
 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ  
BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  

FAKULTA STAVEBNÍ  
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING  

ÚSTAV ARCHITEKTURY  
INSTITUTE OF ARCHITECTURE  

BUDOUCNOST LIDSKÉHO OSÍDLOVÁNÍ 
EXOPLANET Z POHLEDU SOUČASNOSTI 
THE FUTURE OF HUMAN EXOPLANET SETTLEMENT FROM THE PRESENT POINT OF 
VIEW 

DIPLOMOVÁ PRÁCE  
DIPLOMA THESIS  

AUTOR PRÁCE  
AUTHOR  

Mgr. Jan Slezák  

VEDOUCÍ PRÁCE  
SUPERVISOR  

Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  

BRNO 2021  





 

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 

FAKULTA STAVEBNÍ  

Studijní program  NPC-MI Městské inženýrství  

Typ studijního programu  
Navazující magisterský studijní program s prezenční 

formou studia  

Specializace  bez specializace  

Pracoviště  Ústav architektury  

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE  

Student  Mgr. Jan Slezák  

Název  Budoucnost lidského osídlování exoplanet  

Vedoucí práce  Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D.  

Datum zadání  31. 3. 2020 

Datum odevzdání  15. 1. 2021 

V Brně dne  

doc. Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D. 
Vedoucí ústavu  

 
prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc. 

Děkan Fakulty stavební VUT  
 



PODKLADY A LITERATURA  
Hon, Milan: Vývoj koncepce kompaktního bydlení. [s.l.] : Nakladatelství ČVUT, 2007. 26 s. 

ISBN 978-8001-03742 

Holl,Steven. Paralaxa. 

Zadražilová, Miroslava: Intenzivní městské struktury, pojednání k disertační práci, 201 0 

Neufert Ernst: „Navrhování staveb”,Consultinvest Praha 2000 

Související vyhlášky, technické normy a hygienické předpisy 

D. E. Andersson, S. Moroni: Cities and Private Planning: Property Rights, Entrepreneurship 

and Transaction Costs 

J . Jacobs: The Economy of Cities + The Death and Life of Great American Cities 

A. Anas: The Costs and Benefits of Fragmented Metropolitan Governance and the New Re-

gionalist Policies 

E. R. Alexander: Why Planning Vs. Markets Is An Oxymoron: Asking The Right Question 

ZÁSADY PRO VYPRACOVÁNÍ  
Úvod 

Stručný úvod do problematiky 

Teoretická část 

V teoretické části proveďte rešerše doporučené literatury a vypracujte podklady pro meto-

diku pro řešení diplomové práce. 

Cíl práce 

Metodika řešení 

Závěr 

V závěru proveďte krátké shrnutí a jasně a přehledně deklarujte výsledky práce. Zhodnoťte 

jejich význam pro teorii a praxi. 

STRUKTURA DIPLOMOVÉ PRÁCE  
VŠKP vypracujte a rozčleňte podle dále uvedené struktury:  

1. Textová část závěrečné práce zpracovaná podle platné Směrnice VUT "Úprava, odevzdá-

vání a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, odevzdávání a 

zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (povinná součást závěrečné práce).  

2. Přílohy textové části závěrečné práce zpracované podle platné Směrnice VUT "Úprava, 

odevzdávání, a zveřejňování závěrečných prací" a platné Směrnice děkana "Úprava, ode-

vzdávání a zveřejňování závěrečných prací na FAST VUT" (nepovinná součást závěrečné 

práce v případě, že přílohy nejsou součástí textové části závěrečné práce, ale textovou část 

doplňují).  

 
Ing. arch. Tomáš Pavlovský, Ph.D. 

Vedoucí diplomové práce  

 

 



 

ABSTRAKT  

Diplomová práce „Budoucnost lidského osidlování exoplanet z pohledu součas-

nosti“ je zaměřena na rozbor vývoje urbanistické skladby města pro účely nalezení 

nejvhodnější koncepce sídla. Jeho založení je hypoteticky uvažováno na některé 

z planet mimo sluneční soustavu, kde by panovaly srovnatelné podmínky jako na 

Zemi. Zasazení do těchto extrémních podmínek je zvoleno záměrně, tak aby do po-

předí vystoupily podstatné aspekty městského uspořádání. Současně je tímto způ-

sobem možné ověřit teze stálosti základních předpokladů funkčního města a ko-

nečné závěry aplikovat i v poměrech současnosti. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

exoplanety, vesmírné kolonie, komercionalizace, urbanismus, udržitelnost, kompo-

zice, měřítko, hustota,  

ABSTRACT 

The diploma thesis "The future of human exoplanet settlement from the present 

point of view" is focused on the analysis of the development of the urban composi-

tion of the city for the purpose of finding the most suitable concept of the settle-

ment. Its foundation is hypothetically put on some of the planets outside the solar 

system, where could be comparable conditions as on Earth. Installation in these ex-

treme conditions is chosen deliberately so that the essential aspects of the urban 

layout come to the fore. In this way it is possible at the same time to verify the pre-

sumption of stability of the basic assumptions of a functional city and apply the final 

conclusions in the current conditions as well. 

KEY WORDS 

exoplanets, space colony, commercialization, urbanism, sustainability, composi-

tion, scale, density
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1 Úvod 

Končící druhá dekáda jednadvacátého století s sebou přinesla sérii osudných udá-

lostí, z nichž jistě vyčnívá celosvětová pandemie koronavirového onemocnění zná-

mého pod označením Covid–19. Dalšími neštěstími pak byly například rozsáhlé po-

žáry na australském kontinentu nebo zničující výbuch v libanonském hlavním městě 

Bejrútu. Když se k tomu ještě přidají občanské nepokoje v podobě masivních pro-

testů hnutí Black Lives Matter v jeden čas ochromující celé Spojené státy americké 

nebo stále ráznější podněcování ekologické zodpovědnosti v radikální aktivistické 

formě reprezentované Rebelií proti vyhynutí, jsou vystavěny dokonalé kulisy pro vě-

deckofantastické vyprávění. 

Naneštěstí se jedná o realitu, na kterou je jen málokdo připraven. Je zřejmé, že 

se bude muset lidstvo aktivně snažit vyrovnat s nastalou situací a lépe se připravit 

na budoucí překážky. Rychlost rozvoje lidské společnosti je ovšem tak překotná, že 

přestává být v silách jedince, společnosti i samotné přírody stále se zvyšujícímu 

tempu stačit. Pokrok se člověku poněkud vymyká z rukou. Na tomto místě se nabízí 

prostor pro komentář dramatických okolností dramatickým textem z anotace ke 45. 

sezóně HaDivadla: „Je čas přehodnotit naše osobní sny a životní strategie. Je čas přehod-

notit podstatu naší společnosti, která už neprosvěcuje temnotu přírody světlem civilizace, 

ale přináší temnotu vlastní. Udržitelnost. Aktivismus a zpomalování. Nerůst. To vše klade 

zcela nové úkoly na naše vnímání a jeho komplexnost. Budoucnost je teď“ (HaDivadlo, 

2019). Uvedená citace je přiléhavá, neboť jedno je naprosto jisté. Společnou příčin-

nou všech výše připomenutých tragédií a konfliktů je činnost člověka, ať už přímá či 

nepřímá. 

Téma diplomové práce se však zrodilo ještě předtím, než se vše výše zmíněné 

událo. Třebaže se jedná o příznačné pozadí dodávající zvolenému předmětu práce 

ještě více na aktuálnosti. Nutnost odpovědnějšího konání se stává totiž stále urgent-

nější a do toho také spadá příprava na co nejvíce eventualit dalšího lidského směřo-

vání. Na počátku úvah nad nosnou myšlenkou této práce nestála fatalistická vize 

zničení či vyčerpání naší planety, ale zejména fascinace městy vzniklými na „zeleném 

drnu“. V takových případech se totiž naskýtá jedinečná příležitost vytvořit kompaktní 

sídlo s ucelenou strukturou, která může být promyšlena do posledního detailu. Po-

tom může vzniknout dokonale sofistikované město s ideálními podmínkami pro ži-

vot. 

I na planetě Zemi se taková města stále zakládají. Nicméně přesunutí celé pro-

blematiky do krajní polohy umožňuje zvýraznění ústředních problémů. Zároveň se 
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tímto způsobem otevírá spousta dalších souvisejících otázek, které představují ne-

smírně zajímavé výzvy, jež budou muset být v budoucnosti řešeny. Kolonizace dal-

ších planet v budoucnu se už dnes dá předpokládat. Touha po objevování nezná-

mého je nepřekonatelná a založení extraterestrálního sídla je téměř nevyhnutelné. 

Doufat lze jen v to, že k tomuto kroku nebude člověk donucen tím, že zničí svou do-

movskou planetu a učiní ji neobyvatelnou, ale že půjde o svobodné rozhodnutí mo-

tivované netušenými možnostmi vesmírného nekonečna. 

K prozkoumání vesmírné oblohy se upínaly touhy člověka již odedávna. Už v de-

vatenáctém století osobnosti jako Jules Verne nebo Jan Neruda dokázali vyjádřit ve 

svých uměleckých textech s téměř vědeckou přesností naplnění této objevitelské 

touhy. 

„My přijdem! Duch náš roste v výš 

 a tepny touhou bijí, 

 zimniční touhou po světech 

 div srdce nerozbijí!“ (Neruda, 1954 str. 43) 

Zpět však k odbornému literárnímu útvaru, kterým je předmětná diplomová 

práce. Při uvažovaném zakládání vesmírné kolonie budou dozajista využity veškeré 

nejmodernější technologie a postupy. Co vše bude v budoucnu k dispozici nelze nyní 

logicky odhadnout. Je nicméně jisté, že již nebude možné ponechat založení sídel a 

jejich růst v živelné formě. Otázkou je, jak by mělo být s touto výzvou naloženo a jaký 

přístup ke kolonizování planet zvolit. Jestliže bude tato záležitost řešena s předsti-

hem, může být dostupný čas využit pro důkladný rozbor dosavadního snažení v ob-

lasti městského plánování a zhodnocení potenciálního využití některých teorií a po-

stupů právě při kolonizování exoplanet. 

S popsaným záměrem rovněž přichází prezentovaná diplomová práce. Násle-

dující text je totiž koncipován do dvou rozvětvených linií. V případě první roviny jde 

o zhodnocení dosavadního počínání v oblasti urbanismu. Analýze bude podroben 

výběr určitých teorií městského uspořádání a plánování, aby byla zjištěna jejich his-

torická úspěšnost a aktuální využitelnost. V jednotlivých kapitolách a podkapitolách 

budou analytickým způsobem zkoumány jednak urbanistické teorie, města vzniklá 

s cílevědomě utvořeným jednotným plánem ale i utopické vize. Zároveň jde samo-

zřejmě také o náhled do daleké budoucnosti, která však může být blíže, než se zdá. 

A jak již bylo vysvětleno výše, pro lidský druh je životně důležité myslet i na relativně 

vzdálenou budoucnost. Obě popsané úrovně se současně prolínají, neboť v této 

práci jde v prvé řadě o úvahu nad možnými scénáři budoucího sídelního života spo-

lečnosti z dnešní perspektivy a s využitím nyní dostupných znalostí. 
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Titul Budoucnost lidského osidlování exoplanet z pohledu současnosti je v tomto 

ohledu sám o sobě velmi výmluvný, ne však všeříkající. Z toho důvodu je nutné si 

v rámci struktury diplomové práce úplně na začátku nejprve stanovit výchozí pod-

mínky výzkumu a vymezit si jeho jasné hranice. Tímto způsobem lze předejít příliš 

širokému uchopení daného tématu, a přitom eliminovat spoustu neznámých, které 

by jinak s sebou zkoumaná tématika mohla přinést a snížit celkovou výpovědní hod-

notu dané studie. Kýženého výsledku bude dosáhnuto stanovením základních pre-

mis zbudování modelové exoplanetární kolonie. S pomocí daného nastavení budou 

vypořádány některé obtíže například se zdroji, dopravou či fyzikálními překážkami, 

jako je příliš vysoká nebo naopak nízká gravitace a podobně. 

Při těchto úvahách je nezbytné se zamyslet i nad legálními mezemi stanove-

nými vesmírným právem. Legislativa je klíčová pro jakoukoliv městskou plánovací 

činnost, a ne jinak tomu bude jistě i v případě mimozemských sídel. V oblasti práva 

by měl být obzor právní úpravy zaměřen nepochybně také do budoucna, aby ne-

vznikaly mezery v právu. Takový nedostatek v případě úpravy kolonizace vesmír-

ných těles by mohl mít přímo fatální následky. Mezinárodní společenství se uvede-

nému pochybení samozřejmě snaží předejít, a tak již bylo vypracováno několik zá-

vazných mezinárodních smluv, jejichž předmětem je právě problematika vesmíru a 

aktivit člověka v tomto prostoru. Patřičné závazné právní akty budou objektem zkou-

mání v rozsahu samostatné kapitoly. Rozbor těchto formálních pramenů práva 

bude opět zaměřen na zhodnocení dosavadní úpravy a následně doplněn o návrhy 

k úpravám, které by zajistily spravedlivý proces vesmírné kolonizace.  

Po vytyčení počátečních bodů a hranic, bude následovat již naznačený rozklad 

různých přístupů k sídelnímu rozvoji. K tomu účelu je zvolena metoda postupné 

analýzy historického vývoje městského plánování. Právě díky dříve zjištěným základ-

ním požadavkům pro usazení člověka na planetách mimo sluneční soustavu, bude 

zároveň umožněno dějinný rozbor cílit jen na koncepce, které mohou být vyhovující 

i pro budoucí mimozemská lidská sídla. Jelikož se fundamentální a obecně platné 

myšlenky objevují již při budování měst nejstarších civilizací, bude potřebné histo-

rický exkurz začít už ve starověku. Sledováním průběhu urbanistické evoluce nako-

nec dojde i k posouzení moderních přístupů v daném oboru. 

Celé pojednaní nakonec vyústí v synteticky zpracovaný závěr navrhující ideální 

vizi vesmírné kolonie. Účelem je, aby diplomová práce mohla v budoucnu posloužit 

přinejmenším jako podklad pro úvahy o možných sídelních strukturách ve vesmíru. 

Zkoumané exoplanetární urbánní prostředí je bráno ve smyslu, který je městům při-

kládán v dnešní době. Díky komplexitě provedeného výzkumu bude tedy možné 
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některé závěry aplikovat i při plánování městských sídel v současnosti na planetě 

Zemi. Velký rozvojový potenciál skýtá kupříkladu Afrika, která již jednou nepříliš 

úspěšnou kolonizací prošla. Na první pohled velmi teoretická práce zaměřená na 

dalekou budoucnost tak bude relevantní i pro řešení některých aktuálních otázek 

městského plánování. 
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2 Stanovení primárních východisek výzkumu 

Pro zajištění hodnověrnosti předkládané práce je nezbytné vytvořit výchozí rámec, 

ve kterém se bude veškeré zkoumání dané problematiky pohybovat. Tímto způso-

bem je zaručeno, že se práce nestane zbytečně obsáhlou a tím pádem příliš obec-

nou. Díky takovému kroku je možné navíc eliminovat případné nesnáze při čtení, 

interpretaci či porozumění odbornému textu. Kvůli vyjmenovaným důvodům je 

velmi podstatné celý rozbor uvést takovým definováním. 

Těžiště diplomové práce leží v úzké problematice efektivního plánování lidských 

sídel. Tento objekt urbanistického zkoumání byl však záměrně přesunut do vesmír-

ného prostoru a nejistého budoucího časového rozhraní. Tím bylo primárně sledo-

váno umožnění volnosti příležitosti vytvoření co nejdokonalejšího společného pro-

středí k životu, což by jinak v dnešních podmínkách planety Země již umožněno ne-

bylo. Spolu s touto chtěnou možností se ovšem otevírá obrovské množství dalších 

neznámých. Vesmír totiž pro lidstvo zatím ukrývá netušenou spoustu tajemství a při 

jeho postupném bádání se odkrývá možná až příliš mnoho otázek. Při úvahách o 

vytvoření stálého mimozemského sídelního útvaru je tedy nevyhnutelné se tako-

vými obtížemi zaobírat a v ideálním případě je vyřešit nebo se s nimi alespoň nále-

žitě vypořádat a uvažovat s nimi při následném analyzování předmětu práce.  Není 

tedy rozhodující, zda v přítomnosti věda již taková řešení poskytuje, možné eventu-

ality se pouze předpokládají nebo je výsledek pátrání ještě v nedohlednu. Už na 

tomto místě je vhodné předeslat, že představovaná diplomová práce nemá vzhle-

dem k nejistému vývoji do budoucna stanoven časový horizont aplikovatelnosti a 

výsledné závěry jsou ohraničeny pouze dosud známými nebo uvažovanými techno-

logiemi a vědeckými poznatky. 

Na následujících řádcích budou tudíž vytyčeny základní premisy, na kterých 

bude další rozbor založen. Postupně budou řešeny elementární otázky, které by si 

jako první položil asi každý, kdo by se tématu kolonizace vesmíru rozhodnul věnovat. 

Těmito základními otazníky jsou především samotný význam pojmu exoplanet, pře-

konání nezměrných vzdáleností, které takové planety dělí od té naší, domovské 

nebo také problematika přežití v nehostinném a neznámém prostředí. Dále je na 

místě zabývat se i specifičtějšími stránkami lidské expanze do vesmíru jako je napří-

klad terraformace vesmírných těles, zdroje potřebné k vybudování mimozemských 

základen či etické hledisko rozpínavosti lidského druhu. Aspekty, které jsou příliš 

vzdálené oboru urbanismu nebudou logicky vypořádány zcela do detailu. To plyne 

jednak z chybějící erudice v daných oblastech, ale také z omezeného prostoru 
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definovaného obvyklým rozsahem závěrečné práce. Nicméně veškeré řešené otázky 

budou následně v pokračování této práce také sloužit jakožto kritéria pro hodnocení 

budoucí použitelnosti jednotlivě analyzovaných urbanistických přístupů. 

2.1 Výchozí situace vyplývající ze stávajícího poznání  

Lidstvo se při expanzi do kosmu může vydat v zásadě dvěma směry. Prvním z nich 

je zřízení umělých obyvatelných prostor například v podobě orbitálních kolonií. Této 

ideji se velmi detailně věnuje profesor fyziky z Princetonu Gerard K. O’Neill ve svém 

díle (O’Neill, 1977). Kritický rozbor jeho nápadů pak nabízí například německý profe-

sor Dieter B. Herrmann (Herrmann, 1986). Druhým způsobem je vybudování sídel 

na pevných vesmírných tělesech. Vyjma řady diametrálních odlišností u těchto dvou 

variant je tou hlavní působení gravitačních sil na lidské tělo. Organismus člověka je 

přizpůsobený na gravitaci, jakou má Země. I jen malá odchylka může způsobit vážné 

zdravotní potíže. „S dobou strávenou ve vesmíru se stav těla postupně zhoršuje. Když se 

ruský astronaut Valerij Poljakov vrátil na Zemi poté, co strávil v kosmu rekordních 437 

dnů, dokázal jen stěží vylézt z kabiny“ (Kaku, 2019 str. 96). Je možné, že v budoucnu 

bude vyvinuta technologie, která umožní dlouhodobý pobyt na vesmírné stanici 

nebo dokonce strávení celého života v takovém uměle vytvořeném kosmickém ha-

bitatu, ale z dnešního pohledu se zdá slibnější perspektiva osídlení vesmírných těles. 

Zda to budou již zkoumané objekty uvnitř, nebo spíše planety vně sluneční soustavy, 

bude rozebráno níže. 

Je dáno, že v rámci práce budou analyzovány možnosti kolonizace objektů ve 

vesmíru. Elementárními problémy, se kterými je potřeba se vyrovnat, při plánování 

vybudování lidské kolonie mimo Zemi jsou hlavně obyvatelnost, udržitelnost, do-

prava a zdroje. S vyjmenovanými oblastmi je nezbytné se před jakýmikoliv dalšími 

úvahami náležitě vypořádat. Úmyslem samozřejmě není definitivní vyřešení těchto 

otázek. Pro vymezení obsahu urbanistického výzkumu je však velmi žádoucí se zmi-

ňovanými okruhy otázek alespoň v základu zabývat. Pomocí dostupných informací 

z oboru astronomie bude udán směr, kterým se bude dále práce ubírat.  

2.1.1 Exoplanety jako cíl kolonizačních snah ve vesmíru 

Univerzum poskytuje (nejspíše i doslova) nekonečný prostor ke studiu. Naštěstí se 

však člověku podařilo prozkoumat, v kosmickém měřítku, nejbližší okolí naší modré 

planety. Tím je myšlena sluneční soustava v její celistvosti. Mimo jiné je už nyní jisté, 

že uvnitř planetárního systému, ve kterém se nachází Země, neobíhá žádná další 

„modrá“ planeta. Je všeobecně známo, že právě použité přízvisko modrá vychází 
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z převažujícího pokrytí povrchu naší planety vodou. Dalším vyzkoumaným a uzná-

vaným faktem je, že základním předpokladem ke vzniku a přetrvání života je právě 

voda v kapalném stavu. „Nelze už mít pochybnosti o tom, že jeho [života] základním 

předpokladem je voda v tekutém stavu. Voda je velmi kvalitním rozpouštědlem schopným 

disociovat množství biochemických molekul a urychlovat reakce mezi různými sloučeni-

nami“ (Mayor, 2007 str. 205). Za poznámku jistě stojí, že byl v nedávné době učiněn 

přelomový objev výskytu molekul vody na Měsíci (Chou, a další, 2020). Existence ži-

vota potažmo obyvatelnost planety však závisí na více podmínkách. K tomu bude 

uvedeno více v další subkapitole. 

Jelikož není žádné přirozeně obyvatelné těleso „na dosah“, přirozeně se pozor-

nost výzkumníků a badatelů po prozkoumání planet ve sluneční soustavě stočila 

mimo ni. Odtud pochází pojmenování probíraných těles. Pojem exoplanety je zkrá-

cenina slovního spojení extrasolar-system planets. Je tedy zřejmé, že se jedná o 

všechny planety, které se nacházejí mimo náš planetární systém. Jedním z prvních 

lidí, kdo vyslovil myšlenku o nekonečnosti vesmíru a mnohosti světů podobných 

tomu našemu byl už v 16. století Giordano Bruno. I pro dobu renesance, kterou de-

finuje znovuzrození vzdělanosti a příchod čerstvých myšlenek, byla tato teze příliš 

novátorská. Snad každému je znám krutý osud, který tohoto myslitele a astronoma 

za jeho postoje stihl. Je však až neuvěřitelné, že Brunovy knihy byly církví vedeny na 

seznamu zakázaných až do roku 1966 (Kaku, 2019 str. 222). Důvodem pro více než 

čtyři století trvající křivdu je také to, že nalezení exoplanety bylo velmi obtížné. „Svého 

času se to považovalo za takřka nemožné. Planety nevydávají žádné vlastní světlo. I jejich 

odražené světlo je asi miliardkrát slabší než světlo mateřské hvězdy a ztrácí se pod její 

prudkou září“ (Kaku, 2019 str. 223). Nicméně díky moderním technologiím, které jsou 

dnes k dispozici, bylo ke konci roku 2020 objeveno již více než čtyři tisíce extrasolár-

ních planet. Nejbližší objevené exoplanety se nacházejí v „sousední“ soustavě troj-

hvěždy Alfa Centauri vzdálené přes čtyři světelné roky (Martinek, 2020). Databáze 

veškerých potvrzených objevů nazvaná Encyklopedie extrasolárních planet je do-

konce dostupná on-line i spolu s dalšími důležitými daty.1  

V současnosti jsme již schopní spolehlivě vyhledávat exoplanety. K tomuto 

účelu je dokonce speciálně určena družice Kepler, která byla vypuštěna na oběžnou 

dráhu Země v roce 2009 (Kaku, 2019 str. 227). Stále však nebyla potvrzena existence 

exoplanety, která by skýtala dostatečně podobné podmínky k životu, jakými oplývá 

naše planeta. Diskutuje se už o vícero kandidátech, avšak pravdou je, že k udržení 

 

 
1 Viz http://exoplanet.eu/  

http://exoplanet.eu/
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života v nepřátelském prostředí kosmu je potřeba soulad mnoha specifických před-

pokladů. 

2.1.2 Otázka obyvatelnosti exoplanet 

Primární dispozicí je přítomnost tekuté vody na povrchu planety. Tato podmínka je 

odvislá od vzdálenosti dané planety od její hvězdy. Potřebná odlehlost se odborně 

nazývá obyvatelná zóna a měří se v astronomických jednotkách. Jedna astronomická 

jednotka odpovídá asi 150 milionům kilometrů, což je vzdálenost Země od Slunce. V 

případě sluneční soustavy se obyvatelná zóna nachází v intervalu od 0,95 do 1,5 as-

tronomické jednotky (Mayor, 2007 str. 206). Rozsah se pak logicky mění v závislosti 

na velikosti a svítivosti mateřské hvězdy, popřípadě i hvězd. Díky datům získaných 

pomocí dalekohledu Kepler vznikl střízlivý odhad, že planet podobné velikosti a 

vzdálenosti od své hvězdy, jakou má Země, by mohlo být v celém vesmíru asi dvacet 

miliard (Kaku, 2019 str. 239). Podobné úsudky se nicméně velmi liší a uvedené číslo 

je potřebné brát s rezervou. 

Nicméně další neméně důležitou otázkou přežití mimo Zemi je možnost vol-

ného dýchání. To znamená přítomnost atmosféry, která by obsahovala dostatečné 

množství kyslíku, vodních par a pravděpodobně i správného podílu dusíku nebo ji-

ného inertního plynu (Kaku, 2019 str. 22). K analýze atmosfér takto vzdálených těles, 

jako jsou exoplanety, už máme v dnešní době dokonce potřebné technologie (Žák, 

a další, 2019). Již nyní však víme, že pro existenci funkční atmosféry hraje svou roli i 

další faktor. Tím je tentokrát hmotnost samotné planety. Ta musí být dostatečně 

velká, tak aby byla schopna si udržet kolem sebe stálou atmosféru. Zároveň však 

nesmí být až příliš vysoká, protože by na člověka měla silná gravitace nepříznivé 

účinky (Mayor, 2007 str. 206).  

V neposlední řadě svou roli hrají i velikosti sousedních těles. „Planety podobné 

zemi musejí být doprovázeny planetami velikosti Jupiteru obíhajícími po kruhových dra-

hách, které odklízejí asteroidy a kosmické trosky, jež představují ohrožení života… Nadto 

je zapotřebí, aby planety podobné Zemi měly velké měsíce, které stabilizují jejich rotaci, 

jinak se po milionech let nakonec rozkymácí, či dokonce převrátí vzhůru nohama“ (Kaku, 

2019 str. 299). Rozhodujících faktorů je ale mnohem více. Svou roli může hrát i tep-

lota a svítivost mateřské hvězdy, frekvence elektromagnetického spektra jejího zá-

ření, prostupnost atmosféry pro určité frekvence, odstiňující účinky ionizujícího zá-

ření atd. 

