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Petr Vorlík

Rehabilitace High Line, bývalé železniční vlečky 

na  západním Manhattanu, představuje jeden 

z mála šťastných příkladů, kde se protnula úcta 

k dílu našich předků, mimořádná angažovanost 

místních obyvatel a osvícenost městských zastu-

pitelů s  kvalitním architektonickým projektem. 

Ošumělá a pozapomenutá průmyslová čtvrť díky 

citlivé proměně tělesa viaduktu na nevšední linio-

vý park znovu ožívá, mění se na prestižní lokalitu, 

moderní a  zároveň s  předměstsky poklidnou, 

autentickou atmosférou. ❚ Rehabilitation of 

the High Line, former elevated railroad spur on 

the Manhattan lower west side, is one of the few 

lucky examples in which respect to the work of 

our ancestors, extraordinary involvement of the 

locals, support of enlightened town authorities 

interfere with unique and excellent design. 

Sensitive recycling of the railroad viaduct into 

an unusual linear urban park reversed the scruffy 

and neglected industrial district into a prestigious 

location, modern and at the same time with quiet, 

authentic suburban atmosphere.

Hektická a  pestrobarevná metropole 

New York tradičně představovala ne-

jenom vstupní bránu pro statisíce imi-

grantů ročně, ale i  středobod obcho-

du Spojených států. Od  počátku prů-

myslové revoluce proto lemovaly bře-

hy Manhatta nu desítky přístavních mol 

a  přilehlé čtvrti živelně zaplňovaly bu-

dovy skladišť a  zpracovatelské výro-

by. Jednu z nejrušnějších oblastí před-

stavovala West Chelsey, s širokými bře-

hy Hudson River na západě a s přímou 

vazbou na  přirozené jádro ostrova. Už 

ve druhé polovině devatenáctého století 

zde však výměna zboží nabrala takové 

intenzity, že ulice městské čtvrti neby-

ly schopny nákladní dopravu pojmout. 

Hlavní podélná osa, kde se křížily všech-

ny trasy, získala údajně kvůli množství 

tragických nehod přezdívku „Death Ave-

nue“ a  před každým vlakem musel jet 

na koni s červenou vlaječkou tzv. West 

Side Cowboy. Na základě dohody me-

zi dopravci a městem z roku 1929 proto 

začala mezi 35th Street a Spring Street 

výstavba viaduktu, který měl železnič-

ní vlečku výškově oddělit od  ostatních 

druhů dopravy a zároveň zajistit bezpro-

střední přístup do hlavních skladištních 

budov. Dráha, nazvaná High Line, byla 

dokončena v roce 1934 a dosáhla úcty-

hodné délky 21 km.

Změny v průmyslu, přechod na kon-

tejnerovou dopravu a ztráta role Man-

hattanu jako přepravního uzlu přinesly 

už v šedesátých letech postupný útlum 

provozu. Nejjižnější část High Line byla 

dokonce stržena. Poslední vlak po via-

duktu projel v  roce 1980. Od  té do-

by pozoruhodná inženýrská konstruk-

ce pouze chátrala a  zarůstala náleto-

vou zelení. Už od  poloviny osmdesá-

tých let se dokonce uvažovalo o úplné 

demolici. Nicméně souběžně se obje-

vovaly i  názory, že by unikátní stavba 

měla být uchována a  přivedena opět 

k životu. Vždyť obdobná myšlenka v té 

době došla svého naplnění při vzniku 

tzv. Viaduct des Arts v Paříži a začalo 

i postupné osídlování oblouků městské 

dráhy ve Vídni.

Když padlo konečné rozhodnutí zbý-

vající část High Line zbořit, zvedla 

se nebývalá vlna odporu staroused-

líků. Místní obyvatelé – Joshua David 

a  Robert Hammond – založili občan-
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ské sdružení Friends of the High Line 

a  s  podporou výstavy fotografií Jo-

ela Sternfelda, kterého tajemná krajina 

20  stop nad zemí naprosto uchvátila, 

přesvědčili veřejnost i  městské zastu-

pitele, že viadukt by měl být zachráněn 

a je třeba pro něj hledat nové využití.

