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Le Corbusier, vlastním jménem Charles 
Édouard Jeanneret-Gris, se narodil ve 
švýcarském Chaux-de Fonds v rodině 
rytce hodin. Jeho otec si přál, aby pokra-
čoval v rodinné tradici, jeho ale zajímala 
architektura, kterou postupně objevoval 
jako autodidakt. Propadl cestovatelské 
mánii a prožil dlouhá léta v okolních ze-
mích, ale i v Rusku. Náruživě se věnoval 
urbanistickým otázkám. Studoval stavbu 
nových i starých měst a obdivoval vžitý 
městský model řadové zástavby s vlastní 
zahradou nabízející intimní prostor, ale 
i možnost komunikace se sousedy.

Sociální bydlení v Marseille

Poválečná obnova vybombardované 
Marseille pro něj byla výzvou vybudovat 
v tomto duchu nový domov pro tisíce lidí 
a uplatnit v praxi svoje architektonické 
principy. Unité d‘habitation je obytný blok 
vyprojektovaný v duchu sociálního bydle-
ní. Pod tímto pojmem však nelze vidět jen 
bydlení sociálně slabších vrstev obyvatel-
stva, ale spíše nový model soužití mezi 
rezidenty a nové provozní vazby bydlení 
a služeb. Inspirací byly konstruktivistic-
ké kolektivní domy v Rusku. Marseillská 
varianta tohoto řešení nese jméno Cité 
radieuse – Zářící město. I když původ-
ně na pozemku o rozloze 27 ha mělo 
stát 5 bloků, nakonec byl realizován jen 
jeden. Stal se vzorem pro další objekty 
v Berlíně, Firminy, Nantes a Briay.
První problém s hledáním vhodného 
pozemku nastal v roce 1947. Vzhledem 
k plošné náročnosti projektu nebylo 
možné zastavět původní vybombardova-
ný prostor a celý komplex byl odsunut od 
centra do blízkosti jedné z hlavních měst-

ských tepen – bulváru Michelet. Při de-
tailnějším zkoumání lze zjistit, že objekt 
pro 1600 obyvatel úctyhodných rozměrů 
56 m výška, 24 m hloubka a 137 m dél-
ka není s bulvárem rovnoběžný. Striktní 
orientace na východ-západ maximálně 
využívá pohyb slunce. Maximální počet 
bytů je situován na obě strany objektu: 
ložnice na východ a společenská zóna 
na západ. Jak ale zajistit přístup k by-
tům z chodby? Jediným řešením jsou 
mezonetové byty s chodbou na každém 
druhém (třetím) podlaží. Le Corbusier 
tyto byty vnímá jako buňky. Soulad ar-
chitektury a života celého komplexu 
s pohyby slunce trefně vyjadřuje název 
Zářící město.
Sociální bydlení vyžaduje i zvláštní mate-
riál. Le Corbusier zde stejně jako u větši-
ny dalších staveb využil beton, a to nejen 
kvůli ceně, ale především díky schopnosti 
jednoduchého tvarování. Monotónní šeď 
na různých místech ozvláštnil inkrustace-
mi barevných skel nebo mušlí. Budova 
by díky betonovým rámům, které vtipně 
nazývá bednami na lahve, působila těžce 
a kompaktně. Částečného odlehčení je 
dosaženo jejím posazením na krakorce 
(jeden z Corbusierových konstrukčních 
principů). Ty mají řadu výhod. Vedle izo-
lace proti vlhkosti a možnosti průhledu 
skrz budovu umožní překonat terénní 
nerovnosti a umístit veškeré instalace 
do technického podlaží. 
Rytmus fasády určují lodžie. Mondriánov-
ské barvy (žlutá, červená a modrá) jim 
dodaly požadovanou hloubku a zelená 
barva prostor lodžie opticky propojila 
s okolním prostředím. Objekt je osazen 
do parku, jehož součástí je i zeleninová 
zahrada, hřiště pro děti a také parko-

