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1  ÚVOD: LIDÉ, MOC A ARCHITEKTONICKÉ IDEOLOGIE 

 

Smyslem a hlavním tématem práce je rozbor některých současných 

myšlenkových proudů v urbanismu za účelem pochopení jejich elementárních 

východisek a jejich vztahu k člověku a společnosti jako celku. Základním 

teoretickým rámcem tohoto zkoumání je kritická teorie, jejímž prostřednictvím je 

zapojeno téma architektonických ideologií do širších společenských vztahů, zejména 

pak vztahů mocenských. Moc je zde chápana jako jeden z možných přístupů, jak 

uchopit vztah mezi ideologiemi a utvářením společnosti, potažmo jejího životního 

prostředí. 

Jako kritický rámec pro téma moci jsou zde využity koncepty zavedené Michelem 

Foucaultem, především jeho koncept Biopower (bio-moci), Discipline (disciplinární 

moci) a Power/Knowledge
1
 (jednoty moci a vědění). 

Práce svým obsahem problematizuje roli architekta/urbanisty a porovnáním 

hlavních urbanistických myšlenkových proudů relativizuje jejich schopnost pojmout 

město jako plně uchopitelný celek prostřednictvím myšlenkových modelů. 

Účelem práce je vytvořit klasifikaci některých současných myšlenkových proudů 

v architektuře a urbanismu a jejich srovnáním poukázat na jejich limity ve smyslu 

utváření společenského a životního prostoru. Práce obecně zkoumá myšlenkové a 

ideové pozadí jednotlivých proudů i jejich genealogii – v rámci možností si tedy 

všímá i jejich historického pozadí a kořenů. Konání architekta-urbanisty je ve 

zvoleném rámci kritické teorie chápáno jako politický akt; nikoliv nutně ve smyslu 

zavedených politických příslušností, ale ve smyslu tvorby města jako prostoru 

společenské arény, která přináší soutěž různých aktérů, zájmů a názorů, jejichž 

součástí je i architektonický diskurz. Výsledná forma produkce společenského 

prostoru je tak výsledkem této názorové soutěže a nevyhnutelného názorového 

antagonismu, který se projevuje i v ideových východiscích jednotlivých 

myšlenkových proudů v architektuře. 

Záměrem kategorizace je umožnit teoretizovat širší společenské aspekty vybraných 

ideologií. 

 

1.1 CÍLE A ZÁMĚRY PRÁCE  

 

Práce analyzuje teoretická východiska současného urbanismu, která chápe jako 

soutěžící znalostní diskurzy a zeměřuje se především na jejich vztah k moci a 

utváření životního prostoru. V tomto práce vychází především z  Foucaultova 

konceptu Power/Knowledge  jehož podstatou je neoddělitelnost produkce znalostí 

od jejich politického účelu. Specifické směřování diskurzu tak podle Foucaulta 

                                           
1 FOUCAULT, Michel a François EWALD. Zrození biopolitiky: kurz na Collège de France (1978-1979). 1. vyd. 

Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. ISBN 978-80-7325-181-9. 
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usměrňuje i rozložení a přenos moci a posiluje asymetrické sociální vztahy.
2
 Práce 

se snaží prostřednictvím kategorizace a porovnáním jednotlivých myšlenkových 

proudů v architektuře a urbanismu ukázat, že i produkce znalostí v těchto oborech je 

součástí mocenských vztahů ve společnosti. Architektonicko-urbanistický diskurz se 

tak ve svém vztahu k utváření prostředí a definování prostorových vazeb nevymyká 

souvztažnosti asymetrie moci a generování znalostí a oborového diskurzu. 

Práce je obecně ukotvena v kritické teorii, a proto i utváření prostorových vztahů 

a schopnost tyto vztahy definovat je chápána jako politický akt. V kritické geografii 

toto pojetí prostoru popsal např. Henri Lefebvre a lze jej demonstrovat na jeho 

axiomatickém prohlášení: „Politika prostoru existuje prostě proto, že prostor je 

politický“.
3
 

Politické utváření prostoru může  být takto chápáno v materialistickém smyslu, 

kdy je (životní, ekonomický) prostor nahlížen jako omezený zdroj a utváření 

prostorových vztahů tak definuje přístup a možnosti využívání toho zdroje. 

Prostorovou politiku lze chápat, ale také na symbolické a kulturní úrovni, kdy jsou 

již existující fyzické prostorové struktury kulturně překódovávány např. 

prostřednictvím gentrifikačních procesů. Techniky a strategie tohoto kulturního 

překódovávání jsou dnes součástí architektonicko-urbanistického diskurzu např. ve 

formě různých dočasných intervencí nebo festivalových akcí, spojených s menšími, 

či většími ‚designérskými‘ úpravami (veřejného) prostoru jako je u nás např. Zažit 

město jinak
4
 a obdobné akce.  

Kategorizací lze identifikovat paradigmata jednotlivých ideologií, objasnit jejich 

charakteristické znaky a poukázat na problematické body toho kterého způsobu 

uvažování. Každá kategorizace je do určité míry reduktivní, ale umožňuje dešifrovat 

původ různých modelů utváření prostoru a objasnit i různé výsledky některých 

technik, které mohu být myšlenkově naprosto rozdílné nebo dokonce neslučitelné a 

přitom se běžně zahrnují do stejného rámce jako je například „ekologický 

urbanismus“, „digitální urbanismus“, „sociální urbanismus“, „kolaborativní 

urbanismus“ atp. 

 

Specifické cíle 

 

a) zobecnit a identifikovat paradigmata současných myšlenkových proudů v 

urbanismu, 

b) na základě rozboru těchto paradigmat vytvořit základní kategorizaci těchto 

proudů, 

                                           
2 MCNAY, L. Foucault: A Critical Introduc- tion. Cambridge: Polity Press, 1994. 

3 LEFEBVRE, Henri a Préf. de Rémi HESS. Espace et politique: le droit à la ville II. 2e éd. Paris: Anthropos, 2000, s. 

59. ISBN 9782717841411. 

4 Zažít město jinak [online]. [cit. 2014-08-28]. Dostupné z: http://zazitmestojinak.cz/ 
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c) prostřednictvím kategorizace a komparace získat ucelenou představu o 

rozdílech, problémových bodech a slučitelnosti nebo neslučitelnosti východisek 

jednotlivých myšlenkových proudů, 

d) vytvořit nové povědomí o současném architektonicko-urbanistickém diskurzu, 

jako součásti obecných společenských vztahů a jeho manifestace v prostorové 

politice. 

 

Hypotézy a předpoklady 

 

1) V současnosti v urbanismu existují různé soutěžící přístupy k tvorbě 

fyzického prostředí.  

2) Tvorba prostoru a definování společensko-prostorových vztahů je politickým 

aktem a fyzická prostorová struktura je v přímém vztahu se společenskou strukturou.  

3) Urbanistický diskurz definuje přístupy zmíněné v bodě 1 a je tedy souvztažný 

s tvorbou fyzického prostředí. 

4) Urbanistický diskurz je proto součástí tvorby společensko-prostorových 

vztahů, které jsou zároveň vztahy mocenskými. 

 

V rámci své práce Lidé, moc a architektonické ideologie si kladu tyto důležité 

otázky: Jaká jsou elementární východiska současných ideologií v urbanismu? Jaké 

jsou jejich kořeny? Jaký mají vztah k současným socioekonomickým poměrům? 

Jaké jsou jejich politické afilace? Jaké je jejich chápání fyzického prostoru ve vztahu 

k prostoru společenskému? Jaké jsou jejich filozofické afilace? Jaká je jejich 

myšlenková linie od východisek k argumentům a k obhajovaným postojům? Jaká 

úskalí a limity konkrétní způsob myšlení přináší? 

Dle základních předpokladů jsou tyto ideologie a jejich postoje součástí soutěže 

názorů, které v důsledku svých východisek, preferencí a celkového vnímání světa 

spoluvytvářejí hmotné, ale i kulturní prostředí. Jejich nositelé jsou tak 

nezanedbatelnými aktéry v politice prostoru, jehož tvorba je neoddělitelná od 

produkce znalostí přenášených právě ‚ideologickými‘ diskurzy, které jsou spojeny s 

mocenským uspořádáním společnosti. V tomto bodě vycházím z konceptu 

Power/Knowledge Michela Foucaulta.  

 

Cílová skupina 

 

Práce je především určena pro vědce a akademiky z oblasti urbánních studií, 

architekty, urbanisty, sociology, geografy, ekonomy, historiky, filozofy, urbánní 

antropology či kulturní etnografy, případně pro širokou veřejnost se zájmem o téma. 

 

 

 



 8 

1.2 METODIKA A ZPŮSOB ŘEŠENÍ 

 

Metodologii výzkumu lze vymezit šesti hlavními přístupy: kategorizace, 

komparace, genealogie, dekonstrukce, teorie a postdisciplinarita. 

 

1.3 PRACOVNÍ DEFINICE A KONCEPTY 

 

Ideologie 

 

Ideologie zde nejsou míněny v pejorativním slova smyslu, tedy ve smyslu 

uzavřenosti, jednostrannosti nebo propagandy, ale ve smyslu uceleného souboru 

myšlenek, názorů a postojů, nutných jako intelektuální rámec umožňující modus 

operandi praktické práce architekta/urbanisty. V mé práci se budu dále zabývat 

otázkou, které myšlenkové postupy, vyvinuté a užívané v rámci architektonické 

komunity, případně postupy obsažené v literatuře hojně architekty čtené, jsou 

využívány a obsaženy ve výše uvedených strategiích urbánních regenerací. Které 

myšlenky jsou strategiemi absorbovány, ve kterých momentech se politický? diskurz 

překrývá s diskurzem architektonickým/urbanistickým. Práce si tak klade za cíl 

zobrazit tvorbu měst a městského prostředí jako inherentně politický proces, ve 

kterém si architekt/urbanista nemůže nárokovat neutralitu vůči moci. 

