
TO HANLIVÉ SLOVO MRAKODRAP ❚ 

THE PEJORATIVE WORD “SKYSCRAPER”
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Vlastimil Šrůma

Velký objem peněz, které od počátku tohoto tisí-

ciletí proudí do budování mrakodrapů, umožňuje 

i intenzivní technický rozvoj těchto „superkon-

strukcí“. Bouřlivě se vyvíjí konstrukční, tvarová 

i  materiálová typologie výškových budov, obje-

vují se nové, perspektivní trendy jejich výstavby 

a využití. Do značné míry se tím v řadě zemí světa 

mění samo paradigma vnímání mrakodrapů. 

Českou republiku, v níž přetrvává vypjatě nega-

tivní postoj k výškovým stavbám, tento vývoj – 

k její škodě – dosud míjí. ❚ The big amount of 

money that has been invested into constructing 

skyscrapers since the beginning of the century 

enables also intensive technological development 

of these superstructures. Structural, shape and 

material typology of these tall buildings have 

been developing rapidly, at the same time new 

and prospective trends of their construction and 

use have been arising. In a number of countries 

this development has been changing perception 

of skyscrapers. Unfortunately, this trend has 

missed the Czech Republic where the perception 

of skyscrapers has remained intensively negative 

– to its own loss.

Z  ČEHO PRAMENÍ  SOUČASNÝ 

BOOM MRAKODRAPŮ

Už zhruba od počátku tohoto milénia 

získávají výškové budovy stále výlučněj-

ší postavení ve spektru druhovosti rea-

lizovaných staveb, a to doslova v  glo-

bálním měřítku. Zatímco slábnoucí ná-

rodní státy, tedy především ty, o nichž 

jsme navyklí hovořit jako o demokratic-

kých, mají narůstající problémy s výstav-

bou i  efektivní správou dopravní infra-

struktury a velkých, komplexním potře-

bám současnosti odpovídajících kultur-

ních, sportovních či zdravotnických ob-

jektů, obrovské množství volných peněz 

soustřeďujících se ve stále koncentrova-

nějším okruhu soukromých a polosou-

kromých rukou hledá a aktivně generu-

je příležitosti k dalšímu výnosnému in-

vestování, k dalšímu posílení moci, vli-

vu a v neposlední řadě i k dalšímu uspo-

kojení osobního nebo skupinového ega. 

Jednou z  velmi atraktivních příležitostí 

k alokaci velkých peněz se v posledních 

dvaceti letech stala právě výstavba mra-

kodrapů a zatím nic nenasvědčuje tomu, 

že by měl tento trend polevit. Vždyť po-

stavit jako dobrou investici opravdu vy-

sokou budovu, která když už nepřevýší 

všechny ostatní, alespoň dominuje své-

mu okolí a  naplňuje potřebu exkluzivity 

bydlení nebo kancelářské práce vysoko 

nad zemí těch, kteří po tom nejen touží, 

ale navíc na to i mají, je už samo o so-

bě mimořádně příjemné. A dosažení po-

citu, a velmi často i veřejného uznání, že 

stavba navíc přispěla k rozvoji a kultivaci 

svého okolí, k technickému a technolo-

gickému vývoji stavebnímu, že je oceňo-

vána její architektura, že se lidem prostě 

líbí…, představuje mocné zadostiučinění 

a zároveň cenný etický rozměr jinak vel-

mi tvrdého realitního byznysu. 

