu zahradnich mest kde velmi setrne zachazel s terenem a povodim mistni ricky
-avsak i přes pokrokovost navrhu ani on se neubranil barokni osovosti a hvezdicovitym namestim
-projekt na new dehli z roku 1913 od herbertra bakera a edwina lutyense svedci o zivotnosti historickych urbanistickych oncepei
-nove město vytvari jako vzor britske imperialni moci,
-inspirace washingtonem a americkym hnutim city beautiful
-zahradni města bla velm popularni i v usa-svedci o tom projekt na město radburn
-cleneni na obytne okrsy, trideni komunikaci, dusledne oddeleni automobilove a pesi dopravy a taky orientace obytnych prostoru do zelene
uvnitr obytnych okrsku kterymi byli vdeny pesi trasy
-poprve pouzit systm slepych ulic kolem kterych jsou umisteny obytne budou a nesou tak ruseny projizedejici dopravou
-rozvoj zahradnich mest v usa zacal za presidenta roosvelta s jeho planem na obnovu spojenych stau
-projekt grenbelt towns-prime navazani na howarda
-kolem reky tenessee byl uskutecnen cely soubor prumyslovch taveb presunutych sem z jinych lokalit
-města 20 a30 let se zacaly lisit od howardovyho konceptu a zacal se pro ne pouzivat nazev nova města, kdezto pojem zahradni město se ustalil
pro drive vznikla
-napr. Vláda VB vyuzila navr abercombieho na snizeni koncentrace obyvatel v centru města vytvorenim soustavy deseti satelitnich mest
v prumeru 50km pro 60tisi obyvatel každý-vznik mest stevenage a harlow
Podobne plany se zacaly uplatnovat na uzemi vb ve velkem ale ve vysledku neprilakala nove obyvatelstvo v nejaky vyznamnym poctu-vetsinou
se jednalo o puvodni obyvatele(60ˇ%)
-osidleni byly kritizovany kvuli velkym vzdalenostem a prevazne obytnou funkci jednotlivych lokalit
-vznik konceptu druhé genrace které jsou vce kompaktni a snazi s o viceurovnovost zastavby-město cumbernauld u glasgow, hook
-města druhé generace porad byla povazovana za prilis mala aby byl schopny samostatne existence-vznik treti generace mest
--města treti generace.pocet byvatel kolem 250tisic-napr. Milton keynes(problemem je ze toto město je vzdaleno pouhych 40km od londyna a
ve vysedku dochazi pouze k dalšímu zahustovani i tak velmi koncentrovaneho uzemi, navíc osidleni je na velmi urodne pudy která se vyuziva je
pro bydleni s velmi malou hustotou obyvatel ale s velkou siti automobilovych komunikaci)
Pokusy vlády o urbanizaci jsou nejvetsimi pokusy o urbanizaci ve svete
-ve spojenych statech je nevelky počet novych mest, vetsinou se jedna o podniatelske zamery jednotlivcu
-indiky čandifar-ůna jeho vystavbe sepodilel le corbusier-puvodni plan vypracoval mayer s nowickim, ale po zavolani corbusiera jako konzultant
se poslední ujal celeho ukolu a prisvojil všechny zasluhy
-otazka vhodnosti volby struktury je sporna-dosazeni milionu obyvatl v indii není velky uspech
-vytvari velky sachovnicovy raz s vladnim centrem jako akropoli
-dalsimvelkym projektem bylo vytvoreni hlavniho města braziie-brasilia
-projekt byl zvolen na zaklade mezinarodni souteze abyl vypracvan lusiem costou a spolupracovnikem niemeyerem
-hlavni myslenkou bylo vyvoreni ve stredu země velke urbanizace jako prituivahu proti koncentraci vetsiny obyvatel v mnohamilionove
aglomeraci v sao paulu a riu na pobrezi antlantiku
-byly tam presunuty všechny vladni urady a jejich budovy jsou pojednany velmi honosne.
-avsak podle navstevniku je město neprirozene a jeho meritko skoro naprosto vylucuje mestsky pohyb- je obkliceno sidlisti chudiny
-velke mnozstvi novych mest vznika i v sovetskem svazu-dubno u moskvy, akademgorodok v novosibirsku, a další města která nebyly dostupna
pro bezne navstevniky
Linearni město
-koncepce města od sorio y maty zalozena na reseni dopravniho problemu
.zakladni koncepcni linie tvori trasy komunikace-vytvari hlavni prostorove a provozni osy města
komplikace při vyuziti na konkretnich mestech ale i přesto prevrratna na svou dobu koncepce
-napr predmesti madridu nebo staliningrad
Radialni město
-mylenka otto wagnera vyjadrena tou 1911 v planu aplikovanym na viden
-púrosazuje navrat umeni do urbanismu-urbanismus je zalezitost architektu ne inzenyru
-jako jeden z mala resi problematiu speulace s pudou-město ma mit aktivni investicni politiku a neskupovat pozemky s okoli ale nejdrive zaridit
infrastrukturu a teprve potom ji poskytnou investorum
-jeho koncepty vychazel z baroknich predstav a presnych geoetrickych tvaru-nikdy nebyly realizovany(az na prazske sidliste dejvice, od jeho
zaka engla)
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Nové úsilí
 Itálie - Futuristé – Marinetti atd
 Německo - Expresionismus – Klee a jeho představa městského modelu
 Rusko – Konstruktivismus – Lisickij, Rodčenko
 Neoplasticismu - De stijl – Rietvield, Mondrien
 Le Corbusier(urbanismus pro Alžír) a jeho bratranec Perriand
 Bauhaus (funkcionalismus) - Gropius,Rohe