 

Moc 

 

Pro teoretické uchopení moci zde vycházím z konceptu mechanismů moci 

Michela Foucaulta. Foucaultovo pojetí moci rozlišuje tři kategorie: moct trestní 

(Juridical power), moc disciplinární (Disciplinary power) a bio-moc (Bio-power).  

 

2  EKONOMIE MĚSTSKÉHO PROSTORU 

 

Základní procesy, skrze které lze městský prostor analyzovat, lze rozdělit na 

ekonomii, technologii, kulturu, politiku a společnost. 

 

Jako ilustrativní příklad vzniku městského prostoru jako prostoru sociálního, 

ekonomického a politického, v sovislosti s prvopočátky moderního plánování, lze 

uvést zpřístupnění londýnských Královských parků (Royal Parks) v době 

industrializace roku 1851. Londýn, jako hlavní město první industrializované země, 

čelil v té době rapidní urbanizaci i industriálnímu znečištění.  

Původně nepřístupné obory byly otevřeny částečně z důvodu zajištění ozdravného 

klimatu pro pracující sílu,? a zároveň z důvodů vojenských: pro ozdravení (hlavně 

mužské) populace pro případ válečného konfliktu. Zpřístupnění však neznamenalo 

pouhé rozšíření volného prostoru v husté městské tkáni industriálního Londýna. 
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Parky se také staly potenciálním místem masových shromáždění a možným 

vyjádřením politické síly. Známý Speakers Corner v londýnském Hyde Parku je 

pozůstatkem právě z té doby. Dokladem masové apropriace prostoru mohou být 

násilné protesty, které vypukly na přelomu století při zákazu sportu v parcích o 

nedělích.
5
 Zároveň se stal park, jako žádaná vybavenost, součástí ekonomické a 

sociální geografie města. Ti, kteří si mohli dovolit bydlet v docházkové vzdálenosti 

parků, se řadili do lepší společnosti.
6
 

V tomto jednoduchém aktu (dalo by se říci urbanistickém) – otevření bran – se 

zrcadlí všechny výše zmiňované aspekty. Aspekty politické, ekonomické i sociální. 

Aspekty governmentality, trhu i stratifikace společnosti. 

V současné době čelí města západního světa nejrůznějším problémům, 

souvisejícími s postindustriální érou. Rozhodujícím kritériem v pohledu municipalit 

se stává ekonomická konkurenceschopnost měst. Úspěšná města a regiony nadále 

rostou a ty méně úspěšné se snaží vyrovnat se ztrátou populace a scvrkáváním 

(Shrinking), potažmo s celkovým ekonomickým úpadkem. Pohled governmentalit na 

populaci jako na sílu vojenskou již není aktuální a převládajícím pohledem se stal 

pohled na populaci jako na sílu produktivní – ekonomickou. „Konec konců, města 

soutěží o lidi, soutěží o investice a to, jakým způsobem se rozvíjejí – zda jsou 

obyvatelná, zda jsou ekonomicky zaměřená, zda jsou místy, kde se dá snadno 

podnikat – bude mít vliv na jejich prosperitu.“
7
 

 

Jedním z průvodních fenoménů této soutěže jednotlivých regionů jsou právě 

nejrůznější programy a strategie urbánní regenerace (Urban regeneration), které 

vznikají z  části pod vlivem (kontroverzních) teorií Richarda Floridy a jeho konceptu 

‚kreativní třídy‘. Florida argumentuje, že hlavní ekonomickou hnací silou rozvoje 

postindustriálních měst je tzv. ‚kreativní třída‘, tedy lidé, jako jsou například vědci, 

inženýři, výzkumníci, umělci nebo architekti. Města by se proto měla snažit tuto 

kreativní třídu nalákat a udržet, a proto by se měla raději než na investování do 

stadionů, ikonických budov a nákupních center soustředit na investice do zlepšení 

městského prostředí a kvality života, které jsou pro zmíněnou kreativní třídu 

rozhodující.  

Kritika Floridových teorií směřuje na jeho elitářský přístup, kde vytváří pojem 

vedoucí kreativní ‚nadtřídy‘ a marginalizuje (podle dat samotného Floridy) dvě 

třetiny společnosti mezi které patří například i ‚servisní třída‘, bez které se kreativní 

                                           
5 REINERMANN, Lothar. Königliche Schöpfung, bürgerliche Nutzung und das Erholungsbedürfnis der städtischen 

Unterschichten : Londoner Parks im 19. Jahrhundert. In SCHWARZ, Angela. Der Park in der Metropole : Urbanes 

Wachstum und städtische Parks im 19. Jahrhundert. [s.l.] : Transcript Verlag, 2005. s. 87-93. ISBN 3899423062. 

6 Ibid s. 57 

7 Bruce J. Katz, zakládající ředitel programu Brookings Metropolitan Policy, hovoří v dokumentu Urbanized. 

Urbanized  [film]. Režie Gary HUSTWIT. USA / Velká Británie: Swiss Dots, 2011 
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ekonomie nemůže obejít. Zpochybňovány jsou i Floridovy postupy, kdy je 

obviňován z manipulace dat a jejich svévolného výkladu.
8
 

Nicméně pro mou práci není důležité to, zda má Florida pravdu nebo se mýlí, ale 

fakt, že se jeho teze staly populární teorií ovlivňující politické agendy municipalit 

v oblasti plánování měst a jako takové slouží jako rámec pro rozvíjení nejrůznějších 

strategií současné urbánní regenerace. Tyto regenerace však nelze chápat pouze jako 

jakýsi městský make-up, ale i jako regenerace kulturní, ekonomické a politické. 

 

2.1 URBÁNNÍ REGENERACE URBÁNNÍ OBNOVA 

 

Programy urbánní obnovy šly v minulosti vždy ruku v ruce se soudobými 

architektonickými ideologiemi a obhajovány byly na základě argumentů týkajících 

se bezpečnosti, prosperity, ekonomie, morálky, zlepšení životních podmínek a 

podobně. Tato ideologická stránka plánování byla nejednou předmětem kritiky. 

Například Michel de Certeau chápe nazírání plánovače na město jako mocenský 

pohled přehlížející každodennost a vylučující neformálnost z města.
9
 Richard Sennet 

ve svém raném textu Plánování čistých měst (Planning Purified Cities) vidí 

projektanty jako neschopné přijmout „konflikt a bolest v rámci součástí lidského 

města, [které jsou] nahlíženy jako něco negativního, jako vlastnosti, jichž je třeba se 

zbavit. [...] Vlastní bezprostřední lidská zkušenost v celé její dosažitelné svobodě a 

mnohotvárnosti je považována za méně důležitou, než společenství zbavené 

konfliktů.“
10

 Projektanti tak sní svůj ‚adolescentní‘ sen o čistém, harmonickém 

městě, který plyne ze strachu ze ztráty kontroly. „A dojde-li ve městě ke konfliktu, 

neexistuje mezi profesionálními projektanty dokonce žádná představa, jak by se 

mohl vyvíjet, aniž by vedl k násilí. Protože východiska metropolitního plánování 

jsou ve svém pojetí správného města tak naivní, protože jsou výrazem 

adolescentního vzdoru zabývat se světem v celé jeho složitosti a bolesti, musí 

prohloubení městského konfliktu nutně vyústit v násilí.“
11

  

Pod vlivem kritiky progresivního plánování, tedy přibližně od 70. let minulého 

století, se začaly uplatňovat tehdy vyvinuté myšlenky a koncepty, které, zdá se, 

kulminují v technikách současných regenerací. Jednou z nejčtenějších knih 

v českém architektonickém prostředí, horující proti progresivním praktikám urbánní 

obnovy z poloviny a začátku druhé poloviny 20. Století, je kniha spisovatelky a 

aktivistky Jane Jacobs, Smrt a život amerických velkoměst. Současné oblasti 

narativů bezpečnosti a kvality života se příliš neliší od těch z poloviny minulého 

                                           
8 PECK, JAMIE. Struggling with the Creative Class. International Journal of Urban and Regional Research. 2005, 

roč. 29, č. 4, s. 740-770. ISSN 0309-1317. DOI: 10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x. Dostupné z: 

http://doi.wiley.com/10.1111/j.1468-2427.2005.00620.x 

9 CERTEAU, Michel de a Translated by Steven F. RENDALL. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Calif: Univ 

of California Pr, 1988, s 134. ISBN 05-202-7145-9. 

10 SENNET, Richard. Plánování čistých měst. In: Sociální studia: Město. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, 2006, s. 93. ISSN 1214-813x. 

11 Ibid 
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století, nicméně nahlížení na to, co by měla urbánní regenerace představovat, a 

z toho vyplývající techniky jsou velmi odlišné. Obecně by se dalo říci, že hlavní 

myšlenkou v pozadí – často dávanou do kontrastu k ‚odlidštěnosti‘ modernismu – je 

myšlenka přirozeného prostředí člověka. Nejen člověka jako individuálního těla, 

vyžadujícího dostatek vzduchu, světla a prostoru ale i člověka a jeho mysli. Člověka 

s jeho psychologickými a sociálními potřebami.  