Velké peníze, které v posledních 15 až 

20 letech proudí do výstavby mrakodra-

pů, generují velké množství prestižních 

a co do prostoru pro kreativitu nebývale 

štědrých zakázek, a to nejen pro archi-

tekty a stavební inženýry. Na nastalém 

boomu ve výstavbě výškových budov 

participují a přiživují jej producenti pro-

gresivních stavebních materiálů, výrob-

ci speciálních částí staveb a stále doko-

nalejších technologických zařízení, ře-

šitelé výzkumných a vývojových úkolů, 

ale i  sociální vědci, futurologové a  růz-

ní vizio náři a fantastové. V době, kdy se 

sympozia IABSE nebo fib, kdysi oprav-

du významná setkání demonstrující po-

krok inženýrského stavitelství a staveb-

ních technologií, stále více soustřeďu-

jí na prezentace parciálního výzkumu 

akademických pracovišť a těžce hledají 

širší auditorium, na akcích finančně silné 

a velmi vitální, dnes už globálně půso-

bící organizace CTBUH (Council on Tall 

Buildings and Urban Habitat) se kaž-

doročně scházejí tisíce agilních delegá-

tů. Ti všichni se podílejí na současném 

neobyčejně bohatém a  mnohorozměr-

ném „kvasu“ aktivit rozšiřující se „mra-

kodrapové“ komunity institucí, architek-

tonických, konzultačních a technologic-

kých firem a mnoha výrazných osob-

ností, mezi nimiž jsou prakticky všechy 

největší architektonické celebrity („star-

chitects“) současnosti. Dnes jsme tak 

svědky toho, jak kolem vyrůstají mno-

hé skutečně neobyčejné výškové budo-

vy, z nichž některé představují nesporné 

vrcholy tvůrčího úsilí lidstva v součas-

Obr. 1 Výšková 

budova Abeno 

Harukas v Ósace ❚ 

Fig. 1 Abeno 

Harukas Tower in 

Osaka (zdroj/source: 

Oilstreet)

Obr. 2 Schéma 

vertikálního členění 

budovy Abeno 

Harukas 

❚ Fig. 2 Vertical City 

of Abeno Harukas
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nosti, a to nikoliv jen v technickém slo-

va smyslu, ale i z pohledu zvládání kom-

plexity mimořádně velkých investičních 

projektů. 

NOVÉ KONCEPČNÍ  SMĚRY 

MRAKODRAPŮ

Orientovat se v tom, které koncepční 

trendy komplexní povahy jsou u nejvíce 

oceňovaných mrakodrapů posledních 

let vyzdvihovány především, není úplně 

jednoduché, nicméně minimálně tři zá-

sadnější směry vysledovat lze.

Jedním z  nich je snaha o vybudová-

ní dobře fungujícího „vertikálního měs-

ta“ (vertical city), hledání jeho mož-

ností a  optimální podoby. Záměrem je 

dosáhnout prostorovým, funkčním, ale 

např. i  barevným a designovým členě-

ním mrakodrapu po výšce určité obdo-

by rozčlenění městské čtvrti na jednotli-

vé ulice – obyvateli zpravidla přirozeně, 

a tím i pozitivně vnímané – a to včetně 

vertikální dislokace objektů občanské 

vybavenosti. Typickým příkladem tako-

vého pokusu je Shanghai Tower/Šang-

hajská věž v Šanghaji, 2015 [1]. Žádou-

cím, téměř samozřejmým atributem výš-

kové budovy pro to, aby mohla být po-

kládána za vertikální město, je více-

účelovost, tedy různorodé využití jejích 

jednotlivých výškových nebo prostoro-

vých segmentů, typicky jako kanceláří, 

hotelu, rezidenčních bytů, maloobchod-

ních prodejen, vyhlídkových pater, pro-

stor pro telekomunikace, restaurací, ale 

např. i jako zdravotnických nebo vzdělá-

vacích zařízení (mj. The Shard v Londý-

ně, 2012, nebo Abeno Harukas v Ósace, 

2014, obr. 1 a 2). Vývoj vertikálních měst 

a jejich realizace ale nejdou jen cestou 

členění jediné velmi vysoké budovy po 

výšce. V  posledních letech jsou navr-

hovány i stále složitější prostorové sou-

stavy vertikálních hmot více mrakodra-

pů propojených v různých výškových 

úrovních a  v  různých směrech různý-

mi „obytnými“ mosty, doslova „visutými“ 

budovami vedenými horizontálně, popř. 

i „prostorově“ šikmo. Stavbami dobře 

reprezentujícími tyto trendy jsou Galaxy 

Soho v  Pekingu, 2012, The Interlace 

v  Sin ga puru, 2013 (obr. 3), a  Tencent 

Seafront Towers v  Shenzhenu/Šen-

-čenu, 2017 (obr. 4 a 5).

