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Obchodní centrum versus město

Propojení (Město – síť)

Slyšíte cvakání podpatků, déšť padající z okapových říms, motor startujícího auta, 
hudbu vycházející z okna činžovního domu. Vidíte nedopalek přilepený k dlažbě, 
oblékající se postavu v přízemním bytě, projíždějícího řidiče dloubajícího se v nose, 
posprejovaný roh budovy. Cítíte komínový kouř, který se prolamuje do vůně rozpu-
kajících se stromů, výpar motoru zmiňovaného auta, závan restaurace připravující 
se na polední špičku. To je jeden z mnoha možných obrazů, který vám naskočí, když 
se vysloví „město“. Město nejsou jen domy. Je to i prostor mezi nimi. Město ale 
nejsou jen domy a prostor mezi nimi. Město jsou i lidé a jejich životy. Dokonce by se 
dalo říci, že lidé jsou pro město ještě důležitější než vystavěný prostor, protože bez 
lidské činnosti by město nebylo. Veškeré lidské bohatství, prosperita, a dokonce i ze-
mědělský život jsou závislé na aktivitách města. Město je neuvěřitelně živý organis-
mus, který se stále proměňuje, a je těžké předpovídat jeho budoucnost.

Město lze popsat jako strukturu domů, veřejných prostranství a lidských akti-
vit. Jinými slovy město je hmota, prostor a děje.28 Město je nejen fyzickým prosto-
rem (ať už soukromým, nebo veřejným), je také společností, která tento prostor 
obývá.29 Už Alkaios roku 600 před naším letopočtem napsal o řeckých městech: 

28  Jan Jehlík, Obec a sídlo: O krajině, urbanismu a architektuře, Ausdruck Books, Praha 2013.
29  Barbora Vacková, „Cizinec v ideální společnosti“, In: Slavomíra Ferenčuhová (ed.), Město: Proměnlivá ne-samozřejmost, Nakladatelství Pavel 
Mervart, Praha 2009.
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„Město netvoří ani výborně zastřešené domy, ani dobře postavené kamenné zdi, 
ani kanály či loděnice, ale lidé, kteří umějí využít příležitost.“

Abychom ale co nejlépe popsali problémy, které obchodní centra způsobují 
městům, použijeme přirovnání města k síti, složené z uzlů a propojení – teorii aus-
tralského matematika Nikose Salingarose. Městská síť je organizovaná struktura, 
která existuje především v prostoru mezi budovami.30 Každá budova v sobě nese 
jeden nebo více uzlů lidských aktivit – domov, práce, park, obchod, restaurace, 
kostel a tak dále. Mezi spojovací prvky patří zelené plochy, pěší cesty, ulice, silnice 
i dálnice. Propojení jsou hierarchizovaná do několika úrovní a měřítek (od pěší 
cesty k dálnici), a pokud některá z těchto rovin chybí, síť přestává fungovat. Pro 
funkčnost města a jeho životaschopnost je tedy důležitá hustá městská síť, která 
nepostrádá žádné z  měřítek propojení. Bez minimálního počtu spojení nemůže 
městská síť existovat. Město tak napodobuje lidské myšlenkové procesy, které na 
propojení závisí. Město je jako mozek – když se přeruší jedno spojení, rychle se 
nalezne jiné. Pokud tedy chceme docílit maxima možných spojení mezi uzly čin-
ností, nemůžeme trvat pouze na přímých propojeních. Dva body lze totiž propojit 
přímou linií jen jednou, ale až nekonečně mnohokrát liniemi zakřivenými. Mno-
host nepravidelných cest tedy podporuje stabilitu městské sítě.

Dalším aspektem úspěšnosti městské sítě jsou samozřejmě propojení, která 
jsou často používaná. Cesty jsou většinou úspěšné, pokud jsou zároveň i hranicí 
oblasti, zejména pokud se shodují s hranou domu. Lidé se většinou necítí dobře 
uprostřed homogenního prostoru, ať už otevřeného, nebo uzavřeného. Člověk 
chce být z jedné strany chráněn, ale z druhé strany chce vidět do prostoru. To je 
také důvod, proč jsou velká parkoviště odlidšťující. Druhým extrémem pak jsou 
podchody nebo tunely, ve kterých se člověk může cítit až klaustrofobně.