V začátcích vesmírného průzkumu se navíc předpokládalo, že ostatní planetární 

systémy jsou velmi podobné tomu našemu. „Nyní si uvědomujeme, že žijeme ve 



Stanovení primárních východisek výzkumu 23 

 

výstředním koutu Galaxie a že uspořádání naší sluneční soustavy s její úhlednou posloup-

ností planet a téměř kruhovými oběžnými drahami je v Mléčné dráze vzácné“ (Kaku, 2019 

str. 223). Tím pádem bude s největší pravděpodobností skutečný počet poměrně 

menší, než byl uvedený odhad dvaceti miliard planet podobných zemi. I přes nedo-

statek znalostí, které máme dnes byl však například už v roce 1962 vytvořen odhad, 

že by planet umožňujících na svém povrchu rozvoj života mohlo být v rámci Mléčné 

dráhy asi jedna miliarda (Lovell, 1962 str. 72). Jedno je však jisté. Až bude v budouc-

nosti prokázána existence alespoň jediné, půjde o neskutečný průlom nejen pro as-

tronomii. Snad si k takovému objevu budou moct připsat zásluhu i čeští vědci. Před 

nedávnem, konkrétně 18. prosince 2019 byla totiž spuštěna vesmírná mise CHEOPS 

Evropské kosmické agentury, kde svou roli hraje také Česká republika (Trtíková, 

2019). 

2.1.3 Dopravní infrastruktura a logistika ve vesmíru 

Zdolání nezměrných vzdáleností k extrasolárním planetám je prozatím tou největší 

technologickou výzvou. I proto je pro tuto chvíli uvažováno střízlivěji pouze o stálé 

lidské přítomnosti na Měsíci či Marsu, nikoliv na exoplanetách. Na těchto místech 

sluneční soustavy se ale naopak objevují jiné problémy, a to s nehostinností těchto 

těles. Tím pádem by bylo nutné ke kolonizaci přistoupit zcela odlišně. Zatímco pro 

osídlení planet s podmínkami podobnými těm pozemským je zcela legitimní uvažo-

vat v obdobném rámci jako při řešení dosavadních sídelních struktur na Zemi, k tak 

rozdílným prostředím, jakými jsou Měsíc nebo Mars, tímto způsobem přistupovat 

nelze. Právě z tohoto důvodu nejsou tyto vesmírné objekty primárním předmětem 

zkoumání diplomové práce, i když jejich využití bude s největší pravděpodobností 

předcházet výpravám ke vzdálenějším exoplanetám. Z naznačeného pohledu by 

bylo lepší využít Měsíc i Mars spíše jako zdroje vzácných surovin a vytvořit zde pouze 

těžební kolonie, jež by mohli být dokonce i plně automatické a lidská přítomnost by 

tak nebyla vůbec vyžadována. Tímto způsobem by bylo nadto možné uchránit do-

movskou planetu Zemi od jejího vyčerpání a prodloužit její životnost. Těžba ve ves-

míru jistě představuje další nesnadnou otázku, a tak jí bude později rovněž patřičně 

věnován samostatný prostor. 

Zpět však ke způsobům přemístění kolonizátorů ze Země na planety mimo slu-

neční soustavu. Všechny uvažované konstrukční možnosti hvězdoletů se bohužel vy-

značují přílišnými technickými či ekonomickými obtížemi, ať už jde o raketové po-

hony kapalné, tuhé, jaderné, či iontové, plazmové, pulzní či antihmotové pohony 

(Kaku, 2019 str. 191). Nabízí se i další možnosti jako je například překvapivě reálná 
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eventualita vesmírného výtahu k přenesení na oběžnou dráhu nebo na Einsteinově 

myšlence založená úvaha o warpový pohonu či přitažlivá idea cestování skrze ta-

jemné černé díry (Kaku, 2019 stránky 207—215). Z hlediska této práce však nejvhod-

nějším způsobem vesmírné dopravy není ani jeden z představených, nýbrž kombi-

nace dvou jiných způsobů. 

„Realisticky vzato naše první hvězdolety nebudou mít lidskou posádku a asi se ne-

budou podobat oněm rozměrným a elegantním plavidlům, jaká se zrodila z představi-

vosti filmařů. Ve skutečnosti možná nebudou větší než poštovní známka“ (Kaku, 2019 str. 

184). Zde je řeč o vesmírných plavidlech v nano rozměrech, které by měly podobu 

pouhého čipu. Tyto nanolodě by mohly být vybaveny jakýmisi plachtami, které by 

loď poháněly a zdrojem energie by v tomto případě byly buďto laserové paprsky vy-

sílané člověkem nebo fotony ze sluncí (Kaku, 2019 str. 189). Tyto vesmírné koráby 

by tvořily předvoj a sloužily by k průzkumu cílových exoplanet. 

 

Obrázek 1: Grafické znázornění Oortova oblaku (Zdroj: https://www.universetoday.com/wp-con-

tent/uploads/2011/02/oort-cloud-nasa.jpg) 

Člověk by mohl využít postupnou metodu. Na okraji naší sluneční soustavy se 

totiž nachází obrovský počet komet, které by mohly posloužit jako mezistanice tvo-

řené předsunutými základnami a zásobárnami paliva a dalších zdrojů. Tento prostor 

vyplněný kometami se nazývá Oortův oblak. „Fyzik Freeman Dyson z Princetonu se 

https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2011/02/oort-cloud-nasa.jpg
https://www.universetoday.com/wp-content/uploads/2011/02/oort-cloud-nasa.jpg
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domnívá, že bychom si při plánování mezihvězdných cest mohli vzít příklad z výpravy 

Polynésanů před tisíci lety. Místo toho, aby se Polynésané pokusili přeplout Tichý 

oceán najednou, což by pravděpodobně skončilo pohromou, přeskakovali od os-

trovu k ostrovu a postupně je obsazovali“ (Kaku, 2019 str. 142). Oortův oblak navíc 

může sahat až do vzdálenosti tří světelných let od naší sluneční soustavy. Jestliže 

naši nejbližší čtyři světelné roky vzdálenou soustavu Alfa Centauri obklopuje po-

dobný oblak komet, bylo by možné se popsaným způsobem dostat až k přilehlým 

exoplanetám (Kaku, 2019 str. 145). 

 

2.2 Další polemiky o vzniku a udržitelnosti lidských sídel na 
exoplanetách 

Fundamentální praktické otázky vypravení člověka ke kolonizaci světů mimo Zemi 

byly na předešlých stránkách alespoň v hrubých obrysech vypořádány. Samozřejmě 

zde není možné postihnout veškeré obtíže, které mohou na takové cestě nastat, ale 

pro potřeby předmětného výzkumu to prozatím vystačí. Avšak byla otevřena i další 

teoretická témata zejména v morální a etické rovině. Pro úplnost je tak vhodné se 

alespoň v krátkosti věnovat i této problematice. 

2.2.1 Problém teraformace a s tím související otázky etiky 

V současné době se pro případ kolonizace vesmírných těles uvažuje především o 

těch bližších, nacházejících se stále v naší domovské sluneční soustavě. Kromě dříve 

uvedeného Měsíce a Marsu bývají zmiňovány měsíce Saturnu Enceladus a Titan, a 

také měsíc Jupiteru Europa (Kaku, 2019 stránky 135–141). Nicméně ke stálému osíd-

lení planet či měsíců ve sluneční soustavě, o kterých je v tomto směru polemizováno, 

by bylo zapotřebí přizpůsobit tamější prostředí pomocí mnoha složitých činností 

z oboru planetárního inženýrství. Souhrnně se tomuto procesu říká teraformace.2  

Teraformací se zjednodušeně řečeno rozumí proces adaptace vnějšího nepřá-

telského prostředí k potřebám člověka tak, aby byl schopný přežít. Jde tedy o činnost 

mající za cíl upravení vesmírného tělesa k obrazu Země. V kontextu Marsu byl tento 

koncept detailně popsán v sci-fi trilogii spisovatele Kima Stanley Robinsona s tituly 

Rudý Mars, Zelený Mars a Modrý Mars. Jedná se ovšem o značně invazivní zásah do 

kosmického ekosystému. Není přitom jasné, jaké důsledky by takový vpád mohl 

 

 
2 Tento pojem poprvé použil ve svém proslaveném díle Válka světů H.G. Wells 
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vyvolat. V souvislosti s načrtnutým dilematem britský profesor Bernard Lovell již 

v roce 1962 vyslovil otázku: „Jakým právem usuzují národní uskupení, že mohou konta-

minovat mimozemský prostor a planety ve sluneční soustavě objekty sestrojenými a vy-

slanými ze Země?“ (Lovell, 1962 str. 78). A zároveň k tomu dodává: „Optimismus vyvo-

laný obrovskými úspěchy člověka ve vědě a všech formách tvůrčí činnosti je neustále kom-

promitován tím, že národní skupiny neuplatňují příslušné etické standardy na moc, kte-

rou oplývají“ (Lovell, 1962 str. 80). Své úvahy však nakonec uzavírá prohlášením, že 

sebevyhubení a entropii lze zabránit jen skrze technologický rozvoj: „Zdá se pravdě-

podobné, že civilizace, která přežije, je ta, jenž přijme výzvu vědeckého a technického po-

kroku“ (Lovell, 1962 str. 81). Perspektiva profesora Lovella je z pozice vědce, astro-

noma a fyzika, není tedy náhodou, že v konečném důsledku dává přednost technic-

kému pokroku. 

Velmi zajímavý úhel pohledu, ale nabídl také přední spisovatel science fiction 

Brit Arthur C. Clarke. Ten uvažoval o budoucích obyvatelích Měsíce, kterým by se 

planeta Země, v již neutěšeném vyčerpaném stavu, odcizila. Dle citace už parafrázo-

vaného profesora Dietera B. Herrmanna prorokuje Clarke, že „za dvě stě let vzniknou 

sdružení svědomitých obyvatel, kteří se budou do krve prát o to, aby byly zachovány po-

slední zbytky nedotčené lunární divočiny“ (Herrmann, 1986 str. 45). 

Mimo technologické překážky tak vyvstávají i etické obtíže. I na základě těchto 

názorů jsou světovými kosmickými agenturami souhlasně sledována určitá pravidla 

pro vyvíjené činnosti v kosmu. Ty vycházejí ze základní normy kosmického práva, 

kterou je Kosmická smlouva z roku 1967. Jde o naprosto zásadní dokument pro ves-

mírný prostor, a tak bude blíže rozebrán v další kapitole. Nicméně, etika a právo jsou 

úzce spjatými oblastmi, a tak principy nastavené touto mezinárodní smlouvou po-

stihují právě i probíraný morální diskurz. Vesmírné agentury razí přístup využívání 

zdrojů in-situ. To znamená, že má být upřednostňováno použití místně dostupných 

materiálů.3 Navíc existuje velmi vážné nebezpečí meziplanetární kontaminace, tedy 

zavlečení nepůvodních látek do odlišného prostředí (Napier, a další, 2014). 

Opět se tak vyjasňují důvody, na základě kterých je práce zaměřena prvotně na 

exoplanety. Pro účely diplomové práce je předpokládáno, že se podaří objevit nato-

lik podobnou extrasolární planetu naší Zemi, že nebude k jejímu osídlení nutné pře-

tvářet tamní podmínky. 

 

 
3 Viz například politika Evropské kosmické agentury dostupná online: 

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Explora-

tion/In-Situ_Resource_Utilisation  

https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/In-Situ_Resource_Utilisation
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/In-Situ_Resource_Utilisation
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2.2.2 Postupná komercionalizace kosmického prostoru  

Předchozí podkapitola vytvořila potřebný logický most k navázání od morální roviny 

na následný rozbor normativní úpravy kosmu. Nicméně k úplnému vykreslení sou-

časného dění v oblasti astronomie a lidské expanze do kosmu je na místě, věnovat 

se ještě jednomu fenoménu, který se v dané sféře v posledních letech objevuje. 

Tímto jevem je pronikání soukromých společností, jakožto komerčních subjektů, 

k aktivitám ve vesmíru. 

Tato skutečnost jistě není ničím novým. Obchodní potenciál a přitažlivost ves-

míru se pravděpodobně jako vůbec první rozhodly využít aerolinky Pan Am, a to již 

v šedesátých letech minulého století. Tato letecká společnost nechtěla, aby je někdo 

s jejich nápadem komerčních letů do vesmíru předběhnul, „jelikož to viděla jako dob-

rou příležitost, jak zpeněžit vlnu zájmu odstartovanou programem Apollo. A tak společ-

nost vytvořila pořadník cestujících, kteří se toužili podívat na Měsíc“ (Davenport, 2020 

str. 151). Poptávka byla vskutku veliká. Do doby, než byly rezervace letů v roce 1971 

zastaveny, bylo na listu čekatelů zapsáno přes devadesát tisíc lidí (Davenport, 2020 

str. 152). Tento obchodní záměr byl tedy zmařen přehnaným optimismem v techno-

logický pokrok. 

Od zlomového data 21. července 1969, kdy člověk poprvé stanul na Měsíci, svět 

pokročil mílovými skoky v mnoha směrech. Paradoxně tomu tak úplně nebylo v ob-

lasti dalšího vesmírného poznávání. Samozřejmě je dnes k dispozici více poznatků o 

kosmu, než tomu bylo před padesáti lety, ale přece jen byla prvotní očekávání určitě 

vyšší. I uvnitř vesmírné agentury NASA si svou vlastní stagnaci uvědomují, což doka-

zuje i interní dokument z roku 2009, který poskytoval sebereflexi prostřednictvím 

porovnání pionýrství v letectví s cestami do vesmíru. 48 let po úspěchu Jurije Gaga-

rina, tedy prvního člověka ve vesmíru byl očekávaný počet lidí, kteří dosáhnou nízké 

oběžné dráhy Země 46. Riziko ztráty života bylo odhadováno na 1 : 254. Zatímco 48 

let po uskutečnění prvního letu v letadle bratří Wrightových bylo přepraveno zhruba 

39 milionů cestujících a s jednou smrtelnou nehodou je statisticky počítáno na 

288 444 startů (Davenport, 2020 str. 215). 

Jednoznačné vysvětlení pro úpadek kosmonautiky po konci vesmírných závodů 

mezi Spojenými státy a Sovětským svazem pravděpodobně neexistuje. Samozřejmě 

svou roli hráli předně astronomické náklady vynakládané v tomto odvětví i ztráta 

zájmu veřejnosti, což hraje velkou roli v legitimizaci veškerých státních výloh. Kromě 

toho se priority přesunuly spíše od přímé přítomnosti člověka na Měsíci či Marsu 

k odkrývání vesmírných dálek pomocí strojů.  
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Později přišel jiný zlomový objev, ke kterému se přesunula velká část pozornosti 

celého lidského společenství. Tím je internet, který podlehl komercionalizaci o dost 

rychleji než vesmír. Nejlépe nabídnutou příležitost využili podnikatelé Jeff Bezos a 

Elon Musk, ze kterých jsou v současnosti nejbohatší lidé světa. Paradoxně dnes oba 

podnikají aktivity směřující ke kolonizaci Měsíce či Marsu prostřednictvím svých spo-

lečností Blue Origin, respektive SpaceX. V tomto směru se dá hovořit o druhém ves-

mírném závodu, neboť rivalita mezi oběma vizionáři je veliká. Z počátku nebyly 

snahy soukromých subjektů státními organizacemi vnímány nijak pozitivně, i přes 

to, že se zapojením soukromých subjektů do kosmických aktivit bylo ve Spojených 

státech počítáno již od počátku (Kopal, 2006 str. 6). Bezos i Musk si však museli své 

nynější postavení hlavních hráčů vesmírné kolonizace těžce vybojovat (Davenport, 

2020 str. 216). 

Nicméně v poslední době se situace obrátila a zdá se, že zejména americká 

vláda je komerčním aktivitám ve vesmíru nakloněna. Tento posun nejvýrazněji do-

kazuje takzvaný space act z roku 2015. Tento zákon výslovně přiznává všem obča-

nům USA vlastnické právo ke zdrojům, které získají ve vesmíru. Navíc norma podpo-

ruje komerční průzkum a využívání materiálů z asteroidů mimo jiné i tím, že dále 

upravuje postavení Úřadu pro vesmírný obchod.4 Poměrně záhy se tímto směrem 

rozhodlo směřovat i Lucembursko. V roce 2017 do právního řádu lucemburského 

velkovévodství přijat podobný zákon (Euro.cz, a další, 2017). 

Co ale všechno výše uvedené znamená pro budoucnost vesmírného osídlení? 

Základní problém tkví v mezerách v právu, které upravuje vztahy v kosmickém pro-

storu. Taková mezera byla využita třeba i Američanem Dennisem Hopem, který za-

ložil své podnikání na prodeji lunárních parcel (Vejvodová, 2009). Na první pohled se 

může zdát jako hezký dárek z recese pro někoho se smyslem pro humor. Avšak kvůli 

tomu, že veškerá dosavadní právní úprava vesmíru vychází z mezinárodního práva 

veřejného, je klidně možné, že v budoucnu si budou soukromí majitelé pozemku na 

Měsíci své vlastnické právo legitimně nárokovat. 

 

 
4 Úplné znění zákona je dostupné online: https://www.congress.gov/bill/114th-con-

gress/house-bill/2262/text  

https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text
https://www.congress.gov/bill/114th-congress/house-bill/2262/text


Právní úprava využití kosmu 29 

 

3 Právní úprava využití kosmu 

Rozšíření lidských aktivit mimo planetu zemi s sebou nutně přineslo normativní 

úpravu souvisejících vztahů. Poněkud překvapivě si tuto okolnost jako první uvědo-

mil český právník Vladimír Mandl, a to navíc dlouho předtím, než vůbec dostal jaký-

koliv kosmický program reálné obrysy. Již ve třicátých letech dvacátého století totiž 

Mandl formuloval závěry o důležitosti kosmického práva v několika svých dílech.5  

Vizionářské myšlenky českého právníka však našli své uplatnění až o třicet let poz-

ději. 

V roce 1959 byla ustanovena Komise pro mírové využití kosmického prostoru a 

její činnost vedla až k přijetí výchozího dokumentu kosmického práva, tedy Smlouvy 

o zásadách činnosti států při výzkumu a využívání kosmického prostoru včetně Mě-

síce a jiných nebeských těles, jež je zkráceně nazývána Kosmickou smlouvou (Died-

eriks-Verschoor, a další, 2008 str. 23). Na tvorbě tohoto klíčového dokumentu se po-

dílel další Čech, Vladimír Kopal, jehož stopa v okruhu kosmického práva je nejspíše 

ještě výraznější než přínos jeho jmenovce Vladimíra Mandla. Po přijetí generální Kos-

mické smlouvy logicky následovaly další speciální smlouvy upravující specifické ob-

lasti kosmického práva. 

Nastíněný dějinný vývoj indikuje povahu kosmického práva jakožto smluvního 

v rámci systému mezinárodního práva veřejného. „Mezinárodní kosmické právo se od 

svého počátku vyvíjí jako právo mezinárodní kooperace. Budoucností člověka ve vesmíru 

nebude ani hledání soukromého zisku v této nové univerzální sféře činnosti, ani konku-

rence, ale spíše to budou účelné národní a mezinárodní aktivity založené na širokém roz-

voji mezinárodní spolupráce a zaměřené na průzkum, rozvoj a postupné osídlování ves-

míru ve prospěch a v zájmu všech národů světa“ (Vereščetin, a další, 1987 str. 131). Na 

tomto principu bylo kosmické právo založeno, neboť se předpokládalo, že provozní 

náklady a potřebné zdroje jsou takového měřítka, že mohou být vynaloženy jedině 

státními organizacemi (Diederiks-Verschoor, a další, 2008 str. 23). Významnější podíl 

privatizace a komercionalizace vesmíru v představách futurologů ani právníků oči-

vidně nefigurovala. 

Z tohoto mylného předpokladu vyplývají dnešní problémy s mezerami v kos-

mickém právu, které mohou mít do budoucna dokonce nedozírné následky. Jednot-

livec totiž není subjektem mezinárodního práva veřejného a není tak možné stano-

vovat soukromým osobám jakékoliv práva či povinnosti prostřednictvím 

 

 
5 Das Weltraum-Recht a Problém mezihvězdné dopravy  
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mezinárodních smluv. Tyto nedostatky se pak výrazně promítají do probírané tema-

tiky kolonizace vesmírných těles a je potřebné se jimi na tomto místě řádně zabývat. 

Pro náležité porozumění celé problematiky je však vhodné nejdříve vysvětlit nasto-

lené principy patřičných mezinárodních norem. Až poté je možné přistoupit k evalu-

aci současného stavu právní úpravy vesmírné kolonizace a závěrem případně vyvo-

dit možná doporučení pro další směřování v této oblasti. 

3.1 Relevantní právní prameny týkající se kolonizace vesmírných 
těles 

Předchozí odstavce prozradily, že primárními normami kosmického práva jsou me-

zinárodní smlouvy. Tou nejdůležitější mezinárodní dohodou je pak již zmiňovaná 

Kosmická smlouva. Tento právní pramen slouží zejména jakožto generální norma 

kosmického práva. To znamená, že jejím předmětem úpravy má být postihnuta celá 

dotčená oblast, tedy i případné zakládání osídlení na vesmírných tělesech. Toho je 

dosáhnuto obecností smlouvou stanovených norem a položením základních prin-

cipů tohoto právního oboru. 

Nutnost konkretizace některých záležitostí v rámci vztahů souvisejících s kos-

mickým prostorem posléze dala vzniknout dalším čtyřem speciálním smlouvám. 

Z těchto čtyř smluv je pro téma kolonizace vesmíru významná především Dohoda, 

kterou se řídí aktivity států na Měsíci a jiných nebeských tělesech. I přes to, že je tato 

smlouva primárně zaměřena na Měsíc a její působnost je omezena na nebeská tě-

lesa uvnitř sluneční soustavy, lze za pomoci analogie vyvodit i pravidla pro další ves-

mírná tělesa, především tedy exoplanety. 

Již bylo předesláno, že současný vývoj nasvědčuje tomu, že forma úpravy kos-

mických aktivit prostřednictvím mezinárodního práva veřejného není dostatečná. 

„Podle mezinárodního práva jsou smluvní státy povinny poctivě a důsledně plnit všechny 

závazky, které převzaly v mezinárodních smlouvách, jejichž stranou se staly. Nezáleží při-

tom na tom, jakými prostředky zabezpečí plnění svých smluvních závazků“ (Kopal, 2006 

str. 4). Z toho však také vyplývá odpovědnost státu za své vlastní státní příslušníky i 

v případě nemožnosti zabránění nežádoucího jednání (Vereščetin, a další, 1987 str. 

123). Navíc je také na mezinárodní úrovni převládající obecný problém s vymahatel-

ností sankcí. Pro zajištění co nejméně problematické budoucnosti je tedy nutné vy-

tvořit adekvátní vnitrostátní regulace. 
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3.1.1 Kosmická smlouva jako generální norma kosmického práva 

Důležitost Kosmické smlouvy spočívá zejména v položení základních principů a zá-

sad fungování vztahů v kosmickém prostoru. A to i přes to, že úmluva obsahuje 

pouze sedmnáct článků. Tři základní zásady mezinárodního kosmického práva jsou 

vyjádřeny právě v prvních třech článcích. Těmito zásadami jsou svoboda výzkumu a 

využívání kosmického prostoru včetně vesmírných těles pro blaho celého lidstva, 

s tím související zákaz přivlastnění a soulad všech činností se základními zásadami 

mezinárodního práva. 

Hned první zásada formulovaná v úvodním článku smlouvy je tedy naprosto 

klíčová a určující, a to hned v několika aspektech. V prvé řadě jde o stanovení ves-

mírného prostoru včetně vesmírných těles za res communis, tedy věc společnou, 

patřící všem (Metelka, 2015). Tato klasifikace je vyjádřena formulací: „Výzkum a vyu-

žívání kosmického prostoru včetně Měsíce a jiných nebeských těles se provádějí pro blaho 

a v zájmu všech zemí bez ohledu na jejich stupeň hospodářského a vědeckého rozvoje, a 

patří všemu lidstvu“ (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Ex-

ploration and Use of Outer Space, 2002). Je dobré si povšimnout, že mimo státy, jako 

tradiční subjekt mezinárodního práva, zde figuruje i lidstvo, v jehož zájmu má být 

konáno. Tato formulace je použita záměrně a „má se chápat v souladu s preambulí 

smlouvy, která uznává společný zájem celého lidstva na pokroku ve výzkumu a využívání 

kosmického prostoru“ (Azud, 1989 str. 28). Na tento aspekt je v rámci mezinárodního 

společenství brán patřičný ohled. 

Druhá zásada potvrzuje tezi vesmírného prostoru a vesmírných těles jako věcí 

patřící všem, neboť druhý článek Kosmické smlouvy výslovně říká: „Kosmický prostor 

včetně Měsíce a jiných nebeských těles si jednotlivé státy nemohou přivlastnit prohláše-

ním suverenity, užíváním, okupací nebo jakýmkoli jiným způsobem“ (Treaty on Prin-

ciples Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 

2002). Právě u této formulace však mohou vyvstat otázky týkající se soukromého 

vlastnictví. Nicméně, i když je v tomto pravidle operováno již pouze se státy jako sub-

jekty práva, kterým je zakázáno přivlastnění, existuje vícero argumentů podporují-

cích extenzivní výklad. Kupříkladu slovní spojení „nebo jiným způsobem“ je zamýšleno 

jako výraz myšlenky, že zákaz přivlastnění má mít účinek nejenom vůči státům, ale i vůči 

každému, tj. komukoliv“ (Ondřej, 2000 str. 27). Je pravdou, že takto samostatně stojící 

odůvodnění by neobstálo. Avšak k interpretaci daného ustanovení je nutno přistu-

povat v kontextu Kosmické smlouvy jako celku. Jednak tedy přihlédnout k systema-

tice celé smlouvy, a také k účelu onoho ustanovení. Potom je zcela jasné, že nemůže 

stát, ani kdokoliv jiný, nabýt soukromá vlastnická práva k vesmírnému prostoru či 
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tělesům. Takový akt by se potom rovnal výslovně zakázané okupaci. „K široké inter-

pretaci zákazu, který se týká národního přivlastnění včetně soukromoprávních vlastnic-

kých práv lze dospět také na základě toho, že soukromé vlastnictví může být chápáno 

pouze v kontextu systému pravidel státu, která garantují jeho existenci“ (Ondřej, 2000 

str. 27).  

