
2.1 Úvod

Současný svět je otevřenější a jednotlivé regiony se v různých sférách života společnosti stále
silněji ovlivňují. Globalizace omezuje bariéry pro šíření myšlenek a informací i pro pohyb
jednotlivců a domácností. Rostoucí propojenost jednotlivých částí světa, internacionalizace
a globalizace se projevují v ekonomických, sociálních i politických aspektech fungování sou-
časných měst. Podle Beauregarda (2001) je v souvislosti s globalizací kladen větší důraz na
soutěživost městských regionů, rozšiřují se architektonické styly a projekty nesoucí symboliku
globálního úspěchu a lokální identita a historická jedinečnost měst je vystavena většímu riziku. 
Rovněž rozvoj současné komerční výstavby v Praze je v mnoha směrech ovlivňován procesy 
probíhajícími na hierarchicky vyšších úrovních (Sármány-Parsons 1998, Sýkora 1998). K po-
chopení místního dění proto považuji za důležité věnovat pozornost trendům a procesům ve
výstavbě komerčních nemovitostí ve městech majících v globálním systému osídlení nejvyšší
postavení, tedy v globálních městech. Ačkoli se Praha nenachází na úplném vrcholu globální
hierarchie osídlení, její relativně vysoké postavení v hierarchii světových měst1 naznačuje, že
trendy ve výstavbě v globálních městech mohou být důležité i pro ni.

V souvislosti s transformačními změnami po roce 1989 vzrostla ekonomická atraktivita
Prahy. Hlavní město přitahuje pozornost zahraničních i mezinárodních společností, které zde
chtějí podnikat a investovat. Nejen Praha, ale i ostatní hlavní města střední Evropy zazname-
nala rostoucí zájem o investice v oblasti nemovitostí (Berry, McGreal 1995, cit. v Adair a kol.
1999, s. 295). Nedostatek moderních kancelářských i obchodních kapacit z období socialismu
umocnil intenzitu komerční nebytové výstavby, která se stala důležitou složkou stavebního
rozvoje Prahy po roce 1990 (Váňa 2000). Spolu s mezinárodním kapitálem přišli zahraniční
architekti, investoři, developeři i dodavatelé, kteří se stali důležitými aktéry v současné ko-
merční výstavbě. Významné změny společenských i ekonomických podmínek po roce 1989
a otevření regionu vnějším vlivům se promítlo také do samotné oblasti stavebnictví a architek-
tury. Bariéry architektonické tvorby z období socialismu byly nahrazeny téměř neomezenými
možnostmi, které vedly k výraznému rozrůznění funkčních, architektonických, prostorových
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1 Beaverstock a kol. (1999) sestavili hierarchii světových měst na základě přítomnosti vyspělých výrobních
služeb (reklamní, právní, účetní, bankovní/�nanční služby) (advanced producer services) v jednotlivých měs-
tech. Identi�kovali 55 světových měst na třech různých úrovních – alfa (nejvyšší úroveň „světovosti“), beta
a gama. Prahu zařadili mezi gama světová města.



i jiných aspektů výstavby. Stavební činnost přestala být omezena pouze na okraje měst (síd-
liště) a přenesla se rovněž do městských center a jejich blízkosti. Rozvoj komerční nebytové
výstavby nicméně nezasahuje všechny lokality rovnoměrně. Odlišné podmínky a funkce jed-
notlivých částí města způsobují rozdílnou intenzitu, strukturu i charakter výstavby v různých
městských zónách. Selektivní povaha současného stavebního rozvoje s sebou přináší viditelné
dopady na diferenciaci urbanistického prostředí Prahy.

V tomto příspěvku se budu věnovat vlivu globalizačních procesů na některé aspekty ko-
merční nebytové výstavby v Praze po roce 1990. Pokusím se ukázat, že určité trendy ve vý-
stavbě, týkající se globálního působení aktérů, fyzických charakteristik budov i způsobů
výstavby, pozorované v globálních městech jsou patrné také v Praze. Na základě vybraného
souboru komerčních nebytových novostaveb v Praze se pokusím zhodnotit vliv globalizace
a) na míru a formu zapojení zahraničních aktérů v současné komerční nebytové výstavbě
v různých částech města; b) na fyzickou a architektonickou podobu současné komerční ne-
bytové výstavby v různých částech města; c) na prostorový vzorec komerčních nebytových
objektů s uniformním a architektonicky zajímavým ztvárněním. V souvislosti s globalizací je
často diskutována otázka, zda tento proces přispívá k homogenizaci či diferenciaci různých lo-
kalit. King (1990) se domnívá, že globalizace může znamenat jak vznik homogenity a stejnosti,
tak vytváření heterogenity či různosti. Předpokládám, že homogenizace a diferenciace má ve
fyzickém (architektonickém) prostředí současných měst odlišný vnitřní prostorový vzorec.
V návaznosti na předchozí cíle se proto důkladněji zaměřím na sledování územního rozložení
komerčních nebytových objektů s uniformní a zajímavou architekturou postavených v Praze
po roce 1990. Cílem je rozlišit ty části města, ve kterých má současná výstavba univerzální
globální charakter, a ty, ve kterých spíše přispívá k různosti a speci�čnosti prostředí.

Homogenizace a diferenciace fyzického prostředí měst nepatří v české geogra�i mezi příliš
diskutované otázky. Vlivu současné komerční výstavby na fyzické prostředí Prahy se věno-
vala magisterská práce Temelové (2001). Částečně se problematiky nové výstavby a proměn
městského prostředí v kontextu globalizace dotýkají práce Sýkory (1996, 2001) a Temelové,
Hrychové (2004). Současná výstavba a její různé aspekty jsou častěji diskutovány v architek-
tonické literatuře (např. Halík a kol. 1998). Na prostředí města je ale v těchto pracích většinou
nazíráno z odlišného úhlu. Pozornost je věnována zejména budovám a jejich autorům, méně
pak vztahům jednotlivých částí města z hlediska fyzického prostředí a působení vnějších vlivů
na jeho podobu.

2.2 Globalizace a současná komerční výstavba

Globalizační procesy ovlivňují ekonomiky některých světových regionů více než jiné a také
uvnitř regionů působí tyto procesy na určité sociální skupiny a sektory větší měrou než na
ostatní (King 1990). Komerční výstavba ve velkých městech a metropolitních územích patří
k sektorům, na které má propojování světa a internacionalizace kapitálu značný vliv (King
1990, Haila 1997, Olds 1998, Sýkora 2000). Haila (1997) v této souvislosti popsala čtyři nejdů-
ležitější trendy ve výstavbě, �nancování, typologii a symbolickém obsahu nových komerčních
nemovitostí v globálních městech.

Prvním trendem je podle Haily (1997) působení globálně činných umělců, kteří vytvářejí
internacionální image měst. Podle Halíka (2000) překračuje dnešní architektonická tvorba
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hranice zemí a vedle místních ohnisek originality existují tvůrčí hvězdy, které jsou zvány do
důležitých měst a zemí světa. Zukin (1991) vysvětluje nápadné podobnosti v urbanistickém
prostředí globálních měst právě tím, že úzký okruh světových špiček (developerů, architektů,
�nančních institucí) vytváří prostředí všech globálních měst. Prostorová mobilita se nicméně
nevztahuje jen na světově vyhledávané tvůrce. Zahraniční architekti se na realizaci staveb po-
dílejí různými způsoby, které odrážejí odlišné formy projevů globalizace v současné komerční
výstavbě. Například Veregge (1997) pozorovala tři typy amerických architektonických �rem,
které působí v jihovýchodní Asii: velké architektonické a projekční korporace; přední světové
architekty najímané bohatými klienty; malé architektonické kanceláře, které spolupracují s lo-
kálními ateliéry. Také tyto architektonické �rmy představují důležité zahraniční aktéry v sou-
časné komerční výstavbě některých měst.