Na konci 19. století bylo spíše výjimkou, když některé město mělo svůj celkový urbanistický plán. Tehdy se zpracovávaly buď asanační
plány městských jader (rozsáhlé demolice, prorážení nových tříd, umisťování reprezentačních budov), nebo regulační plány jednotlivých
předměstí (jednoduché rastry se snadnou parcelací - dbalo se o základní technické parametry).
Práci vykonával městský geometr nebo městský inženýr.
Teprve s nástupem 20. století se pozvolna uplatňovalo nové pojetí urbanistického plánu města, který se zabýval nejen technickými ale i
účelovými, provozními a estetickými aspekty (Burhamův plán Chicaga, projekt rozvoje Vídně z 1905 se zeleným pásem kolem města).
Ve více městech se urbanistická řešení rozvinula až v meziválečném období, ale větší koncepce se ralizovaly jen zcela výjmečně. Dvě
desetiletí byl příliš krátký čas ke konci i zastíněny hospodářskou krizí a nástupem fašismu.
První soudobé plány:
výsledek iniciativy soukromých společností : New York, Společnost pro regionální plánování
vývoj rozsáhlé aglomerace pro miliony lidí do vzdálenosti 50km od města
urbanistické projekty má většina ze severoamerických měst - "zónovací předpisy" viz skripta str. 314
Paříž
pokračovala v hausmanovské koncepci z poloviny 19. století,
soutěž na celkový plán města 1919 - satelitní a lineární města
oficiální plán města schválen téměř v předvečer nástupu nacistických vojsk do
města
po 2. světové válce, po "sídlištním" období dospěla k soustavě několika velkých satelitních měst, z nichž každě má několik set tisíc obyvatel
Amsterodam:
od 20. let vznik velkých kompaktních sídlišť, teprve v poslední době využití opuštěných průmyslových a přístavních území
Moskva:
opuštění avantgardních plánu - 1935 schválen generální plán
vytváření především reprezentativních prostorů, dominantní rozmístění veřejných budov - symbolizujících politickou moc
v 60. letech stavba výškových budov - Moskevská universita, nedostavěný Palác sovětů
Berlín:
do nástupu Hitlera hlavní architekt Martin Waagner - budování zahradních předměstí
hlavní město mělo být po vítězné válce dějištěm Světové výstavy a přejmenováno na Germánii - architekt Albert Speer
montovaná sídliště na východě, reprezentativní budovy na západě
gigantická nacistická shromaždiště také v Norimberku, Mnichově - nic nepostaveno
Futurismus
umělecký směr stojící na počátku avantgardy, vznikl v Itálii roku 1909
byl velice nacionální, schvaloval válku, kterou považoval za jediný možný způsob jak očistit svět od jeho nešvarů (tj. všeho starého).
v Itálii a Rusku.
Architektonicky se klonili k jednoduchosti, snažili se využívat nové materiály (beton) a nové kombinace sklo - kov, beton - sklo, atp.
Antonio Sant Elia
stal se autorem Manifestu futuristické architektury, v němž vyzýval architekty k tomu, aby stavěli futuristické město jako obrovskou
hlučící loděnici (rychlé, mobilní a dynamické ve všech částech) a futuristický dům jako gigantický stroj
črtal svoje futuristické kresby Nového města Citté Nuova (jímž je v jeho představách Miláno 20. století) s monolitickými mrakodrapy s
terasami, vzájemně propojenými mosty a s letišti na střechách.
Protože se Sant´Eliovy kresby později dostaly do mnoha publikací, mohly ovlivnit i takové pozdější autority architektury, jako byl Le
Corbusier.
Počátky regionálního plánování
Střední Anglie a region Doncaster,
průmyslová oblast Porůří, kde ve 20. letech vytvořen regionální Svaz obcí? koordinující společné plánování i konkrétní výstavbu.
Po válce mnohá města zničena - Přestavba měst začala již za války -> Vznik celých kanceláří připravujících konkrétní postupy obnovy.
Nacisté - řešili přestavbu dobytých území, vnik nových kolonií, přestavba Prahy a Varšavy.






















Le Havre - hlavním architektem August Perret
klasicistní koncept přestavby s blokovým zastavěním byl v rozporu s převládajícími tehdejšími názory.
Sovětský svaz - sociální realismus
tradiční kompoziční principy - monumentální prostorové kompozice, sloupové řády, antické sochy + snahy o vyjádření válečného vítězství
a připomenutí obětí. Např. Stalingrad, Kyjev, Minsk, Leningrad, Moskva
Londýn
již koncem 30. let ustanovena zvláštní komise řešící možnosti zlepšení stavu města. Projekt plánu obnovy vedl Leslie Patrick Abercrombie zakladatel moderního britského urbanismu.
V Londýně počítal s nižším stavem obyvatel, rozčlenil celé území na soběstačné okrsky - reakce na válečnou situaci. Plán Velkého Londýna
- řešili 6700km2, 143 správních úseků. Decentralizace průmyslu.
Ve 40. letech se zpracovávané projekty evropských měst soustředily na obnovu městských center + příslušného vybavení (dopravní řešení)

Shrnutí:
V průběhu 20. století prošla města obloukem od ještě přežívajícího historismu, přes tradice zcela odmítající a o vědecká řešení
urbanistických problému současnosti usilující funkcionalismus až k dnešku, kdy se znovu oceňují hodnoty tradičního města.
Zároveň s tím probíhal prudký růst měst jako výraz demografických a migračních procesů, obzvlášť bouřlivých v zemích třetího světa.
Města prožila období, kdy se snažila plně přizpůsobit automobilové dopravě, aby nakonec zjistila, že to není možné ani žádoucí.
Dlouho se věřilo na spásu, kterou mohou přinést zahradní města, a pak se většina úsilí soustřeďovala na nová velká sídliště na okrajích
měst.
S teoretickými představami o koncepci a plánování se hledaly i institucionální, legislativní a ekonomické nástroje, které by v podmínkách
moderní společnosti umožnily ovlivňovat vývoj.

Moskva
-po 2sv v zvela opustila avangardni koncepce dvacatych let
-vznik tzv generalniho planu 1935
-sledovalo se vytvareni verejnych budov které ymbolizuji politickou moc-uplatneni historickych kompozicnich principu a architektonickeho
tvaroslovi
-plan fungoval az do 60 et kdy se jeho projevem staly vyskove budovy statnich instituci.
-budova moskevske univerzity a nedokoncena budova palace sovietu
Berlin
-do nastupu hitlera se rozvijel podle architekta martina wagnera-především budovani zahradnich predmesti (velmi kvalitni)
-do novych planu města se promitly optimisticke predstavy hitlera o svetovlade-v roce 1950 ho dokonce k prilezitosti vyhrani války chtel
prejmenovat na germanii
-planovani vedl a. speer-planoval za senu demolic vytvorit dve hlavni osy ve meste obklopeny superstavbami
-stavebni práce se zahajily ve tricatych letech a trvaly do porazek na ruske fronte a bombardovani
-obdobne plany se realizovaly při budovani nacistickych shromazdist v norimberku, mnichove a dalsichmestech
-povalecny vyvoj berlina zkomplikovalo rozdeleni na dve casti
.vychod a historizujici styl s rozahlymi montovanymi sidlistmi a zapad s prestiznimi stavbami zapadniho světa
.nyni berlin resi slozite koncepcni otazy dopravni a technicke při novem sjednoceni + komplikace s presunutim spolkovych vladnich instituci do
bonnu
-po druhé svetove valce nejvetsim problemem byla obnova znicenych mest vojenskymi operacemi
Malou vyjimku tvori mista která jsou ponechana jako pietni prostor se zastavbou v seusedstvi(lidice, hirosima)
Města která byla co nejdusledneji upravena do podoby před valkou(varsava)
-nejvic znicena města v zapadni evrope byli rotterdam, le havre a coventry
-v coventry se k obnove sesli nejvyznamejsi vritsti architekti a velmi dobře zvladli dostavbu a opravu katedraly a vytvorili jedno z prvnich
mestskych pesich center
-v roterdamu bylo nejvice poskozeno centrum meta(prostor mezi nadrazim a radnici) a byl vyuzit pro vystavbu nakupniho centra
Lijnbaan(autori j.h. van den broek aj.b. bakema)
-obnovou le havru byl poveren auguste perret-pouzil klasickou blokovou zastavbu s primymi koridorovymi ulicemi
-jeho koncept byl zastaraly a byl verejnosti kritizovan, ale z odstupem casu se uznavaji kvality tohoto reseni
V ovietskem svazu velmi speli na socialistickym realismu a reprezntativnosti novych staveb, ipres spatnou ekonomickou situaci
-stavby poukazovali na vitezstvi a obeti ve valce
-takhle byly onoveny desitky znicenych mest-napr. Staliningrad, kyjev, moskva leningrad
-monumentalni uprava mist dulezitych stretu ve valce