Dalším výsostně důležitým ustanovením smlouvy je článek šestý, který stano-

vuje objektivní odpovědnost signatářských států i za aktivity soukromých subjektů, 

které jsou jejich příslušníky (Treaty on Principles Governing the Activities of States in 

the Exploration and Use of Outer Space, 2002). Již bylo uvedeno, že hlavní úskalí 

tohoto problému tkví v povaze mezinárodního práva veřejného založeného na uš-

lechtilých ideálech spolupráce a reciprocity. Na mezinárodní úrovni totiž takový sys-

tém může fungovat, zatímco v soukromoprávních vztazích je potřeba vyšší autority 

zajišťující spravedlnost těchto poměrů. Ujednané znění článku šest Kosmické 

smlouvy sice záměrně ponechává úpravu dotyčných vztahů jednotlivým státům, tak 

aby byla zachována jejich suverenita, na druhou stranu je však nutné v takovém pří-

padě počítat s roztříštěností úprav, které můžou vést k nespravedlnosti, problémům 

s vymahatelností práva a účelovým přesunům společností do států s výhodnějším 

právním prostředím. Do budoucna se takový přístup proto nezdá příliš udržitelný. 

Důvody jsou na tomto místě vyjasněny. Ukázky některých národních úprav budou 

představeny dále spolu s možnostmi, jak situaci v tomto směru zlepšit. 

Rozebranými ustanoveními však výčet článků týkajících se kolonizace nekončí. 

Podstatná jsou také pravidla obsažená v článcích devět a dvanáct. Účelem devátého 

článku je protekce přirozeného prostředí ve vesmíru. Již zmiňovaný etický problém 

se tedy promítá i do právní úpravy kosmických aktivit. Nejde přitom o pouhou for-

mální deklaraci důležitosti přirozeného kosmického prostředí. Třeba kosmický práv-

ník Vladimír Kopal zastává názor, že „ochrana prostředí vnějšího kosmu je nejdůležitější 

a zároveň choulostivou záležitostí, která vyžaduje naléhavou pozornost a spolupráci 

osob zapojených do využívání vesmíru, a to pro jakýkoliv účel“ (Diederiks-Verschoor, a 

další, 2008 str. 29). 

V případě článku dvanáct Kosmické smlouvy lze již vysledovat návaznost na 

další úmluvu kosmického práva, kterou je Dohoda, kterou se řídí aktivity států na 

Měsíci a jiných nebeských tělesech, zkráceně Měsíční dohoda. Toto ustanovení totiž 

již předvídá vybudování vesmírných stanic na nebeských tělesech. Ty mají být podle 

tohoto článku přístupné všem představitelům signatářských států na základě prin-

cipu vzájemnosti (Treaty on Principles Governing the Activities of States in the 
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Exploration and Use of Outer Space, 2002). Opět se zde tedy promítá mezinárodně 

právní princip reciprocity a kooperace. 

3.1.2 Dohoda o aktivitách států na Měsíci a jiných tělesech a její použití 

Měsíční smlouva, jak je zkráceně Dohoda, kterou se řídí aktivity států na Měsíci a 

jiných nebeských tělesech nazývána, je poslední z úmluv kosmického práva, kterou 

se podařilo v rámci mezinárodního společenství dojednat. Tehdejší mezinárodní 

prostředí bylo stále rozděleno na západní a východní blok v čele s velmocemi USA a 

SSSR. To je také příčinou toho, že stranou smlouvy se stalo pouhých 18 států. Tento 

fakt poněkud ubírá na relevanci této dohody. Zároveň jsou objektem smlouvy pouze 

Měsíc a další vesmírná tělesa sluneční soustavy, nikoliv tedy exoplanety. Nicméně 

na základě určitých ustanovení Měsíční smlouvy lze usuzovat budoucí směřování 

v oblasti kolonizace, ať už analogickým užitím, či kvalifikovaným odhadem pozděj-

ších dějů se znalostí historických poměrů a souvislostí. 

Dohoda o Měsíci a dalších tělesech sluneční soustavy především rozvíjí zásady 

stanovené v Kosmické smlouvě. Kupříkladu v článku sedm detailnějším způsobem 

stanovuje ochranu prostředí Měsíce zákazem kontaminace materiály z vnějšího pro-

středí (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial 

Bodies, 2002). V případě místně dostupných zdrojů pak prohlubuje režim Měsíce a 

kosmických těles jakožto věci celého lidstva tím, že tato místa prohlašuje za společné 

dědictví lidstva. Tento režim je zvolen také v případě mořského dna. „Dědictví“ ve 

společném dědictví lidstva znamená, že činnost na mořském dnu i na Měsíci se má pro-

vádět ve prospěch lidstva a z tohoto důvodu se má spravedlivě rozdělovat získaný pro-

spěch“ (Ondřej, 2000 str. 99). 

Pro uvažované založení vesmírné kolonie je však nejzásadnější článek devět ve 

spojení s článkem osm Měsíční smlouvy. Prvně jmenované ustanovení výslovně 

umožňuje zřízení stanic na povrchu Měsíce, jen by měly být umístěny tak, aby nebyl 

znemožněn volný přístup ke všem oblastem Měsíce (Agreement Governing the Acti-

vities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 2002). Problém nastává u 

ustanovení v článku osm, jímž je dána smluvním státům volnost volby umístění 

svých vesmírných stanic kdekoliv na nebo pod povrchem Měsíce (Agreement Gover-

ning the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies, 2002). Samo-

zřejmě existují výhodnější polohy pro založení sídla. V konkrétním případě Měsíce 

jsou to jeho oba póly díky lepším možnostem využití sluneční energie. 

Aplikace této právní úpravy by v důsledku znamená, že sice není možné vlastnit 

jakoukoliv část vesmírného tělesa, ale je možné kdekoliv na jeho povrchu či pod 
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povrchem vybudovat vesmírnou stanici, která již bude ve výlučném vlastnictví toho, 

kdo ji tam zbudoval, a to bez dalších větších omezení. Další podrobnosti si pak každý 

ze států může vnitrostátně upravit dle vlastních úmyslů. „Přitom otázka majetkových 

práv ve vesmíru se stává stále více aktuální a musí být řešena dříve, než nepromyšlené 

individuální jednání naruší rozumné řešení této otázky“ (Lyall, a další, 2009 str. 567). 

Samozřejmě už existují úvahy nad podobným řešením. Například na oficiální půdě 

Úřadu OSN pro vesmírné záležitosti byl prezentován empirický výzkum, který vedl 

k závěru, že by mohlo být uznání vesmírných vlastnických práv založeno na principu 

prvního přivlastnění (Gesl, 2018 str. 17). Takový přístup se ovšem zdá diametrálně 

odlišný od původně udaného směru mezinárodním společenství spočívajícím na 

vzájemnosti a spolupráci. 

3.1.3 Požadavky na vnitrostátní úpravu kosmických aktivit 

Vše výše uvedené vede k závěru, že kvůli stále zvyšujícímu se zapojení soukromých 

subjektů do aktivit v prostředí kosmu, je pro zajištění fungujících poměrů ve vesmíru 

v současnosti nezbytné, aby byla pravidla takových vztahů konkretizována v rámci 

vnitrostátních legislativ jednotlivých států. Komercionalizace a privatizace vesmír-

ných aktivit je nejpatrnější u Spojených států amerických. Z toho důvodu je legisla-

tiva v USA v této oblasti nejrozvinutější. Růst tohoto fenoménu lze ale vysledovat po 

celém světě, a tak lokální právní úpravy začínají přibývat vesměs ve všech vyspělých 

státech. 

„Nejstarší a nejdůkladnější národní kosmické zákonodárství se rozvinulo ve Spoje-

ných státech, které byly též hlavní silou v zabezpečení možnosti provádět kosmické akti-

vity též pro nevládní entity v kosmických smlouvách OSN“ (Kopal, 2006 str. 7). Již v roce 

1958 byl přijat vládou USA Národní zákon o letectví a kosmickém prostoru, který vytvo-

řil základ pro civilní kosmický program a k jeho provádění byla ustanovena Národní 

správa pro letectví a kosmický prostor – NASA. Později byly přijaty speciální zákony 

upravující záležitosti týkající se družicového sytému nebo dálkového průzkumu 

země. Pro kolonizační snahy je však významný především Zákon o komerčním kos-

mickém vypouštění upravující licencování pro provádění startů a návratů kosmic-

kých objektů. Důležitým prvkem je personální působnost tohoto zákona, což zna-

mená, že se vztahuje na všechny příslušníky Spojených států amerických, i když své 

aktivity provádějí v zahraničí (Kopal, 2006 str. 8). 

Velký průlom znamenal už zmiňovaný space act přijatý za vlády prezidenta Ba-

racka Obamy. Jde vlastně o kodifikaci vesmírného práva v rámci právního řádu USA. 

Důležitým krokem vstříc privatizaci kosmického prostoru v rámci tohoto 
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kosmického zákona je zaručení vlastnického práva ke zdrojům získaným ve vesmíru. 

Americký prezident Donald Trump, který je následovníkem Baracka Obamy v tomto 

úřadu, pak potvrdil nastolený směr amerického vesmírného programu prostřednic-

tvím přijetí Národního kosmického plánu. Tento dokument souzní se současnou po-

litikou USA a staví tak do popředí především americké zájmy.6 S přihlédnutím k roli 

Spojených států jako supervelmoci, která je patrná i v rámci jejího působení v kosmu, 

lze shrnout, že tento vývoj indikuje odklon od počátečního mezinárodního „všelid-

ského“ přístupu. 

Postupným vývojem se prostup soukromých subjektů do aktivit ve vesmíru stal 

nevyhnutelným. To si samozřejmě uvědomují i ostatní státy s aktivním vesmírným 

programem. Určitě formy oficiální autorizace a licencování soukromých aktivit ve 

vesmíru jsou již zavedeny například v Číně, Rusku, Austrálii nebo Kanadě. Naopak 

v Brazílii nebo Japonsku podobné národní úpravy chybí. V Evropě je situace poněkud 

specifická. Vlastní legislativní rámec pro povolování činností v kosmu má Norsko, 

Dánsko, Belgie, Velká Británie i Itálie (Kopal, 2006 stránky 9–19). Každý z těchto států 

má svou kosmickou agenturu, ale dohromady jsou také sdruženy spolu s dalšími 

sedmnácti evropskými státy v Evropské kosmické agentuře. Na Evropském konti-

nentu se navíc podařilo upevnit vzájemnou spolupráci prostřednictvím Evropské 

unie, která rovněž razí svou vlastní politiku v oblasti vesmírného průzkumu a dalších 

aktivit v kosmu (Kosmická strategie pro Evropu, 2016). 

Naštěstí v tomto směru funguje kooperace evropských zemí nejen na papíře, a 

tak není úprava vesmírných aktivit příliš roztříštěná. Dokladem pro toto tvrzení může 

být například společné prohlášení Evropské unie a Evropské kosmické agentury. 

Jeho stěžejním bodem je souhlasné konstatování, že „dnešní výzvy pro vesmírný sektor 

se vyznačují měnícími se paradigmaty a novými potřebami uživatelů, zvyšujícím se po-

čtem zemí využívajících vesmír a novými soukromými subjekty, jakož i rostoucí závislostí 

na vesmíru. Vesmírný sektor je stále rozmanitější a složitější. Vzhledem k tomu, že se jak 

konkurence, tak spolupráce zintenzivňují, Evropa musí utvářet své budoucí postavení v 

tomto odvětví“ (Bieńkowska, a další, 2016). Do určité míry je tak evropský přístup 

k dané problematice harmonizován.  

Společný evropský náhled na problematiku soukromých aktivit ve vesmíru vy-

chází z popsané reality stálé výraznější privatizace kosmického prostoru, avšak 

v modifikované podobě, než jakou praktikují Spojené státy americké. Lze rozpoznat, 

 

 
6 Shrnutí stanovených cílů je k dispozici online: https://www.whitehouse.gov/briefings-sta-

tements/president-donald-j-trump-unveiling-america-first-national-space-strategy/  

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unveiling-america-first-national-space-strategy/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-unveiling-america-first-national-space-strategy/
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že je Evropa jako celek připravena aktivně podporovat soukromý sektor zejména 

v technologickém vývoji, tak aby nemusela být veškerá činnost v tomto směru insti-

tucionalizována. Jednoduché shrnutí tohoto přístupu by mohlo vypadat takto: „Po-

kud je stát zákazníkem služeb, nikoli vlastníkem a provozovatelem, může diktovat, co po-

važuje za potřebné a nakupovat, pronajímat nebo investovat do služeb, které jsou dnes 

k dispozici. Pokud služba neexistuje, pak může vláda uzavřít partnerství se společností za 

účelem rozvoje toho, co potřebuje“ (Gesl, 2018 str. 12). Tato cesta se tedy vyznačuje 

spíše diagonálním vztahem stát – soukromá osoba založeném jednak na licencování, 

tak i na smluvním základu. Jde o jakýsi kompromis mezi důvěřivým systémem zalo-

ženém na fungování mezinárodního společenství a čistě dravým přístupem řízeným 

pouze rukou trhu. 

3.2 Možnosti budoucího směřování právního rámce aktivit v kosmu 

Prozatím je stále jakákoliv činnost ve vesmíru natolik obtížná, že se bez mezistátní 

kooperace většina kosmických aktivit neobejde. Nastíněný vývoj v posledních letech 

však naznačuje do budoucna výrazné zvýšení podílu soukromých subjektů působí-

cích v oblasti kosmického průzkumu. Zjevným obecným fenoménem je, že sou-

kromé společnosti stále více bohatnou a v souvislosti s tím rozšiřují svou praktickou 

moc a vliv. Nejviditelněji se tento jev ukazuje v internetovém prostředí, které je, po-

dobně jako kosmos, velmi obtížné regulovat současnými nástroji práva. To však ne-

znamená, že neexistuje efektivní cesta, jak se s touto záležitostí vyrovnat. 

Paralela mezi kosmem a internetem není nikterak náhodná. Internet byl od po-

čátku koncipován jako naprosto svobodné prostředí, které bylo ale postupným vý-

vojem převzato komerčními subjekty. V přítomnosti není v digitálním světě tradiční 

forma státy garantovaného práva příliš efektivní a závisí na ochotě ke spolupráci ze 

strany největších soukromých společností, které se zde pohybují. Tato situace se 

může opakovat taktéž v prostředí vesmíru. Internetoví giganti obracejí svou pozor-

nost právě na tento prostor. Možná jde o přirozené směřování pozdně kapitalistické 

společnosti. Otázkou však je, zda je tato orientace nejlepší možnou či jedinou vari-

antou. 

3.2.1 Pokračování nastaveného systému národních právních úprav 

Finance hrají pro vesmírné aktivity velkou roli. Proto státy samy iniciují vstup sou-

kromých společností do kosmického dění. Zásadní otázkou však je, zda si udrží svou 

autoritativní funkci a dokážou privátní aktivity regulovat v určitých mezích, nebo se 

tyto soukromé subjekty ujmou řízení. Střet osobních a veřejných zájmů v kosmické 
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sféře lze dobře ilustrovat na případu společnosti Lunar Embassy. Tuto organizaci 

založil Dennis Hope a již v roce 1980 učinil vlastnický nárok k Měsíci před OSN. Or-

ganizace spojených národů na tento jeho krok nijak nereagovala, což tento podni-

katel považoval za zaručení jeho požadavku mlčky. Od té doby se jeho podnik rozšířil 

do celého světa a podařilo se mu prodat velké množství měsíčních parcel. Dennis 

Hope v průběhu času dokonce zformoval Galaktickou vládu jako autonomní měsíční 

zřízení. Tento krok by dle probrané Měsíční smlouvy měl znamenat neplatnost ma-

jetkového nároku na vesmírné těleso. Hope se však hájí tím, že své vlastnické právo 

nabyl ještě jako samostatný jedinec (Jaggard, 2009). Důležitý moment nastal v roce 

2005, kdy byl jeho obchodování zastaveno oficiálními úřady v Číně (Diederiks-

Verschoor, a další, 2008 str. 155). V ostatních zemích světa však Hope svůj byznys 

provozuje dál. I v České republice existuje možnost koupě pozemku z nabídky 

Lunární ambasády. I když pravděpodobně většina majitelů dostala takovou parcelu 

darem z recese a nepřikládají tomuto vlastnickému právu příliš velkou váhu, může 

rozparcelovanost Měsíce v budoucnu představovat reálný právní problém. 

 

Obrázek 2: Parcely na Měsíci (Zdroj: https://lunarland.com/wp-content/uploads/2020/06/lunar-map-

lg.jpg) 

https://lunarland.com/wp-content/uploads/2020/06/lunar-map-lg.jpg
https://lunarland.com/wp-content/uploads/2020/06/lunar-map-lg.jpg
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Existuje ovšem i další kauza týkající se vlastnických práv ve vesmíru. Jistý občan 

Spojených států amerických, pan Nemitz, si přivlastnil Asteroid 433, pojmenovaný 

Eros. Když pak kosmické plavidlo agentury NASA přistálo na tomto tělese, Niemitz 

požadoval po NASA a americké vládě poplatek za parkování a skladování. Na jeho 

pohledávku nebylo ze strany státních orgánů reagováno, a tak se obrátil na soud. 

Zde však se svým požadavkem neuspěl. První ani druhý stupeň soudní soustavy se 

ale elegantně vyhnul zásadní otázce právní způsobilosti oplývat vlastnickým právem 

k asteroidu (Diederiks-Verschoor, a další, 2008 str. 156). Takto vyhýbavý přístup jen 

prohlubuje mezeru v právu a podkopává právní jistotu. Právě značná nejistota v bu-

doucím uspořádání poměrů ve vesmíru je Achilovou patou vesmírného práva. 

Pakliže se země světa nebudou schopny dohodnout na vládní úrovni o pravidlech, 

kterými se bude osidlování ve vesmíru a další navazující kosmické činnosti řídit, 

může se opakovat scénář známý z řešení vztahů v digitálním světě.  

Člověk si nevybírá, ve kterém státě se narodí. Tudíž nemá ani na výběr právní 

řád, podle kterého mu budou vyplývat jeho práva a povinnosti. Při pokračování ak-

tuálních tendencí by si mohl alespoň zvolit, zda svůj život podřídí všeobecným pod-

mínkám stanovených společností SpaceX nebo Blue Origin. Samozřejmě jde o sub-

jektivní náhled na budoucí běh událostí. Teprve se ukáže, do jaké míry jde jen o 

strach z nových neznámých pořádků, na kolik se bude lišit řízení věcí tržně úspěš-

nými soukromníky naslouchajícími své klientele od vlády volených reprezentantů 

sledujících zájmy voličů a zda bude vůbec taková předpověď naplněna. Nicméně by 

bylo na místě, aby bylo předem najisto stanoveno, jak lidstvo naloží s novými světy 

mimo Zemi a takto důležitá rozhodnutí nebyla ponechána na libovůli několika je-

dinců. 

3.2.2 Cesta mezinárodní organizace s univerzální působností 

Nabízí se ovšem i další cesta, kterou by se mohlo lidstvo vydat při snaze rozšířit svou 

působnost za hranice planety Země. Jedná se o založení mezinárodní organizace, 

která by měla v gesci okruh otázek týkající se kosmické činnosti a jejího rozšiřování. 

Tato idea se objevila již v minulosti. „Někteří státníci a právníci navrhovali, aby se akti-

vity mezinárodních kosmických organizací a orgánů OSN posílili nebo byla založena zcela 

nová organizace mimo jiné k podpoře mezinárodní spolupráce ve vnějším vesmíru. Ta-

kové návrhy svědčí o nutnosti širší mezinárodní spolupráce v oblasti objevování vesmíru“ 

(Vereščetin, a další, 1987 str. 113). Vzhledem k rozdělení světa na východ a západ 

v pionýrských dobách kosmického objevování, nebyla tato myšlenka realizována. 
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Pravděpodobně také proto, že jejím hlavním iniciátorem byla jedna z velmocí, Sovět-

ský svaz. 

I po rozpadu sovětského bloku však přetrvávají překážky zabraňující ustanovení 

podobného mezinárodního uskupení. „Takovou mezinárodní organizaci by bylo 

možné utvořit, kdyby existovala garance zájmů všech států, že se úsilí jednotlivých států 

bude koordinovat na spravedlivém základě se zřetelem na zájmy celého lidstva“ (Azud, 

1989 str. 145). Pro řádné fungování této světové vesmírné organizace by bylo taktéž 

vhodné a potřebné, aby se státy vzdaly části své vlastní suverenity v oblasti prů-

zkumu vesmíru a přidružených aktivit. To je ovšem věc, ke které se státy uchylují jen 

v nejnutnějších případech. 

Zvyšovat spolupráci při činnostech ve vesmíru se ovšem daří. Důležitým milní-

kem v tomto směru bylo přijetí Globální průzkumné strategie7, jež vznikla pod zášti-

tou Kanceláře pro záležitosti vnějšího vesmíru pod OSN a spojuje navzájem čtrnáct 

vesmírných agentur spolu s nevládními organizacemi a komerčními zájmy. Jde o do-

kument stanovující rámec pro koordinaci lidského průzkumu ve vesmíru. Pomocí 

akčního plánu pro sdílení strategií a úsilí jednotlivých národů má být efektivněji a 

bezpečněji dosáhnuto průzkumných cílů. Jedná se tedy o zdůraznění nutnosti vzá-

jemné spolupráce ve prospěch celého lidstva. Důležité však je, aby se tento nezá-

vazný dokument nestal jen další prázdnou deklarací a byl také aplikován. 

 

 
7 Dostupná online: https://www.unoosa.org/pdf/limited/l/AC105_2007_CRP06E.pdf  

https://www.unoosa.org/pdf/limited/l/AC105_2007_CRP06E.pdf
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4 Analýza dosavadních urbanistických teorií pro 
využití při kolonizaci vesmíru 

Předcházející kapitoly vytvořily důležité orámování k hlubší analýze, která bude 

představena na stránkách následujících. Veškeré úvahy o možném urbanistickém 

uspořádání exoplanetárních kolonií budou totiž zkoumány v kontextu již uvedených 

technologických možností. Z právního hlediska by mělo být zajištěno umožnění rea-

lizace konceptuálně plánovaného využití kolonizovaných planet. 

V tento moment přichází na řadu nalezení ideální kompozice mimozemského 

sídla. To je možná nadlidský úkol, ale to neznamená, že by měly být veškeré snahy 

tímto směrem předem zatraceny a lidstvo by se mělo takového cíle vzdát. Je třeba si 

uvědomit, že výzva objevování neznámých končin ve vesmíru s sebou přináší další 

důležité úkoly. Dílčí cíle je nutné brát se stejnou vážností, s jakou je přistupováno 

k samotnému rozpínání lidského druhu mimo hranice planety Země. Jedna z 

těchto podstatných úloh je právě i urbanistická koncepce lidských kolonií. Zároveň 

jde o relativně neopakovatelnou příležitost, která by neměla být promarněna. K vý-

stavbě prvního města na nové planetě se bude jistě upínat pozornost celého lidstva. 

Velmi přiléhavě ve vztahu k nadnesené situaci působí výrok Clauda Lévi – Strausse: 

„Něco opravdu velikého člověk dokáže stvořit jen na počátku; ať jde o jakoukoliv oblast, 

jedině první krok má plnou platnost. To, co následuje, je už jen přešlapování a kajícné 

úsilí kousek po kousku okupovat území, které jsme nechali za sebou… Velikost, která se 

váže k prvopočátkům, je tak průkazná, že i omyly, jestliže jsou nové, nás pořád ještě 

omračují svou krásou (Hrůza, a další, 1995 str. 13).“ Mimo jiné podobné uvědomění a 

fascinace popsanou možností stálo u vzniku této diplomové práce. 

Uvedený citát je převzat z knihy Vývoj urbanismu od Jiřího Hrůzy a Josefa Zajíce, 

kde slouží jako úvod k první kapitole, která pojednává o prvních městech ve staro-

věku a jejich uspořádání. Tato souvislost není uváděna náhodou. Lze totiž vysledovat 

až překvapivě velké množství paralel mezi nadcházející kolonizací vesmíru a histo-

rickými událostmi. Srovnání s úplnými počátky usazování člověka ve starověku se 

tedy přímo nabízí. Nasnadě je ale také podobnost s rozpínáním velkých říší minu-

losti, které s sebou přinášeli svou kulturu zahrnující i vlastní pojetí města, ať už šlo 

přímo o kolonizaci nových světadílů, zabírání sousedních území nebo rozšiřování 

sféry vlivu. 

Pro nalezení nejvhodnějšího přístupu k založení sídla na některé z exoplanet 

v hloubi vesmíru, byla tím pádem zvolena metoda sledování předešlého urbanistic-

kého vývoje od jeho zrodu až po přítomnost. Vždyť „správnost urbanistických plánů 
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prokazuje jedině jejich posouzení životem, t. j. jejich realisace, která je možná jen společ-

ností“ (Meduna, 1985 str. 3). Posouzení minulého snažení s vědomostí současnosti 

je již obvyklý a zavedený postup. Bude nicméně velmi zajímavé provést takovou ana-

lýzu se znalostí předpokladů, se kterými je nutné počítat také do budoucnosti. Vý-

chozí dispozice již stanoveny jsou, a tak jsou i položeny kvalitní základy právě pro 

popsaný historický exkurz. Na nadcházejících stránkách bude sledována dějinná 

linka evoluce sídelního plánování, avšak s cíleným výběrem relevantních idejí pro 

budoucí kolonizační snahy ve vesmíru a oddělením redundantních konceptů a sle-

pých uliček v urbanistickém myšlení. 

Už na tomto místě lze předeslat, že u způsobu prostorového uspořádání města 

se dají rozlišovat dvě hlavní metody. Prvním z nich jsou města živelně rostlá. Jde o 

nejobvyklejší východisko. Jeho výhoda spočívá v dynamičnosti, díky které dochází ke 

snadné reakci na přírodní podmínky, trasy cest, technické možnosti či nové potřeby. 

Druhým přístupem jsou města, která byla od svého počátku koncipována podle ur-

čitého projektu nebo půdorysného schématu. Předností takto založených měst je 

větší předvídatelnost a možnost kontroly jejich růstu. Hrozí ovšem přílišná statičnost 

takového systému (Hrůza, a další, 1995). 

K nalezení nejpříhodnějšího pojetí pro účely vesmírné kolonie bude nezbytné 

hledat mezi těmito dvěma hraničními koncepty a z obou spojit ty nejlepší atributy 

v jeden plán. K tomu právě poslouží uvozovaný, systematicky zpracovaný, přehled. 

Z něj může snadno vycházet konečná syntéza k naplnění primárního cíle urbanistů 

v nově nabízeném prostoru, čímž je zhmotnění představy pro systémové uspořá-

dání exoplanetárního prostředí takovým způsobem, aby výsledek fungoval lépe, než 

by tomu bylo při ponechání skladby živelnému růstu (Meduna, 1985). Současně má 

ale tímto postupem provedený pohled do budoucna potenciál posloužit i jako re-

flexe našeho současného postoje k plánování měst. Jestliže je totiž uvažováno ve 

vzdálenějším časovém i prostorovém horizontu, o poznání naléhavěji vystupují do 

popředí faktory jako je udržitelnost, efektivnost a smysluplnost navrhovaných ře-

šení, spolu se sociologickými, psychologickými a kulturními aspekty a samozřejmě 

také se zachováním rovnováhy životního prostředí.   