Jako druhý trend Haila (1997) zdůrazňuje významnou roli zahraničních investic a s tím
spojenou rostoucí integraci trhu v současné komerční výstavbě. Nejen architekti, ale i deve-
lopeři a investoři reprezentovaní velkými korporacemi působí globálně po celém světě. Podle
Kinga (1990) jsou zahraniční investice do nemovitostí jedním ze zjevných účinků masivní
internacionalizace kapitálu, která ovlivňuje současnou architektonickou produkci.

V souvislosti se třetím trendem, rozšířením podobných metod �nancování a výstavby,
uvádí Haila (1997) příklad nového typu objektu postaveného v Londýně, který Williams
(1992) nazval groundscraper. Groundscraper přejímá americký model výstavby (r skyscraper),
avšak přizpůsobuje ho podmínkám evropského urbanistického prostředí. Groundscraper jer
horizontální budova, která vyplňuje celý blok a vedle kancelářských prostor soustřeďuje i další 
funkční využití (např. obchody, zábavu, restaurace). Nejen budova sama, ale i způsob, kterým
byla postavena, je nový; developer vybudoval vnější konstrukci a zavedl hlavní sítě, poté při-
šel klient a upravil a zařídil vnitřní prostory podle svých potřeb (Williams 1992, Haila 1997).
Podobně Veregge (1997) zjistila, že nejčastějšími zakázkami amerických architektonických
kanceláří v jihovýchodní Asii jsou polyfunkční komplexy, které kombinují obchodní, zábavní,
kancelářské a obytné (příp. ubytovací) plochy.

Čtvrtým trendem v nové komerční výstavbě v globálních městech jsou podle Haily (1997)
budovy jako symbol (l buildings as signs). Haila (1997) se domnívá, že v období masové pro-
dukce fungovaly objekty převážně jako schránky pro různé funkce a převažovala jejich
užitná hodnota. V 80. letech v době spekulativní výstavby byly budovy předmětem investic
s cílem dosáhnout jejich maximální směnné hodnoty. Od 90. let hraje při výstavbě a nákupu
komerčních objektů stále důležitější roli jejich symbolická hodnota. Investice do prestižních
budov představují jeden z propagačních a image formujících nástrojů, který je využíván jak 
soukromými, tak veřejnými investory (Haila 1997). V této souvislosti Haila (1997) rozlišila
tři typy budov jako symbolu: trofejní budovy (y trophy buildings), s odkazem na Zukin (1991),
dávají jméno, slávu a prestiž svým majitelům; cílem exkluzivních budov (v exclusive buildings)
je vyloučit a segmentovat trh (např. luxusní nákupní centra mají vyloučit příchozí s malou
kupní silou); image budovy (y image buildings) (podporované veřejným sektorem) mají za úkol
prezentovat příznivé investiční klima města s cílem přilákat zahraniční investice. Guggenhei-
movo muzeum v Bilbau je známým příkladem image budovy, která se stala symbolem ekono-
mické regenerace upadajícího průmyslového regionu. Podle Zukin (1991) je hlavním rysem
trofejních budov skutečnost, že spojují kulturní hodnotu architektury s ekonomickou hodno-v
tou půdy a staveb. Ačkoli trofejní ani í image budovy neprodukují přímo peníze, očekává se, že
mají nepřímý vliv na tvorbu zisku právě tím, že vytvářejí image prosperujících �rem a míst.
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V období globalizace nabývá na významu speci�čnost místa a architektury, kterou v mnoha
městech nadnárodní společnosti využívají ke zviditelnění sídel svých ředitelství (Sýkora 2000).
Například v jihovýchodní Asii se dnes setkáváme s výstavbou spektakulárních mrakodrapů,
které reprezentují progresivní image těchto měst jako nastupujících světových center a míst-
ních �rem jako důležitých hráčů ve světové ekonomice.

Význam vizuální dominance a symbolického poselství budov roste v souvislosti s celosvě-
tovou konkurencí měst a �rem. Díky většímu propojení světa často vytvářejí ikonické budovy 
globálně činní aktéři výstavby (architekti, developeři, investoři). Využívání budov jako marke-
tingových nástrojů ke zviditelnění se v globální soutěži spolu s rozšiřováním podobných forem
a metod výstavby zvyšuje riziko, že v různých částech světa vzniknou uniformní typy budov 
nesoucí stejnou symboliku globálního úspěchu.

2.3 Homogenizace a diferenciace fyzického prostředí měst

Při hledání souvislostí mezi globalizací a formou fyzického prostředí měst je nutné věnovat
pozornost diskusi o homogenizaci a diferenciaci různých sfér městského života. McNeill
(1999) považuje homogenizaci za jeden z aspektů globalizace. Podle homogenizační teze se
různá místa stávají stále podobnějšími v důsledku pronikání globálních produktů a aktérů na
místní trhy, v důsledku budování uni�kovaných suburbánních nákupních center a rezidenč-
ních zón, v důsledku disney�kace městských center apod. Jiní autoři naopak zdůrazňují roli
místního kontextu v nerovnoměrných a nestejných dopadech globálních procesů na různé
lokality (Machimura 1998). Globalizace poskytuje společný základ pro aktivity a zkušenosti
aktérů v odlišných částech světa tím, že začleňuje jednotlivé oblasti do pevněji propojeného
globálního systému. To nicméně nemusí vést k homogenizaci. Lokální dopady globalizace
jsou závislé na speci�ckém lokálním a národním kontextu, zejména na politických procesech,
a jsou zprostředkovány i limitovány sociálními, kulturními i prostorovými strukturami měst.
Proto mají dopady globalizačních procesů v každém městě odlišnou formu a historické i kul-
turní odlišnosti mezi městy a regiony se stávají výraznějšími než dříve (Machimura 1998).

McGrew (1992) se domnívá, že ačkoli globalizace vytváří určitý druh stejnosti a zevše-
obecňuje různé sféry života společnosti, zároveň také relativizuje jednotlivá místa a kultury 
a vyvolává rozdílné odezvy na globální procesy v závislosti na lokálních podmínkách. Univer-
zalismus a homogenizace se tak objevují současně s partikularizací a diferenciací (King 1990,
McGrew 1992, cit. v King 1995, s. 221).