Je to právě posun v myšlení směrem k otázce ‚přirozeného prostředí‘, často 

spojený s představou smíšených, živoucích, k chodcům přívětivých měst, který 

poskytuje ideovou platformu pro současné regenerace. Zajímavé je porovnat tento 

posun v myšlení s první přednáškou Michela Foucaulta ze série Bezpečnost, 

Teritorium, Populace
 
(Security, Territory, Population),

12
 kde vysvětluje rozdíl mezi 

jeho koncepty disciplinární moci a bio-moci (potažmo také koncepty disciplíny a 

bezpečnosti) na příkladech plánování měst v 17. a 18. století. Foucault uvádí příklad 

série nových měst, které nazývá disciplinární, vybudovaných v 17. století v Severní 

Evropě a Francii na ortogonálním půdoryse římského vojenského tábora, s jasně 

definovaným funkčním rozložením. Ty dává do kontrastu s posunem myšlení 

v plánování v 18. století, kdy bylo nutné adresovat růst mnoha měst jako bylo 

například Nantes z důvodu komerčního rozvoje v důsledku postupného přerodu 

merkantilismu směrem k národním ekonomikám – zárodkům pozdějšího 

liberalismu. 

„[V Nantes], otázka nezahrnovala kompletní rekonstrukci nebo aplikaci 

symbolické formy, která by zajistila funkčnost, ale projekty, ve kterých se hrálo o 

něco cíleného a konkrétního.“
13

 Jednalo se o hygienu, o řešení přelidnění, vytvoření 

nového prostoru pro ekonomiku a administrativu, vyrovnání se se vztahy s okolní 

krajinou, umožnit dohled poté, co hradby přestaly fungovat jako bezpečností filtr a 

také o otázku, jak integrovat možný budoucí vývoj do současných plánů. Foucault 

dále popisuje, jakým způsobem byly rozšířeny některé ulice, přestavěno nábřeží, 

vystavěna síť cest spojující město s okolím, postaveny nové mosty, které umožnily 

rozvoj města na druhém břehu řeky, atd. 

„Disciplína funguje v prázdném, uměle vytvořeném prostoru, který musí být zcela 

zkonstruován. Bezpečnost [na rozdíl od disciplíny] je závislá na množství 

materiálních daností. [...] Tyto danosti nebudou rekonstruovány až do stavu 

dokonalosti, jak je tomu v disciplinárním městě. Je to jednoduše otázka 

maximalizování pozitivních elementů, pro které je poskytnuta nejlepší možná 

cirkulace a minimalizování toho, co je riskantní a nepohodlné [...].“
14

 

                                           
12 FOUCAULT, Michel, Michel SENELLART, François EWALD a Alessandro FONTANA. Security, territory, 

population: lectures at the Collège de France, 1977-1978. New York: Picador/Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 03-

122-0360-8. 

13 Ibid s. 33 

14 Ibid s. 34 



 12 

Otázkou plánování proto například bude: Co je to dobrá ulice? Taková, která 

umožní cirkulaci obchodu a zároveň kontrolu nechtěného – jako je šíření nákazy 

nebo nepokojů.  

Notoricky známý je příklad barona Haussmanna a jeho výstavba pařížských 

bulvárů v 60. letech 19. století, které, mimo jiné, umožnily sociální a politickou 

kontrolu postupně se industrializující Paříže. „Způsoby, jimiž Haussmann napravil 

chátrající bydlení, svízelnou dopravu a chybějící politickou kontrolu, jsou pro nás 

důležité, neboť on byl první, kdo nahlížel na řešení těchto problémů v jejich 

nevyhnutelné souvislosti. Způsoby řízení dopravy se zároveň mohly stát způsoby 

nakládání s obyvatelstvem v případě propuknutí nepokojů.“
15

 

Foucault blíže specifikuje, že disciplína strukturuje (obecně) prostor ve smyslu 

hierarchického a funkčního uspořádání prvků, zatímco bezpečnost se bude snažit 

plánovat milieu
16

 ve smyslu možných událostí, které mohou (ale nemusí) nastat – 

vztahuje se k dočasnému, k nejistému. „Prostor, ve kterém se rozvíjí série různých 

nejistých prvků, to je to, myslím, to, co lze zhruba nazvat jako milieu.“
17

 Právě tato 

představa milieu, kterou Foucault umisťuje jako koncept poprvé se objevující 

v plánování do 18. století, bude důležitý pro analýzu současných regenerací. Milieu 

jako soubor daností (= prostředí) a pravděpodobností (= možné důsledky), jejichž 

úpravami se plánovaní snaží stimulovat chtěné a minimalizovat nežádoucí. „Milieu 

je soubor přírodních daností – řeky, bažiny, kopce – a soubor umělých daností – 

aglomerace jedinců, domů, atd. Milieu je určitý počet zkombinovaných efektů, které 

ovlivňují všechny, kdo v něm žijí“
18

  

Jakým způsobem tedy plánovat milieu? „Místo, aby na ně [intervence] působila 

jako na mnohočetné organismy - těla, schopná určitých výkonů a požadovaných 

úkonů – tak jako v případě disciplíny – snahou [v případě bio-moci] bude ovlivnit, 

přesně řečeno, populaci. Myslím tím množství individuí, která mohu existovat 

zásadně a pouze jako biologicky svázaná s materiálním prostředí v němž žijí.“
19

 

Jinými slovy, disciplinární moc bude tíhnout k normalizování člověka, jako 

individuálního lidského těla schopného podávat určitý výkon; bio-moc bude tíhnout 

k normalizování populace jako souboru individuí schopných jako celek produkovat 

žádoucí nebo nežádoucí efekty.  

„Vidíme náhlý zrod problému ‚přirozenosti‘ lidského druhu uvnitř umělého 

prostředí (milieu), [...] ve kterém umělost funguje jako příroda/přirozenost ve vztahu 

                                           
15 SENNET, Richard. Plánování čistých měst. In: Sociální studia: Město. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta 

sociálních studií, 2006, s. 87-96. ISSN 1214-813x. 

FOUCAULT, Michel, Michel SENELLART, François EWALD a Alessandro FONTANA. Security, territory, 

population: lectures at the Collège de France, 1977-1978. New York: Picador/Palgrave Macmillan, 2009, s 16-17. 

ISBN 03-122-0360-8. 

17 Ibid s. 35 

18 Ibid s. 37 

19 Ibid 
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k populaci. [...] Zdá se mi, že tento náhlý zrod přirozenosti [lidského] druhu 

v politickém umění mocenských vztahů je něco zásadního.“
20

 

V této souvislosti rozšiřuje Sharon Zukin pohled na gentrifikaci a demografické 

změny v rehabilitovaných městských částech: „Vezměme třeba starousedlíky 

z Latinské Ameriky, sedící na ulici a hrající domino. Noví rezidenti to mohou 

zpočátku pokládat za pitoreskní, ale po čase se jim to může zdát nevhodné, nemluvě 

o nějaké zakázané nebo ilegální aktivitě na ulici.“
21

  Nejde ale pouze o přímý 

sociální tlak. Ten se obvykle kombinuje s tlakem ekonomickým, protože majetnější 

vrstvy (ne nutně nejbohatší) obvykle následují i investice nadnárodního kapitálu, 

který neumožní přežít lokálním obchodníkům. „[Noví rezidenti] vytvoří trh pro 

‚caffe latte‘ a ‚stánky s New York Times‘ a to směřuje k atmosféře na ulici, velmi 

viditelné a hmatatelné, která jiné obyvatele, kteří nesdílejí stejný vkus, zanechává 

s pocitem nepříjemnosti [...] a staré podniky obvykle nemohu sloužit starému i 

novému.“
22

 

 

3  MĚSTSKÉ REGENERACE A ROLE ARCHITEKTA –   

HIGH LINE 

 

„High Line není pouze návštěvní atrakce, je to také ekonomické dynamo“  

napsaly New York Times při otevření první části této promenády/parku. A vskutku, 

investice soukromých investorů v okolí High Line se do dnešních dnů odhadují na 2 

miliardy dolarů a některé odhady hovoří až o dalších 4 miliardách dolarů investic v 

příštích třiceti letech.   V současnosti běží v blízkosti okolo třiceti nových projektů – 

převážně bydlení a kancelářských prostor - na nichž se mnohdy podílejí slavní ‚star-

architekti‘ jako Frank Gehry, Jean Nouvel, Robert A. M. Stern, Shigeru Ban, či 

Renzo Piano. Za posledních pět let zde bylo tedy postaveno přibližně na dva a půl 

tisíce nových bytů, tisíc hotelových pokojů a asi 50 tisíc čtverečních metrů 

kancelářských a galerijních prostor.  

Rekonverze původně zásobovací dráhy, která při své cestě nekompromisně 

protíná New Yorský ‚grid‘ a prochází skrze bloky i domy, se stal rozbuškou 

nebývalého rozvoje v původně staré industriální čtvrti, a to paradoxně v době, kdy 

developement v ostatních částech Manhattanu byl v hlubokém útlumu kvůli 

ekonomické krizi. Park, který nabízí drobné atrakce v podobě nevšedních pohledů 

na město nebo třeba laviček/lehátek pojízdných po původních kolejích, zvýšil 

hodnotu celé postindustriální oblasti. Zhodnocení okolních pozemků bylo enormní. 

V hlavách developerů se začaly rodit nové plány nových projektů. 