Londyn
-snaha vlády o zamezeni rustu prumyslu a obyvatelstva v londynePlan obnovy –tzv. velky londyn
-autorem l.p. abercombe
1943 dokoncuje plan který rozdeluje londyn na pomerne sobestacne obytne celky a snazi se tim docilit zmenseni hustoty obyvatelstva
-1944-plan velkeho londyna(zakladem je decentralizace prumyslu do prilehlych sidlist co ma omezit tlak stavebnich firem na mestske centrum.)
-podle planu se nepostavilo nic, ale vychazelo se z myslenek

-po druhé svetove valce se ukazalo ze bytova nouze nje natolik velka ze existujici plany nebudou stacit
-proto se zacina s vystavbou sidlist prilehlych k mestskym celkum do 70-80 let
-pozdeji od sidlist se upousti kvuli vznijajicim problemum a znovu se zabyva dotvarenim mestskych center

29/UTVÁŘENÍ MĚSTSKÝCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR VE DRUHÉ POLOVINĚ XX. STOLETÍ / ZROD MEGAMĚSTA / TEORIE MĚSTA A KRAJINY VE
2. POLOVINĚ XX. STOLETÍ:
TEORIE PŘEVÁŽNĚ MECHANICKÉ/TECHNICISTNÍ / TEORIE PŘAVÁŽNĚ ORGANICKÉ (BIONICKÉ/METABOLICKÉ) / TEORIE PŘEVÁŽNĚ
INFORMATICKÉ (KYBERNETICKÉ)/SYSTÉMOVÉ / TEORIE POSTMODERNY; SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ A TECHNOLOGICKÉ INOVACE A JEJICH VLIV NA
PODOBU, PROMĚNY A VÝVOJ URBÁNNÍCH A KRAJINNÝCH STRUKTUR MEGAMĚSTA
- 19. stoleti pripravilo predpoklady pro dalsi vyvoj, vliv novych teorii ale predevsim dejinnych udalosti - reakce na 2. svetovou valku nedostatek bytu, zakon o novych mestech v Britanii, zcela nova mesta (Chandigar)
- organicke mesto: usporadani mesta, ktere umoznuje jeho prirozene utvareni (mesto rostle, reagujici na prirodni podminky) -> mesta mensi,
odmitavsi geometricke tvary, obsahujici prirodu ve meste (Saarinen - teorie vytvoreni kolem centralni casti puvodniho mesta soustavu mensich
organickych struktur zformovanych podle zasad moderni stavby mest; decenralizace, cast urbanizovana a cast prirodni)
- funcionalisticka teorie - ucelna poloha budov a jejich vztahy; funkcni mest -> Athenska charta (forma je urcena funkci: bydleni, prace,
rekreace, doprava) - uplatneni po 2.s.v. v bytove krizi, typizovane pudorysy, prumyslova montaz, monofuncni obytne soubory, automobilove
komunikace; slo o pokus reseni problemu, o skutecne projektovani, narozdil od dnesniho rozmistovani investiv
- extenzivni rust mest pomoci sidlist -> pozdeji doplnovani existujicich obytnych souboru (zapadni Berlin), novy vyznam sidliste - odcizeni,
segregace, ale taky zelen a vetsi dostupnost rekreace
- kladne priklady: sidliste Valingby u Stockhomu, predmesti Helsinek
- dalsi projevy suburbanizace: seskupeni administrativnich budov (jako La Defense) nebo nakupni strediska pri dalnicich
- dnes je nutna jejich rehabilitace
- vyznamne koncepty: Londyn a okoli (plan velkeho Londyna od P. Abercrombie - princip zahradniho mesta do vetsiho meritka, zelene pasy,
hygienicke pasmo, rezervni plochy pro vystavbu)
- povalecna obnova mest (malo zanechanych jako pietnich, naopak Varsava obnovena do puvodniho stavu - pamatky), dale Le Havre (A.
Perret), Rotterdam (nizska zastavba, osy nadrazi a radnice), sorela (Rusko i u nas)
- prumyslovy system vystavby bytu viz sidliste, podobne housing estate/grande ansambly
- velkomestsk0 -> megamesto - vyrazne urbanizovana krajina (USA, Asie) pobrezi, vyskove budovy
- tzv. Novy urbanismus? (insp zahradnim mestem)
- megamesto - extenzivne rostouci, ridnouci mesto, vykoristujici okolni krajinu; decentralizovane “mestokrajina”, urban sprawl

-tvori asi nejvyznacnejsi část urbanistickych projektu druhé poloviny 20 stoleti.
-historicky pochazi od pradavna(města pro stavebniky pyramid…),
-skutecnem predobrazem delnickych sidlist byla ctvrt fuggerei kterou postavil na pocatku 16 stoleti v ausburgu pro sve remeslniky banker a
podnikatel fugger.
-spatne podminky delniku v 19 stoleti vedly ke snaham o zlepseni jejich bydleni ze strany státu a tovarniku, na to navazal ciam v 1929
-vytvari se dispozicni zasady pro zivotni minimum a prosazuje se prefa vyroba kvuli nizsim cenam a dosazeni vetsi kvality
-v roce 1930 byl kodefikovan zpusob vystavby který byl zaozen na stejnem osvetleni a provetrani všech bytu-tozpusobuje zavrhnuti starych
principu blokove a radove vystavby
-místo toho princip „prsi, prsi“-vystavba stejne orientovanych domu s mezerami a zemi nikoho mezi nimi
-tyto myslenky byly uslechtile a jejich autory bynenpadlo jak budou zneuzity stavebnikama a investorama
-první vytvorena sidliste mají lidska meritka a velkou architektonickou kvalitu-sidliste v berlineod wagnera,gropia,scharouna
-sidliste hansaviertel v berline lze povazovat za ukazkove sidliste z povalecneho obdobi-dobře provedeny parter,nizka hustota a vysoky
standart
-dokonce i vicepatrova sidliste mají sve povedene predstavitele-valingbury ve stockholmu,tapiola v helsinkach,nordweststadt ve frankfurtu
-v statech vychodniho bloku situace byla tezsi-extenzivni rust mest patril primo do zakladu sidelni politiky
-dochazi k mimoradnemu soustredeni sidlist která jsou velikosti mest-poruba ci havirov v ostrave, jizni ci severni mesto v praze
-sidlistim je vytykano především to ze zde neexistuje deleni funkci a zadne pracovni prilezitosti-jsou to hromadne nocleharny
-podobny problem mají i seskupeni administrativnich ci nakupnich budov na okraji mest
-když sidliste se snazi doplnit o další administrativni budovy a obchodni centra, administrativni mestecka doplnji zase o hotely ci cinzovni domy
-místo kritizovani sidlist by se mělo resit spise jejich pokracovani a vyvoj, protože podle tendenci ve svete města porostou a bude nezbytne
nutna vystavba dalsich sidlist
Vizionarska architektura
-prohlidka v roce 1960 usporadana v new yorku
-jsou zde vystavovany projekty fantastickych mest které byly unikem mimo existujici aglomerace