V tvorbě fyzického prostředí současných měst se nejvýrazněji uplatňují přístupy vycházející 
z myšlenek modernismu a postmodernismu. Modernistická architektura se vyznačuje hledá-
ním univerzálních řešení použitelných v různých kontextech a standardizací architektury pro
masovou produkci (Halík a kol. 1998). Standardizace a dosahování úspor z rozsahu, typické
pro období industrializace, snížily pestrost a následně též regionální speci�ka v produktech
i v architektuře (McNeill 1999). Modernistická výstavba necitlivá k místnímu kontextu vytvo-
řila podobné uniformní urbanistické prostředí v mnoha městech (Savage, Warde 1993). Post-
moderní architektura naproti tomu odmítá univerzalismus modernistů, zodpovědný za vytvo-
ření uniformního prostředí sklobetonových výškových objektů, standardizovaných nákupních
center a suburbánních rezidenčních zón (Savage, Warde 1993). S rozvojem postmoderního
stylu je kladen větší důraz na speci�čnost měst, místní variabilitu, tradici lokálního prostředí
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(Halík a kol. 1998). Architektura postmodernismu podporuje vyjádření symbolického kapitálu 
v architektonickém a urbanistickém prostředí, a tím i diferenciaci mezi místy (Goss 1992).

Savage a Warde (1993) se domnívají, že vedle postmoderní architektury některých kance-
lářských budov a prestižních projektů je i v současné době většina výstavby realizována v mo-
dernistickém duchu uniformity a funkčnosti. Příkladem může být architektura skladů, výrob-
ních jednotek a nákupních center, kvůli které se periferie měst stávají stále uniformnější (ri� 
1997, cit. v McNeill 1999, s. 145). Nákupní centra budovaná na okrajích měst a podél dálnič-
ních tahů vyjadřují racionalitu, v rámci které je kombinací architektonických a strukturálních
znaků vytvořen efektivní stroj (machine) masové spotřeby (Goss 1992). Podle Harveyho (1989) 
získaly přední postavení v městském životě tzv. nové městské prostory (y new urban spaces), pe-
riferní hypermarkety a nákupní centra, suburbánní rezidenční zóny a dálniční systémy, které
se staly hlavními zónami rozvoje. Stejný architektonický styl používaný ve většině měst vytváří 
vzájemně zaměnitelné nové městské prostory oproštěné od lokálního kontextu, které repre-
zentují nové město bez místní atmosféry (y placeless city( ) (Harvey 1989). Castells (1996) soudí,
že jednou ze snah městské elity je vytvářet životní styl a prostorové formy, které uni�kují její
symbolické prostředí po celém světě. Tento trend vede ke vzniku architektonické uniformity;
mezinárodní hotely a letištní VIP salónky představují relativně odloučené prostory budované
stejně po celém světě. Castells (1996) nazývá architekturu, která se zdá být nejvíce spjata s logi-
kou prostoru toků2 (space of �ows), jako architekturu nahoty (y architecture of nudity), jejíž formy 
jsou tak neutrální a průhledné, že nevyjadřují vůbec nic.

Odlišný pohled na podobu současného fyzického prostředí měst vychází z rostoucí důle-
žitosti symbolismu v současném soutěživém světě, která se odráží v heterogennější produkci
zboží, služeb i prostoru. V propojeném globálním systému se stírají skutečné geogra�cké roz-
díly mezi lokalitami, a proto symbolické odlišnosti a znamení v městském prostředí nabývají
na důležitosti (Harvey 1988, cit. v Savage, Warde 1993, s. 129). Ačkoli města vždy měla sym-
bolickou ekonomiku (symbolic economy), v posledních třech desetiletích její význam vzrostl
(Zukin 1995). Důraz na individualizované architektonické produkty se podle Zukin (1991)
objevil jako důsledek intenzivnější soutěže na trhu s nemovitostmi. Harvey (1989) připouští,
že se v městské krajině objevují nové vzorce podobnosti (např. nákupní centra, dálniční sys-
témy), zároveň ale dodává, že architekti a designéři začali znovu zdůrazňovat produkci a spo-
třebu symbolického kapitálu (symbolic capital) tvořeného souborem luxusního zboží, které
stvrzuje vkus a odlišnost svého majitele. Znovuobjevení symbolického kapitálu vede k většímu 
důrazu na diferenciaci v městském designu a k přizpůsobování produktů různému vkusu
a estetickým preferencím bohatých zákazníků. Goss (1992) popsal obdobný trend ve vývoji
nákupních center. Postmoderní nákupní pasáže a polyfunkční komplexy lokalizované v cen-
trech měst kladou ve svém ztvárnění důraz na vyjádření symbolického kapitálu nové střední
třídy. V souvislosti s přesouváním významu z výroby na spotřebu v postmoderní společnosti
jsou univerzální periferně lokalizované stroje na nakupování (í shopping machines) stále častěji
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2 Působením informačních technologií vznikl nový prostor pro sociální interakce, prostor toků (space of 
�ows), který je dán neustálým pohybem lidí, zboží, kapitálu, informací, technologií, symbolů atd. na velké
vzdálenosti. Nejvýznamnější procesy, které ovládají ekonomický, politický a symbolický život naší společ-
nosti, jsou podle Castellse (1996) organizovány v prostoru toků. Prostor toků je klíčovou charakteristikou
nového uspořádání periodických sociálních praktik v síťové společnosti (network society). Je tvořen interak-
cemi fyzicky oddělených aktérů a materiální infrastrukturou (např. dopravní, technologickou, informační,
znalostní), která tyto interakce umožňuje.



nahrazovány (doplňovány) centrálně položenými divadly pro spotřebitele (consumer spectacle),
komplexy se smíšeným funkčním využitím orientovanými na bohatší klientelu (Goss 1992).
Stejně tak mnoho �rem věnuje pozornost architektonickému výrazu svého sídla, prostřednic-
tvím kterého vyjadřuje svou image a bojuje o rozpoznání v globální ekonomice (Zukin 1991,
Domosh 1992, Lubliner 1994, Haila 1997). Díky tomu vznikají v současných městech budovy 
jako symbol, nezaměnitelné struktury, jejichž vnější podoba je velmi důležitou součástí celého
objektu.

Teoretická diskuse naznačuje, že v současných městech jsou stavěny jak uniformní funkční
objekty sloužící masové spotřebě, které přispívají k homogenizaci fyzického prostředí měst
v různých částech světa, tak i heterogenní a speci�cké budovy vycházející z rozpoznání vý-
znamu symbolického kapitálu, které přispívají k diferenciaci městských prostředí. Očekávám,
že intenzita, kterou globalizace ovlivňuje komerční nebytovou výstavbu v jednotlivých částech
Prahy, není stejná a rovněž že homogenizace a diferenciace fyzického prostředí města vytvářejí
odlišné vnitřní prostorové vzorce. Výstavba nákupních, výrobních a skladovacích areálů na
okrajích města na jedné straně a rozpoznatelných budov kladoucích důraz na symbolickou
hodnotu v atraktivnějších částech města na straně druhé představují hlavní projevy homoge-
nizace a diferenciace ve fyzickém prostředí.

2.4 Rozlišení uniformity a neuniformity v současné komerční nebytové
výstavbě v Praze

Pro hodnocení vlivu globalizace na současnou komerční nebytovou výstavbu i jejích dopadů
na homogenizaci a diferenciaci fyzického (architektonického) prostředí Prahy je nejprve ne-
zbytné vymezit soubor sledovaných objektů a najít vhodný způsob odlišení uniformních a ar-
chitektonicky zajímavých novostaveb. Při hodnocení dopadů globalizace na podobu fyzického
prostředí přitom předpokládám, že architektonicky zajímavé budovy podporují diferenciaci
fyzického prostředí, zatímco mezi uniformními budovami se vyskytují objekty, které přispívají
k homogenizaci prostředí.