 

                                           
20 Ibid 

21 Big Think Interview With Sharon Zukin. Bigthink [online]. 22.10. 2010 [cit. 2012-08-15]. Dostupné z: 

http://bigthink.com/ideas/18736 

22 Ibid 
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3.1 ARCHITEKTURA A JEJÍ KULTURNÍ ROLE 

 

„High Line není pouze návštěvní atrakce, je to také ekonomické dynamo“
23

 

napsaly New York Times při otevření první části této promenády/parku. A vskutku, 

investice soukromých investorů v okolí High Line se do dnešních dnů odhadují na 2 

miliardy dolarů a některé odhady hovoří až o dalších 4 miliardách dolarů investic 

v příštích třiceti letech.
 24

 V současnosti běží v blízkosti okolo třiceti nových 

projektů – převážně bydlení a kancelářských prostor - na nichž se mnohdy podílejí 

slavní ‚star-architekti‘ jako Frank Gehry, Jean Nouvel, Robert A. M. Stern, Shigeru 

Ban, či Renzo Piano. Za posledních pět let zde bylo tedy postaveno přibližně na dva 

a půl tisíce nových bytů, tisíc hotelových pokojů a asi 50 tisíc čtverečních metrů 

kancelářských a galerijních prostor.
25

 

Rekonverze původně zásobovací dráhy, která při své cestě nekompromisně 

protíná New Yorský ‚grid‘ a prochází skrze bloky i domy, se stal rozbuškou 

nebývalého rozvoje v původně staré industriální čtvrti, a to paradoxně v době, kdy 

developement v ostatních částech Manhattanu byl v hlubokém útlumu kvůli 

ekonomické krizi. Park, který nabízí drobné atrakce v podobě nevšedních pohledů 

na město nebo třeba laviček/lehátek pojízdných po původních kolejích, zvýšil 

hodnotu celé postindustriální oblasti. Zhodnocení okolních pozemků bylo enormní. 

V hlavách developerů se začaly rodit nové plány nových projektů.  

 

3.2 DŮSLEDKY 

 

Kulturně-politicko-ekonomický koncept, který dal projektu vzniknout je 

nejzajímavější. High Line v sobě spojuje specifický amalgám elementů, které samy 

o sobě nejsou nové, ale jejich charakteristický mix silně rezonuje se současným 

posunem ke konzumní společnosti a touze po diferenciaci, charakterizující i dnešní 

gentrifikační procesy, tak jak to např. popsala ve své knize Landscapes of Power 

Sharon Zukkin.
26

 

Schéma integrující do sebe historický relikt jako znovuobjevenou kulturní 

hodnotu a park jako veřejný prostor, který vznikl ‚zespoda‘ aktivismem společnosti 

na principu bottom up, a který je však ve výsledku kontrolován korporátními 

                                           
23 MCGEEHAN, Patrick. The High Line Isn’t Just a Sight to See; It’s Also an Economic Dynamo. New York Times : 

New York edition [online]. 2011, 6. Červen, [cit. 2011-10-23]. Dostupný z: 

http://www.nytimes.com/2011/06/06/nyregion/with-next-phase-ready-area-around-high-line-is 

24PlanNYC [online]. 2010, 14. June, 2010. High Line Redevelopment.. WWW: 

<http://www.plannyc.com/taxonomy/term/664>. 

25 SHEVORY, Kristina. After the High Line, Old Tracks Get Another Look. New York Times : New York edition 

[online]. 2011, 3. Srpen, [cit. 2011-10-23]. Dostupný z WWW: <http://www.nytimes.com/2011/08/03/ 

realestate/commercial/cities-see-another-side-to-old-tracks.html?scp=22&sq=high%20line&st=cse>. 

26 ZUKIN, Sharon . Landscapes of power : from Detroit to Disney World. Berkeley : University of California Press, 

1993. 338 s. ISBN 0520082885  
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technikami financování s gentrifikačními důsledky. Všechny složky jsou potom 

dohromady propojeny kreativním vkladem architektů ve formě exkluzivního 

designu. Z High Line se stala také oblíbená turistická atrakce. 

O síle kulturních aspektů architektury jako pole pro případnou identifikaci 

‚konzumenta‘ s ‚produktem‘ Sharon Zukin píše: „Gentrifikace je snaha přisvojit si 

centralitu downtownu - a také, jeho konzumací, obohatit jeho ekonomickou a 

kulturní hodnotu. […] Konečně gentrifikace – proces, který zdá se, znovu prosadil 

čistě lokální identitu – reprezentuje sociální transformaci downtownu ve smyslu 

mezinárodní tržní kultury.“
27

 O roli architekta v dnešní tržní kultuře potom píše: 

„Stejně jako v architektuře, byl vizuální obraz vytvořený designéry integrován do 

krajiny moci. Růst ekonomie služeb extrahuje design ze systému materiální 

produkce a vytváří z něj symbol moci myšlenek. Protože design může být 

zodpovědný za úspěch produktu, z designérů se musejí stát superstars.“
28

  

Představa o principu rehabilitace ostatních vlajkových parků je podobná: 

počáteční veřejná investice a kreativní vklad architektů by měl přilákat soukromé 

investory, kteří umožní rehabilitaci okolí a akumulaci kapitálu pro další rozvoj a 

údržbu. 

 

4  ARCHITEKTONICKÉ IDEOLOGIE 

 

4.1 SCÉNA, ČLOVĚK JAKO OBJEKT, ČLOVĚK JAKO BIOLOGICKÝ 

DRUH A IDEÁL OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI 

 

Když Willam H. Whyte v roce 1970 poprvé zaměřil své časosběrné kamery 

na New Yorské korporátní plazas, založil tím novou vědu – vědu jejímž cílem bylo 

kodifikovat vztah mezi městským designem a lidským chováním, vztah mezi 

člověkem a jeho habitat – městem. Výsledky jeho výzkumu vešly do praxe o pár let 

později ve formě nových požadavků na funkční zónování (tzv. Zoning) města New 

Yorku. Byla to řada doporučení, jak udělat korporátní plazas přitažlivější 

a přístupnější (amenable) pro lidi. A protože Zoning je v podstatě zákon - soubor 

parametrů a norem - Whyteovi doporučení museli být jasné a ověřitelné. 

Původní pobídkové zónování (Incentive Zoning), které kompenzovalo developery 

možností stavět nad výškové limity za provizi veřejného prostoru na svém pozemku 

formou korporátních plazas, bylo rozšířeno o formule jako např.: „Musí zde být 

minimálně 1 délková stopa sezení na každých 30 čtverečních stop rozlohy plazy. [...] 

Sezení musí mít minimální hloubku 16-ti palců. Sezení s opěradly o minimální 

výšce 12-ti palců musí mít minimální hloubku 14-ti palců.“
 29

 

                                           
27 Ibid, s. 186-187. Volný překlad Jan Kristek. 

28 Ibid s. 48 

29 WHYTE, William Hollingsworth. The social life of small urban spaces. New York: Project for Public Spaces, 2001, 

s. 112-113. ISBN 09-706-3241-X. 
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Na začátku svého výzkumu si Whyte uvědomil, že některé plazas, obzvláště ty 

postavené po roce 1961, jsou veřejností užívány jen zřídka v porovnání s plazas, 

které byly postaveny dříve: „Město bylo podvedeno. Za milióny dolarů, které 

rozdávalo developerům ve formě prostoru navíc, mělo plné právo požadovat 

na oplátku mnohem lepší plazas.“ 

Whyte filmoval lidi ve veřejných prostorách New Yorku – ze vzdálených 

stanovišť na střechách přilehlých budov, ale také z úrovně chodce – ve snaze nalézt 

vzorce jejich chování. Neúnavným přetáčením, zpomalováním a zrychlováním 

nafilmovaného materiálu se snažil nalézt podstatu dobrého veřejného prostoru. 

Znalost o veřejném prostoru naakumulovaná přibližně od 60. let do 70. let 

minulého století, často chápana jako lék na odlidštěné modernistické plánování, zdá 

se kulminuje v současných strategiích městských regenerací. Jednou z hlavních 

postav této periody byla samozřejmě známá novinářka a aktivistka Jane Jacobsová – 

ať už v Americe nebo prostřednictvím svých textů i v Evropě. Její životní souboj 

s mocným modernistickým plánovačem Robertem Mosesem, jehož dálnice si razily 

cestu Manhattanem bez ohledu na domy nebo čtvrti se stal symbolickým pro konec 

éry modernistického plánování. Pád Roberta Mosese zachycený v knize Roberta 

A. Caroa z roku 1974 - The Power Broker (Obchodník s mocí) se zhruba časově 

shoduje s (ne)slavnou demolicí Pruitt–Igoe, rozsáhlého modernistického bytového 

projektu v St. Louis, kde modernistické plánování a konkrétně architektonická forma 

– symptomaticky pro události následujících dekád – byly viněny za sociální 

problémy sídliště. 

Ve filmu Kitchen Stories (Povídky z kuchyně) z roku 2003, inspirovaném 

švédským poválečným výzkumem o efektivnosti práce hospodyň, je zesměšňováno 

modernistické myšlení. Švédští výzkumníci, již spokojeni s úspěchy ve zvýšení 

efektivity práce racionálním přeorganizováním kuchyně, se zaměřili na nový úkol – 

totiž podobně pomoci Finským starým mládencům. Nicméně bylo nutné se 

přesunout z laboratoře, kde v předešlém výzkumu měřili intenzitu pohybu, namáhání 

dýchacího ústrojí a další parametry pracujících hospodyň, do obydlí svých nových 

objektů. Každý výzkumník seděl na vyvýšené židli – podobné té pro tenisové 

rozhodčí – sledoval chování vybraného starého mládence v jeho vlastním domě, 

které zaznamenával do tabulek a grafů ve svém bloku. Pozorovatelé měli přísně 

zakázáno bavit se nebo v jakémkoliv smyslu komunikovat se zkoumanými objekty, 

aby tak dostály požadavkům své pozitivistické metody. 