4.1 Náhled na historický vývoj urbanismu s paralelami budoucích 
potřeb 

Jak bylo předesláno, na dalších řádcích dojde k přesunu od polemik o budoucnosti 

k analýze minulosti. Do historie se bude nutné vnořit opravdu hluboko, neboť za-

čátky osidlování území lidmi sahají až do dob několika tisíc let před zrozením Krista. 
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„Urbanismus jako pojem, odvozený z latinského výrazu pro město, vynikl sám o sobě po-

měrně nedávno. Sama činnost, t. j. plánování a výstavba měst, která se tímto názvem 

označuje, má naopak velmi staré dějiny. Počíná již před deseti tisíciletími, kdy se lidé roz-

hodli vytvářet stálá sídla – zprvu zemědělská a brzy poté i městská. To znamená, že ur-

banistická činnost doprovází celé kulturní dějiny civilizací a národů na všech kontinen-

tech“ (Hrůza, a další, 1995 str. 1). 

Podstatná je poslední věta použité parafráze. Pro další zkoumání je důležité ne-

omezit se na domácí evropský prostor, ale vzít v potaz globální celospolečenský vý-

voj. Samozřejmě se z pozice Středoevropana nelze europocentrickému pohledu 

zcela vyhnout, je dobré si ale tuto slabinu uvědomit a snažit se o celistvou analýzu. 

Jak bylo vysvětleno v části o kosmickém právu, je důležité, aby v budoucnu byla ale-

spoň ta zásadní rozhodnutí o využití vesmírného prostředí činěna s ohledem na zá-

jmy celého lidstva.  

Stejně jako dějiny člověka je i historie plánování sídel značně bohatá a rozma-

nitá. „V období historického vývoje měst vznikla řada koncepcí měst, prostorových a ty-

pologických prvků městského prostoru. Jedná se o výsledky jak racionálního a promyšle-

ného přístupu, tak výsledky impulsivního a emotivního myšlení s vysokým výtvarným ob-

sahem… Vznikly struktury dokonalé kompoziční skladby, spjaté s prostředím i struktury 

lapidárně jednoduché, s utilitárním skladbou, která si nekladla nároky na kvalitu provozu 

i výtvarnou úroveň… Tento odkaz minulosti je třeba pozorně studovat a poučit se z omylů 

i zkušeností našich předků“ (Koutný, 2003 str. 10). Uvedené doporučení bude násle-

dováno a naplněno v rámci této podkapitoly, která bude zaměřena na dějiny měst-

ského plánování do dvacátého století. Navazující podkapitola bude věnována mo-

dernímu oborovému myšlení. To znamená, že bude plynule pokračovat v historic-

kém náhledu. Díky bohatému rozvoji plánovacích teorií v posledním století je však 

pro větší přehlednost vhodné sledování myšlenkového posunu v urbanismu tímto 

způsobem rozdělit. 

4.1.1 Počátky městského plánování u starověkých civilizací 

Už bylo poznamenáno, že před člověkem stojící výzva vesmírné kolonizace sdílí ně-

které znaky s úplně prvním usazováním. Podobnost jde vysledovat dokonce i s lovci 

a sběrači a jejich kočovným životem. Stejně jako jejich obydlí, i první základny na 

vesmírných tělesech s lidskou posádkou budou s největší pravděpodobností pouze 

dočasné. Na základě provedených úvah o dopravě směrem k exoplanetám lze před-

povídat i obdobný kočovný charakter. Postupná metoda přesunu díky Oortově ob-

laku komet se jeví velmi reálnou. Prostřednictvím provizorních mezistanic by člověk 
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mohl kočovně doputovat až k zamýšlenému cíli a až ve výhodných podmínkách 

exoplanety zřídit trvalé sídlo. 

Možná úplně prvním stálým sídlem na planetě Zemi bylo Jericho. Nejstarší 

vrstvy v místě tohoto osídlení, archeologové datují až do 10. nebo 9. tisíciletí př. n. l. 

(Hrůza, 2014 str. 21). I když se dochovala pouze lapidární přístřeší kočovníků a pří-

střešek nad vodním pramenem, nabývá tato osada díky svému prvenství hlubokého 

symbolického významu. Je proto dost dobře možné, že prvotní lidské sídlo mimo 

domovskou planetu bude pojmenováno Nové Jericho. Kolonizační pionýři budou 

mít samozřejmě určitě sofistikovanější příbytky než obyvatelé původního Jericha. 

Jedna věc je ale bude jistě spojovat. I u prvního trvalého sídla ve vzdáleném kosmu 

půjde v prvé řadě o vodu.  V blízkosti vody byla ostatně zakládána všechna nejstarší 

sídliště. Vychází to z primární lidské potřeby, kterou je naprosto nezbytné naplnit. 

Aby člověk mohl žít potřebuje předně vodu k pití, ale také k zajištění jídla k jeho ob-

živě. 

Až po zaopatření základních fyziologických nutností mohl člověk uvažovat o dal-

ších aspektech setrvávání na jednom místě. Zpočátku probíhalo hledání vyhovují-

cího utvoření sídel patrně metodou pokus omyl. Až časem mohlo dojít ke stabilizaci 

praxe na základě osvědčení zkoušených postupů. První osadníci tedy především „zís-

kávali a shromažďovali poznatky o vlastnostech přírodního prostředí, ve kterém se pohy-

bovali a s nímž ve vlastním zájmu museli žít v souladu. Za ta tisíciletí se naučili, která 

území jsou vhodná a která méně vhodná k pobytu, jak různé vlastnosti – příznivé i ne-

příznivé – má vítr, jaké výhody a nevýhody přináší určitá poloha v krajině, jak důležitým 

je dobrý zdroj vody, jak nebezpečnými mohou být záplavy i jak se lze uchránit před pří-

rodními katastrofami (Hrůza, a další, 1995 str. 16).“ 

Příhodnost prostředí k usazení dnes, na rozdíl od člověka v pravěku, či staro-

věku, dokážeme vyhodnotit bez větších obtíží. K dispozici je především dálkový prů-

zkum Země, který dokáže zpracovat snad veškeré údaje. V budoucnu pak bude ještě 

jednodušší získat potřebné informace. Lze očekávat, že před založením lidského 

sídla na exoplanetě proběhne velmi podrobná analýza celého povrchu, aby bylo vy-

bráno to naprosto nejvhodnější místo k usazení. 

Nicméně žít v souladu s prostředím, jak se tomu učili lidé už v pravěku, je věc 

druhá. V tomto máme značné rezervy již nyní. Dochází k postupnému uvědomění a 

je deklarováno, že ve vesmíru bude na tento aspekt kladen patřičný důraz. Spoléhat 

na to ovšem nelze a bylo by na místě tento požadavek závazně formulovat. Jde o 

jeden z pilířů toho, jakým způsobem by plánování vesmírných kolonií mělo v bu-

doucnu probíhat. Jak vidno, na samém počátku celé analýzy se daří vyjádřit 
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fundamentální zásady pro budoucí směřování v urbanistickém oboru. Nebude však 

dílem náhody, že ke stanovení důležitých závěrů dochází v úvodu pojednání o nej-

starší etapě urbanistického vývoje, neboť „právě ve starověku byly poprvé formulovány 

a většinou i v praxi uplatněny mnohé dodnes platné principy plánování a stavby měst 

(Hrůza, a další, 1995 str. 50).“ Potvrzuje se tak i hypotéza, že základní východiska 

systému sídelního uspořádání zůstávají platná navzdory času. 

Pro nalezení dalších primárních urbanistických tezí bude tedy nejlepší se v úva-

hách vrátit zpět do starověku. Bude ale potřeba dát starověkým lidem dostatečný 

čas, aby mohli načerpat potřebné zkušenosti z městského plánování. S jistou nad-

sázkou se dá tvrdit, že stvrzením nelehkosti disciplíny městského plánování je, že 

zdokonalení v tomto oboru tehdejším civilizacím trvalo zhruba tři tisíce let. Od nej-

staršího známého města je totiž nutné přeskočit z 10. tisíciletí př. n. l. k období mezi 

7. až 6. tisíciletím př. n. l. V prostoru je pak příhodné se přemístit do oblasti Anatolie, 

která se nachází v dnešním Turecku. V těchto místech bylo totiž objeveno několik 

prastarých sídlišť. Nejstarším a z pohledu urbanismu nejzajímavějším zdejším nale-

zištěm je Çatal Hüyük. Jeho význam spočívá v dokladu o tak brzkém použití šachov-

nicového půdorysu. Místní domy s čtyřúhelníkovými místnostmi neměli mezi sebou 

ulice a vstupovalo se do nich přes střechy. Tím pádem vznikl právě šachovnicový 

rastr. Hlubší usazení pod povrchem mělo navíc obyvatele chránit před nehostinnými 

klimatickými okolnostmi a také bránit před nepřáteli (Fragner, 1984 str. 13). Takový 

přístup by mohl být využit i při zakládání prvních sídel v nepříznivých podmínkách 

Měsíce, Marsu nebo asteroidů a komet na cestě k exoplanetám. 

Od základních tělesných potřeb se tedy lidé při plánování svého sídla posunuli 

o stupeň výše k požadavku bezpečí a jistoty. Určitě to není tak, že by v případě Jeri-

cha jeho obyvatelé bezpečí nevyžadovali, jen zde tato potřeba vystupuje do popředí. 

Stejně tak byla zajisté v podvědomí starověkých osadníků usazena nezbytnost 

sounáležitosti, estetična nebo transcendentna. Na významnosti však tato hlediska 

nabývají až později. Zejména náboženství bylo jedním ze středových bodů starově-

kých civilizací, a to i doslova. Božské chrámy, zikkuraty a další různé svatyně byly 

dominantou snad veškerých měst od blízkovýchodní Mezopotámie, Egypta a dalších 

Afrických civilizací, přes dálnovýchodní Čínu a Indii, až po původní kultury na ame-

rickém kontinentu. 

Nelze očekávat, že by byla sídla na exoplanetách stavěna okolo dominantního 

náboženského chrámu. Samozřejmě to nejde ani zcela vyloučit. Zmíněné starověké 

říše přinášejí ale další užitečnější vzory, které jsou využitelné dnes a mají potenciál 

posloužit i v budoucnu. Existuje mínění, že uvažovanou kolébkou systematického 
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městského uspořádání je Indie. „Badatelé se domnívají, že právě v Indii se zrodil princip 

šachovnicového města, který byl posléze přenesen přes Blízký Východ až do Evropy“ 

(Hrůza, a další, 1995 str. 36). Kromě možného původu pravidelného řádu v měst-

ském prostoru ale staroindická společnost přispěla také velmi zajímavým a s kos-

mem přímo spjatým ideálem. Pro indickou kulturu typický duchovní obrazec man-

dala by totiž měl představovat ve svých rozličných verzích vesmír a současně ideali-

zovaný půdorys města (Hrůza, a další, 1995 str. 32). Při bližším pohledu je v orna-

mentu možné rozlišit městské hradby s bránami, pravidelnou uliční síť s koncentrací 

důležitých staveb ve středu. 

 

Obrázek 3: Ukázka mandaly (Zdroj: https://pixabay.com/cs/vectors/mandala-vinobraní-klasické-retro-

2031287/) 

https://pixabay.com/cs/vectors/mandala-vinobraní-klasické-retro-2031287/
https://pixabay.com/cs/vectors/mandala-vinobraní-klasické-retro-2031287/
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Předobraz vzorového sídla ze staré Indie odvozený z tehdejšího pojetí vesmíru 

patrně nebude kvůli přílišné ornamentalitě aplikovatelným principem pro budování 

exoplanetární kolonie. Inspiraci pro kolonizátory by ovšem mohlo představovat po-

jetí vnitřní dispozice měst v sousední Číně. Ve starověku se zde více než jinde věno-

vala pozornost přírodním podmínkám. Obyvatelé čínské říše plně chápali význam 

orientace ke světovým stranám, vztahům a vlastnostem směřování větrů. Dokázali 

také vhodně využívat daného terénního seskupení a uvědomovali si důležitost 

zdrojů vody a vodních ploch. Tyto zásady byly dokonce písemně vyjádřeny ve spise 

Chuan-c, který napsal učenec Kuang Čung (Hrůza, a další, 1995 str. 42). 

Citem pro využití přírodních podmínek oplývali i původní obyvatelé Ameriky. 

Nejúspěšnější v tomto směru byli Mayové na Yucatanu. Fascinace jejich uměním 

městského uspořádání pak ovlivnila některé utopické spisy, které se zabývali vizemi 

ideálních měst. Ty byly v těchto textech často umisťovány na neznámých kontinen-

tech a vzdálených ostrovech (Hrůza, a další, 1995 str. 47). Starověcí lidé byli ještě 

silně spjatí s přírodou a museli se jí nutně přizpůsobit. Postupem času ale získali 

znalosti o tom, jak přírodní podmínky využít ke svému prospěchu a žít tak s okolním 

prostředím v symbióze. Tyto, z dnešního pohledu, prosté poznatky byly technizací 

společnosti upozaděny a již v současnosti se to jeví jako chyba. Do budoucna jde 

určitě počítat s ještě větším spoléháním na technologie. O to více by ale mělo být 

dbáno na jednoduché přírodní zákonitosti a jejich vliv na lidské soužití ve městech a 

případně i ve vesmírných koloniích. 

4.1.2 Antická města jako archetyp evropského přístupu k sídelnímu 
uspořádání 

K přiblížení se dnešnímu pohledu na společenské soužití bude nezbytné opustit 

čistě autokratické prostředí nejstarších říší a přesunout se k evropskému prostoru 

do období prvních demokracií antického Řecka a Říma. V antice totiž byly položeny 

základy dodnes platných principů nejen v oblasti politiky, státního zřízení a formy 

vlády, ale i v oboru urbanismu. „Pokud starověké civilizace vytvořily základní kompo-

nenty městských sídel, pak to byla antika, která tyto komponenty uspořádala do jedno-

značných archetypálních vztahů a soustav, tvořících dodnes základ i nejmodernějšího 

urbanismu“ (Hrůza, a další, 1995 str. 53). 

Jestliže jsou původní antické myšlenky natolik nadčasové, že se uplatňují i v sou-

časnosti, není důvodné pochybnosti o tom, že by neměly být brány v úvahu také 

v budoucnu. „Zdaleka nejsou vyčerpány přínosy antické stavby měst, která hledala a 

mnohdy i nalezla ideál města – jako středu a zároveň obrazu pozemského i nebeského 

řádu – a dokázala vytvořit jeho základní archetypální součásti“ (Hrůza, a další, 1995 str. 
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84). Antická města se vyznačují hlavně jednou předností. Všechna mají svůj vlastní 

osobitý výraz. Toho bylo dosaženo díky promyšlenému začlenění měst do terénu, 

který nese podobné rysy jako umisťování sídel podle znalostí o přírodních zákoni-

tostech ve starověké Číně. Také bylo v antice aplikováno vícero druhů půdorysných 

tvarů, které každé z měst svébytně obohacují o jedinečný pocit z daného místa. 

Tvrzení o individualitě antických sídel a jejich unikátním duchu lze doložit na 

příkladu prvních velkoměst Knóssos a Mykény. Na ostrově Kréta se rozprostíral pa-

lácový komplex tvořící město Knóssos. I přes svůj náboženský a duchovní rozměr, 

který by mohl vybízet k okázalosti a monumentalitě, je toto místo naopak pojato v 

„lidském měřítku, otevřené do krajiny a vyjadřující pohodu“ (Hrůza, a další, 1995 str. 56) 

při absenci jakéhokoliv hradebního opevnění. Právě lidské měřítko, které znamená 

plánování městského prostoru s ohledem na proporce člověka, jež jsou brány jako 

výchozí složka sídelního prostředí, značně přispívá ke konečnému příjemnému do-

jmu z města. Mykény ležící na peloponéském poloostrově jsou pravým opakem krét-

ského velkoměsta. Kvůli ohromným hradbám z kyklopského zdiva působí Mykény 

jako nevlídná pevnost. Celé město je striktně organizováno do tří částí. První sektor 

umístěný na východě byl určen pro výrobu. Druhý na severozápadě byl vyhrazen 

obchodu. Poslední zóna na jihozápadě byla svěřena náboženským účelům. Obytné 

domy byly protkány všemi těmito čtvrtěmi (Guaitoli, a další, 2003 stránky 40–47). 

Řecká města jsou rozmanitá také díky vlivu urbanistických koncepcí pocházejí-

cích z Blízkého východu. Staří Řekové mohli na základě své pozice na hranici starého 

kontinentu snadno přebírat inspiraci z blízkovýchodních kultur a tyto myšlenky se 

mohly dále snadno rozšířit do celé Evropy. 

V nejvýznamnějším řeckém městě Athénách byly určeny počáteční archetypy 

všech řeckých měst. Řekové však neuplatňovali tyto základní městské prvky s pře-

hnaným dogmatismem, a právě to umožnilo každému městu získat už objasněný 

specifický genius loci. Čtyřmi podstatnými městskými archetypy byla akropole, svatá 

cesta, agora a opevnění (Hrůza, a další, 1995 str. 59). Archetyp akropole je základním 

východiskem utváření městského prostoru prostřednictvím soustředění nejvýznam-

nějších budov obce, čímž je dosaženo vytvoření městské stavební dominanty. Svatá 

cesta reprezentuje hlavní městskou třídu vedoucí k akropoli. Třetí archetyp agory 

představuje městské centrum, kde má probíhat život obyvatel po všech stránkách. 

Z dnešního pohledu jde tedy o obchod, služby, kulturu, odpočinek, zábavu, setká-

vání apod. Posledním prvkem všech starořeckých měst bylo opevnění. To v součas-

nosti své opodstatnění ztrácí, nicméně jde i o vymezení hranic města, které je nadále 
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podstatné. Své místo budou mít v kolonizační budoucnosti ve vesmíru jistě všechna 

tato základní východiska. 

V souvislosti s antickým Řeckem je nutné se zmínit i o velkých filozofech té 

doby. Ve svých úvahách se totiž i oni zabývali pravidly městského uspořádání. Platón 

zastával ještě poněkud konzervativní názor, že ideální obcí je pouze ta, která se za-

bývá zemědělstvím. Aristoteles naopak vyslovil zajímavou ideu, kterou by bylo 

vhodné se řídit i při zakládání exoplanetárního sídla. Doporučuje totiž, aby bylo 

město založeno na kombinaci pravidelné a nepravidelné městské dispozice. (Hrůza, 

a další, 1995 str. 64). Takovým způsobem může být totiž spojeno to nejlepší z obou 

přístupů. Je tak dán prostor pro snoubení malebnosti, tajemnosti a ducha živelné 

formy s přehledností a řádem prostřednictvím předem stanovených pravidel v plá-

novacím procesu. Jde ovšem o velmi delikátní proces, který vyžaduje pečlivost a cit 

k vyvážení obou přístupů. Možná právě popsaným způsobem bylo stvořeno sídlo 

věštců Delfy. „Žádným popisem, plánem nebo schématem se doposud nikomu nepoda-

řilo vystihnout a vyjádřit ojedinělou a jakoby mimořádně důmyslně a záměrně vytvoře-

nou kompozici tohoto architektonického souboru“ (Hrůza, a další, 1995 str. 60). Delfy 

představují jednu z nejkrásnějších prostorových kompozic. Bylo by příhodné inspi-

rovat se tímto místem, které bylo považováno za střed tehdejšího světa, při zaklá-

dání kolonie na novém světě. Snad se v budoucnu podaří tajemství tohoto města 

rozklíčovat. 

Starověký Řím představuje také bohatou studnici zásad městského uspořádání, 

které naleznou své místo dnes a pravděpodobně i ve vzdálenější budoucnosti. Sa-

motné hlavní město říše Řím ovšem v mnoha ohledech příkladné nebylo. Jedná se 

totiž o město s typickým živelně rostlým půdorysem, které bylo přelidněné, a tak 

převládla snaha o co největší využití veškerých volných ploch. Domy se stavěly na 

jakémkoliv volném místě, i když se třeba jednalo o záplavové území (Hrůza, a další, 

1995 str. 73). 

V dějinách lidstva nebylo mnoho větších říší, než jakou byl antický Řím. Při roz-

šiřování území byla tedy Římany k udržení svého vlivu nutně zakládána zcela nová 

sídla. Těchto nově zakládaných měst bylo velké množství. Z toho důvodu byl vytvo-

řen univerzální vzorec pro koncepci caster, jak se tento předobraz nazýval. Castrum 

bylo původně určeno pro vojenské tábory. Posléze z něj začala vyrůstat i civilní 

města. „Jeho půdorysné stopy lze dodnes najít v historických jádrech Kolína nad Rýnem, 

Paříže, Vídně, Trieru, Augsburku, Boloně, Florencie, Aosty i mnoha dalších měst. Základem 

klasického tvaru castra byly dvě na sebe kolmé osy hlavních ulic - od severu k jihu v „ose 

světa“ a od východu na západ „běh slunce“ (Hrůza, a další, 1995 str. 75). Vytyčení 
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vzorového plánu nakládání s kolonizovaným prostorem na vesmírných tělesech ale-

spoň po procesní stránce by mělo představovat to správné ponaučení z historie. 

 

Obrázek 4: Plán vzorového castra v Alžírsku (Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipe-

dia/commons/4/4a/Plan_of_Timgad_in_Haverfield%27s_Ancient_Town_Planning_Well-

come_M0009552.jpg) 

Vědění antického Říma ovšem skýtá i další v budoucnu použitelné poznatky pro 

architektonickou a urbanistickou tvorbu. Po římském architektovi Vitruviovi se totiž 

dochovalo jeho dílo s názvem Deset knih o architektuře. Nejskloňovanější úryvek to-

hoto spisu pochází z první knihy, kde je uvedeno následující: „při výstavbě města jest 

třeba zachovávati tato pravidla: předně výběr nejzdravějšího místa. Bude to místo polo-

žené výše a ne mlhovité, ne plné jinovatky a ne obrácené ani k parným ani ke studeným 

stranám světovým, nýbrž k mírným, a konečně místo, které se vyhne bažinatému 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Plan_of_Timgad_in_Haverfield%27s_Ancient_Town_Planning_Wellcome_M0009552.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Plan_of_Timgad_in_Haverfield%27s_Ancient_Town_Planning_Wellcome_M0009552.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Plan_of_Timgad_in_Haverfield%27s_Ancient_Town_Planning_Wellcome_M0009552.jpg
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sousedství“ (Vitruvius Pollio, 1979 str. 42). Jde sice o poměrně triviální doporučení, i 

tak ovšem bude vhodné se jím řídit rovněž v prostředí odlehlých kolonizovaných pla-

net. 

4.1.3 Pojetí městského prostoru ve středověku a začátkem novověku 

Úpadek Římské říše, sestěhování národů a rozmach křesťanství znamenali počátek 

dalšího období v dějinách lidstva. Středověk je tradičně v dějinách umění dále čle-

něn na jednotlivá částečně se prolínající období charakterizovaná převládajícím 

uměleckým slohem. Toto rozdělení bude sledováno i v dalším textu. Jelikož na sebe 

umělecké směry úzce navazují a reagují, je k čistě středověkým slohům románského 

umění, gotiky a renesance v rámci předmětné subkapitoly zařazeno i baroko a kla-

sicismus. 

Chronologický postup analýzy si žádá začít ještě v neustálené rané fázi středo-

věku. Poměry tehdy ještě migrujících národů vybízejí k použití analogie s otevřenou 

budoucností osidlování nových planet. Je možné jen doufat, že katalyzátorem uva-

žovaného přesídlení mimo Zemi nebude pád dnešní civilizace ještě popřípadě spo-

jený s nástupem jediného dominantního náboženství nebo ideologie. Podobné fa-

talistické vize ale není takto dopředu potřeba blíže rozebírat. Vhodnější bude se za-

měřit na kladné stránky přerodu evropského kontinentu. Nově usazeným národům 

a kmenům se podařilo vybudovat obdivuhodné množství sídel. Tento urbanizační 

proces nechal vzniknout soustavě osídlení, která nebyla překonána v průběhu dal-

ších staletí, a i v současnosti je rozeznatelným základem velkého množství měst 

(Hrůza, a další, 1995 str. 87). Vždyť nadčasovost a trvanlivost středověkých měst je 

v souladu s dnes často zdůrazňovanou udržitelností. Všemi vyjmenovanými vlast-

nostmi by měly určitě oplývat i exoplanetární kolonie. 

V počátcích středověká sídla navazovala na pozůstatky dřívějších římských 

měst, ale byla zakládána i úplně nová. Umístěním se přitom obě varianty příliš neli-

šily. Spojujícím prvkem všech osídlení je převaha organicky rostlých půdorysů. To 

vychází mimo jiné z toho, že doboví urbanisté, lokátoři, neměli přístup ke znalostem 

antického městského plánování. Jejich hlavním posláním byl výběr způsobilého 

místa k založení obce. Města středověku tedy byla povětšinou zakládána a rostlá 

vlastně s určitou přirozeností. I přes to, nebo možná díky tomu, mají v některých 

aspektech vysoké kvality. „Středověká města se nejvíce z měst všech historických epoch 

vyznačují účelností a racionálností svého uspořádání, sledujícího konkrétní podmínky a 

co nejvhodnější naplnění účelových požadavků a potřeb“ (Hrůza, a další, 1995 str. 91). 
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Možná největším kladem ale bylo právě usazení v těch nejvhodnějších místech, čímž 

byly položeny základy budoucí urbanistické struktury.  

Koncepce sídelního prostoru ale nebyla vždy ponechána čistě jen momentál-

ním okolnostem. Svou důležitou roli hrála i šířící se křesťanská víra. Bible se po-

stupně stala základem všeho vědění. Nový zákon obsahuje i popis dokonalého raj-

ského města. „A já Jan viděl jsem město svaté Jeruzalém nový, sstupující od Boha s nebe 

připravený jako nevěstu okrášlenou muži svému… Položení pak města toho čtverhrané 

jest, jehož dlouhost tak veliká jest jako i širokost. I naměřil toho města tou třtinou dva-

nácte tisíců honů; dlouhost pak jeho, i širokost, i vysokost jednostná jest. I změřil zed jeho, 

sto čtyřidceti a čtyři loktů, měrou člověka, kteráž jest míra anděla. A bylo stavení zdi jeho 

jaspis, město pak samo bylo zlato čisté, podobné sklu čistému… Uprostřed pak rynku jeho 

a s obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející dvanáctero ovoce, na každý měsíc 

vydávající ovoce své, a listí své k zdraví národů... Ale chrámu jsem v něm neviděl nebo 

Pán Bůh všemohoucí chrám jeho jest a Beránek“ (Biblí svatá, zjevení Janovo, 1932 str. 

267). Tato deskripce se stala ideálem, ke kterému se mělo každé románské a gotické 

město alespoň přiblížit. Nicméně není známo, že by sídla v tomto období byla tvo-

řena systematickým plánováním, které by jednoznačně směřovalo například k cíli 

dokonale čtvercového města nebo, že by nebyl záměrně vztyčen kostel, a právě tím 

byla připomenuta velikost a všudypřítomnost Boha, tak jak je v Bibli popsáno.  