Mechanicke/technicistni teorie
-u zrodu koncepce stala skupina archingram(britanie)-navrhy na kracejici města, instantni města…
-města mají byt necim co muze stat vedle kosmickych lodi, pocitau obalove techniky jaderneho a elektronickeho veku
Nebo jinymi slovy high tech architektura
- Architektura high tech se vyvinula v 70. letech 20. století a říká se jí též například pozdní moderna či expresionismus. Součástí projektů budov
se staly technické a průmyslové parametry; k hlavním znakům technicistní architektury patří skleněné stěny, ocelové konstrukce,
prefabrikované díly a pohledové zdůrazňování technologických a funkčních prvků
-puvodne se jednalo o vylepseni modernismu, jeho doplneni o vydobytky moderni technologie. Je to vlastne mezitupen mezi modernismem a
post modernismem.proto je nekdy tezke tto styly od sebe odlisit
-po realizovani urbanitickych projektu corbusiera a dalsich avangardnich architektu a vyuziti prefa prvku města prisli o estetiku fasad. High tech
se nepokousi vracet zpet do historie ale snazi se vytvorit novou estetiku
-je to provokativni, buricskej styl(„vase rodice by tyto prvky povazovali za urazlive“)
-high tech architektura zobrazuje technicke a funkcni casti budovy, pouziva prefa dily a pravidelne usporadani, zaskleni a zelezne ramy
-napr, zizkovsky vysilac, budova lloyds londyn, banka hsbc v hong kongu, pompidou…
Organicke teorie
-zakadem je inspirace prirodou
-za zakladatele se da povazovat sullivan a jeho zak wright
-v evrope je prukopnikem gaudi-jeho Park Guell a Ballesguard, sagrada familia
-proud bionicke a metabolicke architektury
Bionicka teorie
-kritika a protiklad high techu
-hleda formy v zive prirode-nejen kopiruje tvary ale hlvne strukturu
-hnuti ma hodne protikladu-hlavnim minusem je ze pravouhle planovani vetsiny mest popira prirodni krivky
Tvorba gehryho a kaplickeho
-nyní k navrhovani se pouziva programovani-vytvareni tzv. blobu
Metabolisticka teorie
-vznik v japonsku 60 let-sdruzeni architektu vychazejicich z sintoistickeho uceni o vecne zmene všech věci.
-teorie blizici se mobilni atchitekture
-ovlivnily rusko(predstava inetickych mest)
-navrhy kenzo tangeho na rozsireni tokia na pilotach nad morskou zatokou ci projekt k.kikutakeho na valcove domy umisteny pod morskou
hladinou

Informacni teorie
-aplikace kybernetiky a informatiky na architekturu
-vytvareni architektury ve velkych az celoplanetarnich souvislostech, duraz na ekologii a pokrok
-projekt velkych kopulovych mest od fullera

Teorie postmoderny
-zprvu znamena tvorbu po modernim umeni, oznacuje distans od moderny opousti jeji dogmata a hleda svůj vlastní individualni vyraz
-ma hodne vyrazu, jednim z nich je navrat k tradicni architekture, nebo vsechn predchozi tendence v architekture
-hodne zastancu a kritiku
-uz sam nazev naznacuje ze se nesnazi popirat vydobytky moderny ale jen hleda nove zpusob vyuziti dogmat a jejich upraveni

- Průmyslový systém výstavby bytů: housing estate (Anglie), grande ansambly (Francie), sídliště (ČSR), 20% obyvatel
na sídlištích vs. 2-4% (Východní vs. Západní Německo), funkcionalistické projevy urbanismu (kritika od 60. let, u nás
setrvačnost až do 80. let)
- Postmoderna (urbanismus i architektura): historizující postmoderna (bratři Krierové) vs. revival moderny (Zaha Hadid
– inspirace ruským konstruktivismem; USA – tzv. Nový urbanismus, americká klasika, inspirace v zahradních městech,
„Nová města starými prostředky.“)
- Architektonické a urbanistické utopie: M. Ragon („Kde budeme žít zítra.“), Archigram (britská skupina), F. L. Wright
(plovoucí město, mrakodrap s výškou jedné míle), K. Tange (rozvoj Tokia nad Tokijský záliv), K. Doksijadis (schopný
architekt a urbanista, dějiny antických měst, pojem Ekystika – Země jako velké město s prvky přírody)
- Velkoměstské aglomerace: dnešní velké téma, nejvíce v USA (Boswash = Boston + Washington – krajina výrazně
urbanizovaná, východní pobřeží; New York – aglomerace se 17 mil . ob.; Chipits = Chicago + Pittsburgh – aglomerace
ve vnitrozemí, což je zajímavé; Sansan = S. Francisko + S. Diego – západní pobřeží), Asie (oblast Indočíny, významné
mrakodrapy – Kuala Lumpur apod.; Šangaj – ukázková čínská aglomerace v ústí řeky, stojí na pilotách v bahně, bohatá
aglomerace s 90 mil. ob. na nevelké ploše, aglomerace neroste ale je projektována; Karáčí v Pákistánu – přístav a letiště
na „jazyku“ vybíhajícm do moře, zelený ostrov se 4 milionovými městy)