Dalším silným, a do jisté míry i velmi 

módním trendem současnosti jsou rea-

lizace „vertikálních lesů“ (vertical forests), 

tedy mrakodrapů, do jejichž fasády jsou 

velkoplošně zakomponovány vzrostlé 

dřeviny, stromy a keře. Mimořádně zda-

řilým příkladem je singapurský PARK-

ROYAL on Pickering, 2013 (obr. 6), ne-

bo Bosco Verticale, 2014 (obr.  7), reali-

zovaný v  Miláně. Vedle řady dalších již 

postavených, budovaných a  připravo-

vaných mrakodrapů tohoto typu se ov-

šem budují také první, neobyčejně kom-

plexní „zelená vertikální města“, která 

v sobě spojují atributy vertikálního měs-

ta s  vizí kompletního „zazelenění“ ce-

lého budovaného stavebního objektu 

vzrostlými dřevinami a  nejrůznější níz-

kou vegetací. Pozornost v tomto směru 

na sebe poutají především rozestavěný 

projekt Tree Mountain (též 1000 Trees) 

v Šanghaji (obr. 8 a 9), který by měl být 

dokončený už letos, a teprve zahajova-
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ný komplex Forest City v Liuzhou/Liou-

-čou, soubor výškových rezidenčních 

budov pro 30  tisíc obyvatel s  více než 

40 tisíci (!) stromy zabudovanými do fa-

sád a střech.

Třetím zásadním trendem současnos-

ti, ideově ovšem niko liv novým, je sna-

ha navrhovat a provozovat mrakodrapy 

v co nejvyšším realizovatelném standar-

du udržitelnosti – a to už nikoliv jen v ze-

mích tradičně ekologicky osvícených, 

ale doslova celosvětově (mj. třeba i v ne-

dávno ještě „plýtvavé“ Austrálii). Staví se 

tak stále více výškových budov s kom-

plexním koncepčním řešením šetrným 

k  životnímu prostředí (mj. známá Pearl 

River Tower v  Guangzhou/Kantonu, 

2013, nebo velmi sofistikovaná 1 Blight 

Street v Sydney, 2011). Velmi oceňovány 

jsou ale i takové mrakodrapy, které při-

nášejí nové, často velmi inovativní „ze-

lené“ technologie. Budovou, která na 

sebe v  tomto ohledu strhla velkou po-

zornost, je výjimečně atraktivní budova 

One Central Park postavená v  Sydney 

v roce 2014 (obr. 10).

ASPEKTY AKTUÁLNÍHO VÝVOJE 

VÝŠKOVÝCH BUDOV 

Zajímavý snad může být i pohled na to, 

které aspekty vývoje mrakodrapů jsou 

v posledních letech nejčastěji zmiňová-

ny v  teoretických studiích, praktickém 

výzkumu a  diskuzích realizovaných ře-

šení. Začneme-li koncepčními otázkami 

přípravy a realizace stavby mrakodrapů, 

v mnoha zemích a městech se zkoumá 

dopad existence mrakodrapu na hos-

podářské a sociokulturní prostředí v je-

ho okolí, hledají se techniky schopné 

predikovat komplexní dopady vybudo-

vání mrakodrapů v rámci urbanismu sí-

delních celků [2]. Řada studií se ale za-

bývá i opačnou otázkou – jaké cha-

rakteristiky politického, hospodářského 

a sociokulturního prostředí vedou k vy-

generování potřeby výstavby mrakodra-

pů [3]? Jaké hnací síly vedou k motiva-

ci investorů postavit mrakodrap a  jeho 

výstavbu skutečně prosadit? Mezi frek-

ventované koncepční otázky lze zařa-

dit i hledání „tvarových mezí“ výškových 

budov a podmíněnost volby  odváž-

ného, netradičního tvaru výpočtovými, 

materiá lovými a  technologickými mož-

nostmi. Samotná klasifikace tvarů dneš-

ních výškových budov už přitom ztra-

tila praktický smysl. Budují se mrako-

drapy stále extravagantnější: šroubovitě 

zkroucené (twisting), s velkými otvory až 

duté, na výšku postavené tenké válce, 

první koule, „srostlice“ z více výškových 

budov propojených komunikačními ne-

bo konstrukčními mosty (skybridges) 

či horizontálně vedenými budovami, 

„trojrozměrné“ mrakodrapy, jejichž hmo-

ta je porůznu „prořezaná“ atd. atp.