Těžištěm toho, proč jsou dochovaná románská a gotická města dnes obdivo-

vána, leží v jejich malebnosti a estetickém výrazu. Takto poutavého efektu bylo do-

saženo spíše organickým přirozeným způsobem uspořádání sídelního prostoru, jenž 

reagoval na základní hmotné i transcendentní životní potřeby (Fragner, 1984 str. 68). 

I tento způsob městského uspořádání ale zčásti odpovídá biblickému předobrazu. 

Teprve v éře renesance, která byla vlastně v celém svém spektru kontrapozicí před-

cházejícího myšlení, byly vytvářeny ucelené projekty pro nakládání s městským pro-

storem. Poněkud paradoxně však v konečném důsledku vyznívá fakt, že živelným 

způsobem typickým pro raný středověk byly vybudovány stovky měst, zatímco v re-

nesanci bohaté na teoretické spisy o městském uspořádání bylo realizováno pouze 

malé množství návrhů. Důvodem pro tento fenomén bude rigidnost již nastolené 

funkčnosti urbánního prostoru. Sídelní celky jsou na rozdíl od jednotlivých budov 

odolné módním změnám. Proměny uměleckých slohů lze tedy snadněji pozorovat 

v architektuře než v urbanismu. Tím spíše při přechodu od gotiky k renesanci. Při 

upozadění soustředění všeho jen okolo Boha a znovuzrození antických ideálů s dů-

razem na jednotlivce. 
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Převládající humanismus v renesančním období dal vzniknout odborným urba-

nistickým spisům, které jsou nazývány traktáty. Jelikož nebylo možné implementovat 

radikální změny z návrhů s požadovanou rychlostí na již stojící města a ani nezbý-

valo příliš mnoho prostoru pro zakládání dalších sídel podle novátorských plánu, 

staly se traktáty povětšinou jen vysněnou utopií. Přínosy renesance pro urbanismus 

tedy spočívají především v teoretické rovině a v položení základů pro myšlení a pří-

stupy budoucích generací. Naprosto zásadní posun představuje změna v chápání 

měst. V renesanci začala být sídla pojímána jako vzájemně provázaný fenomén ulic, 

náměstí a skupin budov, tedy jako komplexně vnitřně propojený celek. Bohužel bylo 

toto lpění často přeháněno do extrému. Byly přehlíženy důležité detaily. To se pro-

jevuje zejména v takřka slepé aplikaci geometrických principů uspořádání. Velmi ob-

líbený byl hvězdicovitý tvar, který se stal pro renesanční města typickým vzorem 

(Hrůza, a další, 1995 str. 147). 

Mnoho traktátů, ale přišlo s přímo revolučními myšlenkami, které je díky své 

modernosti příhodné uplatňovat dnes i v budoucnu. Jako prvního za všechny rene-

sanční myslitele se hodí jmenovat Leonarda da Vinciho. Da Vinci byl prototypem re-

nesančního člověka, který dokázal obsáhnout téměř veškeré vědění tehdejší doby. 

Da Vinci se ve svých úvahách dokonce zabýval například víceúrovňovým řešením 

dopravy nebo řešení urbanistických otázek na regionální úrovni. Nejvíce pokroko-

vou vizí byl návrh na přestavbu a rozvoj Milána. „Navrhl Milán bez opevnění a doplnil 

radiální uliční síť soustavou okruhů. Pro snížení hustoty a zlepšení hygienických podmí-

nek navrhl vybudovat v určité vzdálenosti od Milána deset satelitních zahradních měst“ 

(Hrůza, a další, 1995 str. 128). Pro zrychlení výstavby těchto satelitů dokonce počítal 

s použitím prefabrikovaných dílů. 

Podobné uvažování rozvinul ve svém traktátu O opevněních a architektonických 

úskocích a perspektivě francouzský architekt Jacques Perret de Chambery. V jeho 

představách měla být města budována za pomoci typizovaných domovních sekcí 

(Hrůza, a další, 1995 str. 134). Podrobněji se aplikaci předem vyrobených dílů zabý-

vali, ale až představitelé funkcionalismu v první polovině 20. století. Blízko k posto-

jům o tři sta let mladších funkcionalistů měl také Němec Joseph Furttenbach. Svým 

spisem se výrazně odlišoval od všech svých současníků, neboť neprosazoval oblí-

bené geometrické půdorysy. Místo toho se zaměřil na vhodné rozmístění jednotli-

vých objektů a jejich podrobné zdůvodnění. Jde tedy o vůbec první vyjádření teorie 

funkčního uspořádání města (Hrůza, a další, 1995 str. 137). 

Další průkopník pocházel z Nizozemí. Byl jím urbanista, fyzik a matematik Si-

mon Stevin. „Jako prvý vůbec ve vývoji urbanismu si Stevin kladl otázku růstu měst a 
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z tohoto hlediska také řešil své návrhy“ (Hrůza, a další, 1995 str. 140). Tento aspekt 

bývá i v současnosti někdy po hříchu opomíjen a na prostorovou koncepci měst je 

nahlíženo jako na konečný stav. V případě zakládání vesmírné kolonie je zřejmé, že 

bude postupem času takové sídlo rozšiřováno a rozvíjeno. Zejména na očividné hle-

diska je však dobré upomínat, neboť ta hrají zpravidla zásadní roli. 

Historie urbanismu byla značně obohacena i díky Španělskému království. Pro 

osídlení vesmíru se význam španělského příspěvku ještě znásobuje, neboť v době 

renesance právě Španělé hojně zakládali kolonizační sídla na nově objeveném ame-

rickém kontinentu. Vzorem do budoucna by mělo být předně vytvoření pravidel pro 

zakládání nových měst. Španělský král Karel V. takové normy vtělil do Zákonů Indií. 

Podrobnější regule pak vydal jeho syn Filip II. Inspirujícím pravidlem obsaženým 

v těchto předpisech byl například požadavek na rezervování pozemků na náměstí 

pro veřejné budovy, a nikoliv pro jednotlivce nebo stanovení orientace rohů obdél-

níkových náměstí do světových stran, aby ulice vycházející z náměstí nebyly přímo 

vystaveny hlavním větrům. Nejvýznamnějším normativem však bylo, že pro uplat-

nění všech těchto zásad musel být předem vypracován plán města (Hrůza, a další, 

1995 str. 143). Za vlády Filipa II. došlo i k rozvoji domácích sídel, kde byly použity 

paprskové kompozice, což předznamenalo příchod baroka. 

Ještě před postoupením k rozboru barokního uchopení prostoru se nelze neza-

stavit u události, kterou bývá vymezena hranice mezi středověkem a novověkem. 

Jde samozřejmě o objevení Ameriky. Paralely obsazení nově Evropany objeveného 

kontinentu s kolonizací vesmíru jsou zcela nasnadě. Osídlování vesmíru je podobně 

problematickým tématem jako kolonizace proběhlé na Zemi. Snad při uvažovaném 

rozpínání člověka do vesmíru nedojde k tak dramatickým skutečnostem jako se staly 

v minulosti. Rozhodně se člověk musí vyvarovat invazivním zásahům do životního 

prostředí, hubení druhů nebo i nerozvážnému užívání objevených míst například 

v podobě mrhání prostorem. 

Kromě této negativní historické zkušenosti lze čerpat ale i z literárních děl, které 

byly objevem nového světadílu inspirovány. Prvním z nich je Utopie od Thomase Mo-

ora. Kniha obsahuje popis ideálního uspořádání lidské společnosti spolu s nejvhod-

nějším prostředím k životu. Ústy vypravěče, námořníka Rafaela, More líčí silně ko-

munitní a solidární společnost, kde se všichni věnují práci a volné chvíle věnují vzdě-

lávání, aby pochopili zákonitosti světa (More, 1978 str. 69). Lze si představit, že po-

dobně bude fungovat i společenství budoucích kolonizátorů. Zvláštně povědomá je 

i charakteristika sídel. „Kdo zná v Utopii jedno město, zná všechna: tak si jsou vesměs 

podobná, pokud tomu není povaha krajiny na překážku“ (More, 1978 str. 60). Zde se 
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objevuje hned několik znaků, které se dají o exoplanetárních koloniích předpoklá-

dat. Předně je to typizace. Ta by ovšem neměla dosáhnout takového stupně, aby 

díky ní byla rozdílná místa vzájemně zaměnitelná. Podobnost by měla spíše vycházet 

z orientačního systému, který by zajistil přehlednost různých území. Neméně důle-

žitým hlediskem je potom respekt k místní krajině. 

 

Obrázek 5: Mapa Utopie od Abrahama Orteliuse (Zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipe-

dia/commons/7/76/Kaart_van_Utopia_%281595-96_kopergravure%29_Abraham_Orte-

lius_KBS_Brafa_2019.jpg) 

Utopie definovala celý způsob dalšího uvažování. Jedním z jejich následovníků 

byl italský mnich Tommas Campanella. Svůj obraz společnosti vystihuje v knize Slu-

neční stát. V této práci je uváděn předně proto, že ve své publikaci „Campanella při-

pomenul význam městského prostředí pro utváření životních postojů, naznačoval mož-

nosti, jak ovlivňovat chování a myšlení lidí“ (Fragner, 1984 str. 98). Relevantní pro 

úvahy prezentované touto prací jsou i utopické cestopisy básníka Cyrana z Ber-

geraku nazvané Cesta na měsíc a Cesta do sluneční říše. Prostřednictvím těchto knih 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Kaart_van_Utopia_%281595-96_kopergravure%29_Abraham_Ortelius_KBS_Brafa_2019.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Kaart_van_Utopia_%281595-96_kopergravure%29_Abraham_Ortelius_KBS_Brafa_2019.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Kaart_van_Utopia_%281595-96_kopergravure%29_Abraham_Ortelius_KBS_Brafa_2019.jpg


Analýza dosavadních urbanistických teorií pro využití při kolonizaci vesmíru 55 

 

jsou předkládány myšlenky mobilních a podzemních měst. Ovšem, jak bude ná-

sledně vysvětleno v závěrečné kapitole této práce, takové formy osídlení nelze po-

važovat za příliš využitelné vzhledem k uvažovanému stálému vesmírnému sídlu, 

které by mělo odpovídat současným představám o městu. 

Zpět ovšem k baroku. Za jeho kolébku je považována Itálie. Prvotní barokní 

kompozice totiž byla vytvořena při přestavbě Říma na konci 16. století architektem 

Domenicem Fontanou. Posun od monocentrických půdorysů renesance spočíval ve 

vytvoření vícero městských středů, tedy polycentrismu. Podle dochovaného archi-

tektova deníku bylo záměrem přestavby usnadnění cesty všem poutníkům, kteří při-

cházeli do Říma kvůli významným náboženským místům. Toho bylo docíleno pomocí 

rozšíření ulic a srovnání terénu. Tento způsob navíc otevřel prostor pro rozmanité 

perspektivní efekty.  

Z Itálie pocházejí ale i další osobnosti, které zaujímají v dějinách urbanismu tak-

též důležité místo. Hodný jmenování je určitě Carlo Lodoli. To je další z předchůdců 

funkcionalismu, neboť vyslovil, že „jen co je užitečné, může být též krásné“ (Hrůza, a 

další, 1995 str. 153). Jeho následovníkem potom byl Francesco Milizia. Jeho náhled 

na uspořádání měst spočíval „v poloze, pravidelnosti, plánu, jasném členění na části i 

vznešenosti a kráse veřejných i soukromých budov. Město by mělo být příznivé pro zdraví, 

pohodlné a příjemné na pohled, přičemž u plánu města si nejvíce cenil úměrnost a roz-

manitost.“ (Hrůza, a další, 1995 str. 154). Přitom rozporoval tehdy upřednostňované 

ideální geometrické půdorysy měst. Naopak prosazoval, aby každá část města vyční-

vala určitou zvláštností. „Považoval za vhodné konečně vytvořit obraz zpestřený různými 

náhodami: to znamená velký pořádek v detailech, rozmanitost, rozruch a nasycenost 

celku“ (Hrůza, a další, 1995 str. 154). Milizia tedy dochází k obdobnému závěru jako 

před ním Aristoteles. Oběma se jeví kombinace systematického s živelným jako neja-

dekvátnější uchopení sídelního prostoru. Výsledné urbanistické dílo založené na 

tomto postoji by mělo v sobě snoubit unikátnost ducha místa s dostatečnou mírou 

uspořádanosti dodávající přehlednost.  

Stejný postoj zastával i Miliziův současník z Francie Marc Antoine Laugier. „V do-

bovém duchu sice oceňoval výhody pravidelných městských půdorysů, avšak zároveň kri-

tizoval sterilitu příliš geometrických a schematických dispozic. Připomínal potřebu ma-

lebnosti, rozmanitosti a dokonce ve své době neobvykle přiznával přednosti středověkých 

měst“ (Hrůza, a další, 1995 str. 162). Podle Laugiera by měl být ve městě přítomen 

řád i chaos, uspořádání bez jednotvárnosti. Z pravidelných částí by měl vystupovat 

záměr nepravidelnosti a rozličnosti. Jeho spisy obsahují ale i upozornění na 
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nesnadnost navržení celkově vznešeného města, které v sobě zároveň ukrývá množ-

ství jedinečných přitažlivých detailů.  

Představený názor o spojení systematického s organickým byl na svou dobu 

velmi pokrokový, i když v tomto smyslu uvažoval už Aristoteles stovky let předtím. 

Opravdu vizionářsky působí ale myšlení dalšího francouzského teoretika architek-

tury a urbanismu Pierra Patta. Upozorňoval totiž na to, že „vše se doposud soustřeďo-

valo na vznešenost a velkolepost, avšak nikdy se neusilovalo o zabezpečení života obyva-

tel, jejich zdraví, spokojenost a zdravý vzduch v jejich obydlích“ (Hrůza, a další, 1995 str. 

163). Snad poprvé se tedy objevuje opravdu humanistický přístup s uvědoměním 

lidských potřeb a současně je objevována i náročnost synergie větších sídelních 

celků s životním prostředím. Ve spisech Pierra Patta je také stavěno do popředí ce-

listvé vnímání sídel. Kritizuje vidění omezující města na soubory jednotlivých staveb, 

a naopak nabádá k nazírání na sídla jako na filozofická díla. 

Osvícené smýšlení se prosadilo i v té době zaostalejším Rusku. Kvůli zpozdilému 

vývoji v ruském carství se ale mohl vliv osvícenské ideologie projevit v o to větší míře. 

Z toho důvodu se v Rusku nachází možná nejvíce měst s klasicistním prostorovým 

plánem, ať už byly takto nově založeny nebo jen přestavěny. Z hlediska dispozic sice 

ruská sídla k vesmírnému kolonizačnímu úsilí něčím převratným asi přispět nemo-

hou, ale podnětnou inspiraci může nabídnout koncepční přístup vladařů ruského 

impéria k rozvoji svých držav. Po přijetí obecných stavebních předpisů v roce 1740 

byl v roce 1763 vydán carský příkaz o zpracování městských plánů. V důsledku toho 

byly specializovanou komisí vytvořeny projekty pro více než 400 měst. Navazujícími 

normami pak byly stanoveny další upřesňující požadavky pro městské plánování, 

které předepisovaly například povinný obsah výkresové dokumentace nebo pro-

cesní postup projednávání a schvalování navrhovaných koncepcí (Hrůza, a další, 

1995 str. 171). 

Nezbytnost předem stanovených pravidel nakládání s prostorem se naplno 

projevuje ale v jiném rychle se rozvíjejícím státě. Tím jsou Spojené státy americké, 

kde je v podstatě urbanistický a architektonický klasicismus vůbec první městskou 

vrstvou. Američtí pionýři si přivlastňovali objevená rozlehlá území vysokým tempem 

a bylo tak žádoucí, aby byl vytvořen spravedlivý systém nakládání s touto půdou. 

„Koncem 18. stol. se v USA stále výrazněji vynořovala potřeba racionálního hospodaření 

s pozemky, což našlo svůj výraz v nařízení z roku 1785. Započalo tím dělení celého území 

Spojených států na základě čtvercového rastru jednotlivých „městských okrsků“ o ploše 6 

čtverečních mil“ (Hrůza, a další, 1995 str. 176). Šlo o nejspíš nejefektivnější řešení s oh-

ledem na dobové podmínky, kdy ani nebylo v lidských silách dopředu řádně 
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zmapovat celý dotčený terén, aby bylo rozdělení provedeno ještě spravedlivěji a 

s ohledem na veškeré místní okolnosti. Pro budoucí účely osidlování nových planet 

takový způsob územního dělení určitě upřednostňovat nelze. Bylo by to sice poho-

dlné řešení, ale velmi krátkozraké. Zvlášť pokud lze počítat s využitím satelitních 

technologií, které by měly ještě před stanutím člověka na kolonizované planetě dů-

kladně neznámé území prozkoumat a zanalyzovat. Případná parcelace by měla vy-

cházet ze znalosti tvrdých dat a zohlednění všech tamních přírodních podmínek. 

4.1.4 Průmyslová revoluce jako iniciátor moderního urbanismu 

Postupný přechod od dominantního zemědělství k tovární a strojní velkovýrobě byl 

obrovským milníkem v lidských dějinách. Průmyslová revoluce ovlivnila celou spo-

lečnost v nebývale velkém rozsahu. Nejspíš největší změnu pak toto období zname-

nalo pro městský život. Kvůli industrializaci se lidé začali koncentrovat do větších 

městských celků. Výrazně tedy rostla městská populace. Definitivně byla bourána 

opevnění a soustavy hradeb. Zástavba se stále více rozšiřovala po okrajích měst do 

krajiny a vznikala tak dělnická předměstí s velkými továrními komplexy. Na to nebyla 

historická sídla připravena. Kvůli hustému zastavění, úzkým uličkám a slabému po-

vědomí se řada osídlení dostala do neudržitelné situace s nevyhovujícím, nebezpeč-

ným, nezdravým a nehygienickým prostředím. Města musela nutně reagovat na 

rychlý technologický vývoj. 

Zpočátku nebyl člověk nachystaný na nově se objevující technologie. Ty byly im-

plementovány bez připravenosti prostředí, navíc s rychlostí, na kterou nebylo 

možné najít reakci v odpovídajícím čase. První snahy o vymanění z tohoto neutěše-

ného stavu představovaly utopické teorie, které vzhlížely ke světlejším zítřkům. Už 

koncem 17. století bylo kupříkladu Denisem Vairassem popsáno ideální osídlení, 

které bylo založeno na sídelních jednotkách, které autor nazýval osmazie. Tyto do 

jisté míry unifikované stavby stavěné jako velké zámky měly mít i jednotlivě určené 

využití. Soustavou těchto jednotek mělo být nakonec tvořeno celé město (Hrůza, a 

další, 1996 str. 196). Tato vize poněkud připomíná novodobá monotónní sídliště bez 

výrazu. Již dnes se ukazuje, že primární důraz na ekonomickou výhodnost takového 

stavebního řešení na úkor všech ostatních aspektů není ani zdaleka nejvhodnější. 

Do budoucna je s využitím typizovaných struktur určitě dobré počítat. K jejich apli-

kaci by mělo být ovšem přistupováno racionálně a s ohledem na všechna hlediska, 

nejen na momentální zisk. V kontextu položení základů lidského osídlení vesmíru 

uvedený požadavek nabývá ještě na vyšší naléhavosti. 
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O vzdálené budoucnosti přemýšleli i další utopisté. V roce 1770 napsal Louis 

Sébastien Mercier knihu popisující Paříž roku 2440. „Autor vidí Paříž se širokými uli-

cemi a pravidelnými křižovatkami, na nichž je řízena doprava. Všechny zchátralé domy 

jsou zbořeny, stejně jako Bastila. Park Tuilerií je zpřístupněn veřejnosti a Louvre je věno-

ván umělcům. Ve městě jsou divadla a nemocnice a všechny nevhodná a hygienicky zá-

vadná zařízení jsou přemístěna na periferii. Versailles jsou v troskách, po nichž bloudí 

duch Ludvíka XIV“ (Hrůza, a další, 1996 str. 197). Poměrně záhy po vydání knihy ovšem 

přišla Velká francouzská revoluce, která množství popsaných změn urychlila. Revo-

luční události ve Francii měly celkově značný dopad na urbanistické postupy. 

V počátcích revoluce se ideální říší zabýval Louis Abel Beffroy de Reigny. Svou 

představu umístil na Měsíc. Kromě popisů mnohosti a okázalosti paláců, mostů, ná-

městí, soch…, což vycházelo ještě z dobové kultury, Beffroy uvádí i znění ústavy mě-

síční říše obsahující popis osídlení, které by mělo být obklopeno nezastavitelným 

pásem s loukami a lesy, aby byla zachována čistota ovzduší a zároveň se město ne-

mohlo donekonečna rozpínat (Hrůza, a další, 1996 str. 198).  

Neustálého zvětšování sídelních celků se nejspíš utopisté poměrně obávali. 

V reakci na tento jev se proto soustředili na definici dokonalé velikosti ideálních 

měst. I Napoleon chtěl uplatnit pro obnovu porevolučního území projekt ideálních 

měst pro sto až sto padesát tisíc obyvatel. Vzorovým slohem byl pro Napoleonovu 

vládu typický empír. Tato města byla tedy poměrně zatížena vládnoucí ideologií. 

Francouzská revoluce nicméně iniciovala mnoho úvah o zlepšení společenského i 

městského uspořádání. Výraznější přínos pro urbanismus znamenají ale spíše spisy 

Charlese Fouriera. V jeho pojetí měla společnost postupně dosáhnout určitého 

stavu Harmonie (Fragner, 1984 str. 102). Výlučnou sídelní formou v tomto stádiu měli 

podle něj být falanstéry. Tím byla komunitní soběstačná sídla s asi 1600 obyvateli, 

kde by již neexistovala chudoba díky zajištění životního minima. Práce by byla spra-

vedlivě dělena dle schopností a vykonávána společně. Kolektivně by bylo řešeno i 

bydlení a životní prostředí by bylo patřičně chráněno. Jde o velmi pokrokové smýš-

lení, avšak Fourier si stále tyto komplexy představoval jako zámecké areály, podobně 

jako před ním Vairass. 

Díky nadčasovosti jeho myšlenek v mnoha ohledech se našlo poměrně hodně 

jeho pokračovatelů. Mimořádný ohlas zaznamenalo jeho učení v Rusku. Za nejvý-

znamnějšího ruského utopistu je potom Vladimír Fjodorovič Odojevskij. Ten se za-

měřil na ještě vzdálenější budoucnost než Mercier nebo Reigny. Jeho úvahy byly za-

sazeny až do roku 4338. Také počítal s lety člověka na Měsíc, kde mělo být vytvořeno 
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umělé ovzduší. Kromě předpovědi terraformace Měsíce předpokládal i využití slu-

nečních a geotermálních obnovitelných zdrojů energie. 

Utopistů bylo v té době díky fascinaci technologiemi a otevření obzorů pro 

možné změny opravdu mnoho. Vybráni byli jen ti, jejichž relevance má potenciál 

přetrvat i do budoucna, nebo se výhledovým horizontem alespoň částečně kryjí 

s touto diplomovou prací. Za zmínku ale určitě stojí ještě dvě dějinné postavy, které 

bývají srovnávány především s Fourierem. Prvním, jehož vliv se významně v urba-

nismu promítá, byl úspěšný anglický průmyslník Robert Owen. Už v první polovině 

19. století si totiž uvědomoval důležitost příznivého životního prostředí. Staral se o 

bytové podmínky svých dělníků, možnostmi jejich kulturního vyžití a nezapomínal 

ani na vzdělávání jejich dětí. Pravděpodobně z nespokojenosti s tehdy převládajícími 

poměry se ale nakonec rozhodl zkusit založit ideální kolonii nazvanou Nová Harmo-

nie ve Spojených státech v Indianě (Fragner, 1984 str. 102). Kvůli neustálým sporům 

byla ale již po čtyřech letech tato nevelká osada rozpuštěna. 

Druhým současníkem Fouriera a Owena, na kterého je vhodné upozornit byl 

Étienne Cabet. Na rozdíl od dříve jmenovaných však spatřoval ideál osídlení ve vel-

koměstu. To ve své knize Cesta do Ikárie zasadil na ostrov. Město mělo podle něj 

kombinovat to nejlepší z Paříže a Londýna. O ideálním osídlení navíc rozmýšlel v ši-

rším regionálním kontextu, tak jako v renesanci Da Vinci. Jeho nejpodstatnějším pří-

spěvkem je ale názor, že „projekt Ikary měl být výsledkem veřejné soutěže, pro níž by 

velká komise malířů, sochařů, architektů, vědců a cestovatelů shromáždila plány a popisy 

všech existujících měst. Cabet předpokládal průzkum názorů obyvatel, na jehož základě 

by komise vybrala z tisíců plánů ten nejdokonalejší jako vzorový“ (Hrůza, a další, 1996 

str. 205). Celkově se i z dnešního pohledu zdá citované přesvědčení za čistě utopické 

a nerealistické. Ovšem při zaměření a rozebrání dílčích aspektů lze získat vícero dů-

ležitých podnětů i pro účely kolonizace exoplanet. 

V prvé řadě jde o veřejnou soutěž, která je korigována většinovým názorem, což 

lze srovnat s principy přímé demokracie. Dnes si nelze představit, že by takový sys-

tém v uvažované podobě mohl být funkční. Nicméně obecně nástroj transparentní 

veřejné soutěže je k zaručení ochrany veřejného zájmu prozatím ten nejpřiměře-

nější a měl by se o něj opírat i uvažovaný kolonizační proces vesmíru. Za druhé je to 

nutnost holistického přístupu k systému uspořádání sídla, a nakonec i potřebnost 

existence vzorového plánu. 

V průběhu 19. století se ale nakonec situace ve městech dostala do tak neú-

nosné situace, že nebylo dále možné nepřistoupit i k reálným řešením nastalých 

krizí. Rozebírané období bývá na základě nenadálého přílivu obyvatel do měst 
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charakterizováno vznikem prvních skutečných velkoměst. Právě především ty nej-

větší aglomerace bylo nutné uzpůsobit novým podmínkám, což dalo vzniknout prv-

ním regulačním plánům měst, „ve kterých bývalo nejčastěji řešeno jak propojení města 

s jeho okolím po zrušení hradeb, tak problémy úpravy a dotvoření města související 

s jeho rozvojem“ (Koutný, 2003 str. 11). Nejznámějšími příklady proměn světových 

měst v té době jsou například New York, Chicago, Paříž, Barcelona, Athény, Berlín 

nebo Vídeň. Každé z těchto měst potom reprezentuje svébytný přístup k řešení sí-

delních problémů, které byly následně jako vzorové aplikovány i na dalších místech.  