K charakteristickým rysům moderního vývoje a organizace společnosti patří rychle rostoucí koncentrace obyvatel v sídelních útvarech, které se
svou velikostí a uspořádáním výrazně liší od tradičních měst. Největší světová soustředění obyvatel se mezinárodně nazývají "megaměsta"
(megacities).
Různé definice uvádějí jako limitní minimální velikost megaměsta 5, 8 nebo 10 milionů obyvatel. V posledních letech se megaměsta stala
předmětem intenzivního výzkumu geografů v rámci Mezinárodní geografické unie. Důvodů, proč na ně soustředit pozornost, je celá řada.
Především je to značná zranitelnost těchto nesmírně složitých systémů, ať už při živelných pohromách (např. zemětřesení, záplavy) nebo při
teroristických útocích (viz 11. září 2001 v New Yorku), energetických či vodárenských haváriích, dále množství sociálních a zdravotních
problémů, nebezpečí epidemií aj.
Zatímco do poloviny 20. století byla megaměsta výhradně záležitostí těch nejvyspělejších států, v poslední době roste jejich počet zejména v
rozvojových a nově industrializovaných zemích. V roce 2003 existovalo ve světě 39 megaměst s více než 5 miliony obyvateli, z toho 16
supermegaměst s více než 10 miliony obyvateli. Tato supermegaměsta se nacházejí pouze v Asii a Americe: 2 v Japonsku (Tokio, Osaka), 2 v
Číně (Peking, Šanghaj), 3 v Indii (Dillí, Bombaj, Kalkata), po 1 v Pákistánu (Karáčí), Bangladéši (Dháka) a Indonésii (Jakarta), dále 2 v USA (New
York, Los Angeles), 2 v Brazílii (Rio de Janeiro, Sao Paulo) , po 1 v Argentině (Buenos Aires) a Mexiku (Ciudad de Mexico). Další megaměsta větší
než 5 milionů obyvatel se vyskytují i na ostatních kontinentech, s výjimkou Austrálie (a samozřejmě Antarktidy). V Evropě jich je 5: Paříž,
Londýn, Moskva, německá konurbace Porýní-Porúří a Istanbul (ten leží současně v Evropě i v Asii). V Severní Americe patří do této kategorie už
jenom Chicago (USA), v Jižní Americe Bogota (Kolumbie), Lima (Peru) a Santiago (Chile). V Africe jsou 3 megaměsta: Káhira (Egypt), Lagos
(Nigérie) a Kinshasa (Kongo). Zbývající megaměsta se nacházejí v Asii: Teheran (Írán), Lahaur (Pákistán), Haidarábád, Madrás a Bangalore (vše
Indie), Bangkok (Thajsko), Hongkong, Wuchan, Tianjing (Čína), Soul (Korea) a Manila (Filipíny). V současné době žije v megaměstech asi 400
milionů lidí, z toho 250 milionů v rozvojových zemích. V roce 2015 má v megaměstech žít už více než 600 milionů lidí.
Megaměsto
Znaky
- Po poslední změně století se stalo obyvatelstvo světa svědkem exploze megaměst
- 17 megapolí začátkem 21. století, každá z nich o více než 10 milionech obyvatel, způsobil nezanedbatelnou změnu v tvářnosti naší planety
- globální městský prostor využívá 2% území planety
- cca 1/2 obyvatelstva - uvnitř měst a na jejich okrajích, bez dostatečných prostředků a v extrémních životních podmínkách
- jsou obtíže při definování jejich vnější hranice a přesném odhadu populace
- Některé definice také stanovují minimální úroveň pro hustotu obyvatelstva (nejméně 2.000 osob / km čtvereční)
- Megaměsto může existovat samostatně anebo v propojení s jiným megaměstem, s tím souvisí termíny jako aglomerace nebo konurbace.
- degradace rozsáhlých zastavěných teritorií a průnik nových a rozlehlých příměstských oblastí bez zajištění základních služeb
- obyvatelnost se pohybuje pod mezí únosnosti
- násobící se počet eufemisticky nazývaných „ztracených měst“ v zemích třetího svět
- typické je bydlení na okrajích měst – porovnat výhody X nevýhody – doprava, zónování ..
- Tokio je největší Pojmy Megapolis a megalopole jsou někdy používány jako synonyma.
Mnohé z urbanistických komplexů odpovídají tomu, co Rem Koolhaas popisuje jako urban cores (Koolhaas 2004, 1995; Soja 2000), tedy
mohutným koridorům spojujícím městská jádra s nesmírně vysokou hustotou obyvatelstva a vytvářejícím konglomeráty vzájemně
se prolínajících měst, jež se šíří donekonečna
Téměř tisíc let, Řím byl největší, nejbohatší a nejvíce politicky důležité město v Evropě
Bagdád byl pravděpodobně největší město na světě, z doby krátce po jeho založení v roce 762 nl až do 930
devět velkoměst v roce 1985
V roce 1950, New York byla jediná městská oblast s populací přes 10 miliónů
19 velkoměst v roce 2004
V roce 2011 - 21 velkoměst - s aglomerací, jako je Bombaj, Tokio, New York, a Mexico City s populací přesahující 10 milionů obyvatel. Tokio už
má 35 milionů, což je více než celá populace Austrálie a Nového Zélandu.
OSN předpovídá, že dnešní městská populace ve výši 3,2 miliardy se zvýší na téměř 5 miliard do roku 2030.
tento růst bude nejdramatičtější na nejméně urbanizovaných-kontinentech - Asie a Afrika. Průzkumy a odhady ukazují, že všechen městský růst
během příštích 25 let bude v rozvojových zemích. Jedna miliarda lidí nyní žije v chudinských čtvrtích. V mnoha chudých zemích žijí lidé
v přelidněných slumech ve špatných hygienických podmínkách. V roce 2030, více než 2 miliardy lidí na světě bude žít ve slumech.
V roce 2000 je největší aglomerací oblast Tokia - zahrnuje oblasti jako Yokohama a Kawasaki, a je odhadována mezi 35 a 36 miliony
obyvatel.Tato změna v odhadech připadá na různé definice toho, co oblast zahrnuje. Zatímco prefektury Tokia, Chiba, Kanagawa, Saitama a
jsou běžně zahrnuty do statistických informací, Japonsko statistického úřadu zahrnuje pouze oblast uvnitř 50 kilometrů kolem Tokia, čímž bylo
dosaženo menšího populačního odhadu
1 Tokio Japonsko Asie, 2 Guangzhou Čína Asie, 3 Soul Jižní Korea Asie, 4 Dillí Indie Asie, 5 Mumbai Indie Asie, 6 Mexico City Mexiko Severní
Amerika, 7 New York City USA Severní Amerika, 8 São Paulo Brazílie Jižní Amerika, 9 Manila Filipíny Asie, 10 Shanghai Čína Asie
Z hlediska antropologie města, vizuálních studií - existence nového veřejného, ultra- nebo postobčanského prostoru - vznikají nové městské
dynamiky, jež prostupují fyzické, urbanistické, politické a symbolické meze měst a přelévají se přes ně
Bezprostřední výsledek těchto dynamik rozvoje měst, megalopolizace a demografického kupení se v mnoha městech tzv. třetího světa dostavil
ve formě rostoucího počtu slumů ( chudinské čtvrti z improvizovaných a obvykle nelegálně postavených chatrčí, které se nacházejí hlavně na
předměstích velkoměst v chudých státech a zastavováním obytných zón chatrčemi).
Použijeme-li slova Kevina Lynche z jeho knihy Obraz města (Lynch 1960),hovořícího o těchto rozšířených formách občanství, znamenají
makroměsta oslabení symbolické „čitelnosti“ veřejného prostoru. Významové ochuzení idey „obývat město“ si zcela jasně uvědomíme,
budeme-li sledovat občanské vazby obyvatel k městu. Tato oblast zaznamenala jasný posun ve vazebních mechanikách mezi různými úrovněmi