30  Jan Gehl, Život mezi budovami, Nadace partnerství, Brno 2000.
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Čím více je cesta dělena uzly, a to uzly co nejvíce různorodými a komple-
mentárními, tím silnější je struktura městské sítě.31 Zde můžeme nalézt odpověď 
na otázku, proč například selhávají velká náměstí (protože obsahují pěší trasy, 
které jsou příliš dlouhé) nebo suburbie (postrádají dostatečně krátké cesty mezi 
různorodými uzly), nebo proč jsou naopak úspěšné pěší ulice a pasáže v obchod-
ních centrech (blízkost obchodů umožňuje vytvořit hustou pěší síť). Co je pro-
blémem obchodních center, je jejich špatná pěší propojenost se zbytkem města. 
Uvnitř sebe samých síť vytvářejí, jsou ale vytržena ze zbylé sítě města. Tím kom-
paktnost městské sítě narušují a podílejí se na její dysfunkčnosti. Za tuto izolo-
vanost obchodních center může jejich měřítko, absence parteru, převaha jedné 
funkce (monofunkčnost), uzavřený ráz a parkoviště, která obchodní centra velmi 
často obklopují.

Čím více uzlů a propojení městská síť má, tím je síť pevnější a životaschop-
nější. Tím, že jsou obchodní centra na město napojena především dálnicí a potom 
možná jednou dost nepříjemnou a dlouhou pěší cestou, která vede buď od obytné 
lokality, metra, nebo zastávky autobusu, se na hustší městské síti nepodílejí. Pro-
blematičnost obchodních center spočívá také v koncentraci uzlů, které nejsou zas 
až tak moc různorodé a už vůbec ne komplementární. Nejpřínosnější pro město 
je totiž vyvážený mix funkcí – když od dveří svého domu nemáte daleko ani do 
práce, ani do obchodu.

Jedním ze zmiňovaných důvodů odtržení vnitřní sítě obchodních center od 
zbytku města je samotný introvertní charakter obchodních center, který je dán 
existencí klimatizace, díky níž mohou být obchodní centra nekonečně velká a za-
halená do monotónního pláště bez oken. Tato uzavřenost nepodporuje vznik par-
teru – obchodů po obvodu budov. Absence obchodů nebo jiných vstupů po ob-

31  Nikos Salingaros, Principles of Urban Structure, Techne Press, Amsterdam 2005.
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vodu obchodních center snižuje hustotu uzlů městské sítě a spolehlivě způsobuje 
izolaci vnitřku od okolí. Obchodní centra se tak i v centrech měst chovají jako so-
litéry, které si hluchými zdmi chrání svůj vlastní vnitřní svět.
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Drama města (Město – rozmanitost)