Jak jsem již dříve uvedla, výzkum v této práci je zaměřen pouze na novou výstavbu. Re-
konstrukce, přestavby a dostavby již existujících budov naopak nejsou do hodnocení zahr-
nuty. Současnou výstavbu jsem vymezila rokem dokončení 1990 až 2003 (za rok dokončení
považuji rok kolaudace novostavby). Územní vymezení sledovaných novostaveb odpovídá
administrativním hranicím hlavního města Prahy. Z hlediska účelu budov jsem komerční ne-
bytovou výstavbu určila následujícími dvěma kritérii:

• Komerční výstavba je �nancována ze soukromých zdrojů. Nejedná se tedy o výstavbu
pro veřejné zadavatele (spoluúčast veřejného sektoru na �nancování stavby je možná).

• Nebytová výstavba. Funkční využití objektu je nebytové, tzn. kancelářské, obchodní,
výrobní, skladovací, ubytovací, stravovací, zábavní. U polyfunkčních objektů převažuje
nebytové využití, obytná funkce je pouze doplňková.

Mezi architektonicky zajímavé komerční nebytové novostavby jsem zahrnula ty, které již
prošly určitým výběrem ze strany odborné veřejnosti. Jako katalyzátor jsem použila tři od-
borné časopisy (viz tab. 2.1). Předpokládám, že architektonické, stavební nebo kontextuální
kvality novostaveb, které se objevily v časopisech nebo získaly ocenění v soutěžích, vzbudily 
zájem odborné veřejnosti.
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Výhodou zvolených časopisů oproti jiným podobně zaměřeným je, že jsou vydávány od po-
čátku, respektive téměř od počátku sledovaného období. Tyto časopisy jsou též spojeny s vy-
hlašovateli soutěží Grand Prix a x Stavba roku. Nedostatkem obou soutěží je skutečnost, že hod-
notí pouze ty stavby, které byly do soutěže přihlášeny. Za největší nevýhodu využití odborných 
časopisů a soutěží jako klíče k odlišení architektonicky zajímavé výstavby vnímám subjektivitu 
a názorovou nejednotnost v oblasti hodnocení architektonických výtvorů. Zařazení některých 
objektů mezi architektonicky zajímavé budovy tak může být diskutabilní. Výskyt budov na
stránkách architektonických časopisů navíc podmiňuje nejen architektonický výraz objektu,
ale například i typologická či konstrukční zajímavost budovy. Některá velká nákupní centra
(např. Centrum Černý Most) nebo komerční komplexy typu groundscraper (např. Centrumr
Karlovo náměstí, Nový Smíchov), které se dostaly mezi architektonicky zajímavé novostavby,
náleží podle mého názoru svým vzhledem spíše k uniformním objektům. Na druhou stranu
se v obou případech jedná o průkopníky nového typu výstavby ve fyzickém prostředí postso-
cialistické Prahy a významné projekty v proměně lokalit, což může být důvodem k zařazení
tohoto typu objektů na stránky odborných časopisů. I přes zmíněné nedokonalosti považuji
zvolený způsob výběru za jeden z možných přístupů k identi�kaci architektonicky zajímavých
novostaveb.

Komerční nebytové novostavby, které jsem na základě výběru zařadila do skupiny architek-
tonicky zajímavých objektů, představují jen zlomek celkové stavební produkce v Praze. Celá
řada nových budov se neobjevuje mezi dokončenými realizacemi v odborných časopisech
ani nezískává ocenění v soutěžích, přesto však dotváří obraz současného města a od počátku
90. let bezpochyby tvoří důležitou součást stavební produkce v hlavním městě. Tuto část nové
výstavby, tedy komerční nebytové objekty, které nebyly na základě výše zmíněných kritérií
vybrány jako architektonicky zajímavé, jsem v tomto příspěvku považovala za uniformní. Je
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Tab. 2.1 Zdroje a kritéria výběru architektonicky zajímavých novostaveb

Zdroj Roky Kritérium

Časopisy

Architekt 1990–2003 Dokončené realizace

Fórum architektury a stavitelství 1993–2003 Dokončené realizace

Stavitel 1993–2003 Dokončené realizace

Soutěže

Grand Prix Obce architektů (1) 1993–2003 Cena Grand Prix
Čestné uznání 

Stavba roku (2) 1993–2003 Titul Stavba roku
Nominace na titul Stavba roku
Cena časopisu Stavitel
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Cena primátora hl. m. Prahy

Poznámky:
(1) Soutěž Grand Prix byla založena roku 1993 s cílem shromáždit a ocenit významná díla současné české architektury.
Každoročně ji vypisuje Obec architektů u příležitosti Světového dne architektury UIA.
(2) Soutěž Stavba roku je vyhlašována od roku 1993 a je doprovodnou akcí mezinárodního stavebního veletrhu 
For Arch. Vyhlašovateli soutěže jsou ABF Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Economia a. s. (časopis Stavitel),
MPO ČR a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Cílem soutěže je podpora kvalitní komplexní realizace stavebního
díla.



třeba upozornit, že toto rozdělení nelze chápat příliš striktně. Jak jsem již zmínila, názor na
architektonickou kvalitu a výraz budov je částečně subjektivní záležitost. Důvody vedoucí
k zařazení či nezařazení budovy na stránky časopisů i k jejímu ocenění v soutěžích mohou být
ovlivněny nejrůznějšími faktory. Skutečnost, že některá budova zůstala v kategorii uniformní,
nutně neznamená, že by při použití jiných kriterií nemohla být hodnocena jako architekto-
nicky zajímavá.

Hlavním problémem znesnadňujícím hodnocení uniformní výstavby je nedostupnost dat
o počtu dokončených komerčních nebytových objektů v Praze. Tato skutečnost znemožňuje
vytvoření podobného souboru uniformních novostaveb, který jsem získala výběrem v případě
architektonicky zajímavých budov. Využití údajů Českého statistického úřadu o vydaných sta-
vebních povoleních pro sledování nové komerční nebytové výstavby v hlavním městě v období
1990 až 2003 je značně omezené a neposkytuje příliš dobrou představu o počtu dokončených
novostaveb (nelze odhadnout dobu mezi vydáním stavebního povolení a dokončením stavby,
podrobněji členěná data existují teprve od roku 1999). Pro získání celkového přehledu o vý-
voji a struktuře komerčních nebytových novostaveb v Praze ve sledovaném období jsem proto
vycházela z informací a analýz realitních kanceláří, odborných zpráv a publikací z oblasti trhu
s nemovitostmi. Ač nepřímo, tyto údaje nejlépe podchycují trendy ve výstavbě komerčních
nebytových objektů s uniformní architekturou.