komunitní vzájemnosti (z prostředí bezprostředního sousedství, zaměstnání nebo vzdělávání, až po méně blízká prostředí, jako mohou být
např. dopravní prostředky, zábavní zóny nebo turistické koridory).
V sociologii, geografii člověka a v teoriích percepce a tvorby veřejného prostoru byla tato situace definována jako difuzní, rozptýlené sousedství
Teorie tzv. urbanistického ekologismu, jež tvrdily, že dobrá koncepce města, dobré plánování růstu města vyústí v jedinečné, řiditelné
a předvídatelné formy urbanity a občanství, přestaly být vnímány jako přijatelné modely vyjadřování a myšlení.
Proces sociální nerovnosti je jednou z daní za ekonomický centralismus měst. A právě to je důvodem, proč se města obřích rozměrů velmi
dobře přizpůsobují pružným strukturám trhu a výroby, stejně jako hypermobilitě velkých pracovních sektorů s nízkou stabilitou, ale současně
nejsou schopna řešit potřebu rovnost a kolektivů, jež urbánním celkům dávají život.
Město, chápáno v platónských představách jako místo, kde vztah mezi státem a jednotlivcem zprostředkovávají instituce, jasně odlišující
veřejné od soukromého, už nepředstavuje přirozený habitat lidstva, ale extrémní prostředek obyvatelnosti. Jako ve starých jádrech
opevněných měst, zachovávají dnešní makroměsta již jen pouhé zbytky - vnější opěry, severovýchodní orientace budov v tropických městech,
překlady, římsy atd., na kterých spočívají nadstavby postmoderních architektur
Veřejná politika se vyvíjela ve stínu nenasytného rozrůstání městské skvrny, která je většinou tvořena směsicí konstantního hromadění,
centralizace politik a kulturního vybavení, dostředivými migračními toky s následnou segregací a periferizací některých sektorů obyvatelstva
a ultrabyrokratizací veřejné správy.
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- Jacques Derrid: je treba se zrici myslenky totalitniho mesta, mesto nevi co z nej bude a nelze vsechny problemy vyresit behem jedne
generace, je mozne ponechat mesto otevrene s moznosti invenvi a dotvareni
- kontextualizace: stanoveni pozice mesta v krajine a i zacleneni novych souboru do mesta, uplatneni archetypu (brana, cesta, centrum)
- regionalizace: rozliseni lokalnich podminek, zvyku narozdil
- ekologizace - narust vnimavosti lidi ke kvalite prostredi
- do popredi se dostava casova jednotka, mesto jiz prestava byt definovano materialni strukturou ale virtualnimi vztahy; mestskost se meri
infrastrukturou; metamesto ja nad materialni formou mesta, je to informace; jeho zakladni princip - propojovani mist v prostoru diky aktivite
cloveka - je pradavny; je to moznost jak se vyhnout negativnim dopadum megamesta; posileni celku, intenzivni rozvoj, navrat dovnitr
- otazka do jake miry je prostredi vysledkem nasich aktivit a nakolik jsou nase aktivity omezene a urcene typem prostredi (podoby mesta ve
virtualnich svetech - hrach)
- technologie nenahrazuje architekturu, ale muze se do ni po dosazeni sveho naplneni transformovat
- uplatneni pri pretvareni nefungujicich mist (napr. kdy dopravni tepny vytvorili umelou hranici s negativnimi ucinky) -> vytvareni novych
fungujicich vrstev; rozdil mezi hranici a rozhranim
- z knihy “architektura v informacnim veku” - proces navrhovani rapidne zrychlen vyuzivanim pocitacu, frekventovane tema - vztah fyzickeho a
virtualniho a jejich propojeni/prevedeni; uvedomeni si zranitelnosti architektury a nova era informacnich technologii zacala 11.zari 2001;
rozlisovani architektury a stavitelstvi (koncept); digitalizace muze zpusobit neutralitu toho co mesto predstavovalo; digitalizace muze doat
prostoru jine (dalsi) meritko; mesto uz nemusi byt takove jake ho zname, ale muze utvaret aglomeraci v ramci digitalni site
- genericke mesto
Metaměsto
je to virtualni globalisovane město nebo spis princip města- nemusi bejt skutecny, vlastne je to nejakej soubor vztahu nahrazujici mesto
v průběhu industriální ery, která nyní doznívá, jsme na naše města kladli stále větší požadavky. Tak se stalo, že jsou dnes rozlehlá, přelidněná,
plná stresu a beznadějně ucpaná dopravou a nedýchatelným vzduchem. Často citované prohlášení Agenda 21 předpokládá, že v roce 2025
bude ve městě žít 60% populace. Je proto naprosto zřejmé, že nemůžeme pokračovat stejnou cestou jako dosud. ...digitální revoluce a nová
ekonomie přítomnosti nám nabízejí několik nadějných alternativ.
Virtuální svět se potýká s materiálním. Známé urbanistické modely ztrácejí v důsledku tohoto vývoje všeobecnou platnost.
Naše město zítra: nemusíme zakládat civilizovanou městskou kulturu ani tolik lpět na hromadění věcí, jako spíše na toku informací. Méně záleží
na centrální geografické poloze a více na elektronické konektivitě. Můžeme změnit nastávající místa tak, aby vyhovovala novým potřebám - je
lepší položit nové kabely pro hardware a starý software nahradit novým, než bourat nevyhovující budovy a stavět nové.
Bude docházet k oslabení tradičních místních imperativů- budeme tíhnout k lokalitám, které nemůžeme přivézt po drátě.
Fyzická prostředí a virtuální místa budou fungovat nezávisle na sobě. Oba tyhle světy budou ale fungovat současně, nebudou se vylučovat.
Původní téma X. mezinárodní výstavy architektury znělo - MetaCity. Velké město, velkoměsto, do něhož se soustředí stále větší a větší
množství lidí a architektura nestačí vytvářet plnohodnotné prostředí všem, všude, vždy. Město, které rychle mění svůj způsob života, své
funkce, které se rozpadá se do menších celků, z města se vytváří seskupení částí, jejichž vzájemná závislost se v praktickém životě uvolňuje, a
zároveň tyto části tvoří jakousi kontinuální sídelní strukturu, v níž mizí tradiční hranice a proměňují se tradiční vazby.
co je ekumenopolis?
to je celej svet... jakoze metacity je o smazani hranic treba v ramci cr, tak ekumenopolis je o smazani hranic v celym svete, jakoze na svete je
vlastne jen jedno mesto, a to je svět