Vysoká, milá, uličnicky veselá žena. Tak by charakterizoval Jane Jacobsovou každý, 
kdo ji potkal. Tedy každý kromě těch, se kterými bojovala – mocensky oriento-
vaní muži pracující na „zničení“ jejího města, New Yorku. Lower Manhattan Ex-
pressway měla v šedesátých letech dvacátého století procházet čtvrtí Greenwich 
Village, ve které Jane žila se svým manželem a dvěma syny. Kvůli výstavbě se plá-
novalo zbourat několik bloků domů a 132 rodin se mělo odstěhovat. Na jednom 
z veřejných slyšení týkající se této stavby dálnice na Manhattanu byla dokonce 
Jane zatčena – údajně za podněcování k nepokojům a obstrukci veřejné správy. 
Jane i bez vysokoškolského vzdělání dokázala rozvířit vlny odborných diskusí a její 
knihy, postavené především na vlastním pozorování, životní zkušenosti a intuici, 
se staly zásadními mezníky v myšlení současného urbanismu. Její smysl pro vysta-
věné prostředí prohluboval i manžel architekt, se kterým se seznámila ještě jako 
reportérka pracující pro Válečnou informační službu. Jane považovala svůj boj za 
záchranu města za svou povinnost. Vlastně ani tolik neobviňovala predátory jako 
jejich oběti, které byly pasivní a za zachování svých lokalit nijak nebojovaly. Podle 
Jane Jacobsové to začalo být špatné ve chvíli, kdy se urbanismus zaměřil na to, 
jak věci vypadají, a ne na to, jak fungují. Kosmetické plánování měst poloviny pa-
desátých let způsobilo vlnu obnovy lokalit a „čištění slumů“, které transformovaly 
původně vitální městské čtvrtě v sociálně nebezpečnou mozaiku výškových byto-
vých domů, supermarketů a prázdných, indiferentních ulic. Z měst se tak vytratila 
jejich rozmanitost. Staré domy a pronájmy obchodních ploch za rozumnou cenu, 
nabízející chudým možnost nějakého výdělku, byly zbourány. Odstranila se tak 
určitá sociální struktura a systém, který lidé potřebují pro vyvážený městský ži-
vot. V případě Lower Manhattan Expressway k tomu však nedošlo, Jane svůj boj 
vyhrála. Vlastně ne tak docela, protože se nakonec přece jen rozhodla New York 
opustit – už to nebylo město, které kdysi tak milovala. Prodala svůj dům v Hudson 
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Street a usadila se v Torontu, v edwardiánském dvojdomku s charakteristickou ve-
randou s dórskými sloupy a tympanonem. Směsicí keřů, travin a stromů zarostlá 
čtvrť s předzahrádkami bez plotů měla přesně ten komunitní charakter a různo-
rodost, které Jane přitahovaly. Další překvapení ji ale čekalo i zde – ocitla se opět 
uprostřed bojové arény. Další betonová drenáž pro odtok aut, Spadina Express-
way, měla vést v bezprostřední blízkosti jejího nového ontarijského domova. „Boj 
za záchranu měst pokračuje, protože to jediné, co můžete dělat, je bojovat. Nebo 
umřít.“ Řekla později Jane jednomu novináři, který za ní přijel z New Yorku do 
Toronta udělat rozhovor pro Village Voice.32 A přesně toto nejlépe charakterizuje 
myšlení Jane Jacobsové. Urbanismus a stavba měst nespočívají jen ve velkém plá-
nování, spíše naopak. Město potřebuje dostatečnou svobodu na to, aby si mohlo 
samo vytvořit tolik potřebnou rozmanitost.

Jane Jacobsová měla i jasný názor na obchodní centra, ač je formulovala 
v  době, kdy ještě jejich důsledky ve vztahu k městu nebyly zdaleka tak zřejmé. 
Pro Jane Jacobsovou byla nejdůležitější rozmanitost jako přirozená vlastnost měst, 
a nabízela se jí tak otázka, jak tuto rozmanitost zachovat. „Rozmanitost, kterou vy-
tvářejí velkoměsta, ať je jakákoliv, se opírá o to, že v nich žije tak mnoho lidí tak 
blízko sebe a že tito lidé mají tolik různých zálib, schopností, potřeb, námětů a také 
brouků v hlavě. […] K tomu, aby bylo možné vytvořit v městských ulicích a obvo-
dech bohatou rozmanitost, je nutná přítomnost více než jedné základní funkce. 
Přítomnost lidí, kteří vycházejí do ulic v různém časovém režimu, městská struk-
tura malých bloků vytvářejících hustou uliční síť a existence budov různého stáří. 
A samozřejmě dostatečná koncentrace lidí, ať tam jsou z jakýchkoliv důvodů.“33 
Rozmanitost a architektonická rozdílnost zde není myšlena jako mnohost mate-

32  Clark Whelton, „Won’t You Come Home, Jane Jacobs?“, Village Voice, 6. 7. 1974, s. 1, 24.
33  Jane Jacobs, Smrt a život amerických velkoměst, Mox Nox, Praha 2013, s. 159.



87

riálů, barev a kontrastních forem. V obchodních centrech je sice spoustu všelija-
kých desek, věžiček, kruhů a schodišť, ale výsledek je podle Jane Jacobsové vždy 
„strašně stejný, právě tak jako v pekle. Tam vás mohou týrat nejrůznějšími nástroji, 
ale bolest je stále stejná.“34 Je tím myšlena obsahová monotónnost, daná stále tou-
též obchodní funkcí, která se snaží být různorodá a překvapivá používáním forem, 
ve své podstatě ale stále stejně nudí. Nejedná se o skutečnou mnohost a různoro-
dost městského života.