Aspekty trvale udržitelné výstavby se 

staly již víceméně samozřejmou sou-

částí segmentu vyspělých výškových 

budov. Rozvíjí se metodika hledání roz-

hodujících faktorů, které minimalizu-

jí energetickou náročnost provozu mra-

kodrapu v daných podmínkách – typic-

ky mnohem usilovněji než hledání počá-

tečních úspor při jeho výstavbě. Rychle 

Obr. 3 Komplex The Interlace v Singapuru 

❚ Fig. 3 The Interlace Complex in Singapore

Obr. 4 Komplex Tencent Seafront Towers 

v Šen-čenu během výstavby ❚ 

Fig. 4 Tencent Seafront Towers in Shenzhen 

under construction

Obr. 5 Schéma vertikálního členění komplexu 

Tencent Seafront Towers ❚ Fig. 5 Vertical 

City of Tencent Seafront Towers (zdroj/source: 

Wong Tung & Partners)

Obr. 6 Vertikální zeleň budovy PARKROYAL 

on Pickering v Singapuru ❚ Fig. 6 Green 

walls and trees at PARKROYAL on Pickering 

in Singapore

Obr. 7 Vertikání les budovy Bosco Verticale 

v Miláně ❚ Fig. 7 Vertical Forest of Bosco 

Verticale Towers in Milan

Obr. 8 Rozestavěný komplex Tree Mountain 

v Šanghaji ❚ Fig. 8 Tree Mountain 

Complex in Shanghai under construction 

(zdroj /source: Heatherwick Studio) 

Obr. 9 Letecký pohled na komplex Tree 

Mountain ❚ Fig. 9 Aerial view of Tree 

Mountain Complex (zdroj/source: Heatherwick 

Studio)
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se vyvíjí skladba úsporných plášťů výš-

kových budov a metody jejich osazová-

ní, velký prostor pro uplatnění získávají 

rekonstrukce plášťů starších mrakodra-

pů za účelem snížení jejich energetické 

náročnosti a zvýšení uživatelského kom-

fortu. Již zmíněným hitem i vděčným 

předmětem výzkumu je používání „zele-

ných“ stěn a celých fasád [4]. 