1950 Londýn a New York – populace pře 8 milionů - Tokio se k nim přidalo o deset let později
Toto trio tvoří jádro toho, co Saskia Sassen, sociolog USA nazývá. "globální města" - městská centra – bohatá přes ekonomiku ne přes říši. Tato
města nabízela velké příležitosti – nárůst populace.
2010 – Tokio největším městem (New York těsně v první desítce, Londýn už ne). Předpoklad – megaměsto budoucnosti bude muset mět
populaci alespoň 20 milionů – a bude se nazývat metaměsto. Tokio již dnes považujeme za metaměsto, ostatní města (viz žebříček megaměst)
k tomu směřují
Lagos a Tokio – rotichůdné varianty mega (meta) měst
Tokio – teplající třpytivé město, založené na hi-tech, konzumnosti a efektivitě
X Lagos – hlavní město Nigérie – noční můra urbanistů , město bez struktury, sociálního zabezpečení, příklad co se stane, když se neřeší
urbanismus města
Severo-západní Evropy se stala metaměstem díky své infrastruktuře - příkladné veřejné dopravě a komunikaci, úpadku tradičního průmyslu
prostřednictvím rozšiřování znalostní ekonomiky a růstu financí. To vše je propojeno a určuje budoucnost.
Metaměsto v budoucnu bude pravděpodobně zahrnovat menší města a jejich předměstí. A ačkoli předpovědi tvrdili, že digitalizace vede
k úpadku, pomůže propojit ty to celky a povede k urbanizaci planety.
Již nyní můžeme najít předběžné modely takového společenství - Boston, New York, Philadelphia a Washington, DC - spojeny dálnicemi a
letištěmi, ale jejich centra upadají
Je nemožné předvídat výzvy, kterým bude čelit město budoucnosti. Bude problém s nerovností, zdravím, vzděláním, kriminalitou, správou věcí
veřejných, nerovnoprávností, terorismem, válkami a osamělostí. Dále hrozba úřeplnění a nedostatku potravy, vody…
Metaměsto klade obrovské nároky na své okolí, odstraňování země svých zdrojů, který zajistí další imigraci do centra.
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Metropolitní oblast je velké seskupení tvořené zpravidla velkoměstem či velkým městem, několika sousedními městy a přilehlými oblastmi.
Metropolitní oblast je obyčejně kombinovaná s aglomerací, souvislou zastavěnou oblastí s periferními zónami, které nemusí mít urbanistický
charakter, ale jsou svázány s centrem.
Megamesto
-je metropolitni oblast která ma vice nez 10mil obyvatel
-obcas je ještě urcovana hustota zalidneni minimalne 2000/km2
Problemy:
-slamy,bezdomovci, doprava,zivelny rust mest,gentrifikace,ekologie
Globalni město
- splnuje nasledujici pozadavky



Medzinárodná znalosť mesta v prvom význame, teda jednoznačná identifikácia bez nutnosti geografického upresnenia



Aktívny vplyv a účasť na medzinárodných udalostiach



Veľký počet obyvateľov, centrum metropolitnej oblasti minimálne milión obyvateľov, obyčajne niekoľko miliónov



Dôležité medzinárodné letisko slúžiace ako križovatka niekoľkých medzinárodných leteckých spoločnosti



Rozvinutý dopravný systém



Na západe niekoľko medzinárodných kultúr a komunít



Medzinárodné finančné inštitúcie



Rozvinutá komunikačná infraštruktúra



Svetoznáme kultúrne inštitúcie



Živá kultúrna scéna



Niekoľko známych a medzinárodne vplyvných médií



Silná športová komunita

Medzi najvýznamnejšie svetové mestá patria mestá Londýn, New York, Paríž a Tokio.
Metacity
-pojem zavedeny un-habitat
-pouziva se pro rozsahle aglomerace co mají vetsi počet obyvatel nez 20mil.
-první metacity je tokio(od 1960), do roku 2020 mumbai, dehli, mexico city, sao paolo, new york , jakarta a laos budou taky megacities

-vyznacuji se velkou vzdalenosti dojizdeni za praci v centru pr lidi z predmesti
-casti města jsou mezi sebou propojeny vyrobnimi a obchodnimi odvetvemi
-ekonomika se presouva do predmesti coz je vyhodny ale zarovej ztezuje organizaci
-problem s pretvorenim sidlist do ssamostatnych malych mest iprestoze jejich spravovani ma na starost centralni vláda
-velka města konkuruji mezi sebou v poskytovani sluzeb a urcita velkomesta se zabyvaji hlavne jedim z oboru
-napr: finance-frankfurt, hong kong, amsterdam, singapoure, sao paolo
Transport-dubai, rotterdam
It-silicon valley, seattle, bangalore
-podle odborniku tohle stoleti patri prosperujicim asijskym mestum
-konkurenti sanghai a dubai se stanou centrem svetovych financi

32/AKTUÁLNÍ URBÁNNÍ A KRAJINNÁ TÉMATA:
MĚSTO A EKOLOGIE / MĚSTO A TECHNOLOGIE / SUBURBANIZACE – MĚSTO A KRAJINNÉ ZÁZEMÍ / VÝŠKOVÉ STAVBY A MRAKODRAPY VE MĚSTĚ
/ AUTOMOBIL A MĚSTO / TRVALE UDRŽITELNÉ MĚSTO / MĚSTO A TRADICE (PAMÁTKOVÁ PÉČE)
Ekologizace
-lide mají pocit ze města ohrozuji jejich zivoty, zdravi a prirodu celkove
- nejhorsi zivotni prostredi prevlada v nejvetsich vetovych aglomeracich
-pozadavek trvale udrzitelnosti-soubor pozadavku na dopravu, kvalitu pitne vody, mnozstvi zelene ve mestech , zpusob cisteni odpadnich vod,
zneskodnovani odpadu, umisteni prumyslu
-rostouci vnimavost lidi k ekologii vyzaduje jeji projevy v beznych vecech(cistota, upravenost, udrzba)
Město a ekologie, obnovitelné zdroje
Urbanismus má mnoho různých interpretací (společenská, autonomní, technologická, ekonomická, kulturní, informační, mystifikační…)
V dnešní době převládají dvě základní interpretace urbanismu:
Fyzická interpretace (město jako soubor určitých staveb, zařízení a ploch, které jsou obálkou a fyzickým prostředím pro ekonomické a
sociální děje dané společnosti)
Ekologická interpretace
v dnešní době nabývá mimořádného významu
člověk vytváří svá sídla na úkor ostatních živých organismů a nenahraditelných přírodních zdrojů a v současné době i na úkor sebe
sama (sám si nenávratně ničí prostředí, ve kterém žije)
Počátek ekologických problémů sahá do období průmyslové revoluce v 19. století, kdy došlo k zásadní proměně městských struktur.
vznik velkých měst s milióny obyvatel
na krajích měst je třeba umístit nové průmyslové závody a sklady, postavit byty pro jejich zaměstnance a najít místo pro nová
městská zařízení jako jsou plynárny, elektrárny atd.
→ vznik gigantických sídelních a průmyslových aglomerací a regionů
→ rozvoj dopravy (železniční) a vznik nových dopravních prostředků (tramvaje, automobily)
→ lidé jsou nuceni denně dojíždět na dlouhé vzdálenosti, dochází k plýtvání času i energie
Tímto problémem se mimo jiné ve své knize Architektura, volba nebo osud zabývá architekt a teoretik architektury Léon Krier.
město by se podle něj mělo skládat z menších celků, ve kterých by měl člověk v rámci desetiminutové chůze k dispozici většinu
služeb, které potřebuje k životu. Nedocházelo by tak ke každodennímu dojíždění velkých mas lidí do centra a zpět a byly by možné
velké úspory. Služby by nebyly kumulovány v centru, ale byly by rovnoměrně rozmístěny po celém městě.
místo monocentrických městských aglomerací by tak vznikala polycentrická města s několika městskými částmi, které by byly
v mnoha ohledech soběstačné. K dojíždění v rámci celého města by tak docházelo např. v rámci týdnů nebo měsíců a ne v rámci dnů.