2.5 Rozložení uniformních a architektonicky zajímavých novostaveb v Praze

Při hodnocení objemu a územního rozložení komerční nebytové výstavby v Praze se zaměřím
na kancelářské, obchodní a výrobní (skladovací) prostory, které považuji pro tento směr vý-
stavby za nejdůležitější. Do poloviny 90. let se nacházela většina kancelářských prostor v Praze
ve zrekonstruovaných budovách v centru města, které v tomto období zaznamenalo vysoký 
nárůst celkového objemu administrativních ploch (ARTN 2004). Významnější rozvoj vý-
stavby nových kancelářských objektů začal přibližně v polovině 90. let (viz obr. 2.1). Budování
moderních kancelářských prostor nejen ve středu Prahy, ale i v jiných lokalitách, které často
nabízely kvalitnější prostory za nižší ceny, způsobilo postupné oslabování dominance centra
města (Kučera 1999, Váňa 2000). V druhé polovině 90. let se spolu s decentralizací výstavby 
kancelářských objektů začal hlavní zájem developerů, investorů i klientů pozvolna přesouvat
do lokalit vnitřního města a na konci 90. let ještě dále do oblasti vnějšího okruhu Prahy (Váňa
2000, ARTN 2002).
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Obr. 2.1 Vývoj kancelářských prostor

v Praze, 1992–2005. Zdroj: CB Richard Ellis.



Stavební rozvoj lokalit vnitřního a vnějšího města je selektivní a přispívá k posilování eko-
nomických i sociálních rozdílů mezi čtvrtěmi (Sýkora 1999). K nejvíce vyhledávaným loka-
litám mimo centrum patří ty, které jsou snadno dopravně dostupné a nabízí kvalitní infra-
strukturu. Ve vnitřním městě představují takové oblasti například Smíchov, Pankrác, Karlín,
Holešovice, ve vzdálenějších lokalitách potom zejména Vysočany, Nové Butovice a Chodov 
(ARTN 2002). Podpora rozvoje některých území jako nových celoměstských nebo obvodo-
vých center je vyjádřena též ze strany samosprávy ve strategickém i územním plánu hl. m.
Prahy. Cílem je rovnoměrnější využití prostoru Prahy.

Obchodní řetězce představují na realitním trhu důležité aktéry poptávky po pozemcích
a nové výstavbě. Od poloviny 90. let se na okrajích Prahy rozvíjí výstavba velkoplošných mo-
nofunkčních objektů; nejprve nepotravinářských řetězců (hobby, nábytek), od roku 1997 pak 
prudce roste výstavba hypermarketů (Drtina 2004). Velkoplošná nákupní zařízení vznikají
nejčastěji v okrajových částech Prahy při významných dopravních tazích nebo v návaznosti
na hromadnou dopravu (metro). Od roku 2000 se do výstavby nákupních center promítá ros-
toucí význam volnočasových aktivit a začínají se budovat multifunkční komplexy kombinující 
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Nákupní centra (vlevo) Industriální centra (vpravo)

současná plánovaná současná plánovaná

 1. Vinohradský Pavilon
 2. Palác Flora
 3. Nový Smíchov
 4. Zlatý anděl
 5. Anděl City
 6. Carrefour Stodůlky
 7. Metropole Zličín
 8. Shopping Park Praha
 9. Letňany Shopping

Centre
10. Centrum Černý Most
11. Europark Štěrboholy
12. Shopping Park

Hostivař
13. Spectrum Průhonice

1. Palladium
2. Arena Holešovice
3. Dejvice Center
4. Optima Butovice
5. Arkády Pankrác
6. Centrum Chodov
7. OKC Eden
8. Prague Nord
9. UNO Center

10. Evropská City

 1. FM Logistic
 2. Airport Logistics Park
 3. Westpoint

Distribution Park
 4. Karlovarská Business

Park
 5. Tulipán Park Logistics

Centre
 6. Zličín Business Park
 7. Viterra Logistik Park
 8. D8 Zdiby
 9. Štěrboholy Industrial

Area
10. Sanmina Říčany
11. ProLogis Park East

and West

1. Utility Park West
2. Kbely Automotive

Center
3. Prague Transport

Logistics Park

Obr. 2.2 Rozmístění nákupních a industriálních center v Praze v roce 2003.

Zdroj: CB Richard Ellis (2004).

Současná Plánovaná



obchod, zábavu, služby a pohostinství (Drtina 2004). Rozhodující pro výstavbu obchodních
prostor jsou stále suburbánní lokality, nicméně postupně se objevují nové nákupně-zábavní
komplexy i ve vnitroměstských čtvrtích (ARTN 2004).

Podle ARTN (2002) se jako nejvhodnější prostory pro investice v oblasti maloobchodu
osvědčují nákupní centra na okraji města a hlavní třídy (high streets) ve středu Prahy. V někte-
rých katastrálních územích vnějšího města (Černý Most, Zličín, Letňany, Stodůlky, Hostivař)
vyrostla rozsáhlá nákupní centra, nákupně-zábavní komplexy, hypermarkety i specializované
velkoplošné prodejny. Rozvoj těchto lokalit v regionální nebo lokální nákupní centra podporuje
strategický i územní plán hl. m. Prahy. Podobně �rmy zabývající se distribucí zboží, velkoob-
chodní činností a výrobou směřují výstavbu svých areálů na okraje Prahy či ještě častěji těsně za 
její hranici (viz obr. 2.2). Největší průmyslové parky v Praze se nacházejí v Ruzyni a na Zličíně.

Na základě celkového hodnocení vývoje a rozmístění nové komerční nebytové výstavby 
v Praze lze shrnout, že zatímco v centru Prahy a ve vnitřním městě převažuje výstavba objektů
s kancelářským nebo polyfunkčním využitím, v oblastech vnějšího města se nachází více růz-
norodých funkcí, přičemž na významu nabývá obchodní, výrobní a skladovací funkce. Nyní
porovnám tyto obecné prostorové vzorce s rozmístěním 124 architektonicky zajímavých no-
vostaveb dokončených v Praze mezi lety 1990 a 2003. Objekty s kancelářským, případně poly-
funkčním využitím představují nejčastější funkční typ těchto novostaveb (Temelová 2001).
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Obr. 2.3 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle katastrálních 

území.
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Obrázek 2.3 ukazuje rozložení architek-
tonicky zajímavých novostaveb podle kata-
strálních území Prahy. Na první pohled je
zřejmé, že komerční nebytové objekty se za-
jímavou architekturou nejsou na území hlav-
ního města rozloženy rovnoměrně. Největší 
koncentrace těchto objektů je v centru Prahy 
a dále ve vnitřním městě, zatímco okrajové 
části mají velmi nízké zastoupení architekto-
nicky zajímavých budov.

Centrum města (tj. Praha 1 a 2) sou-
střeďuje přibližně 22  % z celkového počtu
architektonicky zajímavých novostaveb re-
alizovaných ve sledovaném období v Praze. 
Převážná většina objektů se přitom nachází 
na Novém Městě a na Vinohradech (což je
pochopitelné vzhledem k tomu, že historická
Malá Strana a Staré Město nenabízejí příliš 
mnoho prostoru pro novou výstavbu). Nově 
postavené budovy se zajímavou architektu-
rou mají vedle středu Prahy poměrně vyso-
kou koncentraci také v některých lokalitách vnitřního města, konkrétně v nově se rozvíjejících 
pražských subcentrech na Smíchově (Anděl), na Pankráci (Budějovická), v Karlíně, v Holešo-
vicích a ve Strašnicích. Největší počet nově postavených architektonicky zajímavých objektů se 
nachází kromě Nového Města a Vinohrad právě ve výše zmíněných lokalitách vnitřního města 
(viz tab. 2.2). Vyšší zastoupení komerčních nebytových novostaveb se zajímavou architekturou 
měla i některá katastrální území ve vnějším městě, například Vysočany, Stodůlky (Nové Buto-
vice) a Chodov (viz tab. 2.2).