Potřeba rozmanitosti se týká i potřeby existence rozmanitých drobných pod-
niků, které na rozdíl od velkých nadnárodních řetězců obchodních center přispí-
vají k zvyšující se ekonomice měst. Drobné podniky jsou flexibilní a schopné při-
jímat ke své stávající činnosti nové práce, nahrazovat tím tak dovoz a následně 
rozšiřovat vývoz – a ekonomika měst je na vývozu závislá. Jakmile ve městech pře-
važuje dovoz, a nadnárodní řetězce dovozem jsou, město hospodářsky stagnuje. 
To se týká i původních mateřských organizací, které když začnou ve městě domi-
novat, mohou zastavit rozvoj téměř všeho.35

Existuje ale ještě jeden problém, který obchodní centra vytvářejí, a to je jejich hra-
nice, jejich okraj. Bezprostřední okolí obchodních center, obzvláště těch, která jsou 
obklopena parkovišti, podléhají sněti nudy. „Jsou nezajímavá, stagnují a to je stav, po 
kterém následuje rozklad.“36 Přitom hranice, jak uvádí Kevin Lynch v Obraze města, 
může být něčím víc než jen překážkou – pokud je možné, aby jím něco opticky nebo 
pohybově pronikalo. Pak už není bariérou, ale švem, který drží dvě oblasti pohromadě 
a ve kterém dochází k  jejich vzájemnému styku. Obchodním centrům podle všeho 
chybí živý městský parter – aktivní, otevřená přízemní část budovy.

34  Clark Whelton, „Won’t You Come Home, Jane Jacobs?“, Village Voice, 6. 7. 1974, s. 1, 24.
35  Jane Jacobs, Ekonomie měst, Mox Nox, Praha 2012.
36  Clark Whelton, „Won’t You Come Home, Jane Jacobs?“, Village Voice, 6. 7. 1974, s. 1, 24.
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Lokalita (Město – místo)

Jane Jacobsová ve své kultovní knize Smrt a život amerických velkoměst podpo-
ruje myšlenku potřeby živého parteru a apeluje na orientaci domů do ulice. Domy 
s četnými vstupy a okny jsou jako oči ulice, a tedy i znamení bezpečnosti, která byla 
v amerických městech v polovině minulého století spíše výjimkou. Veřejná bezpeč-
nost měst totiž nevyplývá ani tak z práce policistů, jako z mimovolné sítě dobro-
volné kontroly a norem, které existují mezi lidmi a které si lidé sami vynucují. Když 
se obyvatelé bojí ulic, znamená to, že město nefunguje. Není dostatečně koncen-
trované, propojené a nemá potřebné „oči“, které by ulici hlídaly.37 Obchodní centra 
díky své organizované kontrole mohou být bezpečná uvnitř, nemusí to ale platit pro 
jejich bezprostřední okolí, pro jejich okraj, pro jejich ulice bez očí.

Příčinou absence živého parteru po obvodu obchodních center je orientace 
těchto komerčních staveb na automobily, nikoliv na zákazníky přicházející pěšky. 
Hlavní vstup do obchodních center nebývá ani tak z obytných lokalit, jako právě 
z parkovišť. Městský prostor je v těchto případech nahrazován neohraničenými as-
faltovými plochami. Příkladem takovéto záměny v prioritách veřejného prostoru je 
pražské obchodní centrum Letňany, které je situováno mezi dálnicí a obytným síd-
lištěm. Mezi obchodním centrem a sídlištěm je park se sítí cest. Na první pohled 
z ptačí perspektivy pěší cesty v parku naznačují, že hlavní vchod je umístěn cen-
trálně ze strany parku, od obytné lokality. Podíváme-li se ale blíže na tento detail, 
narazíme jen na prázdnou zeď obchodního centra. Hlavní vchod je právě z úplně 
opačné strany, z velkého parkoviště. To je důkazem, že nadregionální obchodní 
centrum se v dané lokalitě chová jako cizinec, neakceptující místní potřeby. Tímto 
otáčením se zády k městu dochází ke vzniku hluchých, zbytkových oblastí, které 
by se daly označit i jako vnitřní periferie nebo území nikoho. Vrátíme-li se zpět 

