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ÚČEL PŘEDNÁŠKY 

půl století po Darwinovi evoluci již nikdo (rozumný) nepopíral

půl století po Jane Jacobs k plánování měst přistupujeme pořád stejně (špatně)

PODPOŘIT ZDRAVÝ ROZUM NA ÚKOR IDEOLOGIÍ



JE TŘEBA VÍCE CHÁPAT A MÉNĚ “ANALYZOVAT”

PROČ DARWIN A JACOBSOVÁ?

Darwinova kniha “O původu druhů” není příkladem formálně dokonalé vědecké publikace,

nestaví na teoretických východiscích předchůdců a nebojí se dívat “jinak než je zvykem”

(ostatně tak nebyla ani myšlena a prodávala se po 16 šilincích za kus široké veřejnosti)

bez “vědecky podložených” předsudků.

(v odborných kruzích, které si tak zformalizovaly postupy, až se na některé otázky ani nemohly zeptat... L. Mumford)

(je tu příjemně, nejnižší kriminalita, nemocnost a úmrtnost... ale protože je tu málo parků... strašný slum)



CO DĚLÁ MĚSTO MĚSTEM?

PESTROST NEVYMYSLÍŠ!

(vysoký) počet obyvatel

(vysoké) hustoty

(protože ten vytváří z “jednotlivců na okraji” skupiny, které se mohou projevit)

pestrost (způsobů života v čase i prostoru)

(protože zkracují vzdálenosti)

(která je umožněná právě dvěma předchozími)



ŽIVOT A SMRT
(EKO) MĚST

mají (eko)města, tak jak jsou navrhována, šanci být městy?



OBRÁZEK VPRAVO DOLE JE ČERNOBÍLÝ
NAJDI 10 ROZDÍLŮ

Portland City (Oregon)

La Ville Radieuse



MĚSTO VPRAVO DOLE JE O STO LET STARŠÍ
NAJDI 10 ROZDÍLŮ

Panasonic Eco-City (Japonsko)

Welwyn Gargen City



Wright’s Broadacre

OBRÁZEK VPRAVO DOLE JE ČERNOBÍLÝ
NAJDI 10 ROZDÍLŮ

Boao Eco-City Masterplan



OBRÁZEK VPRAVO DOLE JE KRESLENÝ RUČNĚ
NAJDI 10 ROZDÍLŮ

ecotownZ for 140 000 inhabitants

Garden Cities



CO JSOU (EKO)MĚSTA?

Eco-towns will be small new towns of at least 5-20,000 homes. 
They are intended to exploit the potential to create a complete new settlement 
to achieve zero carbon development and more sustainable living using the best new design and architecture.

(Department for Communities and Local Government, 2007: Eco-Towns Prospectus)

(Je 20 000 lidí dost lidí na to, aby umožnili utváření skupinek excentriků?) 



EKOMĚSTA 2

(co je ekologického na tom, zakládat -nové- město na zelené louce?)

(i) Eco-towns must be new settlements, separate and distinct from existing 
towns but well linked to them. They need to be additional to existing plans, 
with a minimum target of 5,000–10,000 homes;

(ii) The development as a whole should reach zero carbon standards, and 
each town should be an exemplar in at least one area of environmental 
sustainability;

(návodná otázka: lze očekávat, že obyvatelé eko-měst nebudou nuceni cestovat na relativně velké vzdálenosti?)

(nepřipomíná Vám to něco?)



EKOMĚSTA 3

(iii) Eco-town proposals should provide for a good range of facilities 
within the town – a secondary school, a medium scale retail centre, 
good quality business space and leisure facilities;

(iv) Affordable housing should make up between 30 and 50 per cent 
of the total through a wide range and distribution of tenures in mixed 
communities, with a particular emphasis on larger family homes;

(to už tady jednou bylo a říkalo se tomu “obytný okrsek”)

(otázka pro developery: 
je možné v novostavbách na standardu pasivního domu pronajímat byt 
za méně než 5000 Kč za měsíc?)

(ne, počkejte, to už tady bylo dvakrát... a jednou se tomu říkalo Zahradní město)

(ne, počkat...)



EKOMĚSTA 4

(je místo, které potřebuje úřad na začleňování nových obyvatel, město?)

(v) A management body which will help develop the town, 
provide support for people moving to the new community, 
for businesses and to co-ordinate delivery of services and manage facilities.

(to nejlepší nakonec)



PROČ SE “BÁT” EKO.MĚST?

po půlstoletí se nám vrací oknem v zeleném kabátě dvacátá léta dvacátého století... 

...jen se přestala zdůvodňovat tím, že v jeho městech bude lépe lidem  

PROTOŽE HROZÍ RIZIKO, ŽE TO ZASE NĚKDO NEPOCHOPÍ...

(a ani se nemusela moc převlékat)

(ale proč by města měla být plánována tak, aby v nich byla co nejvyšší biodiverzita?)

...ale už zase “přesně ví” co potřebují  

(jenže...)



A BUDE TO DĚLAT PŘESNĚ PODLE METODIKY...

Zvyšování parkových ploch ve městě krom jiného prodlužuje vzdálenosti....

...města, postavená za krátkou chvíli “nemají čas” na to, vybudovat si dostatečnou pestrost

(a lidé nebudou chodit, potkávat se, a znát jeden druhého)

...a za určitou dobu budou celá najednou zastaralá.

(protože některé důležité “služby” se uživí pouze v barabiznách)

(a pak bude následovat co? no ano, přestanou být chic a budou celá plná “dostupného bydlení”)

A BUDEME TAK DLOUHO PŘIBLIŽOVAT VENKOV MĚSTU, AŽ UDĚLÁME Z MĚSTA VESNICI.



POČET POSILUJE MENŠINY.

MĚSTO NENÍ LES. NEMUSÍ BÝT EKOLOGICKY STABILNÍ. 

SKUPINY EXCENTRIKŮ JSOU POTŘEBA.

RŮZNOST STAVEBNÍHO FONDU UMOŽŇUJE RŮZNOST VYUŽITÍ.

HUSTOTA ZKRACUJE VZDÁLENOSTI.

PESTROST NEVYMYSLÍŠ.