Atraktivní centrum Prahy soustřeďuje nejvíce architektonicky zajímavých budov. V rozvíje-
jících se sekundárních centrech vnitřního a vnějšího města též vznikají v rámci kancelářských
a obchodních projektů budovy, které svou architekturou přispívají k vytváření neuniformního 
prostředí. Nízká koncentrace architektonicky zajímavých novostaveb v okrajových částech
Prahy neznamená, že se zde nerozvíjí komerční výstavba. Stavební aktivita je na okrajích po-
měrně vysoká, nicméně objekty, které zde vznikají, se zřídka objevují v architektonických ča-
sopisech a soutěžích zvolených jako klíč k výběru architektonicky zajímavých novostaveb.

2.6 Zahraniční aktéři v současné komerční nebytové výstavbě v Praze

Fyzické prostředí hlavního města je ovlivňováno působením zahraničních �rem i globálně
činných osobností. Komerční výstavba v Praze je výrazně internacionalizována a zahraniční
kapitál v ní hraje důležitou roli (Sýkora 1998, 2001, Adair a kol. 1999). Na kancelářském trhu
mají významné postavení zahraniční developerské a investiční společnosti, zejména �rmy 
z Rakouska a Německa, které patří již od počátku 90. let k nejaktivnějším zahraničním akté-
rům (Váňa 2000, ARTN 2002). Vedle těchto zemí jsou nejčastějšími zahraničními investory 

Tab. 2.2 Katastrální území, ve kterých se 
nacházejí 4 a více architektonicky zajímavých 
novostaveb

Katastrální území Počet staveb

Nové Město 17

Smíchov 9

Vinohrady 7

Holešovice 6

Karlín 6

Strašnice 6

Stodůlky 6

Vysočany 5

Michle (1) 5

Krč (1) 5

Chodov 4

Celkem hl. m. Praha 124

Podíl kú s 4 a více na celku 61  %

Poznámka: (1) Pankrác spadá do katastrálních území 
Michle a Krč.



a developery společnosti z USA, Izraele, Velké Británie či Francie (ARTN 2004). Přítomnost
zahraničních aktérů v kancelářských projektech i jejich orientace na zahraniční uživatele je
mnohdy patrná z anglických výrazů v názvech objektů, např. Anděl Business Center, Kateřin-
ská Business Center, O�ce Center Vinohrady, O�ce Park Nové Butovice. Mezi maloobchod-
ními společnostmi převažují zahraniční a mezinárodní řetězce, které disponují dostatečným
kapitálem a zkušenostmi ze západních trhů. Většina investic do obchodních ploch i většina
developerů v České republice pochází z Německa, Nizozemí, USA a Izraele (ARTN 2004).

Z obrázku 2.4 je patné, že zahraniční developeři a investoři realizovali architektonicky za-
jímavé novostavby nejčastěji v centru Prahy a ve stavebně se rozvíjejících lokalitách vnitřního
(Smíchov, Karlín, Holešovice, Žižkov) a vnějšího města (Chodov, Stodůlky, Černý Most).

Novostavby, u kterých byl zahraničním aktérem architekt, jsou v Praze v porovnání s účastí
cizího developera či investora méně časté. Zahraniční tvůrce se jako autor či spolu autor nejčas-
těji objevil u novostaveb realizovaných na Nové Městě a Starém Městě (viz obr. 2.5). Z obrázku
je dále patrné, že několik architektonicky zajímavých novostaveb na Smíchově, v Karlíně, na
Chodově, ve Stodůlkách a na Černém Mostě bylo navrženo (či spolunavrženo) zahraničním
architektem (po jednom objektu též na Vinohradech a v Holešovicích). Ve zbývajících kata-
strech vznikly budovy v domácích ateliérech. Role zahraničního architekta v procesu navr-
hování není vždy stejná a odráží různé formy, kterými se globalizace projevuje v současné
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Obr. 2.4 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu

investora/developera (podle katastrálních území).

novostavba realizovaná domácím
investorem/developerem

novostavba realizovaná zahraničním
investorem/developerem



komerční nebytové výstavbě v Praze. Informace o architektonicky zajímavých novostavbách
dovolují podrobnější pohled na zapojení zahraničních architektů do procesu tvorby budovy.

V druhé polovině 90. let vyrostlo v Praze několik budov, které jsou spojeny se jmény světo-
známých architektů. Tvorba těchto osobností není spjata výhradně s jedním místem či zemí.
Tito tvůrci působí globálně po celém světě a přispívají k vytváření prostředí v mnoha světových 
městech. Jejich díla rozptýlená do různých koutů a kultur světa spojuje charakteristický osobní 
styl. Příkladem takové stavby může být Tančící dům na Novém Městě navržený americkým ar-
chitektem Frankem Gehrym (spolupráce s Vladem Milunićem). Tato kancelářská budova je ve 
vlastnictví pojišťovací společnosti Nationale-Netherlanden (člen nadnárodní �nanční korpo-
race ING Group). Zlatý anděl na Smíchově navržený francouzským architektem Jeanem Nou-
velem (spolupráce s Ateliérem A 8000) představuje druhou nevšední budovu společnosti ING
Group (ING Real Estate) realizovanou v Praze, která je podepsána světoznámým tvůrcem.

Odlišný druh účasti zahraničního architekta při navrhování novostaveb v Praze se obje-
vuje u některých zahraničních developerů (investorů) kancelářských nemovitostí. Zahraniční
společnosti si s sebou často přivádějí specialisty, mezi nimi i architekty, kteří pracují na pro-
jektu budovy spolu s domácími ateliéry a pro investora představují záruku kvality (Váňa 2000). 
V souboru architektonicky zajímavých novostaveb v Praze se vyskytuje více příkladů takových 
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Obr. 2.5 Rozložení architektonicky zajímavých komerčních novostaveb v Praze podle původu

architekta (podle katastrálních území). Poznámka: Zahraniční architekt (ateliér) většinou spolupracoval 

s domácím ateliérem.

novostavba navržená domácím
architektem (ateliérem)
novostavba navržená zahraničním
architektem (ateliérem)



objektů. Kancelářské (víceúčelové) objekty vzniklé jako součást rozsáhlejších developerských
projektů, například Danube House (Karlín), Lighthouse (Holešovice), O�ce Centrum Nové
Butovice, byly navrženy zahraničními architekty ve spolupráci s domácím studiem. Podobně
také kancelářské a obchodní komplexy Myslbek, Millenium Plaza, Centrum Karlovo náměstí
(Nové Město) i menší objekty postavené developerským způsobem (např. Portheimka Center
a dům Štefánikova 34 na Smíchově, dům Delta na Vinohradech) vznikly za účasti cizího archi-
tekta. Sídlo společnosti BASF (Stodůlky), Mercedes Benz (Chodov) či pobočka HypoVer eins-
bank (Nové Město) představují případy, ve kterých si zahraniční �rma pro vybudování svého
zastoupení v Praze přivedla vlastního architekta.