Způsob jakým byl výzkum veden a výsledky ve formě nejrůznějších grafů a čísel 

nápadně připomíná práci Williama H. Whytea. I přesto, že je jeho práce často 

kladena do kontrastu s modernistickým myšlením (hlavně díky auře ‚humanizace‘ 

veřejného prostoru), Whyteova metoda stojí na stejných základech. Oko 

pozorovatele ztělesněné v čočce jeho kamery a tlustá kniha diagramů analyzujících 

pohyb lidí, zastoupení pohlaví, intenzitu využívání veřejného prostoru aj., ukazují na 

Whyteův vlastní pozitivismus. Zdá se, že Whyte pouze přenesl metodu z laboratoře 

přes příbytek starého mládence dále do obyváku města – veřejného prostoru. 

Tentokrát to ale nebyl boj za efektivnost, ale za ‚přirozené‘ prostředí člověka. 
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Modernismus se svou efektivností obalil lidského živočicha existence-minimem, 

nebo minimálním bytem a ‚postmoderní‘ Whyteův přístup se jej snaží zabalit 

do ideálního, pro člověka přirozeného, prostředí. 

V současnosti někteří kritici vidí v díle Jane Jacobsové a William H. Whytea 

(kteří se dobře znali a podporovali) sadu architektonických nástrojů pro gentrifikaci. 

Tak jako dálnice a modernistické plánování Roberta Mosese vysídlilo početné 

afroamerické komunity (program městské obnovy Urban Renewal byl přezdíván 

Negro Removal – odsun barevných) – gentrifikace, doprovázená městským 

‚okrašlováním‘ a ‚humanizačními programy‘, vysidluje komunity dlouhodobých 

rezidentů prostřednictvím zvyšujících se nájmů a životních nákladů. Americký 

novinář David Brooks nazývá Jacobsovou dokonce prvním Bobo
30

, což je zkratka 

pro bourgeois bohemian, tedy něco jako ‚Proto-gentrifikátor‘. 

Whyteova metoda oživování veřejného prostoru byla využita i při rehabilitaci 

newyorského Bryant Parku, který byl v 70. letech přezdíván „Parkem jehel“, díky 

běžnému užívání drog. Podle New York Times byl park „známým útočištěm 

ztroskotanců, ožralů, drogových dealerů a karetních hráčů“.
31

 Roku 1980 byla 

založena vlivnými Newyorčany (včetně např. rodiny Rockefellerů) Bryant Park 

Restoration Corporation, za účelem nalezení způsobu, jak přivést lidi zpět do parku 

a zároveň generovat zisk.
32

 Whyte doporučil snížit původně vyvýšený park na 

úroveň ulice a odstranit všechny keře tak, aby bylo dosaženo transparentnosti a tudíž 

sociální kontroly. Dále byla aplikována tzv. Teorie rozbitých oken, která říká, 

že zamezením projevů drobné zločinnosti lze předejít eskalaci vážnější kriminální 

aktivity. Byla zavedena soukromá bezpečnostní služba a přísný program úklidu 

parku, odstraňování graffiti a vyloučení dalších projevů ‚antisociálního chování‘. 

Bryant park se brzy stal oblíbenou volnočasovou destinací pro bílé límečky 

z kanceláří okolních mrakodrapů, hodnota přilehlých pozemků vyletěla nahoru 

a přívlastek Bryant Park se stal ceněnou brandingovou značkou pro nedaleké hotely. 

Bryant park se stal také synonymem toho, co dnes nazýváme BID - Business 

Improvement District. Jedná se o PPP metodu spravování veřejného prostoru 

soukromými subjekty, která kromě obdivu sklidila i porci kritiky jako 

nedemokratická a koncentrující moc okolo vlivných obchodních lobbistických 

skupin. Podobná metoda je součástí mnoha současných programů městských 

regenerací jako je např. PlaNYC 2030, kde veřejné peníze financují prvotní 

designová vylepšení, která mají přilákat soukromé investory, kteří následně zaplatí 

nutnou údržbu a provoz veřejných prostor. 

Za zmínku také stojí, že Whyteova metoda byla zinstrumentalizována 

pro optimalizaci obchodních prostředí. Paco Underhill, Whyteův asistent a 

                                           
30 BROOKS, David. Bobos in paradise: the new upper class and how they got there. New York: Simon, 2001, s. 132. 

ISBN 0684853787 

31 FOWLER, GLENN. Crime in Bryant Park Down Sharply. NYTimes. 1982, 10th August.  

32 Bryant Park today. BRYANT PARK CORPORATION. Bryant Park [online]. 2012. [cit. 2012-08-15]. Accessible 

from: http://bryantpark.org/about-us/today.html 
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zakladatel konzultační společnosti Envirosel, prováděl výzkum chování spotřebitelů 

v nákupních prostředích. Používal kamerové nahrávky jako hlavní nástroj 

behaviorální analýzy. Na základě jeho poznatků byla upravena cirkulace 

v ochodech, regály se zbožím byly přestavěny a reklamní plochy byly 

optimalizovány za účelem zvýšení profitu.
 33

 

Podobně Oscar Newman na základě textů Jane Jacobsové rozvinul na počátku 70. 

let minulého stol. svoji teorii Defensible Space (Teorie hájitelného prostoru). 

Newman předpokládá blízký vztah mezi lidským chováním a okolním prostředím, 

tentokráte z kriminologického pohledu: „Přestože socioekonomické charakteristiky 

rezidentů vykazují silný vliv na úroveň kriminality, fyzické charakteristiky budov a 

projektů mohou mít opačný efekt. Fyzická forma obytného prostředí může de facto 

zmírnit mnoho problémů způsobených koncentrací nízkopříjmových nekompletních 

rodin s mladistvými.“
 34

 Dnes je Newman pokládán za jednoho z otců 

kriminologického odvětví a plánovací praxe, která je známa pod zkratkou CPTED - 

Crime Prevention Through Environmental Design (Prevence kriminality 

prostřednictvím designu prostředí). 

 

Kritika positivismu 

Tato ‚všestrannost‘ a schopnost pozitivistického přístupu přizpůsobovat se 

rozdílným – někdy i protichůdným – účelům s politickým nábojem je dobře 

vyjádřena v textu Wouter Vanstiphouta, který doprovázel expozici Crimson 

Architectural Historians na posledním benátském Bienále architektury.
 35

  Text 

pojednává o Teorii centrálních míst německého geografa Waltera Christallera. Před 

Druhou světovou válkou byla jeho teorie zamýšlena jako nástroj pro kontrolu růstu 

sítě německých měst a vesnic za účelem zajištění ‚zdravého‘ fungování společnosti; 

v průběhu Druhé světové války využívali plánovači SS Teorii centrálních míst pro 

strukturování budoucí  kolonizace Polska, Československa a dalších východních 

zemí obsažených v Genaralplan Ost, včetně propracovaného plánu jak částečně 

eliminovat, případně přesunout některé populace – jmenovitě Židy, Čechy nebo 

Ukrajince; a po Válce se teorie stala rozšířenou metodou v Západní Evropě, Izraeli a 

USA pro nalezení optimální polohy pro stavbu obchodů v maloobchodních sítích, 

založených na relativní pozici jednoho obchodu vůči druhému a hustotách 

obyvatelstva tak, aby zisky byly co nejvyšší. 

Roku 1980 Michel Foucault
36

 poprvé koncipoval myšlenku Power/Knowledge 

a poukázal tak na neoddělitelnost produkce znalostí od jejich politického účelu, 

                                           
33 UNDERHILL, Paco. Why we buy: the science of shopping. Updated and rev. New York: Simon, c2009, s. 76. ISBN 

978-1416595243. 

34 NEWMAN, Oscar. Creating Defensible Space. Darby, PA: Diane Publishing, 1996, s. 26. ISBN 0788145282. 

35 VANSTIPHOUT, Wouter. The Source Code: Models for a perfect society. CHIPPERFIELD, David. Common 

Ground: a critical reader. Venezia, Italy: Marsilio Editori, 2012, s. 263-273. ISBN 9788831714358. 

36 FOUCAULT, Michel. Power/Knowledge: Se- lected Interviews and Other Writings, 1972– 1977. New York: 

Pantheon Books, 1980. 
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přičemž kritizoval především metody moderní vědy, která, podle Foucaulta, skrze 

specifické směřování diskurzu usměrňuje i rozložení a přenos moci a posiluje 

asymetrické sociální vztahy.
37

 Podobně jako v příbuzných Foucaultových 

konceptech Power over life (Moci nad životem) a potažmo Discipline (Disciplíny) a 

Bio-politics (Biopolitiky) společným jmenovatelem pro výše zmíněné přístupy 

k plánování je norma. Ať už jde o normu společenského chování jako v případě 

Newmanovy Defensible Space Theory, nebo normativy designu korporátních plazas 

jichž cílem je animovat lidi k sociální interakci (nebo nakupování), nebo statistická 

norma hustoty populací v Christallerově Teorii centrálních míst. Normativnost, která 

pramení z přístupu k člověku jako k biologickému tvorovi, jako k člověku/živočichu 

– k člověku jako k objektu. Normy extrahované z průměrných tělesných konstitucí 

a smyslových charakteristik jako je tomu ve Whyteově případě, nebo ze 

zobecněných psychologických predispozic jako je tomu v případě Newmanově, 

nebo normy odvozené ze statistického souboru lidských objektů tvořících populaci, 

tak jak to navrhuje Christaller. 