Prvním ze jmenovaných měst, které bylo nuceno nalézt adekvátní východisko 

v reakci na svůj překvapivý růst byl New York. Již v roce 1811 byla ustanovena 

zvláštní komise, která měla za úkol přijmout plán růstu města jako odpověď na pro-

storově nedostačující kapacity přelidňující se jižní části Manhattanu. Přijatá regulace 

stanovovala ekonomisticky jednoduchou šachovnicovou skladbou rozdělující polo-

ostrov na husté stavební bloky. Upřednostnění pravidelného a pravoúhlého uspo-

řádání před použitím esteticky přitažlivějších oblých nebo hvězdicových kompozic 

bylo odůvodněno vyšší užitečností, pohodlností a nižšími náklady. Nedostatek vol-

ných ploch měla vyvážit přítomnost rozsáhlých mořských zálivů, které by měly po-

skytovat dostatečné ovzdušnění těsné městské zástavby. Nakonec byl ale tento čistě 

puristický přístup zpochybněn. V roce 1844 se podařilo na základě iniciativy spiso-

vatele Walta Whitmana a zahradního architekta A. J. Downiga prosadit založení Cen-

tral Parku (Hrůza, a další, 1996 str. 210). Následně se tato inovativní zelená oáza 

s prvními mimoúrovňovými křižovatkami a promyšlenou vnitřní kompozicí stala jed-

nou z městských ikon dotvářejících celkový výraz tohoto města. 

Toto racionální pojetí bylo následně úspěšně přeneseno i do dalších sídel. In-

spiraci Newyorkskou šachovnicí lze rozpoznat kupříkladu v New Orleans nebo Bar-

celoně. Tyto ukázky dokládají, že i při využití pravidelného rastru mohou sídla získat 

nezaměnitelného ducha. Zároveň je ale potřebné podotknout, že všechna uvedená 

sídla se nacházejí u velkých vodních ploch, které umožňují zachování zdravého ži-

votního prostředí i při zhuštěném sídelním prostoru.  

Druhou světovou metropolí, kterou bylo nutné upravit k obrazu doby, byla Pa-

říž. Zde byl zvolen diametrálně odlišný přístup než v případě New Yorku. V první po-

lovině 19. století měla Paříž stále středověký ráz díky úzkým, křivolakým a pitoresk-

ním uličkám. Po nástupu na trůn v roce 1851 se toto rozhodl změnit Napoleon III. 

Úkol přestavby Paříže v moderní velkoměsto svěřil Georgi Eugènu Hausmannovi 

(Mumford, 2018 str. 19), kterému se podařilo zvolenou metodou zapsat do historie 

urbanismu. Šlo o velmi radikální zásah do stávající struktury. „O rozsahu přestavby 
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svědčí, že při ní bylo z Paříže vystěhováno 350 000 většinou chudých obyvatel. V historic-

kém jádru byla zbořena téměř polovina všech budov, mimo jiné také 27 000 obytných 

domů“ (Hrůza, a další, 1996 str. 218). Tím byl ale umožněn vznik působivých a funkč-

ních širokých bulvárů, které jsou lemovány typickými šestipodlažními nájemními 

domy.  

V souvislosti s touto přestavbou tedy lze hovořit o jakési formální velkorysosti 

a okázalosti, která byla vykoupena značně invazivními zásahy, které ovlivnily i polo-

vinu tehdejšího pařížského obyvatelstva. I když se v konečném důsledku jednalo 

vlastně o důležitou asanační proměnu směrem k pohodlnějšímu a zdravějšímu 

městskému prostředí, ve skutečnosti šlo o poměrně jednostranné pojetí, které sle-

dovalo především hledisko vojenské bezpečnosti a obdivu k přicházejícím technolo-

giím. Při navrhování se totiž mělo pravděpodobně vycházet ze zkušeností z proběh-

lých revolučních bojů v ulicích a předpokladem bylo, že na širokých ulicích se rebe-

lantům hůře brání, staví barikády nebo obsazují kasárna (Hrůza, a další, 1996 str. 

218). Pomocí uličních kompozic měly být vytvořeny obdoby barokních perspektiv-

ních efektů, které do popředí stavěly moderní objekty železničních stanic, nové rad-

nice či opery (Mumford, 2018 str. 22). Na druhé straně pak „Haussmann nepovažoval 

za potřebnou celoměstskou kanalizační síť, ani tehdy navrhované podchody pro pěší na 

nejvíce zatížených dopravních trasách“ (Hrůza, a další, 1996 str. 214). I přes zmíněné 

nedostatky se toto přebudování dočkalo velkého ohlasu a v obměnách byla tato me-

toda aplikována u dalších měst, převážně ve Francii. 

Nevyhnutelně muselo k přestavbě dojít rovněž ve Vídni. Ta poněkud zaspala 

vývoj a byla jedním z posledních měst, jež mělo stále své jádro sevřeno v hradebním 

systému. To jednak zabraňovalo růstu centra, ale také zamezovalo jeho funkčnímu 

propojení s předměstími. Navzdory konzervativnímu císařskému zřízení a silné po-

zici armády s policií, kteří stále trvali na nutnosti ochranného opevnění, se nakonec 

podařilo prosadit notně pokrokové řešení, jak se později ukázalo. Na místě zboura-

ných hradeb vznikla široká okružní třída Ringstraße, která dala jméno celému to-

muto systému. Ten se poté ujal zejména ve městech s německy mluvícím obyvatel-

stvem jako bylo Brno, Augsburg, Kolín nad Rýnem nebo Gdaňsk (Hrůza, a další, 1996 

str. 225). 

Ve Vídni byl nově otevřený prostor po vzoru Paříže využit ke zbudování luxus-

ních nájemních budov a objektů pro veřejné instituce. Obě císařská sídla si vyžado-

vala patřičnou reprezentativnost. Opakovaly se i rozsáhlé demolice historické zá-

stavby, která musela ustoupit novým ulicím a náměstím. Ve srovnání s Haussman-

novou přestavbou se ovšem vídeňský koncept ukazuje zdařilejším z hlediska 
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účelného propojení městského centra s okrajovými částmi a univerzálností jeho vy-

užití. Systém široké okružní třídy, jež vizuálně i funkčně ohraničuje střed města a 

současně umožňuje rovnoměrnou dostupnost všech míst, lze snadno použít jako 

obecné schéma nejen pro přestavbu sídel, ale také při jejich zakládání. 

 

Obrázek 6: Plán přestavby Ringstraße (Zdroj: https://gehlpeople.com/wp-content/uplo-

ads/2015/04/wettbewerbsplanforweb.jpg) 

Poslední vzorovou sídelní přeměnou z období druhé poloviny 19. století, kterou 

je ve vztahu k tématu diplomové práce dobré představit, je koncepce uplatněná 

v Berlíně, hlavním městě tehdejšího Pruska. Jde vlastně o třetí postup přetvoření sí-

delního celku k potřebám doby, neboť, jak bylo ostatně už shrnuto výše, v principu 

byly u přestavby Paříže a Vídně použity obdobné nástroje vyžadující destrukci pro 

umožnění výstavby moderních širokých tříd. V případě Berlína byly budovány celé 

nové čtvrtě okolo rozsáhlého starého jádra, které se skládalo vlastně ze dvouměstí 

Berlína a Köllnu. Pro tento rozvoj byl vypracován poměrně jednoduchý zastavovací 

plán úředním inženýrem James Friedrichem Ludolfem Hobrechtem. Základní 

https://gehlpeople.com/wp-content/uploads/2015/04/wettbewerbsplanforweb.jpg
https://gehlpeople.com/wp-content/uploads/2015/04/wettbewerbsplanforweb.jpg
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myšlenka, se kterou Hobrecht plán sestavoval, byla pouze vymezit větší bloky (300 x 

500 m) určené k zastavění s tím, že si soukromníci následně sami tyto celky rozdělí 

a na své náklady zřídí místní ulice. Ve skutečnosti se však takto otevřel prostor pro 

pozemkové spekulace a plánu bylo vytýkáno i umožnění příliš hustého zastavění, 

absence zeleně, téměř stejná šířka všech ulic a chybějící rozlišení způsobů a výšky 

zastavění (Hrůza, a další, 1996 str. 228). 

Hobrecht nicméně dostal prostor i pro obhajobu svého pojetí. V diskuzi berlín-

ského Spolku architektů přednesl, že „se přeceňuje význam zastavovacího plánu, když 

je považován za zcela závaznou normu a nebo za dílo řešené z uměleckých hledisek. Jeho 

význam je pouze negativní; je kresebně vyjádřeným policejním předpisem, určujícím pře-

devším, která místa nelze zastavět… Plán je nutno chápat jako změnitelný a pružný… Jako 

policejní předpis a součást stavebního řádu musí zastavovací plán resignovat na poža-

davky krásy a na umělecké záměry. Oba tyto požadavky vůbec nejsou věcí policie a úřední 

cestou jich také vůbec nelze dosáhnout. Mohou být pouze výsledkem individuálního cítění 

a osobní soukromé iniciativy“ (Hrůza, a další, 1996 str. 229). Z pohledu dneška nelze 

plně souhlasit s uvedenými názory zejména s ohledem na závaznost zastavovacího, 

plánu. K dosažení dostatečné předvídatelnosti a rovného přístupu je totiž nezbytné, 

aby byl městský plán závazný a konzistentní. Nicméně myšlenka o jeho negativní 

podstatě, pomocí které mají být pouze vymezeny mantinely stavebního rozvoje je 

zcela legitimní. Než autoritativně určovat dovolený vkus, je plošnou regulaci vhod-

nější používat k nastolení určitého řádu, tak aby nebylo příliš zasahováno do krea-

tivního vyjádření jednotlivých záměrů, ale zároveň byla zajištěna adekvátní míra jed-

notnosti. V případě Berlínského zastavovacího plánu byla poskytnuta možná až pří-

lišná volnost. 

I když již uvedené příklady realizovaných přestaveb poskytují mnoho důležitých 

poznatků pro budoucí sídlení řešení a ukazují na nadcházející zlom mezi historickým 

a moderním urbanismem, je žádoucí se ještě také krátce zastavit u osobností, které 

žili ještě v 19. století, ale uvažovali již naprosto moderním způsobem. Nejdůležitější 

je, že se jim podařilo vymanit z tradičního chápání městského prostoru. Tím byla 

vydlážděna cesta pro vlastní teorii urbanismu. Zmíněné zvykové pojetí lidských sídel 

spočívalo především v uměleckém komponování vzhledných pravidelných a často 

také symetrických plánů. Možná jako první kritik se objevil už začátkem 19. století 

Quatremère de Quincy, který upozornil na podstatu užitečnosti navrhovaných ře-

šení městského uspořádání (Hrůza, a další, 1996 str. 238). Klíčovou roli v posunu 

myšlení představuje vydání Obecné teorie urbanizace autorem přestavby Barcelony 

Idelfonsem Cerdou (Mumford, 2018 str. 29). Přínosné jsou zejména postřehy o 
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nezbytnosti předběžných analýz, kladení důrazu na záruky vyrovnaných životních 

podmínek a zajištění souladnosti technologií s lidskou přirozeností. Jeho řešení ka-

talánské metropole s rozdělením na okrsky je ovšem možná až příliš schematické, 

čímž může vytvářet pocit odosobněnosti a paradoxně také zhoršovat orientaci v pro-

storu. 

Už na první pohled značně kriticky vystupoval proti tradičnímu chápání měst-

ského plánování Reinhard Baumeister, který je vedle Hobrechta dalším racionálně 

uvažujícím německým rodákem. Jeho přesvědčení bylo berlínskému úřednímu inže-

nýrovi velmi blízké. Razil teorii, že úspěšné sídelní rozvržení spočívá „v dobrých plá-

nech, správných zásadách pro zabezpečení veřejných zájmů a jinak ve svobodném rozvoji 

sil a zájmů soukromníků“ (Hrůza, a další, 1996 str. 242). Předpisy, které podrobně 

stanovují estetické normy, odsuzuje jako překážky hospodárné výstavby. Naprosto 

klíčové je ovšem jeho vyjádření o obecnosti urbanistických přístupů. „Místní pod-

mínky mají vždy na každé rozšiřování měst tak velký vliv, že lze formulovat všeobecně 

platná pravidla mnohem obtížněji, než v jiných technických a hospodářských oborech“ 

(Hrůza, a další, 1996 str. 244). Takto vyhraněné názory pochopitelně vyvolaly odpo-

vídající opoziční nazírání na důležitost estetického vyjádření městských prostor.  

Protiváhu v tomto případě vytvořil Camillo Sitte. V jeho nejznámějším díle 

Stavba měst podle uměleckých zásad studuje kompozice historických měst, z čehož 

následně odvozuje pravidla vztahů mezi jednotlivými stavbami, objekty a prostran-

stvími. Přirozená krása starých měst jej velmi poutala. Ztotožňoval se s názorem 

Aristotela, že „základem stavby měst je především postavit město tak, aby byli lidé bez-

pečni a zároveň šťastni“ (Sitte, 2012 str. 15). Na rozdíl od tehdejších všeobecných ten-

dencí v sídelním plánování po vzoru Aristotela požadoval k zajištění bezpečí a štěstí 

skloubení racionálního s emotivním. „Uskutečnění tohoto požadavku nemůže být 

pouze technickým úkolem, ale naopak úkolem uměleckým v nejvyšším smyslu. Tak tomu 

skutečně bylo ve starověku, ve středověku, v renesanci a všude tam, kde se pěstovalo 

umění. Pouze v našem matematickém století se stalo rozšiřování a zakládání měst čistě 

technickou záležitostí. Právě proto je velmi potřebné opět jednou poukázat na to, že se 

tím řeší pouze jedna stránka problému, přičemž ta druhá – umělecká – je přinejmenším 

stejně důležitou“ (Sitte, 2012 str. 15). Na základě citovaných předpokladů potom vy-

vozoval své závěry. 

Za velmi důležité Sitte považoval ponechání volného středu jinak uzavřeného 

náměstí a seskupení jednotlivých zkoumaných prvků do celků. I když přitom velmi 

dbal na estetický výraz sídel, zdůrazňoval potřebu holistického přístupu. Stavbu 

měst považoval za tvořivý proces, který by měl obsáhnout umělecké, technické, 
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sociálně-hospodářské i politické aspekty (Hrůza, a další, 1996 str. 250). Své součas-

níky ani přímé pokračovatele ovšem o svých názorech přesvědčit nedokázal. Důka-

zem toho je nástup stále více převažujícího funkčního a racionálního myšlení v ur-

banistických a architektonických kruzích, kde se neuznávaly staré způsoby. Až dnes 

s vědomím příliš jednostranného pojetí města v průběhu 20. století se zpět na Sit-

teho obrací pozornost některých odborníků, kteří projevují tendence návratu k hod-

notám tradičních měst. 

4.2 Kritické zhodnocení urbanistických přístupů 20. a 21. století 

Nejen v souvislosti s výše shrnutým vývojem chápání městského prostoru v 19. sto-

letí lze o této době hovořit jako o jakýchsi dřevních začátcích moderního pojetí ur-

banismu a jeho teorie. „Vzhledem k tomu, že dosavadní metody a postupy plánování 

měst byly založeny hlavně na dobových prostorotvorných a kompozičních principech 

s pragmatickým řešením funkčních souvislostí, nebyly v nové situaci měst účinné, ne-

vedly, a ani nemohly vést k žádoucím výsledkům“ (Koutný, 2003 str. 12). Z akutní po-

třeby přizpůsobení měst nenadálému technickému pokroku a s tím související urba-

nizací vzešlo vícero přístupů. Některé byly úspěšnější a další nikoliv, ale všechny na-

bízely důležitá ponaučení a s jistotou ovlivnily další směřování celého oboru. 

Na přelomu století se tak vykrystalizovaly určité postupy, které byly většinově 

přijímány a aplikovány. Hlavním proudem byla stále více akcentována funkční kon-

cepce měst. Rozvoj byl sice pozastaven první světovou válkou, ale o to snazší bylo 

následné uplatnění naprosto nových myšlenek funkcionalismu podporujících všeo-

becný hospodářský a kulturní rozmach. Po další celosvětové ráně v podobě druhé 

války se sice architektonické postoje poněkud roztříštily, ale některé funkcionalis-

mem nastolené základní linie byly sledovány i nadále.  

4.2.1 Prvotní moderně pojaté koncepce městského uspořádání 

Za úplně první modernistické koncepce bývají povětšinou považovány lineární 

město Soria Y Maty, zahradní město Ebenezera Howarda a průmyslové město Tony 

Garniera. Každý z těchto principů byl přednostně zaměřen na jeden z obtížných 

aspektů, které přinášela nová doba. U prvně uvedeného je tímto předmětem do-

prava. Šlo o čerstvou problematiku, poněvadž s růstem sídel také stále více narůs-

taly vzdálenosti, které bylo nutné překonávat mezi bydlišti a pracovišti jeho obyvatel. 

Na základě toho také vznikl nový druh městské dopravy, tedy doprava hromadná. 

Soria Y Mata viděl východisko pro novou dopravní situaci v podřízení městského 

uspořádání hlavní páteřní komunikaci, která by se stala vlastně hlavní kompoziční 
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osou města. „Jeho argumentem bylo, že pod vlivem nových forem hromadné dopravy 

měla města přirozenou tendenci nabývat lineární podobu tím, jak rostla“ (Pletnická, 

2011 str. 25). Jeho vizí bylo propojit Španělsko s Ruskem jediným lineárním městem 

vedoucím skrz celý evropský kontinent. Z pochopitelných důvodů byl tento nerealis-

tický projekt nakonec vyzkoušen pouze na Madridském předměstí. Přesto vyvolal 

velký ohlas nejen ve své době. Dá se s čistým svědomím říct, že vlastně svým způso-

bem ovlivnil několik dalších generací. V průběhu minulého století se totiž doprava 

postupně stala určujícím městotvorným prvkem, kterému se nezřídka kdy podřizo-

valo sídelní plánování. Do jaké míry se ještě jedná o ospravedlnitelný postup bude 

rozebráno v dalších částech diplomové práce. Až v současné době nastává uvědo-

mění přílišného podřízení městského života dopravním nárokům. 

Druhý základní přístup, který následně velmi významně ovlivnil celkový vývoj 

urbanismu, je koncept zahradního města, jehož autorem je považován Ebenezer 

Howard. Jde o diametrálně odlišné pojetí, než které vytvořil Arturo Soria Y Mata. Vy-

chází totiž z teze, o které je polemizováno snad ve všech etapách vývoje urbanistic-

kého myšlení. Tím je konečná optimální velikost měst. Howard ve své knize Zítřek – 

Pokojná cesta ke skutečné reformě za nejvhodnější počet obyvatel navrhuje třicet tisíc 

(Pletnická, 2011 str. 17). Takové sídlo by v sobě mělo kombinovat to nejlepší z měst-

ského a venkovského způsobu života a zároveň eliminovat nedostatky obou variant. 

Aby bylo zabráněno živelnému rozrůstání takového osídlení, mělo by být ohraničeno 

pásmem zeleně.  Vnitřní zástavba by neměla být na takto uvažovaném místě nijak 

hustá, aby mohla zeleň prostupovat i samotným městem. Tím by bylo současně po-

staráno o zdravé životní prostředí a rekreační vyžití obyvatelstva zahradního města. 

Posledním typickým znakem dané teorie je izolované umístění sídelních celků, aby 

nedocházelo k nadměrné migraci z, nebo do blízkých velkých měst (Hrůza, a další, 

1996 str. 261). Nejvíce se uvedený princip ujal v Howardově domovině na britských 

ostrovech. Podle vzoru zahradních měst byla často také vytvářena dělnická města 

(Pletnická, 2011 str. 15). Takové využití se přímo nabízí, poněvadž továrna poskytuje 

dostatek atraktivních pracovních míst, díky jistotě kvalitního a zdravého bydlení. Z 

paternalistického přístupu k zaměstnancům těží jak zaměstnavatel, tak i pro něj pra-

cující dělníci. Tento systém potom získal popularitu po celém světě. Možná s největší 

precizností byl aplikován Tomášem Baťou. Celková myšlenka je stále i v dnešní době 

živá a používaná. 
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Obrázek 7: Plán soustavy zahradních měst (Zdroj: https://i.pinimg.com/origi-

nals/6d/2f/45/6d2f4550c216cb6b8474347d3cba3ac6.jpg)  

Průmyslové město Toniho Garniera jako poslední z trojice výchozích myšlenek 

novodobého plánování měst bylo přímou reakcí na nastalou industrializaci. Zde je 

oproti lineárnímu městu namísto dopravy brán za hlavní městotvorný činitel prů-

mysl. Právě v rozpoznání úlohy průmyslu při rozvoji města byl Garnier průkopníkem 

(Koutný, 2003 str. 13). Návrh průmyslového města situoval poblíž Lyonu, místa jeho 

https://i.pinimg.com/originals/6d/2f/45/6d2f4550c216cb6b8474347d3cba3ac6.jpg
https://i.pinimg.com/originals/6d/2f/45/6d2f4550c216cb6b8474347d3cba3ac6.jpg
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hlavního působiště. I když se, v tomto případě obdobně jako projekt lineárního 

města, neuskutečnil, jeho přínos je patrný napříč další urbanistickou praxí. Jednou 

z hlavních inovací bylo předpokládané použití betonových konstrukcí při výstavbě 

nových domů. Tím vlastně předznamenává postupy charakteristické pro stavitelství 

celého 20. století. Pro komplexní sídelní plánování je ovšem o poznání důležitější vliv 

Garnierovi teorie na smýšlení urbanistů o rozdělení města podle funkčních zón. Toto 

zónování u průmyslového města znamenalo oddělení obytné části města od prů-

myslové. Zejména funkcionalisté později přijali tento způsob účelového rozdělení 

města za svůj. Podstatný je ovšem rozdíl v chápání zón jako celků obsahujících 

všechny městské funkce nebo částí vyhrazených vždy pouze jednomu samostat-

nému účelu. Blíže bude tato problematika popsána na dalších odstavcích této pod-

kapitoly. Už nyní lze ale předeslat, že dnešní optikou, kdy hospodářství ve vyspělých 

zemích leží především v terciárním sektoru služeb, se takové odtržení a koncentrace 

jednotlivých užitných částí města do oddělených čtvrtí nejeví jako nejvhodnější. 

Nelze samozřejmě přesně předvídat budoucí hospodářský vývoj a tato diplo-

mová práce se o to ostatně nesnaží ani v jiných oblastech. Je ale zcela na místě se 

domnívat, že v době aktivního osidlování exoplanet lidskými osadníky již úroveň ro-

botizace dosáhne takového bodu, že veškeré mechanické práce budou plně auto-

matizované. Všechen strojově ovládaný průmysl a případně i zemědělství tedy bude 

možné pohodlně oddělit od částí kolonií osídlených lidmi. V sídelních částech kolonií 

by potom bylo žádoucí po vzoru dnešního urbanistického směřování naopak prová-

zat prvky obytné, rekreační, výzkumné, služeb atd. Právě tímto způsobem by měla 

být vytvářena živá města. K podrobnějšímu rozboru soudobého nazírání na pláno-

vání sídel bude ovšem vyhrazen prostor taktéž později. 

Ještě před úplným přesunem k analýze stavby měst 20. století, funkcionalismu 

a dalšího rozvoje urbanistického myšlení je patřičné se ještě pozastavit u jednoho 

jevu, který je příznačný pro přelom mezi stoletími. Jde o, už zmínkou o Tomáši Baťovi 

nakousnuté, téma vzorových dělnických kolonií. Někteří podnikatelé si uvědomovali, 

že změna nepříznivého městského prostředí je během na dlouhou trať, a proto se 

rozhodli „pro stavbu samostatných sídlišť, umisťovaných obvykle v těsném sousedství je-

jich továren a nazývaných v té době vzorové kolonie“ (Hrůza, a další, 1996 str. 255). 

V některých případech šlo o opravdu úspěšné projekty, které fungují do dnešních 

dní. Nicméně nejpodstatnější pro úvahy o kolonizování nových planet v hlubokém 

vesmíru je spíše celkový princip vzorových sídel nežli jejich konkrétní historická po-

doba. V souvislosti s probranou problematikou komercionalizace kosmu se totiž na-

bízí jistá paralela mezi vzorovými dělnickými koloniemi 19. století a možností využití 
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obdobného modelu u uvažovaných vesmírných kolonií. Z pozice soukromého sub-

jektu dobývajícího vesmírný prostor se totiž zdá vytvoření typového sídla velmi raci-

onálním přístupem. Takový ekonomický postoj může ovšem lehce sklouznout k bez-

hlavé aplikaci bez respektu k lokálnímu prostředí. U modelových řešení rovněž hrozí 

přílišná uniformita, sterilita a odosobněnost konečného výsledku. Ani jeden z těchto 

důsledků není žádoucí v obvyklých podmínkách natož potom u sídel, které by byly 

zakládány na planetách vzdálených několik světelných let od původního lidského 

domova. V takových podmínkách bude naprosto zásadní dbát na psychickou po-

hodu kolonizátorů. Tento požadavek by měl představovat základní premisu, se kte-

rou by měla být exoplanetární sídla zakládána a jíž by měly jednoznačně ustoupit 

jakékoliv snahy o finanční výhodnost.  

4.2.2 Moderní urbanistické teorie a charty 

Začátkem 20. století nadále ve společnosti dominovala fascinace z rozmachu vědy a 

techniky. I v urbanismu proto pokračovalo hledání správného rozvržení města po-

mocí technicistních metod. Do popředí zájmu se dostal fenomén velkoměsta. Vý-

chozí problematika zdravějších životních podmínek byla do jisté míry vyřešena už 

v 19. století v reakci na průmyslovou revoluci. Již před 1. světovou válkou se dostalo 

pozornosti některých odborníků, že začalo docházet k vylidňování městských 

středů, a naopak vyšší koncentraci obyvatelstva na předměstích. Z toho důvodu bylo 

nezbytné se zaměřit na dopravní obsluhu (Hrůza, a další, 1996 str. 271). Jak už bylo 

v dřívějším textu předesláno, téma dopravy začalo být velmi často předřazované 

před další urbanistické okruhy. Dopravní infrastruktura tak začínala hrát prim a bylo 

jí stále více uzpůsobováno celkové pojetí měst.  

Už v roce 1901 byla vydána stať dopravního inženýra Billa Archera, který v ní 

předpovídal ke konci začínajícího století existenci velkoměst s až 50 miliony obyva-

tel, což tedy nebylo zase až tak daleko od pravdy. V souvislosti s tímto odhadem 

upozorňoval především na nutnost řešení dopravy. Jako prostorovou koncepci vel-

koměst navrhoval síť složených šestiúhelníkových buněk. Oba principy potom zís-

kaly řadu stoupenců. Jedním z mála oponentů, který nepokládal dopravní řešení za 

primární otázku byl Josef Stübben. „Za nejvhodnější považoval pro velkoměsto radiálně 

– okružní komunikační sítě, které budou respektovat přírodní podmínky a specifické roz-

vojové potřeby“ (Hrůza, a další, 1996 str. 272). Tento minoritní přístup začíná nabírat 

zastánce až v poslední době. 