Obchodní a zábavní Centrum Černý Most (CČM) je dalším příkladem účasti zahraničního
ateliéru na projektu novostavby v Praze. Investorem center je švýcarská společnost Intershop
Holding AG (ve spojení s ČKD Holding, a. s.), která patří ke zkušeným �rmám v oblasti vý-
stavby a provozu prodejních center v Evropě. Architektonický návrh CČM vznikl spoluprací
zahraniční projekční kanceláře ATP-Achammer a domácího ateliéru Architat. Ačkoli na ná-
vrhu CČM se podílel zahraniční ateliér, osoba architekta ani jméno kanceláře v tomto pří-
padě nejsou důležité. Rozhodující je velká korporace (Intershop Holding AG), která buduje
podobná obchodní a zábavní centra v různých zemích. Ačkoli objekty CČM spadají mezi
architektonicky zajímavé novostavby, v jejich ztvárnění je patrná značná podobnost s jinými,
stejně zaměřenými komplexy v mnoha zemích.

Propojování světa a s tím spojené globální působení �rem a osobností se projevuje s růz-
nou intenzitou a odlišným způsobem v jednotlivých částech Prahy. Na výstavbě nových ob-
jektů se zahraniční aktéři podílejí nejčastěji v centru Prahy a v lokalitách vnitřního a vnějšího
města, kde se realizují rozsáhlé investiční projekty a kde je v důsledku �nanční náročnosti
výstavby přítomen zahraniční kapitál. Zahraniční architekti často představují pro developery 
(investory) kancelářských objektů záruku kvality, někdy navíc i nálepku prestiže v případě
spolupráce s tvůrcem světového jména. V okrajových částech Prahy hraje zahraniční kapitál
významnou roli v realizaci obchodních zařízení; zahraniční architekti se pak mohou objevit
jako anonymní součást velkých korporací.

2.7 Homogenizace a diferenciace fyzického prostředí Prahy

Odlišná přitažlivost a charakteristiky jednotlivých částí města podmiňují nestejně vysokou
stavební aktivitu, různé funkční složení i architektonickou podobu objektů budovaných v cen-
tru, ve vnitřním městě i na okrajích Prahy. Globalizace ovlivňuje výstavbu a fyzické prostředí
v jednotlivých lokalitách města různou měrou a s nestejnými výsledky. V některých územích
nová výstavba přispívá k vytváření globálně homogenního prostředí, v jiných nestandardní
a symbolicky bohaté budovy podporují diferenciaci fyzických (architektonických) kvalit měst.
Uvnitř souboru architektonicky zajímavých novostaveb (pravděpodobně i uniformních, ty 
ale nemohu tak podrobně hodnotit) existuje vnitřní variabilita ve vnějším vzhledu objektů
i v důležitosti přikládané užitné, směnné a symbolické hodnotě objektů. Užitná, směnná
a symbolická hodnota budovy se vzájemně nevylučují a jeden objekt je zpravidla nositelem
více hodnot, které ovšem nebývají u různých typů výstavby ve vzájemné rovnováze. Převa-
žující hodnota se do značné míry odvíjí od funkce daného objektu, která zase ovlivňuje jeho
lokalizaci.
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Obr. 2.7 Zlatý anděl, Smíchov. Foto J. Temelová.

Obr. 2.6 Tančící dům, Nové Město. Foto J. Temelová.



Asi nejznámějšími novostavbami v Praze, které nesou silnou symbolickou hodnotu danou
jejich architekturou, polohou i publicitou, jsou již zmíněný Tančící dům a Zlatý anděl (Teme-
lová 2004). Obě budovy byly navržené globálně činnými tvůrci a svému vlastníkovi, společ-
nosti ING Group, slouží jako reklama. Tančící dům s dvěma věžemi připomínajícími tančící
pár vytváří nápadný prvek v místním historickém prostředí (viz obr. 2.6). Skleněná fasáda Zla-
tého anděla s útržky básní slavných autorů a motivem anděla představuje nový prvek ve dříve
průmyslové čtvrti (viz obr. 2.7).

V oblasti kancelářské výstavby v Praze je častější realizace objektů developerským způso-
bem než budování vlastních �remních sídel (Sedláková 1996). Výstavba kancelářského či ví-
ceúčelového objektu je investice, z jejíhož prodeje či pronájmu očekává developer zisk, proto
klade důraz na směnnou hodnotu objektu. Protože je tento typ novostaveb většinou určen
neznámému uživateli, je ve výstavbě patrný určitý univerzální přístup, který vede ke vzniku
budov s vysokou �exibilitou, s technicky vyspělým a ekonomicky úsporným řešením, ale záro-
veň také k určité typologické stagnaci, která se odráží v uplatňování stále stejných schémat při
konstrukci objektů (Wertig 2001). V důsledku toho jsou si mnohé kancelářské a víceúčelové
objekty do jisté míry podobné. V současné době je obvyklým způsobem developerské výstavby 
kancelářských objektů v Praze postup, kdy developer vytvoří určitý polotovar, tedy hrubé pro-
story pater se základním stavebním a technickým vybavením, jehož vnitřní uspořádání si bu-
doucí uživatel dokončí podle vlastních představ (Sedláková 1996). Obdobný typ rozlehlých
objektů jako je groundscraper, včetně způsobu jeho výstavby, vzniká také v Praze. Příkladem
mohou být budovy Myslbek, Gestin Centrum nebo Centrum Karlovo náměstí na Novém
Městě, Zlatý anděl na Smíchově či Palác Flora na Žižkově (viz obr. 2.8 a 2.9). Všechny tyto
objekty postavil zahraniční developer, u některých byl také architektem zahraniční tvůrce.

Do ztvárnění budov soukromých společností, které si staví objekt pro vlastní účely, se častěji
promítají individuální požadavky těchto klientů, mezi nimi i snaha svým sídlem reprezentovat
a vytvářet �remní image. Firmy častěji zdůrazňují symbolickou hodnotu svých sídel. To samo-
zřejmě neznamená, že developerské projekty vždy postrádají symboliku, zatímco každé �remní
sídlo jí oplývá. Záměrné zdůraznění symbolické hodnoty může učinit pronajímatelný objekt
atraktivnější, ne však levnější (např. Zlatý anděl, Tančící dům). V Praze vyrostlo v 90. letech
několik zajímavých budov, které si �rmy postavily pro své vlastní účely. Polyfunkční objekt
sloužící �rmě Mercedes Benz (Chodov) vytváří reprezentativní prostory hodné této luxusní
automobilové značky (viz obr. 2.10). Kosmická budova společnosti Metrostav v Libni působí
svým oválným tvarem v okolní zástavbě jako zajímavý solitér (viz obr. 2.11). V sídlištní zá-
stavbě Vysočan vzniklo nápadné sídlo Podniku výpočetní techniky, které využilo nezajímavý 
ráz okolního prostředí ve svůj prospěch. Administrativní a výrobní objekt společnosti Sipral ve 
Strašnicích dokazuje, že i výrobní hala může být příležitostí k originálnímu architektonickému
řešení.

V souboru architektonicky zajímavých novostaveb se administrativní objekty, které si �rmy 
postavily pro vlastní účely, nacházejí spíše v lokalitách více vzdálených od středu Prahy. V cen-
trálních a navazujících vnitřních částech města vznikaly převážně developerské kancelářské
projekty. Přestože existuje více důvodů, za důležitou považuji skutečnost, že developer musí
(na rozdíl od vlastníka, který staví pro sebe) pronájmem či prodejem budovy zhodnotit svou
investici. Dobrá poloha (centrum, výhodně položená část vnitřního, příp. vnějšího města) je
přednost, která může přilákat zákazníka. Především pro �rmy působící v sektoru progresiv-
ních služeb je dobrá lokalita významným měřítkem prestiže (a tedy i určitou formou symbo-
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Obr. 2.9 Centrum Karlovo náměstí, Nové Město. Foto J. Temelová.