V  první půli roku 2003 proběhla ar-

chitektonická soutěž, které se zúčast-

nilo 720 týmů z  36 zemí. Následně 

Friends of the High Line a město New 

York vybrali pro realizaci sdružení ate-

liérů James Corner Field Operations, 

Diller Scofidio + Renfro a nizozemské-

ho krajinného architekta Pieta Oudol-

fa. Koncept spočíval v  uchování cha-

rakteru viaduktu jako lineárního parku, 

ve výši protínajícího poeticky industriál-

ní čtvrť. Architekti však zároveň usilo-

vali o  protnutí světa chodců na  High 

Line a  lidí dole ve  městě, konfronta-

ci poklidné harmonie a vypjaté každo-

dennosti, která by vedla k hlubšímu za-

myšlení a sebereflexi.

V  neobyčejně rušném velkoměstě, 

kde místní i  turisté s  oblibou vyhledá-

vají jakoukoliv příležitost uchýlit se ale-

spoň na okamžik do klidu parkové ze-

leně, musela podobná myšlenka pad-

nout na úrodnou půdu a dala všem na-

ději, že se nevídaná vize může skutečně 

naplnit. Pádnost argumentů podpoři-

la i  skutečnost, že charakter pěší, bě-

žecké a  cyklistické promenády v  po-

sledních letech krok za  krokem získá-

vají všechna (dnes už pro lodní dopra-

vu nevyužívaná) nábřeží Manhattanu. 

Hlavní osy doplňují navíc také výběž-

ky původních nebo nových přístavních 

mol, sloužící pro různé sportovní, kultur-

ní a zábavní aktivity; při jejichž rehabili-

taci je pečlivě dbáno na přirozené pro-

pojení parkových úprav, výtvarných děl 

a zbytků průmyslové minulosti.

Rehabilitace jižní části High Line pro-

běhla za vydatné finanční pomoci rad-

nice města New York a mnoha různých 

fondů v  letech 2006 až 2009. Všeo-

becně kladné přijetí a nadšení pomoh-

lo už před dokončením první zahájit 

i druhou etapu, která se otevřela veřej-

nosti následně v červnu 2011.

Původní představa, že náletovou zeleň 

i stopy průmyslové minulosti lze pone-

Obr. 1 Jižní konec High Line při Gansevoort 

Street, Standard Hotel (Polshek Partnership, 

2009) ❚ Fig. 1 Southern-most entrance to 

the High Line, Gansevoort Street, Standard 

Hotel (Polshek Partnership, 2009)

Obr. 2 „Pojízdná“ lehátka ❚ 

Fig. 2 “Mobile” deck chairs

Obr. 3 „Zaplavený“ chodník 

❚ Fig. 3 Pathway “flooded” with water

Obr. 4 Ústředí IAC (Frank Gehry a Adamson 

Associates, 2007), obytný dům 100 Eleventh 

Avenue (Jean Nouvel a Beyer Blinder Belle, 

2009) a Metal Shutter Building (Shigeru 

Ban a Dean Maltz, 2010) ❚ Fig. 4 IAC 

Headquarters (Frank Gehry and Adamson 

Associates, 2007), 100 Eleventh Avenue 

Condominium Residences (Jean Nouvel and 

Beyer Blinder Belle, 2009), Metal Shutter 

Building (Shigeru Ban and Dean Maltz, 2010)

Obr. 5 Pestrá směs travin ❚ 

Fig. 5 Diverse mix of grasses
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chat a pouze citlivě doplnit o nezbytné 

nové prvky, vzala v průběhu projektová-

ní za své. S ohledem na předpokláda-

nou životnost výsledného díla a různo-

rodé technické a  bezpečnostní poža-

davky bylo nakonec nutné zcela odha-

lit základní konstrukci viaduktu, opatřit ji 

potřebnými nátěry, hydroizolacemi, dre-

nážemi, novými zásypy apod.