Dalším společným znakem tohoto proudu uvažování je sdílená víra, že lidské 

chování a fyzická forma okolního prostředí spolu úzce souvisí. Od tohoto 

předpokladu je pouze krok k pokušení snažit se lidské chování vědomě usměrňovat, 

což eventuálně může vést tak daleko, že prostřednictvím konstrukce správného 

prostředí lze konstruovat také správnou společnost. Toto lze samozřejmě vysledovat 

zpět do minulosti až k otci moderního plánování Baronu Haussmannovi a jeho 

modernizaci Paříže, kde paprskovitá síť bulvárů, které se protínaly formou 

kruhových náměstí, nesloužily pouze pro zlepšení dopravy, ale zároveň jako nástroj 

sociální kontroly.
 38

 Díky bulvárům se metropole stala transparentnější pro držitele 

moci, nejen ve smyslu doslovného dohledu, ale i ve smyslu snadného přesunu 

armády v případě sociálních nepokojů, která se nyní mohla snadno dostat do 

problematických oblastí. Není ale nutné zabíhat tak daleko do historie. 

Boj za lepší prostředí (respektive za člověku ‚přirozené prostředí‘) vedený 

americkým hnutím New Urbanism (Nový urbanismus) má podobné charakteristiky. 

Je totiž zároveň bojem za lepší, komunitní, občanskou společnost, kde 

architektonická forma extrahovaná z klasického města je úzce spojována se 

společenskou strukturou. Politickým cílem Nového urbanismu je prosazovat tzv. 

From Based Code (normativy založené na architektonické formě) na úkor běžného 

funkčního zónování – dědictví modernistického plánování. Normativy jsou shrnuty 

v knize SmartCode Manual, díle jedné z dalších výrazných postav Nového 

urbanismu, Andrése Duanyho: „SmartCode je modelem vyhlášky. Není 

přesvědčující ani poučující jako směrnice a záměrně není ani obecnou deklarací 

vize. Je myšlena jako zákon, přesný a technický. Je spravována městskými 

                                           
37 MCNAY, L. Foucault: A Critical Introduc- tion. Cambridge: Polity Press, 1994. 

38 Planning Purified Cities. SENNETT, Richard. The uses of disorder: personal identity and city life. New Haven, 

[Conn.]: Yale University Press, 2008, s. 85-105. ISBN 0300148275. 
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plánovacími odbory a interpretována volenými zástupci místní samosprávy“. 
39

  

Právo a zákon jako krajní forma pozitivismu.  

Vztah architektonické formy a lidského živočicha je trefně vyjádřen v knize 

dalšího Nového urbanisty Léona Kriera: "Architektura našla svůj nejvyšší výraz v 

klasických řádech a ani armáda géniů ji nemůže vylepšit, stejně jako nelze 

zdokonalit orgány a kostru lidského těla." nebo: „Pokud jde o biologický vývoj 

člověka, lze tvrdit, že tento proces v podstatě již dávno skončil.“ a: "Základní 

typologický inventář architektury je nutně omezen a nemůže být objevován 

donekonečna."
 40

 

Je legitimní být normativní, protože dokud nás evoluce neposune za hranici Homo 

sapiens, nemusíme měnit parametry našeho prostředí. 

Jana Gehla, stále populárnějšího dánského architekta a jednoho z dalších 

pozorovatelů městského života, který rád začíná své přednášky odstrašujícími 

příklady dehumanizovaných modernistických bytových projektů, lze snadno 

s Novým urbanismem spojit. Jeho „návrat lidí do města“ doprovázený pocitem 

„občanské sounáležitosti“
 41

 je v jeho knihách spojován s plánováním veřejných 

prostorů o určitých formách. Parametry takovýchto prostorů jsou odvozeny od 

lidských smyslových vjemů, psychologických predispozic nebo např. pohybových 

preferencí člověka, přičemž jeho knihy jsou obvykle založeny na kritice 

modernismu a vyzdvihování klasického města. 

„Opravdu zde hovoříme o městském habitat homo sapiens. Je to ten stejný homo 

sapiens po celém světě. Kulturní okolnosti se liší, ekonomické okolnosti se liší, 

klimatické okolnosti se liší, ale v zásadě jsme všichni ten stejný chodící živočich“
42

 

Michael Zinganel spojuje výzkum Oscara Newmana a Nový urbanismus optikou 

bezpečnosti.
43

 V obou případech mají designová vylepšení zajistit silnější 

identifikaci obyvatel se svým okolím a takto podpořit vznik komunity. 

V Newmanově případě je pak možné snadněji rozpoznat nevítané návštěvníky a tím 

zajistit bezpečnost. V případě běžné manifestace projektů Nového urbanismu ve 

formě ohrazených enkláv střední třídy, strach z ‚těch druhých‘ venku za plotem 

funguje podobným způsobem. 

Michel Foucault zmiňuje metody plánování v jeho přednáškách o Biopolitice. 

Odkazuje se k tradičně plánovaným Francouzským městům 17. století založených 

na pravoúhlém plánu římského vojenského tábora jako k městům disciplinárním. 

V kontrastu k disciplíně, která funguje v prázdném, zcela zkonstruovaném umělém 

prostoru, biopolitika se snaží naplánovat milieu a jejím klíčovým pojmem je 

                                           
39 DUANY, Andres, Sandy SORLIEN a William WRIGHT. SmartCode: Version 9.2. Charleston (USA): CreateSpace, 2012, s. 4. 
ISBN 1467957291. 
40 KRIER, Léon. Architecture: choice or fate. Windsor, Berks, England: Andreas Papadakis, 1998, 205 p. ISBN 19-010-9203-8. 
41 GEHL, Jan. New city spaces. 3. ed. Copenhagen: The Danish Architectural Press, 2003. ISBN 87-740-7293-5. 
42 Urbanized  [film]. Direction Gary HUSTWIT. USA / Great Britain: Swiss Dots, 2011 
43 ZINGANEL, Michael. Crime does pay!: The Structure-Building Power of Crime for Urban Planning and Urban 

Experience. TIM RIENIETS, Open City: designing coexistence. Amsterdam: SUN, 2009, s. 187-200. ISBN 

9085067839. 
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bezpečnost. Od nynějška bude otázkou plánování: Co je to dobrá ulice? Ulice, která 

umožní dobrou cirkulaci obchodu, ale také taková, která umožní kontrolu 

nechtěných elementů – což může být šíření nepokojů nebo nákazy.  

„Vidíme náhlý zrod problému ‚přirozenosti‘ lidského druhu uvnitř umělého 

prostředí (milieu), [...] ve kterém umělost funguje jako příroda/přirozenost ve vztahu 

k populaci. [...] Zdá se mi, že tento náhlý zrod přirozenosti [lidského] druhu 

v politickém umění mocenských vztahů je něco zásadního.“
 44

 

Z tohoto pohledu se zdá, že disciplinární modernistické plánování bylo pouze 

nahrazeno plánováním bio-politické administrace bezpečnosti. Vševidoucí oko 

městských hlídek, čoček kamer nebo oči členů komunity, kde je každý zodpovědný 

za identifikaci potenciálních nositelů rizika, ale také abstraktnější způsob dohledu 

v podobě statistických dat a ukazatelů je svými proponenty vždy interpretován 

pozitivně – za účelem snížení kriminality, zvýšení užitnosti veřejného prostoru, 

budování zdravé společnosti.  

Foucault na druhou stranu toto interpretoval jako všeprostupující vězeňskou síť 

kontrolovaných prostředí, mocenských vztahů, zákonů a norem. Architektura 

Panopticonu – vězení navrženého Jeremy Benthamem, kde je moc nad větší 

komunitou vykonávána přímým dohledem malé skupiny lidí – se stala symbolem 

a architektonickým diagramem takovýchto mocenských vztahů. 

V roce 1979 bylo holandské architektonické studio OMA pověřeno výzkumem 

jednoho z mála postavených Panopticonů v Holandsku. Úkolem bylo prověřit, 

zda budova stále vyhovuje soudobým vězeňským požadavkům. Bez ohledu na to, 

co bylo závěrem jejich studie, z jejich výzkumu vyplynulo, že z centrální kontrolní 

věže se časem stalo bistro pro vězeňské stráže – což prakticky znamenalo, 

že z pozorovatelů se stali pozorovaní a naopak. Navíc schéma cirkulace bylo 

narušeno, protože stráže již nepřicházely do svého ‚bistra‘ tajně podzemní chodbou, 

tak jak bylo původně zamýšleno, aby si vězni nikdy nebyli jisti, zda jsou právě 

pozorováni. Stráže se jednoduše mísily s vězni ve velkém zaklenutém prostoru mezi 

kontrolní věží a okolními celami, protože ohromný nadbytečný prostor začal být 

využíván ke sportovním a komunitním aktivitám vězňů. 

Zastaralé schéma, ve kterém se považovalo za humánní umístit každého vězně na 

samotku, protože po odpykání trestu se mohli anonymně vrátit do společnosti bez 

ostudy, bylo opuštěno. Dnes je samotka považována za nehumánní a návrat vězně 

do společnosti je možný pouze skrze práci v komunitě. Slovy Rema Koolhaase: 

„Změna v ideologii a režimu je mocnější než ta nejradikálnější architektura.“
 45
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Z tohoto lze vyvodit dvě věci: ani ta nejradikálnější forma architektury nemůže 

být sama o sobě ohlupující
46

 nebo zotročující; na druhou libovolná architektonická 

forma bez odpovídající sociální struktury může jen stěží fungovat jako ‚stroj na 

osvobození člověka‘ jak si přáli někteří levicoví modernisté, nebo jako ‚socializační 

stroj‘, tak jak by si snad představovaly někteří Noví urbanisté. Jaká úleva a zklamání 

pro architekty. Jedná se vždy o fascinující enigmu sociálních vztahů, lidského 

přesvědčení, symbolických atributů, technických možností atd., které ‚obývají‘ 

architektonickou formu a manifestují se ve fyzické struktuře. 

