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Publikácia Mesto – Región – Metropola ozrejmuje, do akej miery súvisia návrhy na premenu
mesta s novým poňatím metropoly a regiónu. Na príkladoch troch francúzskych miest: Paríž, Lyon
a Saint-Étienne, ktorých premena bola spojená s úvahami o nových možnostiach územného
plánovania, si všíma dôležitosť nových stratégií plánovania.
Publikácia nadväzuje na medzinárodné sympózium, ktoré sa konalo v Bratislave a zostava textov
poukazuje na rôznorodosť prístupov k problému rozvoja existujúceho mesta.
Predstava metropoly sa pôvodne spájala s rozširovaním mesta, s jeho premenou na veľkomesto. Dá
sa však uvažovať o inom postupe, pri ktorom sa do popredia dostávajú medzimestské vzťahy. Tento
postup vychádza z existujúceho mesta, ktoré má byť súčasťou metropoly.
Publikácia je zostavená z textov francúzskych autorov. Začína predslovom Rachida Makhloufiho,
atašé pre vedeckú, univerzitnú a odbornú spoluprácu Veľvyslanectva Francúzskej republiky na

Slovensku. O problematike, ktorej je publikácia venovaná, píše v úvode vedúca autorského
kolektívu Alena Kubová-Gauché.
Jean-Louis Cohen v kapitole Malé dejiny „Veľkého Paríža“ vychádza z historickej analýzy
návrhov, ktoré v predošlom storočí vyznačili predstavu Paríža. Henri Bresler v kapitole Paríž –
mesto mnohých tvárí zdôvodňuje vzťah medzi zásahmi do predmestských častí mesta a osobitou
metódou mestského projektu, ktorá zásadným spôsobom poznačila návrhy na premenu Paríža. Na
príklade mesta Lyon v kapitole Znovunájdený urbanizmus sa možno presvedčiť, že vzťah medzi
projektom mesta a predstavou metropoly sa prelína na viacerých úrovniach – Philippe Dufieux
spája návrhy na premenu celých štvrtí so snahou o nový urbanizmus. Michel Thiollière, bývalý
primátor mesta Saint-Étienne, na príklade tohto priemyselného mesta v kapitole Mesto musí
rešpektovať svoju minulosť, no má aj povinnosť vynaliezavosti predstavuje funkčnú premenu mesta,
kde hrá dôležitú úlohu snaha o novú identitu, ktorá určuje politickú stratégiu vedenia mesta. V
kapitole Lyon – Saint-Étienne: Predstava metropoly v projekte mesta uvádza Alena KubováGauché, ako sa predstava metropoly nemusí spájať iba s rozširovaním mesta, ale možno uvažovať
aj o postupe, pri ktorom sa do popredia dostávajú medzimestské vzťahy. Rémi Baudouï v kapitole
Výstavba Firminy-Vert píše o realizácii tohto mesta (Firminy v zeleni) podľa návrhu Le Corbusiera.
V závere publikácie sú uvedené bibliografie autorov.
Autorský kolektív publikácie Mesto – Región – Metropola: Alena Kubová-Gauché, Jean-Louis
Cohen, Henri Bresler, Philippe Dufieux, Michel Thiollière, Rémi Baudouï.
Vedúca autorského kolektívu Ing. arch. Alena Kubová-Gauché, PhD., vyštudovala architektúru v
Bratislave. Od 1994 prednáša dejiny architektúry na École Nationale Supérieure d’Architecture v
Lyone. Od roku 1987 je členkou výskumného centra Les Métiers de l’Histoire de l’Architecture na
École Nationale Supérieure d’Architecture v Grenobli. Je autorkou viacerých publikácií o histórii
modernej architektúry, vo výskumných prácach sa venuje predovšetkým funkčnej premene
moderných priemyselných miest.
Publikácia Mesto – Región – Metropola je určená architektom, urbanistom, investorom,
odborníkom na development, predstaviteľom samospráv, ale aj všetkým, ktorí sa zaujímajú o
problematiku rozvoja miest.