Už dříve bylo v rámci této diplomové práce předesláno, že druhou stěžejní větví 

moderního uvažování o městském prostoru byla otázka funkčního uspořádání 
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města. V rodícím se funkcionalismu jako urbanistickém směru počátku dvacátého 

století byla kromě zaměření na efektivní dopravní řešení věnována velká část pozor-

nosti taktéž koncepci zónování města. Rozdělení měst do funkčních zón se následně 

stalo jistým paradigmatem. „V regulačních plánech, které v tomto období vznikaly, bý-

valo město obvykle členěno na plochy obytného území, výrobní plochy, plochy městského 

vybavení a dopravní plochy, parky a zeleň“ (Koutný, 2003 str. 15). V uchopení tohoto 

funkcionalistického východiska se ale vyskytují zásadní rozdíly. Pragmatické rozdě-

lení města na menší vzájemně propojené sídelní celky je jistě teoreticky správný po-

stup, pokud se ovšem současně podaří zajistit určitou samostatnost jednotlivých zo-

nálních složek, co se týče dostupnosti občanské vybavenosti. V extrémním proti-

kladu proti uvedené tezi je využití zón pro vytvoření monofunkčních oddílů pro byd-

lení, práci, rekreaci a dopravu, které naopak zvětšují městské vzdálenosti, a o to více 

zatěžují dopravní systém. 

Původní idea se při některých aplikacích vytratila i přes to, že se architektům a 

urbanistům podařilo mezi válkami vytvořit jedinečné celosvětové profesní sdružení 

díky kterému mohli své názory jednodušeji sdílet mezi sebou. Touto organizací byly 

Mezinárodní kongresy moderní architektury všeobecně známé pod zkratkou CIAM 

ustanovené v roce 1928 fórem třiceti představitelů moderní architektury na popud 

toho nejproslulejšího z nich Le Corbusiera. Z této úvodní schůze ve švýcarském La 

Sarraz vzešlo memorandum, ve kterém je mimo jiné vyjádřena úvaha, že „urbanis-

mus nemůže být podřízen pouze pravidlům laciného estetismu. Svou podstatou je úče-

lový (funkční). Tři základní funkce, nad jejichž uspokojením musí urbanismus bdít, jsou: 

1. bydlení, 2. práce, 3. oddych“ (CIAM, 1928). V následujících letech pokračovala tato 

spolupráce předních odborníků poměrně intenzivně. Hned v následujícím roce se 

konal druhý kongres s tématem Byt pro existenční minimum a o rok později se sešel 

třetí kongres jehož hlavním námětem byly Racionální zastavovací soustavy. „Tento 

kongres zcela odmítl tradiční zastavění s plně uzavřenými bloky, minimálními dvory a 

úzkými koridorovými ulicemi. Zdůraznil, že pouze řádkové zastavění pomocí volně stojí-

cích deskových domů může zajistit všem bytům dobré oslunění i provětrání, nejlepší ori-

entaci ke světovým stranám a dostatek zeleně v sousedství domů“ (Hrůza, a další, 1996 

str. 300). Byl zde vymezen další typický rys nového funkcionalistického pojetí města. 

Odklon od racionálního použití blokové zástavby je u prakticky zaměřeného funkci-

onalismu poněkud neočekávaný, jelikož je vlastně nabourávána osvědčená účelná 

struktura. Za této situace se potom paradoxně otevírá prostor pro umělecké kreace 

městských plánovačů. Primární motivací pro redefinování blokové skladby bylo ale 

zajištění rovnocenného přístupu k co nejlepším zdravotním podmínkám 
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obyvatelstva z hlediska dostatku slunečního světla a čerstvého vzduchu. Diskuto-

váno bylo, že u čtverhranného rastru není možné požadované zaopatřit pro všechny 

ve srovnatelné míře. Z toho důvodu se funkcionalisté snažili formovat sídla na zá-

kladě hygienických hledisek pomocí rozvolněné zástavby s patřičnou orientací ke 

světovým stranám zabezpečující minimální dobu oslunění pro každý byt a vyhovující 

klima. Jak se později ukázalo i správně koncipovaná bloková zástavba umožňuje vy-

tvoření srovnatelných životních poměrů při zachování maximálně efektivního pro-

storového využití, což bylo stěžejním nedostatkem funkcionalistického hlediska. 

Vyvrcholení snah uskupení CIAM představuje čtvrtý kongres, který probíhal bě-

hem plavby po středozemním moři. Výstupem tohoto shromáždění byla Athénská 

charta, kde byly souhrnně vyjádřeny zásady funkcionalistického chápání sídla a de-

finovány jeho základní funkce. Jak bylo dříve předestřeno, bydlení, práce, rekreace a 

doprava se staly základem pro funkcionalistické pojetí a zónování města. „Tato forma 

uspořádání dávala předpoklady odstranění kolizních střetů neslučitelných funkcí i před-

poklady fungování městského provozu“ (Koutný, 2003 str. 16). I když je považována 

teorie obsažená v chartě v některých ohledech za překonanou, jak bylo ilustrováno 

u jednotlivých základních východisek, její přínosy jsou stále patrné i u dnešního ur-

banistického smýšlení a soudobých realizací. Zejména vybrané rozhodující zásady 

formulované v závěrečné části Athénské charty zůstávají nadále platné a svůj vý-

znam si s největší pravděpodobností zachovají i do budoucna. Jde například o bod 

73 charty: „Bezohlednost soukromých zájmů vede k porušení rovnováhy mezi růstem 

ekonomických sil na jedné straně a slabostí správní kontroly i bezmocností společenského 

spolupůsobení na straně druhé“, nebo navazující bod 75: „Město má zajišťovat v du-

chovní i materiální oblasti jak svobodu jednotlivce, tak i zájmy obecného blaha“ (CIAM, 

1933). Skloubení veřejného zájmu se soukromými je trvajícím úkolem prostorového 

plánování měst, a proto se toto téma také prolíná celou diplomovou prací jako jeden 

z hlavních faktorů, na který je nezbytné se při nakládání s kolonizovanými územími 

ve vesmíru vypořádat. Prohlášení z athénského kongresu bylo nadčasové ale i v dal-

ších aspektech. V bodě 83 kupříkladu předjímá důležitost regionálního plánování, 

když stanovuje, že „Město je nutno zkoumat v souvislosti s jeho zájmovým územím, které 

ovlivňuje“ (CIAM, 1933). V řešení urbanistických otázek v širších souvislostech pokra-

čují body 84 až 86, kde je zdůrazňována potřeba dostatečného prostoru a spojení u 

každé určité části města, aby tak byl umožněn jejich harmonický rozvoj. K tomu 

účelu by mělo mít každé město vlastní rozvojový program a právní nástroje k jeho 

realizaci. Tento program „by měl vycházet z přesných rozborů, zpracovaných odborníky. 

Musí předvídat časové i prostorové fáze rozvoje. Měl by vyjádřit plodný soulad přírodních 
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zdrojů města, celkové topografie, hospodářských daností, sociálních potřeb a duchovních 

hodnot“ (CIAM, 1933). Neméně důležitým faktorem je potom taktéž požadavek na 

uplatnění lidského měřítka jako výchozího bodu pro veškerou plánovací činnost. 

Někdy vznášená kritika zaměřená na krátkozrakost funkcionalistů, kteří se měli 

soustředit jen na svou vlastní představu o konečném ideálním stavu města a opo-

míjet hledisko plánování jako kontinuálního procesu spolu s různorodostí prefero-

vaných zájmů zainteresovaných subjektů (viz např. Pletnická, 2011 str. 30), se ve 

světle těchto všeobecných zásad nejeví opodstatněnou. I když je samozřejmě prav-

dou, že zaznamenané principy nejsou nikterak závazné a nemusely být tudíž všemi 

plánovači důsledně aplikovány v praxi. Faktem rovněž zůstává, že tehdejší urbanis-

tičtí vizionáři museli své názory formulovat s dostatečnou naléhavostí, aby se jim 

dostalo náležité pozornosti. Tím pádem se okolo nich mohlo vytvořit zdání, že se 

pasují do role proroků, kteří vyznávají jen svou verzi pravdy, a že řešení veškerých 

problémů leží ve fyzickém a prostorovém uspořádání sídla. 

Definované teze moderní architektury nacházely uplatnění v meziválečném ob-

dobí především na území tehdejšího Sovětského svazu. Tzv. hnutí sovětské avant-

gardy využilo nadšení z porevolučního budování k realizaci pokrokových idejí. „Dis-

kuze o budoucnosti měst a o ideálu socialistického města obzvlášť zesílily koncem 20. let, 

kdy se začala projektovat nová velká průmyslová centra, jako byl mimo jiné Magnitogorsk 

a Kuzněck“ (Hrůza, a další, 1996 str. 287). Tato nově zřizovaná sibiřská města získala 

přezdívku Socgorod právě pro svou snahu o nalezení vzorového socialistického 

sídla. Nicméně třeba na příkladu Magnitogorsku lze vidět, že radikální změna způ-

sobu života bez ohledu na místní podmínky a obyvatelstvo není vhodnou variantou, 

i kdyby byla motivována ušlechtilými úmysly. Největším projektem v bývalém SSSR 

potom byla plánovaná přestavba Moskvy, jejíž soutěže se zúčastnila velká urbanis-

tická jména, mezi nimiž byl i Le Corbusier se svým plánem na Zářící město. I když 

bylo předkládáno vícero inovativních variant, nakonec byla vlivem utužení režimu 

všem novátorským snahám učiněna přítrž a dále byla veškerá výstavba řízena ideo-

logií socialistického realismu. Ve větší míře se tak podařilo funkcionalistické teorie 

aplikovat až po 2. světové válce, kdy nastala potřeba obnovy zdevastovaných měst 

po válečných hrůzách. 
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Obrázek 8: Územní plán Milton Keynes (Zdroj: https://player.slidepla-

yer.com/22/6416078/data/images/img32.jpg)  

Kromě regenerace zničených měst byla zakládána rovněž města zcela nová. 

Předpokladem pro vznik takovýchto měst je vrchnostenské politické rozhodnutí. 

Především ve Velké Británii se po válce rozhodli jít touto cestou. Na podporu sídelní 

a bytové politiky byl dokonce v roce 1946 britskou vládou přijat specializovaný zákon 

o nových městech8. Tato nová města byla koncipována na základě Howardova návrhu 

zahradního města. V průběhu druhé poloviny 20. století bylo takto vystavěno na 

území Britských ostrovů asi třicet nových měst (Hrůza, a další, 1996 str. 309). Jak byla 

postupně tato města zakládána, stále se zdokonalovalo jejich pojetí díky zkušenos-

tem z předchozích realizací. Nejvýznamnějším sídlem, které bylo během tohoto 

 

 
8 Úplné znění zákona je dostupné online na adrese: https://www.legislation.gov.uk/uk-

pga/1946/68/contents/enacted  
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řízeného budování realizováno je Milton Keynes. Původní plán poněkud utopicky 

předpokládal, že Milton Keynes bude městem rovnosti, volného času a kultury pro 

250 000 obyvatel. Podle vzoru zahradního města bylo vytvořeno sídlo s nízkou hus-

totou zástavby a velkorysým prostorem pro zeleň, poněvadž ta tvoří přibližně 26 % 

celkového množství využitých pozemků. Díky tomu Milton Keynes skýtá pocit ves-

nického města, které je přezdíváno „městem stromů“ nebo „město v lese“. Dnes se 

ukazuje, že počáteční cíl zeleného a kulturního města se i přes populační růst daří 

naplňovat (International New Town Institute, 2017). Toto město je tak živým dokla-

dem o funkčnosti modelu zahradních měst, který nadále neztrácí na relevantnosti. 

Nových měst bylo od konce čtyřicátých let postaveno vícero po celém světě. 

Nejpříkladnějšími v tomto směru mohou být Spojené státy nebo třeba Nizozemsko. 

Nicméně jsou dvě města, která mezi ostatními vyčnívají. Jsou jimi Brasília navřená 

Luciem Costou a Oscarem Niemeyerem a Čandígarh, který je připisován Le Cor-

busierovi. Obě spojuje velké jméno jejich vedoucího architekta, ale také to, že jsou 

vlastně zhmotněním idejí prezentovaných v Athénské chartě. Paralely mezi oběma 

místy tedy pokračují i v jejich prostorovém řešení. I když je v případě Brasílie apliko-

ván výrazný umělecký přístup, a není tak čistě účelným městem s pravidelným ra-

strem jako Čandígarh, lze u obou snadno vytknout nedostatky plynoucí ze striktního 

použití chartou kodifikovaných funkcionalistických zásad. Brasília je navržena kolem 

dvou monumentálních dopravních os, které se uprostřed protínají a tvoří tak zá-

kladní koncepci kříže, které je celé město podřízeno. I přes dominantní funkci do-

pravních tepen ale hlavní město Brazílie stejně trpí špatnou dopravní dostupností 

stejně jako Čandígarh. „Brasília se navíc brzy po svém dokončení stala dvěma městy: 

monumentálním vládním a obchodním městem, do něhož se úředníci dopravovali le-

tecky, a na druhé straně chudinským městem favelas, jehož obyvatelé třpytivé město ob-

sluhovali. Dokonce i uvnitř byla Brasília, podobně jako ville radieuse Le Corbusiera, roz-

děleným městem, jehož zónování do odlišných oblastí odpovídalo sociální struktuře“ 

(Frampton, 2017 str. 90). 

Uvedená kritika těchto měst se tedy shoduje s celkovým názorovým posunem 

odborné veřejnosti na moderní urbanismus. Athénské chartě je vytýkáno, „že sice 

umožnila vytváření fungujícího organismu sídla, ale nebyla tak vytvářena skutečná 

města, že byly vytvářeny pouze fungující zóny bez výraznějších znaků městského života“ 

(Koutný, 2003 str. 18). Tyto výhrady mají jistě své opodstatnění, i když je v některých 

případech funkcionalismu přičítáno více nezdarů, než za které by funkcionalisté ob-

jektivně odpovídat mohli. Toto paušální odsuzování bylo ostatně již osvětleno 

v předchozí části tohoto textu. „Zájem funkcionalismu o stavební formy spíše než o 
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abstraktní organizaci vedl k projektování měst a ne pouze k abstraktnímu plánování. 

Funkcionalistický urbanismus skutečně představoval pokus o řešení problémů“ (Hrůza, a 

další, 1996 str. 305). Nicméně „kritika Athénské charty byla součástí celkového odmítání 

moderní funkcionalistické architektury, které se projevilo i uvnitř CIAM“ (Hrůza, 2002 str. 

11). S nástupem nové generace proto došlo k rozpadu této unikátní organizace. Do-

šlo ke zdravé diverzifikaci přístupů připouštějící mnohost pravd a nechutí k nahra-

zování dřívějších dogmat novými.  

Mezi mladými architekty, kteří se vymezovali vůči modernismu asi nejvíce vy-

čnívalo hnutí Archigram. Tato neo-futuristická skupina svými experimenty s modu-

lární architekturou přináší velmi přínosné podněty k tématu této práce. Předně fik-

tivní projekt Plug-in city reprezentuje podstatnou reflexi stále se zrychlujících tech-

nologických změn a zvyšujícího se životního tempa. Projekt na tyto faktory reaguje 

pomocí akceptace nemožnosti konečného řešení, se kterou se vyrovnává estetizo-

váním nekompletnosti. U jednotlivých budov i celých sídelních struktur je upotře-

beno spojení variability s flexibilitou, poněvadž jsou k výstavbě využívány prefabri-

kované kapsle, které mohou být libovolně přesouvány a nahrazovány (Merin, 2013). 

Tyto až radikálně technicky zaměřené úvahy byly pro tehdejší dobu příznačné. Pro 

jejich vyhraněnost a omezenou využitelnost v praxi však záhy dochází k opouštění 

tohoto myšlenkového směřování. „Od sedmdesátých let můžeme sledovat odklon od 

technicismu a návrat k hledání tradičních hodnot města a jeho prostorového výrazu“ 

(Koutný, 2003 str. 19). 

4.2.3 Současné tendence a odkaz Athénské charty 

I když po širším uvědomění, že funkcionalismus neposkytuje odpovědi na všechny 

problémy městského soužití, došlo k výraznému rozvrstvení urbanistických postojů 

k zacházení s městským prostředím, podařilo se odborné obci opakovaně shodnout 

alespoň na nejzásadnějších obecných cílech urbanistického snažení. Velmi podstat-

nou roli v tomto směru sehrála Rada Evropy, jelikož byla v roce 1983 v rámci její čin-

nosti vydána tzv. Torremolinská charta, jež se stala důležitým východiskem všech 

plánovacích aktivit na území Evropy. I při budoucím navrhování vesmírných kolonií 

by jistě měly být dodržovány v listině vystihnuté zásady regionálního a prostorového 

plánování, které má být podle tohoto dokumentu demokratické, souborné, účelné 

a dlouhodobé. V kontextu exoplanetárního kolonialismu je nutné zmínit také to, že 

řešené území by mělo být využíváno racionálně (Rada Evropy, 1983). 

Na dědictví samotné Athénské charty se naprosto zřetelně snaží navázat Nová 

Athénská charta. Jde o zásady plánování měst vypracované Evropskou radou 
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urbanistů. Přes to, že jde znovu o notně obecný dokument v porovnání s původní 

Athénskou chartou, přináší velmi podnětná doporučení. Mimo již v této práci akcen-

tované a snad i všeobecně ukotvené principy respektu k prostředí, významu ekono-

mických aspektů, dopravy a dostupnosti, pestrosti a rozmanitosti a v neposlední 

řadě zdraví a bezpečnosti, se Nová Athénská charta zaobírá i dosud opomíjenými 

fenomény. Jako první to je princip města pro všechny, který viditelně míří na dvě 

roviny sociální soudržnosti. Při řešení městských prostor by si odpovědní urbanisté 

měli jednak uvědomovat nezbytnost co největšího usnadnění začlenění přistěho-

valců do městského života a za druhé je taktéž zcela principiální, aby byla města 

tvořena s ohledem na co nejvíc kategorií, ať už je to hledisko věku, pohlaví, příjmu 

apod. Další z doporučení navazuje na potřebu demokratizace vystihnutou už uvede-

nou Torremolinskou chartou. Toho by mělo být dosáhnuto dostatečným zapojením 

občanů do městského plánování. Dále je Novou Athénskou chartou zdůrazňován 

kontakt mezi lidmi, který je potlačován přílišnou hustotou zalidnění, což vede ke 

ztrátě lidského měřítka a erozi sociálních i hmotných struktur. Konečně je upozor-

ňováno na nutnost využití informačních technologií (Evropská rada urbanistů, 1998). 

Tyto technologie je potřebné aplikovat především účelně, aby s sebou přinášely 

chtěné zjednodušení procesů, nikoliv zkomplikování, jak se nezřídka kdy děje i po 

více než dvaceti letech po přijetí rozebíraných doporučení. 

Na Novou Athénskou chartu potom přímo navazuje Charta evropského pláno-

vání, která byla vypracována stejnou organizací. Jde o jeden z nejnovějších doku-

mentů svého druhu, neboť byla přijata v roce 2013. Její obsah je ovšem možná ještě 

obecnější než Nová Athénská charta. Nicméně přes svůj spíše všeobecný shrnující 

charakter nabádá alespoň k pozitivním změnám v uvažování o lokálních a regionál-

ních sídlech. Charta je rozdělena do tří částí. První z nich ilustruje vizi evropských 

měst, které by měly být integrované a propojené z hlediska územního, sociálního, 

ekonomického a enviromentálního. Integrace je ostatně nosným tématem celé lis-

tiny. Ve zbývajících dvou částech jsou poté postulovány role a závazky územních plá-

novačů (Evropská rada urbanistů, 2013). Nejpodstatnější v tomto kontextu je zdů-

raznění mezioborovosti územního plánování a nutnosti dodržování dlouhodobých 

koncepcí. 

Stejně jako do většiny sfér společnosti i do oblasti územního plánování se za 

několik předešlých desetiletí viditelně otiskl vliv tržních mechanismů (viz pojednání 

o komercionalizaci vesmírných aktivit v subkapitole 2.2.2 této diplomové práce). Zis-

kuchtivost i nadále citelně zasahuje do způsobu nakládání s městským prostorem. 

Někdy se může dokonce zdát, že se dnešní urbanismus zhusta omezuje na pouhou 
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alokaci investic. „Nakonec tržní síly a související architektonické trendy postupně přesu-

nuly ohnisko zájmu od vzájemných vztahů a veřejných městských prostorů k jednotlivým 

budovám, které se staly čím dál izolovanější, zcela introvertní a přezíravé“ (Gehl, 2012 

str. 3). Pomocí typizace je potom profit maximalizován. „Bezmyšlenkovité, opakované, 

propočítané stavby založené na maximálním výnosu z pronajatých ploch se rozrůstají po 

celém kontinentu. Lhostejnost vůči kvalitě života se stala normou. Přemíra banality vede 

k negativismu, jenž v dnešní společnosti získává apokalyptické rozměry“ (Holl, 2003 str. 

175). Často užívané zjednodušení, že za tento fenomén mohou výhradně developeři, 

je značně jednostranné a alibistické. 

Nejprve je třeba si uvědomit veškeré historické souvislosti. Částečný obraz dě-

jinného vývoje ostatně poskytuje i tato diplomová práce. I z takto dílčího historic-

kého kontextu lze následně odvodit, že jde o širší celospolečenskou otázku. Větší či 

menší díl odpovědnosti nesou architekti, plánovači, projektanti, politici, úředníci, in-

vestoři i veřejnost. Aktuálně městský prostor trpí zejména v důsledku jeho neříze-

ného rozvolňování do krajiny. Jde o nežádoucí formu suburbanizace. Výsledkem je 

negativní jev nazývaný jako sídelní kaše, jehož pojmenování je odvozeno z anglic-

kého termínu urban sprawls (Hnilička, 2005 str. 17). Jednou z příčin neudržitelného 

rozpínání měst mohou být i nesprávně používané principy zeleného města plynoucí 

z jejich dezinterpretace. U teorie Ebenezera Howarda tedy dochází k obdobnému 

nepochopení jako u funkcionalistických zásad. Myšlenka přístupného bydlení na do-

sah přírody i městu musí na první pohled působit jako splněný americký sen všem 

zainteresovaným stranám. Realita ovšem osvědčuje krátkozrakost takového pojetí. 

Při budování předměstského osídlení zpravidla dochází jak k neúnosnému rozměl-

ňování zástavby tvořící řídkou a hrudkovitou sídelní kaši, tak k nepromyšlenému 

hutnění, z čehož vzniká kaše příliš pevná a tím pádem dusící. V obou případech se 

navíc mnohdy stává, že je taková kaše nemastná a neslaná kvůli stále se opakujícím, 

neosobním zařízením určeným k bydlení. Výsledný produkt je tak na hony vzdálený 

vysněným představám. Vina pak leží na straně nabídky, poptávky i dalších zúčastně-

ných, kterými jsou zejména politici a plánovači.  

Zejména v poslední době se ale ukazuje, že pomalu nastává uvědomění a je 

objevována podstata holistického přístupu k sídelnímu plánování. Komplexní naklá-

dání s městským prostorem s dlouhodobou vizí je totiž zcela esenciální. V konečném 

důsledku se jedná dokonce i o ekonomičtější postup než čisté zaměření na krátko-

dobý zisk. Snad by se dalo tvrdit, že tento obrat v přemýšlení o prostředí sídel začíná 

nabírat celospolečenského rozměru. Lidé projevují zájem o své okolí. Určitou zá-

sluhu na tom mají snad i výše rozebrané kodifikované představy o ideálním městě, 
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které napomáhají formovat mínění odborníků a popularizátorů, kterým se následně, 

jak se zdá, daří rozšiřovat obzory i širší veřejnosti. „Jsou objevovány tradiční hodnoty 

městského prostředí – ulice a náměstí, je snaha oživovat městské prostory, vrátit město 

jeho obyvatelům, humanizovat je. Zóny města začínají být pojímány jako smíšené – byd-

lení, vybavení, pracovní příležitosti – při dodržování zásad ochrany životního prostředí“ 

(Koutný, 2003 str. 18).  V právě citovaném úryvku jsou zhutněny snad všechny hlavní 

složky potřebných změn. Je nezbytné, aby se ústředním zájmem urbanistů opět stal 

člověk s jeho základními potřebami, které se přirozené mění v průběhu jeho života. 

Už Athénská charta obsahovala bod, ve kterém bylo stanoveno, že: „dimenzo-

vání všech prvků urbanistické dispozice musí vycházet z lidského měřítka“ (CIAM, 1933). 

Kvůli nesprávnému uchopení celé charty většinou jejích následovníků se však města 

přítomnosti nacházejí v takovém stupni odlidštění, že je třeba k definovanému prin-

cipu hledat cestu zpět. Vyskytují se samozřejmě čestné výjimky. Bylo by nespraved-

livou křivdou v této souvislosti nezmínit českého architekta Karla Honzíka. Ten již 

v roce 1946 ve své knize Tvorba životního slohu vystihuje podstatu měst. V jeho díle 

je plně reflektováno, že města jsou v prvé řadě společenstvím lidí. Až na základě zna-

losti potřeb konkrétního společenství je možné formovat jimi osidlovaný či již osíd-

lený prostor. Honzík poskytuje i definic obecných znaků, kterými by mělo prostředí 

oplývat, aby bylo příhodné k obývání. Jsou to podmínky sociální, atmosferické, svě-

telné, akustické, provozní, pohledové a psychické. Souhrnně pak tyto vlastnosti na-

zývá obyvatelností města. Obyvatelné město by tak mělo jednoduše umožňovat ži-

vot v kolektivu s možností klidu a samoty, a to v adekvátním prostředí z hlediska kli-

matu, čistoty vzduchu, přiměřeného oslunění, ochrany před hluky, výhledem se za-

chováním soukromí a dobře schůdných a sjízdných dopravních komunikací  (Honzík, 

1976 str. 86). Již těsně po válce si uvědomoval i podstatnou roli pěší dopravy, přičemž 

ještě netušil, jak bude v budoucnu opomíjena na úkor dopravy silniční. Honzíkovi 

nadčasové myšlenky se stávají stále relevantnější. 

Výrazný impuls ke změně vnímání lidských sídel znamenal kritický pohled ame-

rické žurnalistky Jane Jacobs. V roce 1961 se jí podařilo identifikovat v knize Smrt a 

život amerických velkoměst nejpalčivější problémy lidského soužití ve velkoměstech. 