 

4.2 SÍTĚ VZTAHŮ, ČLOVĚK JAKO SUBJEKT, ČLOVĚK JAKO HOMO 

POLITICUS 

 

Na příkladu Panopticonu lze ilustrovat ještě jiný proud v současném 

architektonickém myšlení. Je v mnohém protikladný k pozitivistickém pohledu 

Nového urbanizmu. Zatímco pro ideologie zmiňované výše je charakteristický 

vektor myšlení od fyzické struktury ke struktuře společenské, druhá ideologie, 

někdy označovaná jako Everyday Urbanism (Všední urbanismus), přistupuje 

k problému z opačné strany. Zaměřuje se spíše na vztahy ve společnosti, než na 

architektonickou formu. 

Jedním z prvních projektů realizovaných tímto způsobem, který nakonec přerostl 

do většího rozvojového programu, byl Mill Creek project americké architektky 

a krajinářky Anne Whiston Spirnové.
 47

 V 80. letech minulého století  měla být 

upadající čtvrť Mill Creek ve Philadelphii asanována běžnou metodou „tabula rasa“, 

kde problematická městská část měla být nahrazena vhodnější zástavbou. 

Spirnová identifikovala sociálně problematické oblasti v místech s vysokou 

hladinou podzemní vody. Koryto malého potoka, který kdysi protékal městem, bylo 

zatruběno ve druhé polovině 19. stol., a jak město rostlo, stoka nebyla schopná 

pojmout narůstající množství splašek. Pravidelné záplavy vedly k odlivu bohatých 

vrstev i kapitálu a z Mill Creeku se stala afroamerická čtvrť. Spirnová začala se žáky 

místní základní školy znovu odhalovat tuto pozapomenutou historii, což v konečném 

důsledku vedlo ke sdílenému uvědomění si společné historie mezi místními 

rezidenty. Byla zformována politická komunita a dnes lze na internetu nalézt videa, 

jak žáci místní základní školy prezentují výsledky svého výzkumu guvernérovi 

Tomu Ridgeovi a dalším členům státního Kapitolu.
 48

 Nakonec místo zcela nového 

                                           
46 KELBAUGH, Douglas. Three Urbanisms and the Public Realm. EDITORS, John Peponis. Space syntax: 3rd 

International Symposium, Georgia Institute of Technology, Atlanta, May 7-11 2001 : proceedings. Ann Arbor, Mich: 

A. Alfred Taubman College of Architecture and Urban Planning, 2001, str. 14.4. ISBN 1891197185. 

47 WHISTON SPIRN. Restoring Mill Creek: Landscape Literacy, Environmental Justice and City Planning and 

Design. Landscape Research. 2005, roč. 30, č. 3, s. 395-413. ISSN 0142-6397. DOI: 10.1080/01426390500171193. 

48 Gov. Tom Ridge Speech - WPLP. GOOGLE. YouTube [online]. 2008, 1.8.2008 [cit. 2012-08-16]. Accessible from: 

http://www.youtube.com/watch?v=_51VOjp2E_o&feature=player_embedded 
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developmentu ve stylu „tabula rasa“, byly opuštěné pozemky využity jako detenční 

nádrže osázené odpovídající zelení nebo proměněny v komunitní zahrady. 

Pokud je ultimativním snem stojícím za novým urbanizmem sen o občanské 

společnosti řeckého polis, pak snem o veřejném prostoru je sen o racionálním 

konsensu řecké agory. V protikladu k takovémuto chápání veřejného prostoru je 

druhý zmiňovaný myšlenkový proud zaujat veřejným prostorem jako místem 

neustálého střetu a konfliktu nesmiřitelných hodnot a hráčů. Je spíše kritický než 

pozitivistický a člověk je chápán jako politický subjekt. Zatímco v případě Nového 

urbanismu začíná politický vnějšek za městskými hradbami polis, v případě 

takzvaného Všedního urbanismu je politické vtaženo dovnitř. 

 

4.3 AVANTGARDA, ČLOVĚK MEZI DIALEKTIKOU OBJEKTU A 

SUBJEKTU, ČLOVĚK JAKO HOMO CULTURALES 

 

Poslední myšlenkový proud z kategoriziční triády se částečně po stránce 

formálních atributů překrývá s kategorií Supermodernismu Francoise Fromonot. Za 

typické představitele tohoto směru uvažování, kteří mají zároveň silnou teoretickou 

základnu, lze jmenovat např.: Patricka Schumachera (Zaha Hadid Architects), Rema 

Koolhaas (OMA), nebo již zmiňovaného Petera Eisenmana. 

Základní charakteristikou třetího myšlenkového proudu, která jej spojuje 

s modernismem a zároveň jej staví do protikladu k historizujícím tendencím 

některých představitelů první kategorie (Člověk jako objekt), je důraz na progres. 

Progres v obecném slova smyslu je základním východiskem tohoto směru. 

Schumacher spojuje inovace se samotným zrodem architektury jako disciplíny:  

„Albertiho explicitní touha po inovacích je ústředním momentem v ustanovení 

architektury jako sebevědomého diskurzního systému komunikace. Inovace je raison 

d’etre zformování všech moderních funkčních systémů [...] orientace 

[architektonické] disciplíny je jejím smyslem“
49

  

Oproti progresivistickým tendencím modernistického hnutí 1. pol. 20. stol., tak 

jak ho známe především z Evropského prostředí, se však důraz současné avantgardy 

na inovace zásadně liší. Posun v myšlení by se dal charakterizovat jako posun od 

sociálního progresu k progresu kulturnímu.  

Rem Koolhaas ve své závěrečné práci na London’s Architectural Association 

z roku 1972 Exodus, známější pod názvem Voluntary Prisoners of Architecture
50

 

(Dobrovolní vězni architektury), rozdělil Londýn lineární strukturou, kterou nazývá 

‚zeď‘ na dvě části. ‚Zeď ale není zdí v pravém slova smyslu. Je obyvatelnou 

strukturou, která je koncipována jako hédonistická věda navrhování kolektivního 

                                           
49 SCHUMACHER, Patrik. The autopoiesis of architecture: a new framework for architecture. Chichester: John 

Wiley, 2011, s. 82. ISBN 978-0470772980.  

50 KOOLHAAS, Rem a Elia ZENGHELIS. Exodus, or the Voluntary Prisoners of Architecture. KOOLHAAS, Rem, 

Bruce MAU, Jennifer SIGLER a Hans WERLEMANN. Small, medium, large, extra-large: Office for Metropolitan 

Architecture, Rem Koolhaas, and Bruce Mau. 2d ed. New York, N.Y.: Monacelli Press, 14 - 33. ISBN 18-852-5486-5. 
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zařízení, která dokonale uspokojí individuální tužby. Stavba je typologicky 

rozdělena na několik částí, které mají uspokojit veškeré lidské potřeby a přání… 

Projekt se dá interpretovat jako snaha poukázat na limity architektury, která 

nemůže být nástrojem na produkci lidského štěstí a utopický ideál společnosti. 

„Lidé mohou obývat cokoliv. A mohou být nešťastní v čemkoliv a euforičtí 

v čemkoliv. Stále více si myslím, že architektura s tím nemá co dělat. Samozřejmě, to 

je zároveň osvobozující i alarmující. Ale generické město, obecný urbánní stav, se 

odehrává všude, a tento pouhý fakt, že se to objevuje v ohromném množství, musí 

znamenat, že je obyvatelné. Architektura nezmůže nic, co nezmůže kultura. Všichni 

si stěžujeme, že jsme konfrontováni s urbánními prostředími, která jsou si naprosto 

podobná. Říkáme, že chceme krásu, identitu, kvalitu, jedinečnost. A přece možná 

pravdou je, že tato města, která máme, jsou žádaná. Možná že jejich vnitřní 

bezcharakternost poskytuje nejlepší kontext pro život.“ 

Tímto se současná avantgarda podstatně liší od sociálně-utopické legitimizace 

modernistických idejí, které jsou vlastní (ač po formální stránce přesně v opačném 

gardu) i současným směrům, které chápou člověka jako objekt. 

Inovace v architektuře tak už nenesou étos sociálního zlepšení lidských 

podmínek, ale jsou pouze známkou architektury samotné – toho co nazýváme 

architekturou, to co rozpoznáváme jako ‚vysoký‘ architektonický styl. 

„To co je rozpoznáno jako architektura nese známky radikální inovace [...]“
51

 

Schumacher dokonce nachází blízkou příbuznost architektury se současným 

designem
52

 a ztotožňuje roli architekta s rolí designera. Touto interpretací se role 

architekta blíží interpretaci Sharon Zukin o roli architekta v současném 

neoliberálním globálním prostředí, zmiňované výše v souvislosti s projektem High 

Line. Takto je tento myšlenkový proud zapojen do současné globální ekonomiky a 

neoliberální politiky a může být stejně poplatný dnešnímu korporátnímu stylu, jako 

autokratickým státním režimům a stává se ve svém charakteru i myšlení politicky 

indiferentním. Schumacher doslovně deklaruje, že architektura je ze své podstaty 

apolitická. 

Kromě rezignace na utopický podtext a politickou indiferentnost tento posun 

avantgardy ke (globální) kultuře v sobě obsahuje i několik dalších důležitých 

aspektů. 

Představa lineárního progresu, jehož ultimátním cílem mělo být konečné 

vykoupení v podobě sociální spravedlnosti a materiálního osvobození, který byl tak 

vlastní modernismu, byla narušena. 