Pro pochozí plochy vyvinuli architekti 

nové železobetonové prefabrikáty, které 

i při úsporném počtu pouhých čtyř ty-

pů umožňují nenásilně vinout trasu High 

Line, přizpůsobovat ji nejlepším výhle-

dům do okolních ulic a dvorů, a vytvá-

řet půvabná zákoutí s  pestrou smě-

sí zeleně a mobiliáře. Prefabrikáty ma-

jí hrubý povrch a podtrhují vlídnou ma-

terialitu okolního prostředí. Konce opat-

řené drážkami mohou prorůstat trávou 

a  přechod mezi chodníky a  zelení je 

proto zcela plynulý. Šířka prefabrikátů 

navíc odpovídá rozměru dřevěných lavi-

ček, které se tak na jedné straně pou-

ze hladce zvedají od  země a  podpo-

rují vlídnou „tekoucí“ scénografii pohy-

bu parkem.

Atmosféru dokreslují pečlivě opravené 

detaily původní nýtované konstrukce, 

doplněné o syrově industriální corteno-

vé plechy lemující místy vzrostlou zeleň 

a o programově ostře kontrastní lehká 

kovová schodiště a  prosklené bezba-

riérové výtahy, zajišťující přístup na via-

dukt v křížení uzlových komunikací.

Nevšední koncept zvolili i  krajinní ar-

chitekti, kteří před nezbytným očištěním 

od  náletové zeleně provedli důkladný 

průzkum a zaznamenali přesnou sklad-

bu všech rostlin a  dřevin, po  desetile-

tí přinášených větrem, ptáky, ale i  ná-

kladními vlaky. Shodné druhy poté vy-

užili při návrhu parku. Příjemný auten-

tický pocit umocňují nejenom výsledná 

výrazná vůně, ale i napolo zarostlé ko-

lejnice, vrácené částečně do původních 

tras. Procházka po High Line tak přináší 

sled různorodých zážitků, rytmické stří-

dání otevřených travních ploch s  širo-

kými výhledy a intimních březových zá-

koutí. Potřebné kořenové hloubky do-

cílili autoři důvtipně občasným „zano-

řením“ mostovky mezi kovové nosní-

ky viaduktu.

Projekt počítá i s doplňkovými aktivi-

tami – najdeme zde stupňovité hlediš-

tě s možností nočního promítání nebo 

komorních koncertů, park je protkán 

drobnými plastikami, průchody pod 

mohutnými hmotami skladišť oživují 

výtvarníci, hudebníci a kavárny. Patrně 

největší atrakcí se však stal amfi teátr 

na  křížení High Line s  Tenth Avenue 

– ve skrytu zahloubeného stupňovité-

ho schodiště umožňuje sledovat přes 

panoramatické okno jednu z  nejruš-

nějších tepen Manhattanu. Druhý oblí-

bený bod tvoří řada dřevěných lehátek 

osazených na kolejnicích, v jejichž bez-

prostřední blízkosti chodník částečně 

„zaplavuje“ voda. Málokdo z  kolem-

jdoucích odolá – bezmála všichni zde 

zují boty a chvíli brouzdají bok po bo-

ku s dětmi. Získat volné místo na  jed-

nom ze stále obsazených lehátek je 

i  ve  všední den považováno za  ma-

lý zázrak.

High Line neztrácí nic ze svého pů-

vabu ani večer (otevřeno denně od  7 

do 23 h), nízko položená lišta podél zá-

bradlí diskrétně ukrývá veřejné osvětle-
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ní, které osvětluje chodník a přitom ne-

brání výhledům na okolí.

V popisu projektu nelze vynechat vel-

mi zajímavou formu etapizace. Prv-

ní dvě fáze byly totiž ukončeny teprve 

částečně, v  základní podobě, a  tepr-

ve další přísun financí umožní výstav-

bu doplňkových schodišť do méně vý-

znamných ulic, více bezbariérových 

přístupů a některé dílčí „kulturní uzly“. 