37  Jane Jacobs, Smrt a život amerických velkoměst, Mox Nox, Praha 2013.
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k tématu globalizace, bude se tento problém týkat i ostatních budov developersky 
zaštítěných nadnárodními organizacemi – administrativních komplexů a uzavře-
ných rezidenčních zón.38 Francouzský antropolog Marc Augé pro tento fenomén 
nachází velmi přiléhavý termín ne-místa – jsou tím myšleny prostorové uzly, jako 
jsou letiště, nákupní centra, benzinové pumpy, dálniční odpočívadla apod., „které 
jen poskytují určitý servis člověku v pohybu, ale nezakládají žádný vztah k fyzic-
kému místu, kde se nacházejí, ani žádný antropologický význam, nezakládají žád-
nou identitu místa ani člověka“.39 Ještě jinými slovy to charakterizoval Václav Ha-
vel: „To, co bylo donedávna jasně srozumitelným městem, ztrácí dnes své hranice 
a s nimi i svou identitu. Je to totiž obrostlé ohromným věncem čehosi, o čem ne-
vím, jak to nazvat. Město tak, jak tomu slovu rozumím, to není, ba ani předměstí, 
a tím méně vesnice. Mimo jiné proto, že to nemá ani ulice, ani náves. Jsou to na-
hodile rozhozené ohromné přízemní velkosklady, průmyslové zóny bez průmy-
slu, supermarkety a hypermarkety, prodejny aut i nábytku, benzinové pumpy, stra-
vovny, ohromná parkoviště, osamělé vysoké domy ke kancelářskému pronajmutí, 
skládky všeho možného i jakési soubory vilek, které si jsou sice blízko, ale přesto 
jsou beznadějně osamělé. A mezi tím vším – a to mi vadí nejvíc – jsou veliké kusy 
země, které nejsou ničím, to znamená ani loukou, ani polem, ani lesem, ani prale-
sem, ani smysluplným lidským osídlením.“40

Finance majitelů obchodních center se pohybují v  absolutně jiném měřítku, 
než je měřítko daného města nebo státu. Na konkrétní lokalitě sice vydělají, ale 
peníze zpátky neinvestují tam, odkud pocházejí. Získané finance putují pryč spolu 
s těmito globálními hráči – na postavení dalšího centra někde v Polsku, Rumun-

38  Peter Marcuse, Ronald van Kempen (eds.), Globalizing Cities: A New Spatial Order?, Blackwell, Oxford 2000.
39  Jana Tichá, Prostor a místo, Zlatý řez, Praha 2015, s. 39–40.
40  Václav Havel, Úvodní slovo na konferenci Forum 2000, https://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/projevy/
projev-vaclava-havla-na-slavnostni-zahajeni/ (3. 12. 2015).
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sku, Srbsku či Indii. Obchodní centra, pokud k tomu nejsou určitými regulacemi 
donucena, nepřináší téměř žádnou přidanou hodnotu veřejnému prostoru. V pří-
padě lokálních obchodů je tomu jinak: když se například dařilo místnímu pekaři, 
který bohatl, dával zpravidla peníze zpět do svého obchodu – zrenovoval obchod, 
natřel dům, opravil kus přilehlého chodníku nebo pořídil lavičku před obchod – 
kultivoval tím i své okolí, přidával hodnotu své lokalitě. Majitelé obchodních cen-
ter se ale poté, co se jim investice vrátí, nemusí nutně o budoucnost staveb starat. 
Pokud se v dané lokalitě sníží koupěschopnost nebo převládnou jiné formy ob-
chodu a obchodnímu centru se přestane dařit, může být obchodními řetězci opuš-
těno a nemá daleko k tomu, stát se novým místem duchů. Majitelé je pak velmi 
snadno nechají ležet ladem a problémy s tím spojené přesunou na bedra města.

„Žijeme v první vskutku globální civilizaci. To znamená, že cokoli se na  její 
půdě zrodí, může velmi rychle a snadno obepnout celý svět. Žijeme ovšem i v první 
ateistické civilizaci. Tedy v civilizaci, která ztratila vztah k nekonečnu a věčnosti. 
Proto má u ní vždy převahu zisk krátkodobý nad ziskem dlouhodobým. Důležité 
je, zda se nějaká investice vrátí do deseti či patnácti let, méně důležité je, jak po-
znamená život našich potomků za sto let. Nejnebezpečnějším rysem této globální 
ateistické civilizace je ovšem její pýcha. Pýcha kohosi, kdo je samotnou logikou 
svého bohatství veden k tomu, aby přestal ctít dílo přírody i našich předků, aby je 
přestal ctít z principu a ctil je nanejvýš jako další možný zdroj zisku.“41

41  Václav Havel, Úvodní slovo na konferenci Forum 2000, https://www.forum2000.cz/cz/projekty/konference-forum-2000/2010/projevy/
projev-vaclava-havla-na-slavnostni-zahajeni/ (3. 12. 2015).