viště, ačkoliv v době vzniku stavby byl 
automobil spíše výjimkou. Dnes je par-
koviště hluboce poddimenzováno. Celý 
park je nasvícen Le Corbusierovými be-
tonovými svítidly. 
Stavba se protáhla déle, než se oče-
kávalo. Noví nájemníci se mohli nastě-
hovat až v roce 1952. Zdržení přineslo 
i zvýšení nákladů a hned po dokončení 
se revoluční budova stala terčem kritiky 
a získala hanlivé označení „dům bláznů“. 
Předvedla však celému světu, jakého 
efektu lze dosáhnout pomocí levného 
stavebního materiálu.
Le Corbusier vnímá Cité radieuse jako 
město. Proto jsou chodby označeny jako 
ulice a obytná střecha je prostorem pro 
komunikaci, tedy náměstím. Tím se ar-
chitekt odkazuje na zažitou městskou 
zástavbu řadových domů. Město je 
navrženo pro Modulor, ideálního muže 
výšky 183 cm, zkonstruovaného využi-
tím harmonického proporčního systému, 
tzv. zlatého řezu. Betonový panáček se 
zdviženou paží určující světlou výšku ulic 
a bytů (226 cm) je jako měřítko součástí 
fasády. 
Vstupní hala objektu je rozdělena na dvě 
části: technická část obsahuje recepci 
s nepřetržitým provozem a společenská 
část je určena ke komunikaci obyvatel. 
Jediným mobiliářem je obrovská beto-
nová lavice. Vizuálně se zde uplatňuje 
kontrast povrchu matného betonu s in-
krustací mušlemi a lesklého travertinu, 
emoce vzbuzují i průhledy do parku s ba-
revnými skly a zespod nasvětlené pilíře. 
V hale byl od počátku stavby instalován 

Le Corbusier a Zářící město

Francouzského architekta Le Corbusiera snad není třeba představo-
vat. Během svého života realizoval ve 12 zemích 75 staveb a archi-
tekturu definoval jako krásnou, moudrou a přesnou souhru objemů 
a světla. V Dřevařském magazínu 1–2/2009 jsme navštívili jeden 
z jeho objektů sociálního bydlení ve Firminy u Saint Etienne, který 
byl postaven podle vzoru tzv. Unité d́ habitation (obytná jednotka) 
v Marseille. Konečně jsem měla možnost navštívit originál.
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veřejný telefonní automat, veřejné toalety 
a schránka na dopisy.
Přístup k bytům zajišťují 3 výtahy a jednot-
livá podlaží (ulice) jsou určena jen barvou 
schránek na dopisy. Pro sociální vazby 
je nejdůležitější tzv. třetí ulice. Zde jsou 
koncentrovány veškeré služby tak, aby 
rezidenti nemuseli nic nakupovat mimo 
objekt. Své místo zde našlo řeznictví, 
pekařství, cukrárna, potraviny, droge-
rie a další běžné obchody. Po nástupu 
hypermarketů v 70-tých letech však ob-
chodníci prostor opustili a rezidenti tak 
přišli i o denní dodávky nákupu rovnou 
do uzamykatelné skříňky vedle dveří do 
bytu. Pro hosty rezidentů Le Corbusier 
vybudoval hotel s 21 pokoji a restaurací 
s vtipným názvem „Břicho architekta“. 
Ke kulturnímu vyžití obyvatel sloužilo také 
knihkupectví a televizní sál, protože televi-
ze byla v padesátých letech spíše výjim-
kou. Dnes funguje jako kinosál o kapa-
citě 40 míst a 3x měsíčně promítá. Další 
vyžití nabídla malá dílna ručních prací. 
Cité radieuse bylo navrženo pro bydlení 
1600 osob, dnes jich ve 337 bytech 23 
různých dispozičních řešení o velikosti 
od 15,5 až po 203 m2 žije cca 1200. 
Největší byt je určen pro 8 člennou rodi-
nu, standardní byt pro rodinu 6 člennou 
(4 děti + rodiče). Vlastnictví bytů je spíše 
prestižní záležitostí a jejich prodej spíše 
výjimkou. Aktuální informace o prodeji či 
pronájmu poskytne místní realitní agen-
tura. Cena se liší v souvislosti výškou 
podlaží, výhledem na moře a úrovní vni-
třního vybavení. Pohybuje se v rozmezí 
340 000–6 000 000 euro. K tomu je 
nutné přičíst i poměrně vysoké provozní 
náklady. Dva typy bytů byly v roce 1986 
zapsány na listinu kulturního dědictví 
a podléhají zvláštnímu režimu, vnitřní 
vybavení ostatních bytů lze měnit dle 
potřeby nájemníků. 