Třetí, nejsevernější etapa se zatím od-

kládá na  nedohledno, nicméně i  zde 

probíhá alespoň základní údržba.

Dlužno také dodat, že projekt nefinan-

covalo pouze město New York; nema-

lými dary, věnovanými na zcela konkrét-

ní body v trase High Line, přispěli pro-

střednictvím různých sbírek a rodinných 

fondů také místní obyvatelé.

West Chelsey prochází v posledních 

letech nečekanou proměnou. Objevu-

jí se zde díla světových star-architektů 

– např. bezprostředně sousedící ele-

gantní ústředí IAC, inspirované lehkostí 

a křivkou lodních plachet (Frank Gehry 

a  Adamson Associates, 2007), věžo-

vý obytný dům 100 Eleventh Avenue, 

s  mozaikovitě pitoreskním skleněným 

pláštěm (Jean Nouvel a Beyer Blinder 

Belle, 2009), nebo rovněž obytný dům 

Metal Shutter, s  průčelím pojedna-

ným rozměrnými industriálními kovový-

mi roletami (Shigeru Ban a Dean Maltz, 

2010).

Také sama High Line na  sebe vá-

že mimořádné architektonické počiny. 

Z novostaveb lze jmenovat např. oká-

zale konstrukčně odvážnou, zakřive-

nou obytnou věž HL23 (Neil Denari, 

2010) nebo Standard Hotel, přímo pře-

kračující jižní část viaduktu (Polshek 

Partnership, 2009). Mnohem větší po-

zornost si však zaslouží desítky kulti-

vovaných rehabilitací původních prů-

myslových budov a skladišť – mimo ji-

né DVF Studios pro věhlasnou mód-

ní ikonu Diane von Furstenberg, prostý 

cihelný objekt protnutý v nároží skleně-

ným střešním krystalem (WORK Archi-

tecture Company, 2008), nebo pres-

tižní velkoobchod Apple, využívající 

vzdušný skelet továrny na  zpracová-

ní masa (Cook + Fox, Bohlin Cywinski 

Jackson, 2007).

Šťastným spojením mimořádného 

historického prostředí, důsledné an-

gažovanosti místních a vstřícnosti i po-

učenosti zastupitelů města se naplnil 

ideální scénář znovuoživení uvadající 

městské čtvrti. Počáteční osvícená in-

vestice se mnohonásobně vrací. High 

Line a  její široké okolí se staly pověst-

nou „dobrou adresou“, jednou z  nej-

větších turistických atrakcí New Yorku, 

která ale zároveň představuje také ob-

líbené a poklidné místo pro víkendovou 

i každodenní rekreaci obyvatel hektic-

kého velkoměsta.

Text vznikl díky dotacím Interaktivní synoptické 

databáze pro výuku dějin architektury – 

pokračování projektu z roku 2010 (FRVŠ č. 738, 

2012, řešitel Petr Vorlík) a Dědictví průmyslové 

éry / Úskalí nového využití (SGS12/202/

OHK1/3T/15, 2012, řešitel Anna Kašíková).

Doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.

Výzkumné centrum 

průmyslového dědictví

FA ČVUT v Praze

Obr. 6 Lavičky zvedající se z betonové 

dlažby ❚ Fig. 6 Peel-up benches

Obr. 7 Lávka Phillipa a Lisy Marie Falcone, 

s nezbytnými intimními „zálivy“, vyzdvižená 

nad úroveň viaduktu a vzrostlou zeleň ❚ 

Fig. 7 Phillip and Lisa Maria Falcone Flyover, 

with necessary intimate “bays”, rises above 

the High Line level and over its greenery

Obr. 8 Napojení ukončené druhé etapy 

na dosud neopravenou část viaduktu 

❚ Fig. 8 Connection of recently completed 

second phase and the still dilapidated part of 

the viaduct

Obr. 9 Schodiště z 26th Street ❚ 

Fig. 9 26th Street Stairs
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