Rychlý a komplexní vývoj v oblasti nos-

ných konstrukcí soudobých výškových 

budov a  pro ně používaných materiá-

lů se už jen v malé míře drží typologie 

platné ještě tak před deseti lety, a to platí 

i pro někdejší nekomplikované materiá-

 lové určení. Moderní výškové budovy – 

a neplatí to zdaleka jen o těch nejvyšších 

– jsou svým konstrukčním a  materiá-

lovým řešením stále více hybridní, smí-

šené, spřažené, kompozitní atd. Vpád 

masivních horizontálně a  diagonálně 

orientovaných nosných prvků, typicky 

diago nálních mřížovin (diagridů), „me-

gapříčlí“ (outriggers), a obvodových ne-

bo i vnitřních ztužujících příhradovin (belt 

trusses), zásadně proměnil dosavadní 

systémy, v nichž jasně dominovaly svis-

lé nosné prvky. Především široké pou-

žívání „kompozitních“ průřezů, v  nichž 

je nosný, často vysokohodnotný beton 

vyztužen vedle prutů betonářské výztu-

že i tuhými válcovanými profily a plechy, 

nebo kdy je dokonce kombinován se 

vsazenými stojkami nosného ocelového 

rámu, popř. s obvodovou vrstvou z dal-

ších kovových profilů nebo z betonu ji-

ných vlastností – to vše učinilo dnešní 

vyspělé mrakodrapy z principu materiá-

lově smíšenými. V  těchto směrech ta-

ké aktuálně probíhá vývoj teorie: zkou-

má chování a možnosti outriggers [5], 

diagridů a materiálově hybridních prv-

ků a  snaží se mj. o  konstituování ade-

kvátních metod statické analýzy a efek-

tivních konstrukčních zásad budov, kte-

ré tyto prvky obsahují. Zajímavými, in-

spirujícími příklady betonových diagridů 

jsou např. věž O-14 v Dubaji, 2010, a ne-

dávno realizovaná newyorská budova 

170 Amsterdam Avenue, 2014.

Jistě pozoruhodným jevem posledních 

let je také nástup dřevěných výškových 

budov. Jejich nosná konstrukce je buď 

celodřevěná (rozuměno celá z  modifi-

kovaného, kompozitního dřeva – engi-

neered wood), anebo, nejnověji, tvoře-

ná hybridními dřevo-betonovými a dře-

vo-ocelovými prvky. Reprezentanty to-

hoto, nadšenci všeho „zeleného“ a „en-

vironmentálního“ vřele propagovaného 

trendu výškových budov jsou mj. Forte 

Tower v  Melbourne, 2013, The Treet 

v  Bergenu, 2015, TallWood House at 

Brock Commons ve Vancouveru, 2017, 

nebo rozestavěná budova HoHo ve Víd-

ni, 2019?, která už má dosáhnout úcty-

hodných 84 m. 

A CO ČESKÁ REPUBLIKA…

S vědomím intenzity probíhajícího vývo-

je stavebního sektoru mrakodrapů na-

příč planetou a množství progresivních 

koncepčních, technických, ale i souvi-

sejících netechnických přínosů a aspek-

tů, které tento vývoj generuje, je pohled 

na současnou realitu výškových bu-

dov v České republice neveselý. Ze vše-

ho nejméně jde o otázku samotné výš-

ky našich nejvyšších budov. Podle glo-

bálně akceptovaného kritéria CTBUH, 

podle něhož se za výškovou považuje 

budova až od výšky 150 m, na našem 

území nominálně nestojí ani jeden jedi-

ný mrakodrap – a nezdá se, že by se to 

mělo v dohledné době změnit. I té naší 

dosud nejvyšší budově (AZ Tower v Br-

ně, 2013) chybí do limitu ještě plná čtvr-

tina její výšky, což je i v  Evropě, která 

je co do mrakodrapů značně zdrženli-

vým kontinentem, stále více výjimečné. 

Nechť je ale útěchou všem nedočka-

vým, že v tom nejsme v Evropě žádnou 

zvláštní raritou. Výšky 150 m nedosahu-

je žádná budova v Maďarsku a Rumun-

sku, v Portugalsku a Irsku, ani ve větši-

ně skandinávských, pobaltských a bal-

kánských zemí. 

Samo o sobě to jistě neznamená nic 

podstatného, tím spíš, že všude platí až 

téměř triviální fakt: bez ohledu na uve-

dené „absolutní“ výškové kritérium po-

važuje většina z nás za výškové tako-

vé budovy, které prostě svým výško-

vým rozměrem nápadně dominují oko-

lí. A právě toto „relativní“ výškové hle-
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disko, resp. vytvořený vztah lidí k němu, 

do značné míry určuje, zda je dané pro-

středí nakloněné výstavbě mrakodrapů, 

nebo zda ho odmítá. A bohužel, právě 

v této souvislosti se nemohu zbavit hoř-

kého pocitu, že už po několik desítek let 

za ujímají rozhodující tvůrci veřejného mí-

nění v naší zemi, tj. její politické, umělec-

ké a  mediální elity, až příliš vyhraněně 

negativní postoj víceméně k  jakýmkoliv 

novým výškovým stavebním dominan-

tám, a významně tak přispívají k  pau-

šálně odmítavému postoji obyvatel ČR 

k tomuto typu staveb. 