91

Přeformátování (Město – počítač)

Srovnáme-li město s počítačem, výše popsaná problematika se bude týkat hardwaru 
– fyzické části města. Obchodní centra ale mění i software města – tedy jeho ne-
fyzickou část. Ta se týká především rozložení a složení maloobchodní sítě, která 
je existencí obchodních center přeformátovávána. Toto přeformátování spočívá 
v samotném přesouvání obchodů, a to především v případě lokalit, které mají ob-
chodní centra poblíž center měst. Důležité a luxusní obchody byly většinou na ná-
městích – zlatnictví, lékárna, knihkupectví, drogerie, lahůdkářství, pekařství, ob-
chody s módou. Ve vedlejších ulicích se nacházely obchody a služby, které stály na 
stupni prestiže o něco níže – čistírna, opravny, antikvariát, bazar apod. Pro perife-
rie měst potom byly charakteristické podniky jako herny, zastavárny, vetešnictví, 
secondhandy, asijské fastfoody, sexshopy apod. Obchodní centra ale do sebe na-
táhla luxusní obchody z náměstí (respektive řetězce, jejichž ekvivalenty se už na ná-
městí nemohly uživit) a do uvolněných obchodů na náměstí se přesunuly obchody 
a služby z vedlejších ulic a do vedlejších ulic se přesunuly obchody a služby z pe-
riferie města. Obchodní centrum se tak stalo novým náměstím a původní náměstí 
se posunulo na hierarchii boční ulice, ne-li samotné periferie. Nejzřetelnějším pří-
kladem takovéhoto přeformátování se stalo centrum Ostravy, jehož městská ener-
gie nebyla dost silná na to, aby utáhla dvě centra vedle sebe. Obchodní centrum Fo-
rum Nová Karolina tak způsobilo periferní charakter historického centra Ostravy.42

Dalším příkladem přeformátování maloobchodní sítě je pak celkový úbytek 
drobných obchodníků, kteří se v sousedství obchodních center nemohou uživit. 
Týká se to především obchodních center v blízkosti sídlišť – v případě Prahy jsou 
to obchodní centrum Černý Most, Zličín a již zmiňované Letňany – kde obchody 

42  Kateřina Bečková, Nákupní centrum přeformátuje město jak hard disk, http://blog.aktualne.cz/blogy/katerina-beckova-.
php?itemid=23564 (5. 11. 2015).



92

v důsledku existence silné konkurence vymizely úplně. To musí mít samozřejmě 
dopad na zhoršení životní úrovně lokálních obyvatel, kteří místo aby si mohli udě-
lat denní nákup ve své ulici, musí se autem nebo autobusem vypravit do obchod-
ního kolosu, který je dost blízko na to, aby zlikvidoval místní drobné obchody, ale 
dost daleko na to, aby se k němu dalo dojít pohodlně pěšky.

Otázkou ale je, jestli problému obchodních center na okrajích měst nepřed-
chází problém dálnic ve městě, ke kterým jsou obchodní komplexy přidružené. 
Místo toho, aby byly dálnice v prostředí města obytnými bulváry, jsou jen rych-
lostními silnicemi, a co víc, jsou obrovskými nepropustnými bariérami rozřezáva-
jící město na kusy.

Samostatnou kapitolou, kterou jsem umístila na konec knihy, je přeformátování 
města ve smyslu proměny myšlení, kterou lze nazvat „mallizace měst“. Samotná 
města totiž přejímají roli a zvyky obchodních center. Dochází tak ke ztrátě speci-
fických charakterů různých lokalit, jejichž základ je utvářen v různorodosti drob-
ných prodejců a jejich specifických produktů. Může za to opět nadnárodní mě-
řítko, ve kterém se pohybují nadnárodní řetězce, obsazující nejen veškerý prostor 
obchodních center, ale i letišť, nádraží, muzeí a frekventovaných ulic v centrech 
měst.
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