Při ztrátě utopického cíle umístěného v budoucnosti, tohoto kompasu, který 

zároveň legitimizoval úlohu modernistického ‚master-buildera‘, ztrácí myšlení 

současné avantgardy svůj lineární charakter. Progres již nemá svůj začátek ani 

konec. Progres se stává nikdy nekončící nutností, nikdy nekončícím procesem. Je 

                                           
51 SCHUMACHER, Patrik. The autopoiesis of architecture: a new framework for architecture. Chichester: John 

Wiley, 2011, s. 139. ISBN 978-0470772980. 

52 Ibid s. 163 
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nevyhnutelný, jako jsou nevyhnutelné fyzikální zákony. Je to progres pro progres. 

Současná avantgarda tak přestává být sociálně revoluční a stává se kulturně 

evolučním směrem. 

Vztah člověka k architektonickým objektům a vystavěnému prostředí se pak dá 

popsat pomocí Latourova konceptu quasi-objektu
53

.  

Objekty prostředí jsou samy o sobě prázdnými nádobami, které jsou až v rámci 

společenských uspořádání naplňovány svým obsahem a symboly. Samy o sobě tyto 

objekty nemají žádný význam: „Jsou prostě zde, využívány jako bílé plátno, na které 

si společnost promítá svůj film [...].“
54

 Tedy teprve až v rámci určitých 

společenských struktur, společenských hodnot, získávají tyto objekty svůj význam – 

svoji moc. „[...] jsou tak mocné, že formují lidskou společnost, zatímco sociální 

konstrukt vědění, které je stvořilo zůstává skrytý.“
55

 

Lacan přirovnává quasi-objekt k fotbalovému míči, který dokud leží osamoceně 

na zemi, je pouhým objektem, není ničím než pouhou hmotou. Je hloupý, je bez 

významu, bez funkce i hodnoty. Teprve v interakci s člověkem, který jej používá 

v rámci stanovených pravidel a v kolektivu dalších hráčů, získává míč svůj význam 

– stává se fotbalovým míčem. Zároveň to ale není tak, že míč by byl subjektem k 

člověku. Je to právě naopak: Člověk je objektem míče. 

„Míč zde není kvůli tělu, opak je pravdou: tělo je objektem míče; subjekt [člověk] 

se pohybuje okolo svého slunce. Schopnosti s míčem jsou přisuzovány hráči, který 

míč následuje a přihrává jej místo toho aby přiměl míč k následování [...]. Pravidla 

hry se odvíjejí od míče a jsou definována ve vztahu k míči a my se těmto pravidlům 

přizpůsobujeme.“
56

 

Role architekta je tak v pojetí současné avantgardy rolí tvůrce objektů, 

vycházejících z dobových sociálních poměrů a vržených zpět do společnosti. Teprve 

společnost ale dává těmto objektům jejich moc a není v silách architekta jim tuto 

moc přisoudit apriory. 

Tato politická ambivalence je dvousečná. V chápání Patrika Schumachera toto 

vede de facto k formálnosti, kdy se architekt stává designérem objektů a jediným 

měřítkem zůstává (kulturní) inovace. Architekt se tak stává vůči společnosti 

nekritickým. Totéž ale nelze říci např. o práci Rema Koolhase, jehož práce vycházejí 

z výzkumu společenských fenoménů. Práce ateliérů OMA/AMO jsou ale kritické 

v jiném smyslu, než je politický kriticismus myšlenkového proudu „Člověk jako 

subjekt“. Zatímco druhá ideologie má své kořeny v kritické teorii Frankfurtské 

školy,  Koolhaasova práce je spíše ukotvena v Kantově osvícenském kriticismu, tak 

                                           
53 LATOUR, Bruno. We have never been modern. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1993, ix, 157 p. ISBN 
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jak je popsal Michel Foucault ve své stati What is Enlightenment?
57

 (Co je to 

osvícenství?). Foucault charakterizuje Kantův přínos ke kritickému myšlení jako 

metodu Exitu, tedy jako snahu opustit soudobé myšlenkové postupy, překročit jejich 

hranice jakýmkoliv směrem. 

Zatím co Schumacher chápe úlohu kulturních inovací futuristickým způsobem, 

tedy jako jakési hledání věcí příštích, Koolhaasovi projekty by se daly popsat jako 

úkrok stranou, jako Exit ze zavedených kulturních východisek a předpokladů. Peter 

Eisenman kritizuje Koolhaasovo myšlení dokonce jako cynické.
58

 

 

 

5  ZÁVĚR 

 

Východiskem mé práce byly čtyři základní předpoklady: 

 

1) V současnosti v urbanismu existují různé soutěžící přístupy k tvorbě 

fyzického prostředí.  

2) Tvorba prostoru a definování společensko-prostorových vztahů je politickým 

aktem a fyzická prostorová struktura je v přímém vztahu se společenskou 

strukturou.  

3) Urbanistický diskurz definuje přístupy zmíněné v bodě 1 a je tedy souvztažný 

s tvorbou fyzického prostředí. 

4) Urbanistický diskurz je proto součástí tvorby společensko-prostorových 

vztahů, které jsou zároveň vztahy mocenskými. 

 

Vzhledem ke zvoleným východiskům vykazují myšlenkové směry následující 

charakteristiky: 

 

 

Scéna, člověk jako objekt, člověk jako biologickýdruh a ideál občanské 

společnosti v současném architektonickém myšlení 

 

Politické charakteristiky: Sociální 

Místní charakteristiky:  Lokální ale univerzální 

Ve vztahu k moci:   Stát – konformní, trh – nekonformní 

Veřejný prostor:   Agora, Konsensus 

Mechanismus myšlení: Positivistický, racionalistický 

                                           
57 FOUCAULT, Michel a Paul RABINOW. The Foucault reader. 1st ed. New York: Pantheon Books, 1984, s. 32-50. 

ISBN 0394713400. 

58 EISENMAN, Peter. The Arcadian, the Utopian and Junkspace. Eisenman-Krier: two ideologies : a conference at 

the Yale School of Architecture. New York: Monacelli Press, 2005, s. 136. ISBN 1580931391 
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Vektor uvažování:   Od prostorové struktury ke struktuře společenské 

(společenská struktura je odvislá od struktury 

prostorové) 

Prostředky:   Normativní, zaměřený na formu 

Legitimizace:    Občanský, společenský 

Vztah k současnosti:   Utopický, obrací se do minulosti (ne vždy) 

 

Sítě vztahů, člověk jako subjekt, člověk jako homo politicus v současném 

architektonickém myšlení  

Politické charakteristiky:  Liberální 

Místní charakteristiky:  Lokální a specifický 

Ve vztahu k moci:   Stát – nekonformní, trh – nekonformní 

Veřejný prostor:   Prostor politický, neustálý konflikt zájmů 

Mechanismus myšlení:  Kritický, politický 

Vektor uvažování:   Od společenské struktury ke struktuře prostorové 

(prostorová struktura je odvislá od struktury 

společenské) 

Prostředky:    Détournement, zaměřený společenské vztahy (obsah) 

Legitimizace:    Občanský, společenský 

Vztah k současnosti:  Pragmatický, ‚právě teď‘ 

 

 

 

Avantgarda, člověk mezi dialektikou objektu a subjektu , člověk jako homo 

culturales v současném architektonickém prostředí 

Politické charakteristiky:  Politicky indiferentní (neoliberální/konzervativní) 

Místní charakteristiky:  Globální 

Ve vztahu k moci:   Stát – konformní, trh – konformní 

Veřejný prostor:   Prostor kulturní 

Mechanismus myšlení:  Formální / Kulturně kritický 

Vektor uvažování:   Dialektický: Od hmotná struktura vyvěrá ze 

společenské milieu, které zpětně ovlivňuje 

společenskou strukturu. 

Prostředky:    Inovace 

Legitimizace:    Progres 

Vztah k současnosti:   Obrácený do budoucna 

 

 

 

Kategorizace objasňuje charakteristické znaky a poukazuje na problematické 

body toho kterého přístupu. Zároveň odkrývá v rámci svých vlastních východisek 

slučitelné a neslučitelné aspekty jednotlivých myšlenkových proudů. 
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ABSTRAKT  

Tato práce si klade za cíl vytvořit klasifikaci některých současných myšlenkových 

proudů v architektuře a urbanismu, zejména pak jejich vztah k utváření veřejného 

prostoru. Obecně zkoumá myšlenkové a ideové pozadí jednotlivých proudů i jejich 

genealogii – všímá si tedy i jejich historického pozadí a kořenů. Myšlenkový rámec 

této práce je ukotven v kritické teorii a utváření (veřejného) prostoru a konání 

architekta je chápáno jako politický akt; nikoliv nutně ve smyslu zavedených 

politických proudů a ideologií, ale ve smyslu tvorby města jako prostoru 

společenské arény, která přináší soutěž různých aktérů, zájmů a názorů, jejichž 

součástí je i architektonický diskurz. Výsledná forma produkce veřejného prostoru 

je tak výsledkem této názorové soutěže a nevyhnutelného názorového antagonismu, 

který se projevuje i v ideových východiscích jednotlivých myšlenkových proudů v 

architektuře. 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

This thesis aims to classify contemporary way of thought in the architecture and 

urbanism mainly in respect to the formation of public space. Generally, it seeks to 

identify ideological background of individual ways of thoughts and their genealogy 

– therefore it explores their historical roots too. The methodological framework of 

the thesis is grounded in the critical theory and production of (public) space as well 

as architectural production is therefore understood as a political act; not necessarily 

in terms of the established political parties or ideologies but rather in the sense of 

production of the city space as a social arena, in which completion of various agents, 

interests and notions is present including the architectural discourses. The resulting 

form of the public space is than a result of this competition and unavoidable 

ideological antagonism, which is present in the ideological basis of the individual 

way of thoughts in architecture and urbanism. 