Nejde přitom vůbec o to, abychom za-

čali stavět výškové budovy za každou 

cenu, bez srozumitelných, racionálně 

doložených důvodů a bez řádné disku-

ze o tom, jaký bude mít taková budova 

význam pro svoje okolí a jaký na něj bu-

de mít dopad. Jde především o elemen-

tární odtabuizování mrakodrapů v  na-

ší zemi, o dosažení toho, aby byl i tento 

druh staveb – když už jej někdo navrhne 

– předmětem standardního posuzování 

veřejnou správou a diskuze dotčených 

občanů a organizací. Pro začátek by 

možná stačilo, kdyby média a hlasití „ar-

bitři veřejného dobra“ upustili od vytrva-

lé podpory vypjatě zideologizovaných, 

hrubě populistických postojů typu „za 

každým mrakodrapem jsou hlavně velké 

peníze a ještě větší ego nějakého socio-

pata“ nebo „protože je historické cent-

rum našeho hlavního města památkou 

UNESCO, nesmí se jeho horizont na-

rušit žádnou další výškovou stavbou“ – 

zkrátka postojů přestarostlivých strážců 

investiční mravnosti a kulturního dědictví 

našich předků, kteří mj. svým zaťatým 

lpěním na statu quo našich sídel brá-

ní nejen případné výstavbě nových výš-

kových budov, ale bohužel navíc úspěš-

ně manipulují s  míněním dezorientova-

né části veřejnosti, v níž vůči mrakodra-

pům podněcují apriorně obavy, nechuť 

a nepřející závist. Bylo by dobré dosáh-

nout toho, aby slovo mrakodrap koneč-

ně přestalo být v naší zemi slovem au-

tomaticky vnímaným hanlivě.

Z  tohoto pohledu ovšem není prá-

vě šťastné, že těch několik málo výško-

vých budov, které se v  posledních le-

tech v naší zemi postavily nebo se sta-

ví, jsou především rezidenčními pro-

jekty pro movitou soukromou kliente-

lu (mj. Sluneční věž, 2011, Rezidence 

Eliška, 2013, a  dokončovaná V  Tower, 

2018?, vše v Praze) nebo ryze kancelář-

skými budovami (mj. budova Filadelfie 

v Praze, 2010, a Spielberk Towers v Br-

ně, 2012), popř. jejich mixem (AZ Tower 

v Brně, 2013). Z hlediska žádoucího po-

sunu v akceptaci vysokých budov u nás 

je prostě škoda, že jde ve všech přípa-

dech – až na drobný retail v parteru – 

o budovy prakticky jediného, výlučného 

užití, víceméně uzavřené širší veřejnosti, 

které lokální infrastrukturu občanských 

potřeb významněji nerozvíjejí. Nelze te-

dy očekávat, že by významněji změni-

ly celkově velmi negativní image mra-

kodrapů v České republice. O vskutku 

nádherných moderních výškových bu-

dovách, které na mnoha místech světa 

pozoruhodně zkultivovaly prostředí vět-

ších i menších městských sídel, a rych-

le proto dosáhly spontánní obliby jejich 

obyvatel (namátkou Roppongi Hills Mori 

Tower, 2003 (obr. 11), a Midtown Tower 

v Tokiu, 2007 (obr.  12), The Cube v Bir-

minghamu, 2010 (obr.  13), nebo Torre 

Sevilla v Seville, 2015), si tak mohou lidé 

v  České republice nechat jenom zdát. 

Ostatně podobně jako o  vysokorych-

lostních železnicích, o  akusticky skvě-

lých koncertních sálech, o  funkčních 

dálničních okruzích, o moderních fotba-

lových stadionech…
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Obr. 10 One Central Park v Sydney ❚ Fig. 10 One Central Park 

in Sydney 

Obr. 11 Roppongi Hills Mori Tower v Tokiu ❚ Fig. 11 Roppongi 

Hills Mori Tower in Tokyo

Obr. 12 Midtown Tower v Tokiu ❚ Fig. 12 Midtown Tower in Tokyo

Obr. 13 Výšková budova The Cube v Birminghamu ❚ 

Fig. 13 The Cube in Birmingham
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