Udržitelný rozvoj měst
Od sedmdesátých let můžeme sledovat odklon od technicismu a návrat k hledání tradičních hodnot města a jeho prostorového
výrazu. Mění se vztah k památkám, zejména v oblasti rekonstrukce sídel. Celkově tak začínají být prosazovány trendy kultivace,
ekologizace a humanizace prostředí. Mění se rovněž vztah k dopravě, zde je zřejmá snaha o eliminaci jejích negativních dopadů.
Přesto doprava
zůstává stále jedním z největších problémů v životě města. Závěr století je ve znamení pokračující urbanizace, roste mobilita
obyvatel a začíná se projevovat globalizace. Další růst technické úrovně souvisí především s rozvojem informačních technologií.

 současné město, problémy a tendence rozvoje měst: koncepce soudobého města – dopravní města (založená na vozidlové
dopravě), města založená na pěším provozu, města s jasnou urbanistickou koncepcí, města rozvolněná a rozptýlená, regionální
města – růst vazeb a rozpínání města do okolí; soudobé město – charakteristické znaky současného období – rozvoj
informačních technologií, rozvoj technologie (výrobní), vysoký a stále rostoucí stupeň urbanizace (přímé i nepřímé), stále se
zvyšující mobilita obyvatel, životní způsob (ovlivněný ekonomickou úrovní, technickým pokrokem, kulturou a urbanizací),
globalizace (vysoký stupeň sepětí světové ekonomiky, výroby a produkce spolu s rostoucí mobilitou a informační expanzí);
rostoucí (globální) devastace ŽP, ekonomické rozdíly (bohatý sever a chudý jih);
Hlavním posláním města je jeho sídelní a výrobní (produkční) funkce *5, 24+. Sídelní funkce pozůstává z bydlení a jeho
doprovodných funkcí: vybavení (komerční, kulturně−společenské, zdravotnické, vzdělávací, rekreační a relaxační), technické
zázemí (doprava a technická infrastruktura). Na produkční (zaměstnaneckou, výrobní) funkci má vliv vývoj technologií, zejména
informačních technologií. Z pohledu sociální geografie obsahuje vývoj měst tři hlavní fáze: – předindustriální město – středověké
město, města v zemích nedotčených industrializací, těžiště v naturálním hospodářství, – industriální město – město období
industrializace, těžiště zaměstnanosti v sekundéru,
– postindustriální město – město postindustriálního období, těžiště zaměstnanosti v terciéru a kvartéru. Dnešní město 31) se z
tohoto pohledu nachází zhruba na
hranici industriální a postindustriální etapy vývoje, kdy těžiště zaměstnanosti obyvatel se postupně přesouvá do oblasti terciéru
a kvartéru. Tato změna proporcí zaměstnanosti ovlivní v budoucnu nejen životní způsob lidí, ale
ovlivní vztah bydliště a pracoviště a bude mít dopady do nároků na uspořádání urbanistické struktury sídel. Tento vztah ovlivní i
rostoucí mobilita a prudce se rozvíjející informační technologie. Výslednice všech těchto vlivů bude mít zpětně vliv na životní
způsob lidí. Rozvoj měst na konci 20. století je provázán snahou o další eliminaci negativních vlivů působících v městském
prostředí, jeho ozdravění a revitalizaci vedoucí k dalšímu zobytnění prostředí města, jde rovněž o aktivnější zapojení obyvatel do
ozdravného a revitalizačního procesu. Z řady významných
aktivit mohu uvést alespoň některé. Mezi závažné patří hnutí „Public Spaces“, které se zabývá tvorbou, revitalizací a obnovou
veřejných prostranství jako jednoho z výrazných faktorů kvality a obytnosti městského prostředí *10, 11+. Aktivita „Zdravé
město“ je soustředěna na otázky zdravého, nezávadného a hygienického prostředí *1+. Snaha o zlepšení kvality městského
prostředí bývá spojena s obnovou a využitím tradičních hodnot města *2, 22, 31, 32, 36+. Nová města vznikají ojediněle, 32) v
tomto období jsou to spíše nové městské soubory (obytné, veřejné apod.). Jednou z největších a nejrozsáhlejších realizací
přelomu tisíciletí je proměna znovu spojeného Berlína v nové hlavní město Německa.
Dá se říci, že v současné době ovlivňují rozvoj měst a osídlení hlavně následující faktory:
– rozvoj informačních technologií, – rozvoj výrobních technologií, – vysoký a stále rostoucí stupeň urbanizace (přímé i nepřímé),
– zvyšující se mobilita obyvatel, – životní způsob – ovlivňovaný ekonomickou úrovní, technickým pokrokem, kulturou a
urbanizací, – globalizace – vysoký stupeň sepětí světové ekonomiky, výroby a produkce spolu s rostoucí mobilitou a informační
expanzí, – rostoucí (globální) devastace životního prostředí, ekonomické rozdíly (bohatý sever a chudý jih).
Při řešení problémů měst jsou důležité otázky regenerace, obnovy, revitalizace a přestavby, prostorového uspořádání měst,
problematika centra, dopravy, kvalita bydlení, akceptování přírodních prvků, péče o obraz města a úroveň městského prostředí
a v neposlední řadě i formující se pojetí evropského města. 33) V rámci kooperace evropských států – především v rámci EU, ale
i mimo ni – vznikla řada materiálů, které se zabývají jak základními problémy rozvoje evropského území, tak koncepčními
otázkami rozvoje měst *6, 7, 8, 9, 17+. Mezi materiály mimořádného významu patří (vedle Evropské charty prostorového
plánování, Torremolinské charty a Evropské charty měst) Aalborská charta z roku 1994, která definuje zásady trvale udržitelného
rozvoje sídel. Myšlenky a závěry těchto materiálů jsou cenným pokladem pro koncepci a koordinaci národních politik územního
rozvoje a strategie dalšího rozvoje měst. Evropská charta prostorového plánování *17+ definovala hlavní problémy, cíle a potřeby
urbanistického rozvoje
v návaznosti na následující problémové okruhy:
– problémy urbanistického rozvoje, – procesy urbanizace a suburbanizace velkých měst, extenzivní perimetrální narůstání
sídel,– růst prostorových standardů (bydlení), – enormní nárůst dopravy, – zhoršování životního prostředí, úbytek zeleně, –
stárnutí stavebních fondů (zvláště nových technologií).

WCED(World Commission on Environment and Development): „Trvale udržitelný rozvoj je takovým rozvojem, který naplňuje potřeby
přítomných generací, aniž by ohrozil schopnost naplňovat je i generacím budoucím.“
Rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost
přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů.
Wheeler, in his 1998 article, defines sustainable urban development as "development that improves the long-term social and ecological health
of cities and towns." He sketches a 'sustainable' city's features: compact, efficient land use; less automobile use, yet better access; efficient
resource use; less pollution and waste; the restoration of natural systems; good housing and living environments; a healthy social ecology; a
sustainable economy; community participation and involvement; and preservation of local culture and wisdom.