Obr. 2.8 Palác Flora, Žižkov. Foto J. Temelová.



lické hodnoty vyjádřené v atraktivní poloze).
Naproti tomu při výstavbě �remního sídla
mohou společnosti v okrajovějších částech
Prahy ocenit větší, levnější a snáze dostupné
pozemky i možnost odvážnějšího architek-
tonického řešení (mírnější stavební a památ-
kářská omezení).

Významný podíl komerční nebytové
produkce ve vnějším městě i za jeho hranicí
představuje výstavba nákupních center, hy-
permarketů a jiných velkoplošných prode-
jen, skladovacích, distribučních a výrobních
areálů. Tento druh výstavby se většinou
nevyskytuje v souboru architektonicky zají-
mavých novostaveb. Výjimky tvoří například
tovární objekty �rem Netto Electronic (Ma-
lešice), Černoch (Koloděje), Sipral (Straš-
nice), Centrum Černý Most, distribuční
areál Mediaprint (Hostivař). Velkoplošné
prodejny, logistická a výrobní centra jsou
orientované na takové činnosti, které zpravi-
dla nekladou důraz na vnější podobu a atrak-

Obr. 2.11 Budova Metrostavu, Libeň.

Foto J. Temelová.

Obr. 2.10 Centrum Mercedes-Benz, Chodov. Foto J. Temelová.
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Obr. 2.13 Restaurace KFC, Zličín. Foto J. Temelová.

Obr. 2.12 Hypermarket Tesco, Zličín. Foto J. Temelová.



tivnost objektů. Rozhodující je pro ně funkčnost a efektivita provozu, tedy maximální užitná
hodnota budov. Prvotní zájem na funkčnosti a úspornosti řešení se většinou odráží v nízké
architektonické úrovni staveb tohoto druhu (Körner 1998, Ulrich 1998). Velkoplošná nákupní
centra mohou vzhledem k činnosti založené na velkokapacitní produkci zaujmout zákazníky 
jinými prostředky, například cenou. Maloobchodní řetězce proto většinou charakterizují me-
zinárodně standardizované objekty. „Supermarkety a jiné komerční stavby jsou nadnárodní,
podobně jako formy automobilů“ (Halík 2000, s. 5). Strategie některých společností přímo
vyžadují uniformitu prodejen po celém světě. Například �rmy zabývající se rychlým občer-
stvením (McDonald’s, KFC) nebo některé maloobchodní řetězce (Tesco, Globus, Ikea) mají
tvarově i barevně uni�kované budovy (viz obr. 2.12 a 2.13). Tento druh výstavby na okrajích
Prahy se tak svým vzhledem ani uspořádáním příliš neliší od komerčních a průmyslových zón
na periferii jiných evropských měst.

Na okrajích Prahy se často setkáváme s uniformními, mezinárodně standardizovanými
objekty, které slouží činnostem kladoucím důraz na užitnou hodnotu budov. V současné ko-
merční nebytové výstavbě se ale vyskytují i objekty, které přispívají k rozmanitosti fyzického
prostředí Prahy. Přestože míra symbolické a směnné hodnoty obsažená v kancelářských objek-
tech je různá, jejich architektonická úroveň je v porovnání s objekty sloužícími velkoplošnému
prodeji, výrobě a distribuci vyšší vzhledem k reprezentativní úloze, kterou plní vůči svým
uživatelům. Kancelářské (víceúčelové) objekty postavené developerským způsobem jsou nej-
častěji lokalizovány v centru Prahy a rozvojových centrech vnitřního a vnějšího města. Méně
početné budovy, které si �rmy postavily pro vlastní využití, se nacházejí spíš dále od centra
a v různých lokalitách.

2.8 Závěr

Hlavním cílem tohoto příspěvku bylo zhodnotit důsledky působení globalizace na současnou
komerční nebytovou výstavbu v Praze, a to v oblasti zapojení aktérů, fyzických (architektonic-
kých) kvalit objektů a prostorových vzorců výstavby. Na základě rozdělení nových budov na
uniformní a architektonicky zajímavé a zhodnocení fyzických i územních charakteristik obou
skupin jsem se pokusila rozlišit trendy v současné komerční nebytové výstavbě vedoucí k ho-
mogenizaci a diferenciaci fyzického prostředí Prahy.

Schopnost fyzických struktur přenášet symbolické formy prostřednictvím architektonic-
kého výrazu i odlišná důležitost přikládaná vizuálním kvalitám objektu se odráží v různoro-
dosti fyzických a prostorových charakteristik současné komerční výstavby. Převážná většina
realizací na celém světě je podobná, pracuje se stejnými prvky a také u většiny objektů posta-
vených v 90. letech v Praze je patrné více či méně uniformní pojetí. Nejvýraznějším příkladem
globální standardizované výstavby jsou nákupní, logistická a výrobní centra na okraji Prahy 
a mnoha dalších měst. Podobné globální trendy najdeme do jisté míry i u mnohých jiných
typů objektů, například kancelářských budov, polyfunkčních center, hotelů. Skutečnost, že se
v mnoha městech staví podobně, umocňuje nejen to, že hodně aktérů (architektů, developerů,
investorů) působí globálně, ale také skutečnost, že i místní architekti si osvojují mezinárodní
architektonické trendy. Podle McNeilla (1999) existence globálního systému architektů-hvězd
sice znamená, že nové kancelářské a veřejné budovy jsou často navrhované stejným ateliérem,
nicméně na druhou stranu objekty jako Guggenheimovo muzeum v Bilbau (Frank Gehry)
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naznačují, že speci�čnost místa a kontextuální zasazení budovy do existujícího prostředí před-
stavuje důležitý faktor v růstu diferenciace měst.

Spolu s globalizací se začaly více než v minulosti projevovat výhody a nevýhody jednotli-
vých částí města (například z hlediska dopravní dostupnosti, kvality prostředí) a důsledkem
toho dochází k selekci a následnému rozvoji investičně zajímavých lokalit spolu se stagnací
méně atraktivních zón. Velká přitažlivost centra Prahy a nově se rozvíjejících center vnitřního
i vnějšího města se projevuje v poměrně vysoké účasti zahraničních aktérů na výstavbě i v re-
lativně vyšším zastoupení architektonicky zajímavých objektů přispívajících k diferenciaci
prostředí Prahy. Podobně jako v jiných sférách života společnosti, také v oblasti současné ko-
merční nebytové výstavby v Praze a jejích dopadů na fyzické prostředí se globalizace projevuje 
selektivností a posilováním existujícího rozrůznění v atraktivitě různých částí města.

Poděkování

Texty kapitoly je výsledkem výzkumu podpořeného Grantovou agenturou Univerzity Karlovy 
v grantech č. 4/2005/R – „Růst a úpadek metropole: suburbanizace a revitalizace brown�elds“ 
a č. 259/2005/B-GEOG/PrF – „Vliv prestižních budov na fyzickou revitalizaci vnitřního města.
Příklad lokality Anděl v Praze“.
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