Ulice o světlé výšce 226 cm jsou ryt-
micky členěny barevnými dveřmi, jejichž 
součástí je skříňka pro uzamčení objed-
naného nákupu, otvor pro vsunutí tele-
gramu a dvířka na nasypání ledu rovnou 
do ledničky (dříve jediný způsob chla-
zení potravin). Ryze pracovní kuchyně 
s jasným členěním na přípravnou, var-
nou a mycí zónu je propojena se zónou 
jídelní otvorem na podávání pokrmů. 
Výška keramické pracovní plochy od-
povídá parametrům ženské populace, 
výška dřezu vychází z parametrů muže, 
který měl být mytím nádobí zapojen do 
procesu vaření. Existuje tu i jednoduchý 
způsob třídění odpadu, který představo-
val v době vzniku objektu prakticky jen 
organické zbytky jídel. Ty se pod prou-
dem vody hnaly potrubím do suterénu, 
kde byly tříděny a lisovány. 
Na jídelní zónu navazovala zóna spole-
čenská s prostorem pro „canapé“ a niky 
na knihy. Obě patra bytů (případně tři 
patra) propojuje schodiště, dílo architekta 
Jeana Prouvého. Schodišťové stupně li-
choběžníkového tvaru se skládají ze dvou 
částí masivního dřeva s malou mezerou. 
Ta měla sloužit jako fixační bod pro špl-
hající batole, což je z dnešního hlediska 
nepřípustné, tím spíš, že zde není pod-
stupnice. Schodišťová madla jsou výš-
kově diferencována pro děti a dospělé. 
Horní/spodní podlaží pod společenskou 
zónou je vnímáno jako klidové. Obsahuje 
ložnici rodičů opticky propojenou se 
společenskou zónou s handicapem 
minimální zvukové izolace. Interiérové 
prvky navrhovala Charlotte Perriand 
(viz DM 5/2013), která nezapomněla 
ani na přebalovací pult se shozem na 
ušpiněné pleny. Dětské ložnice kajuto-
vého typu o rozměrech 8 x 1,83 m jsou 
propojeny posuvnými dveřmi natřenými 
nazeleno s využitím jako kreslicí tabule. 

Nábytkové vybavení zajišťovalo patrové 
lůžko a poměrně bohatě dimenzovaný 
úložný prostor. Protože Le Corbusier na 
svých cestách viděl mnoho dětí umírat 
v důsledku zanedbané hygieny, vybavil 
každou ložnici umývadlem. V bytě byla 
i sprcha a oddělené WC.
Osmé patro objektu slouží dodnes jako 
mateřská školka s kapacitou 50 míst. 
Její umístění v tak vysoké výšce však 
z dnešního pohledu budí pochybnosti 
umocněné požárem v roce 2012.
Velmi impresivní je obytná střecha. 
Komín s výtahovou technikou připomí-
ná zaoceánský parník a vyjadřuje tak Le 
Corbusierův obdiv ke všem typům strojů. 
Má funkci sportovní i společenskou. Je 
tu běžecká dráha délky 300 m, solárium, 
tělocvična i dodnes funkční bazén, ale 
také divadelní scéna. Uzavřený objekt 
na střeše před nedávnem koupil světově 
známý designér a marseillský rodák Ora-
Ito a proměnil ho ve výstavní síň a butik. 
Tím Cité radieuse získalo další přídavnou 
hodnotu.
Navzdory dnešním pohledům na bez-
pečnost a ergonomii a na hony vzdálen 
od původní myšlenky sociálního bydlení 
zůstává tento revoluční projekt neochvěj-
nou součástí evropského kulturního dě-
dictví. Proto byl v roce 2016 společně 
s 16 Le Corbusierovými stavbami zapsán 
na listinu UNESCO. 

Zdroj: tiskové materiály Cité radieuse

Další obrázky Cité radieuse 
najdete v pdf verzi tohoto 
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Část objektu směrem od bulváru. Šedivý beton je oživen bar-
vami lodžií. V době návštěvy probíhala rekonstrukce fasády

Mycí centrum je navrženo podle výšky muže, chladnička je 
propojena s chodbou otvorem na led
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Úložný prostor uzavírají posuvné dveře, součástí vybavení je výsuvné prkénko Servírovací okénko pro pokrmy a špina-
vé nádobí šetří pohyby hospodyně

Všechny kajutové ložnice mají vlastní 
hygienický kout

Posuvné dveře slouží k oddělení/propo-
jení obou ložnic dětí podle potřeby

Vstupní dveře bytu se schránkou na nákup 
a otvorem na uložení ledu do chladničky

Velký úložný prostor dětí Přebalovaní pult v ložnici se shozem na špinavé pleny
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Schodiště spojující 2. a 3. podlaží mezonetového bytu by 
dnešním normám zcela jistě nevyhovělo

Impresivní nasvícení sloupů zespod

Kovová svítidla pro tuto ulici vytvořil Aristis Zanadakis

Střešní konstrukce připomíná parník plující krásnou středo-
zemní krajinou Kapitánský můstek – sídlo nadace Ory Ito a galerie