Mimo to, ale vybízí k hledání řešení prostřednictvím smíšení modernistických měst-

ských funkcí, což by mělo přinést nezbytnou rozmanitost a tím podnítit potřebné 

oživení měst (Jacobs, 1975 stránky 91–135). Veškeré výše zmíněné názory o potřebě 

humanizace měst se potom odrážejí v dílech současných autorů. Například ame-

rický sociolog Richard Sennett zcela nepokrytě přiznává inspiraci touto urbánní 

anarchistkou, jak sám Jane Jacobs označuje. Na podkladě jejích myšlenek konstruuje 
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úvahy o otevřeném městě. Jedná se o odpověď na rozšířené vnímání sídel jako uza-

vřeného systému. Jeho teorie stojí na třech pilířích. Prvním z nich je prostupné 

území, které má učinit městský prostor přívětivějším. K tomu je nutné rozlišovat 

pevné hranice a rozhraní, kde jsou různé skupiny ve vzájemné interakci. Pro živé 

město je nezbytné posílit nejen život v centru, ale cíleným plánováním rovněž stimu-

lovat interakce s jeho okrajovými částmi, a to právě díky propustným rozhraním. 

Druhým pilířem je potom neukončenost formy. Pod tímto pojmem lze chápat proti-

klad příliš determinizovaných městských struktur vycházejících z funkcionalismu. 

Sídla musí být zejména na všech úrovních plánována s ohledem na kontext. Ná-

sledně je možné dosáhnout větší variability, která je pro zrychlující se svět naprosto 

nepostradatelná (viz práce skupiny Archigram představená na str. 73 této práce). 

Posledním stěžejním prvkem otevřeného města jsou příběhy rozvoje. Tento vzletný 

pojem se dá shrnout tak, že městské plánování je kontinuálním procesem. Konkrétní 

sídlo se nedá definovat s konečnou platností (Sennett, 2016 stránky 138–143). Je 

bezpochyby žádoucí, aby byla exoplanetární kolonie právě takovým otevřeným měs-

tem. 

Dnes asi nejnápadnější z osobností zabývající se městským prostředím je dán-

ský urbanista Jan Gehl. V jeho díle prioritizuje především lidské měřítko. Jestliže bu-

dou plánovači vnímat město primárně z pohledu člověka jako jednotlivce, bude sna-

zší splnit požadavek živých, bezpečných, udržitelných a zdravých měst (Gehl, 2012 

str. 61). Základní východiska ideálního sídla podle Gehla jsou obdobná jako jeho 

předchůdců. Oživení města vyšší koncentrací chodců jej činí bezpečnějším. Když je 

pak dostatečně dbáno i na stále více zdůrazňovanou udržitelnost, bude zaručen 

zdravý městský život nejen nyní, ale i pro příští generace. 

S nastíněným pohledem rovněž získávají zpět své opodstatnění tradiční měst-

ské prvky. Jedním z nich mohou být funkcionalisty odmítané obytné bloky. Přitom 

se ukázalo, že taková struktura patrně nejlépe poskytuje zdravé životní podmínky, 

po kterých funkcionalisté volali. Vnitrobloky, které tímto uspořádáním vznikají, před-

stavují při adekvátních rozměrech místo pro zeleň a případně i odpočinek (Jacobs, 

1975 stránky 108–112). Díky tomu jsou pak obyvatelé přirozeně chráněni před imi-

semi města jako je hluk, prach, zápach apod. (Hrůza, a další, 1996 str. 336). Jehlík 

dokonce staví domovní blok na pozici základní jednotky pevné urbánní struktury a 

uvádí, že „je jediným typem, který je schopen jednoznačně vymezit strukturovaný a hie-

rarchizovaný veřejný prostor a navíc jej komplexně obohatit“ (Jehlík, 2016 str. 127). Blo-

ková zástavba by tedy mohla nakonec reprezentovat nejvhodnější způsob zastavění. 
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Pakliže prim má hrát chodec a pro něj má být město plánováno, je zcela ne-

zbytné přijít s řešením dopravních problémů. V současnosti již úroveň individuální 

dopravy dosahuje kritických mezí. „Individuelní automobilová doprava rozložila svým 

rozmachem historickou městskou strukturu a zdeformovala měřítko většiny nových ur-

banistických koncepcí. Urychlila útěk do satelitů rozptýlených po okraji měst. Existence 

satelitních kompaktních obytných skupin je přímo vázána na individuální dopravu“ (Hon, 

2007 str. 22). Jedno z východisek by mohlo spočívat v oddělení průjezdní a cílové 

dopravy. Tímto způsobem by mělo dojít k odlehčení sídel od tranzitní dopravní zá-

těže, která je pro města vlastně zcela zbytečná. Tento obrat je již možné sledovat ve 

snaze budovat obchvaty kolem měst. Takto je možné vyhovět všem potřebám míst-

ních obyvatel a současně logistickou dopravu zrychlit. Lze jen spekulovat jaké formy 

dopravy bude člověk využívat v době, kdy už bude schopen osídlení planet ve vněj-

ším vesmíru. Uvedená doporučení mají ale znovu všeobecnou platnost, a tak v této 

oblasti budou moci být opětovně využívány i třeba již objevené sídelní koncepce, 

stejně, jako se tomu děje dnes „U koncentricky formovaných měst jsou vytvářeny do-

pravní okruhy, formují se zásady radiálně okružního provozního systému města. Je vyvi-

nována snaha zklidňovat dopravu hlavně obytného území např. vytvářením dopravních 

okrsků“ (Koutný, 2003 str. 18). Osvědčuje se tedy především vídeňské pojetí ringst-

raße. 

Lidskou přirozeností je ovšem dívat se spíše dopředu. Současně s rozpoznává-

ním správnosti ověřených postupů jsou proto i nadále hledány inovativní řešení 

městského prostoru. Jako kontrapozice k současnému fenoménu suburbanizace, 

působí koncepce intenzivní městské struktury. „Intenzivní městská struktura je formou 

městské zástavby, která intenzivně využívá pozemek v intravilánu města. Toto využití spo-

čívá v dosažení vysoké hustoty zástavby, ovšem při zachování kvalitního životního a obyt-

ného prostředí“ (Zadrařilová, 2011 str. 7). K dosažení žádaného efektu je potřeba ná-

sledovat několik principů. Jako přímý protipól dříve praktikované monofunkčnosti 

celých městských zón působí první ze zásad, která spočívá ve vícenásobném funkč-

ním využití samotných pozemků. Jde tedy o spojení se vzájemnou reakcí různých 

účelů tvořících novou jednotu. Zároveň je potřebné se zaměřit taktéž na volný pro-

stor. Ten je třeba vnímat jako jednu z funkcí města, která je rovnocenná ostatním. 

Východisko zahuštění města volným prostorem je označováno jako poréznost. Aby 

mohli být všechny tyto prvky smysluplně skloubeny, je nezbytné se při sídelním plá-

nování orientovat rovněž více na vertikály a mimo konektivitu funkcí zajistit i propo-

jení mezi oběma protichůdnými prostorovými koncepty svislosti a vodorovnosti (Za-

drařilová, 2011 stránky 8–11).  
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Jedni z nejnápadnějších reprezentantů představeného směru jsou členové Ate-

lieru 5. Krátké shrnutí jejich pojetí intenzivních městských struktur vystihuje násle-

dující citace: „ve správném konceptu kompaktní bytové skupiny nemají zbývat žádné ne-

využité plochy – ať již nazývané „volné“ nebo „odstupy“ mezi bloky. Vysoký stupeň kon-

centrace obytných ploch vyžaduje zvýšenou pozornost k ochraně soukromé zóny – osob-

ního teritoria. Přirozeně koncipované odclonění je nezbytné k vytvoření pocitu soukromí 

nerušeného vizuelně, hlukově a funkčně. Promyšlený systém atrií, logií a zahrad je neje-

nom pokračováním dispozice bytu, ale především soukromou exteriérovou zónou, logicky 

navazující na veřejné prostory a často tvořící přirozenou bariéru, potřebnou pro hierar-

chii funkcí“ (Hon, 2007 str. 25). I když se člověku ve vesmíru otevírá vlastně neko-

nečný prostor, je třeba mít při plánování vesmírných kolonií na paměti současnou 

zkušenost s bezbřehým plýtváním prostorem a čerpat z ní. Jde totiž o průkazně ne-

ekonomický, neúčelný a nekomfortní přístup, který není žádoucí znovu opakovat. 

 

Obrázek 9: Sídliště Halen projektované Atelierem 5 ( Zdroj: https://halen360.ch/assets/siedlung/ha-

len.jpg) 

V poslední době se také v souvislosti s budoucností měst zhusta zmiňuje prin-

cip smart cities v reakci na tzv. průmyslovou revoluci 4.0. Při pohledu do tak daleké 

budoucnosti, jako je aplikován v této diplomové práci, je využití nejnovějších tech-

nologií naprostou samozřejmostí a přitom nutností. Navíc nejde vlastně ani o nic 

https://halen360.ch/assets/siedlung/halen.jpg
https://halen360.ch/assets/siedlung/halen.jpg
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nového, neboť nevyhnutelnost reakce urbanistů na technologický posun se objevuje 

již v dobách industrializace v 19. století. Užití nových technologií se bude jen prohlu-

bovat. Pro osídlení vesmíru je to ostatně zcela nevyhnutelné. Z historických zkuše-

ností je ovšem třeba načerpat ponaučení. Euforie z nových technologií po vzoru 19. 

a začátku 20. století se nejspíš opakovat nebude. Nicméně veškeré nově odhalované 

pojmy jako propojenost, mobilita, virtualizace, interoperabilita, lokalizace, decentra-

lizace, modularita atd. (Svítek, 2018 stránky 15–19) je potřebné vnímat v co nejširším 

kontextu a k využití těchto zásad přistupovat zodpovědně. 

I přes neustálou snahu o posun vpřed, která je člověku přirozená, se prostřed-

nictvím zpracovaného poohlédnutí za historickým vývojem urbanismu, ukazuje dů-

ležitost pozastavení a načerpání inspirace z minulé praxe. Ani koncepce kompaktní 

a intenzivní městské struktury vlastně není v základu nijak nová. Efektivita prostoro-

vého využití byla lidem vlastní už od pradávna. Z historických zkušeností je tudíž po-

třebné čerpat i v budoucnosti. Potvrzuje se tím mimo jiné i jedna z výchozích tezí 

této práce, že fundamentální urbanistická východiska jsou využitelná bez ohledu na 

dobové poměry. Při sídelním plánování jako cílevědomém procesu je po obsáhnutí 

celého spektra relevantních skutečností třeba z ověřených postupů vycházet. Až 

nato přistoupit k náležitému poměřování všech aspektů nabízejících se řešení. Na-

vržený postup ostatně sleduje i celá tato diplomová práce.  
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5 Vize co nejdokonalejšího exoplanetárního sídla 

Předcházející rozbor svědčí o tom, že všechna města na světě jsou utvářena za úče-

lem naplnění jejich hlavních vlastností. „Na prvém místě se obvykle uvádí účelnost, 

která sama o sobě zahrnuje širokou škálu aspektů, mezi něž patří především uspokojo-

vání potřeb biologických a sociálních, stejně jako účelnost ekonomická a provozní. Mezi 

základní vlastnosti města patří také jeho výhodnost pro život lidí, poskytování sociálních 

a kulturních příležitostí, umožnění komunikace, vytváření určitého sociálního statutu a 

možnost zapojení do společenského života. V prostorovém utváření se zdůrazňuje indivi-

duálnost a rozmanitost a zároveň srozumitelnost a orientace“ (Hrůza, a další, 1995 str. 

9). Toto zjištění bude sloužit jako prvotní podklad pro nadcházející úvahy o podobě 

ideální vesmírné kolonie. Tato východiska totiž lze v souvislosti s předcházející kapi-

tolou označit za všeobecně platná, a budou proto využívána i při následujících úva-

hách. 

Interpretací a definic hlavních sídelních atributů je samozřejmě více. V tom pod-

statném se však příliš neliší. Uvedená citace navíc přiléhavě shrnuje vše pro účely 

této práce podstatné. V předmětném výčtu je sice opomenuta neméně důležitá es-

tetická hodnota města, kterou zdůrazňuje například Meduna: „Všemi lidmi obecně 

uznávaným požadavkem pro jejich životní prostředí je jeho maximální pohodlí a krása“ 

(Meduna, 1985). Odpověď na otázku, zda bude mít i tento umělecký rozměr sídel-

ního plánování své opodstatnění, bude však poskytnuta až v navazujícím textu. Nej-

prve je totiž nutné vyřešit obecnější problémy. 

Následující pojednání je subjektivním pohledem, který je ovšem v co největší 

míře opřen o objektivní hlediska. Ta jsou buďto stanovena takto hned v úvodu, po-

kud jde o zřejmé nebo dříve provedeným rozborem ověřené fakty, nebo budou blíže 

vysvětleny. Jedná se o logicky strukturovanou analýzu podle toho, jakým způsobem 

by asi měly být vedeny úvahy v budoucnu při volbě výsledného řešení pro prostředí 

kolonizované planety. O potřebnosti takového rozvažování rovněž není pochyb. Za-

ložení exoplanetární kolonie zcela určitě nebude všední záležitost. Na tento proces 

se bude bezpochyby upínat pozornost valné části lidstva. Význam této události je 

tedy další daností. 
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5.1 Logická cesta k nalezení ideálu vesmírné kolonie 

Úplně na prvním místě je potřebné určit charakter uvažovaného sídla. Jak bylo 

stanoveno hned v úvodu, cílem práce je nalezení města uspokojujícího všechny lid-

ské potřeby a nároky na něj kladené. Hlavním kritériem pro nalezení ideálu exopla-

netárního sídla budou právě potřeby, kterým by měla taková kolonie vyhovět. Zcela 

úmyslně jsou ponechány stranou úvahy o přechodných habitatech nebo modulech. 

Tato forma sídel sice poskytuje vyšší mobilitu i flexibilitu, jakožto podstatné vlast-

nosti pro reakci na možné změny, ale děje se tak na úkor dalších důležitých sídelních 

funkcí. Je sice pravdou, že „v budoucnu se objekty bez možnosti změny funkce, a pro-

jektované pouze pro určitou funkci, mohou stát brzdou dalšího rozvoje… Optimální pro-

středí je zpravidla takové, které lze do jisté míry modifikovat podle okamžitých potřeb 

uživatelů“ (Schmeidler, 1997 str. 195). Potřebná míra variability se ovšem musí po-

měřovat s ohledem na ostatní požadavky. Sociology a psychology již bylo s určitostí 

zjištěno, že percepce člověkem vytvořeného prostředí viditelně ovlivňuje jeho psy-

chiku. „Materiální prostředí podporuje a povzbuzuje nebo omezuje a tlumí určitá cho-

vání, modifikuje jednání, vede k jeho přizpůsobení a také signalizuje možnosti jednání 

(Schmeidler, 1997 str. 93). V natolik extrémních podmínkách, jaké jsou předpoklá-

dány v rámci této diplomové práce je psychologické pouto s původní domovinou, či 

alespoň tradičním způsobem života, naprosto nepostradatelné. V této souvislosti se 

hovoří „o šoku z budoucnosti, který mohou lidé překonat především s pomocí těch složek 

okolního světa, které si zachovávají lidský rozměr a tradiční identitu. Z tohoto hlediska je 

možná „konzervativnost“ našich měst jejich pozitivním znakem, protože pomáhá uchovat 

pocit určité stability a jistoty. Možná, že právě v tom spočívá největší poučení z vývoje 

měst v 19. století i v navazujícím století dvacátém“ (Hrůza, a další, 1996 str. 266). Při 

poměření důležitosti psychické pohody a přizpůsobivosti v kontextu vzdálenosti za-

kládaného sídla několik světelných let od domovské planety musí zvítězit duševní 

zdraví. 
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Obrázek 10: Koncept plánované měsíční základny (Zdroj: https://www.esa.int/var/esa/sto-

rage/images/esa_multimedia/images/2019/07/artist_impression_of_a_moon_base_con-

cept/19471139-2-eng-GB/Artist_impression_of_a_Moon_Base_concept_pillars.jpg  

První dlouhodobá přítomnost člověka na povrchu jednoho z vesmírných těles 

bude pravděpodobně realizována díky přechodnému habitatu. V době osídlení 

exoplanety se ovšem dá předpokládat, takový stupeň technologického rozvoje, že 

třeba i celé tamní sídlo bude zbudováno roboticky a lidé následně osídlí už připra-

vené město. Může jít vlastně o takovou kolonii na klíč. Dále budou myšlenky na za-

ložení exoplanetárního sídla rozvíjeny s ohledem na současné chápaní města jako 

stálého celistvého sídla splňujícího veškeré nároky na něj kladené. 

Potřeba flexibilní adaptace své opodstatnění určitě má. Spíše než o modularitu 

a mobilitu jednotlivých staveb však jde o schopnost přizpůsobení se změnám v mě-

řítku celého sídla. „Prostředí, v němž se pohybujeme, by mělo být otevřeným, nikoliv 

uzavřeným systémem a jeho hranice by neměly být fixované zcela něměnným způsobem. 

Integrovanost zařízení a tím podmíněná flexibilita a variabilita budov a celých struktur je 

předpokladem jejich úspěšného provozu i jejich dlouhodobé existence. Integrovaná zaří-

zení umožňují vyhovět dynamickým změnám ve stylu života v budoucnosti“ (Schmeidler, 

https://www.esa.int/var/esa/storage/images/esa_multimedia/images/2019/07/artist_impression_of_a_moon_base_concept/19471139-2-eng-GB/Artist_impression_of_a_Moon_Base_concept_pillars.jpg
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1997 str. 195). Proto je důležité myslet na to, že sídlo by nikdy nemělo být plánováno 

v jeho konečné podobě. Je třeba myslet na jeho budoucí rozvoj. 

Nicméně, jak bylo již v předchozích částech této práce potvrzeno, stabilita měst 

je stále jejich imanentní vlastností. To je zásadní udržet vzhledem k duchovní po-

hodě kolonizačních pionýrů. Formulované požadavky lze nejlépe zajistit formou zá-

vazného regulačního plánu. Tímto způsobem je možné vytyčit a zajistit, aby v zájmu 

udržení sociální soudržnosti, hospodářských hledisek i kritérií životního prostředí 

nedošlo k rozpadu nastaveného systému. „Není možno každých deset let vymýšlet 

nové převratné zastavovací plány. Bereme-li vážně na vědomí ekologická nebezpečí, je 

naprosto nevyhnutelné stavět domy s delší životností. Ještě větší životnost pak musí záko-

nitě mít nadřazená struktura území, na kterém domy stojí. Zástavba území musí být 

proto navrhována na základě typologie venkovních prostor, jedině tak lze smysluplně 

zvyšovat hustotu osídlení. Tato typologie musí být hlavním předmětem zájmu urbanistic-

kého plánování, nikoli pouze okrajovou záležitostí označovanou za nemoderní či zasta-

ralou. Z titulu její nadčasovosti totiž zastarat nemůže“ (Hnilička, 2005 str. 109). Citované 

zdůraznění enviromentálního pohledu je užito zcela záměrně. Kolonizace nových 

planet bude po etické stránce vysoce delikátní záležitostí. S nabízeným prostorem 

se proto bude muset nakládat přísně racionálně. Nastíněnou perspektivou je tedy 

vhodné přehodnotit například i proběhlou kolonizaci Ameriky Evropany, kdy bylo 

objeveným územím tak trochu mrháno. 

Předchozí apel je současně potřebné udržet v původním kontextu a zabránit 

tak další závadné aplikaci plynoucí z dezinterpretace urbanistické teze. Rozhodně je 

potřebné se vyvarovat čistě ekonomistickému přístupu. Byť úspora místa s sebou 

přináší i úsporu peněz, hlavní motivací musí zůstat ochrana ekologické stability. Jen 

tak může být skutečně zajištěna udržitelnost exoplanetárního sídla. Ostatně jakéko-

liv upřednostnění úspor před podstatou daných otázek by mohlo při zřizování kolo-

nie mimo sluneční soustavu vést k nedozírným následkům. Vše by mělo být dota-

ženo do detailu, sídelní plánování a architekturu nevyjímaje. U urbanismu to navíc 

platí dvojnásob. Již bylo upozorněno, že půjde o determinaci sídla na dlouhou dobu 

dopředu. Dokonce tím může být ovlivněn i celkový úspěch kolonizace. I když nelze 

jistě očekávat bezmeznou štědrost při investování do procesu kolonizace, musejí být 

respektovány i požadavky, které třeba na první zdání nepůsobí natolik naléhavě. Jde-

li o urbanismus, je touto ohroženou množinou především estetika komponovaného 

prostoru. Přitom i jen na základě rozboru provedeného v rámci této práce je zřejmé, 

že kvalita prostředí závisí i na jeho uměleckém výrazu. Odpověď na jednu 
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z předložených otázek v úvodu práce tedy zní, že i v případě vesmírné kolonie bude 

podstatné její estetické pojetí. 

Současnou reakcí na nežádoucí ekonomizovaný přístup k sídelnímu uspořá-

dání jsou návrhy na koncentrovanější a kompaktnější strukturální systém. Už na 

konci předchozí kapitoly bylo představeno citlivé použití koncepce kompaktního 

bydlení Atelierem 5. Objevují se ale i čistě futuristické či utopické vize, které se zabý-

vají možností uskupení celých měst do vertikál. Tyto homogenní polyfunkční jed-

notky pak v jistých ohledech připomínají v subkapitole 4.1.4 představený Fourierův 

koncept falanstér. Například nizozemská urbanistická kancelář MVRDV přišla s kon-

ceptem 3D města City Cube pro jeden milion obyvatel, které se vyznačuje absolutní 

soběstačností a úplnou nezávislostí na okolní krajině. „Autoři si jsou vědomi utopič-

nosti tohoto projektu a neskrývají to. Jde jim však především o to, aby lehce provokativní 

formou upozornili na problémy nefunkčnosti stávajících měst, která se rozrůstají do 

okolní krajiny a nejsou schopna do sebe pojmout vzrůstající množství obyvatelstva. The 

Cube má být manifestem urbanismu používajícího třetí dimenzi“ (Zadrařilová, 2011 str. 

7). Svou vertikální obec představil už v šedesátých letech pod názvem domurbie i Ka-

rel Honzík (Honzík, 1976 str. 340). Velmi podnětný návrh potom stvořil Paolo Soleri. 

Podstatou jeho vlastní teorie arkologie je snoubení architektury s ekologií. Na zá-

kladě toho uvažuje o trojdimenzionálních sídlech, jejichž fungování připodobňuje 

k živým organismům. Rovněž Soleri si je vědom prozatímní nerealizovatelnosti své 

vize a neskrývá to (Soleri, 2019 str. 15). Všechny jmenované koncepty jsou podobně 

jako tato práce úmyslně přesunuty do extrémních poloh, tak aby bylo možné abs-

trahovat to nejpodstatnější. Tímto způsobem je možné viditelněji postihnout 

všechna městská dilemata a vytvořit ideální rámec, který by dle samotných teoretiků 

měl především inspirovat ke změně. 

V kontextu této práce je však zcela legitimní se potenciálem vertikálních kolonií 

zabývat. Struktura v tak kompaktní formě, jak je zvažována uvedenými stoupenci in-

tenzivní městské skladby, splňuje požadavek na vysokou funkčnost celého systému 

díky vrcholné konektivitě. Dále je takto efektivněji využíván dostupný prostor a teo-

reticky by měla být umocněna i soudržnost. Silný komunitní život bude pro společ-

nost kolonizátorů zcela nepostradatelný. Nicméně u přílišné orientace na svislý roz-

měr sídelní dimenze hrozí narušení duševního blaha jeho obyvatel. Tento aspekt byl 

již akcentován na předchozích řádcích. „Člověk, ať již vědomě nebo podvědomě, hledá 

užitečné a krásné prostředí. Užitečné ve smyslu přátelské, ne ve smyslu funkčně dokonalé. 

A krásné ve smyslu povznášející, nikoliv originální. Člověk je, jako každý tvor, vázán 

k místu a směru, a proto v každém okamžiku jeho podvědomí hledá střed – vztažný bod 
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pro svůj vnitřní gyrokompas“ (Jehlík, 2016 str. 37). Psychická pohoda vesmírných osad-

níků musí být za všech okolností primárním zájmem. I prostorové uspořádání města 

tedy musí vyhovovat tomuto výchozímu požadavku. V případě omezení přirozeného 

fyzického kontaktu se zemí může být psychika kolonizátorů ohrožena. 

Pakliže je problematika kolonizování vesmíru zkoumána z pohledu přítomnosti, 

je patřičné se přiklonit ke spíše konzervativnímu přístupu. Založení prvotní exopla-

netární osady by rovněž nemělo být příležitostí pro zkoušení ještě neověřených ex-

perimentálních přístupů. S ohledem na všechna možná rizika je jistě vhodnější volit 

již osvědčené postupy. Z provedeného historického srovnání vystupuje teorie za-

hradního města jako nejpříhodnější předobraz sídla založeného mimo planetu 

Zemi. Zelená města nejvíce vyhovují zdůrazněnému požadavku na pohodu bydlení. 

Oproti intenzivní městské struktuře ale na druhou stranu obecně postrádají potřeb-

nou hustotu pro umožnění sociálních kontaktů a jsou více náročná na území.  

Pro žádný obor není zdravé se výlučně orientovat jedním směrem a slepě ná-

sledovat jedinou pravdu. Vždy je třeba pečlivě zvažovat dostupné alternativy. Při-

čemž bývá pravidlem, že jednotlivé teorie působí jako kontrapozice těch předcháze-

jících. V podstatných rysech si tedy odporují. Je žádoucí se snažit o nalezení kompro-

misu. Skloubení pozitiv dvou vzájemně protikladných přístupů slibuje uspokojení 

všech, kterých se daná otázka dotýká. Nicméně zkušenosti spíše naznačují, že vý-

sledkem bývá ústupek, který nevyhovuje nikomu. V oblasti sídelního plánování je 

ovšem situace mírně odlišná, neboť jde o celospolečenskou problematiku. Zjedno-

dušeně řečeno, předmětem urbanismu je organizace veřejného prostoru. Proto je 

zainteresovanou osobou úplně každý. Na podkladě této vlastnosti vystupuje do po-

předí potřeba demokratizace veřejného prostoru. Jeden z významů, který se pod 

zmíněným souslovím skrývá, je to, že by jeho uspořádání mělo odpovídat přáním 

většiny a respektovat potřeby menšiny. Urbanisté by se měli zabývat nalezením zlaté 

střední cesty mezi kontrasty jakými jsou veřejné a soukromé, umění a technické 

vědy, přirozené a umělé apod. 

Dle provedené úvahy se nejpřijatelnějším sídelním uspořádáním jeví město 

s výraznými přírodními prvky, které plně a s propojením funkcí využívá všech třech 

prostorových dimenzí. Tato metoda by měla zajistit nejrovnoměrnější naplnění 

všech enviromentálních, sociálních i hospodářských požadavků. Bezpodmínečně 

nutné předpoklady silného komunitního života kolonizátorů a minimalizace zásahů 

do místního prostředí budou zajištěny vyšší hustotou zástavby, což napomůže ke 

koncentraci života ve veřejném prostoru. Motivaci k venkovním aktivitám zajistí co 

nejvíce zachovaná lokální divočina, jež bude dotvářet modrozelenou infrastrukturu 
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kolonie. „Svěží rostliny ve městě prokazatelně vytvářejí příznivější klimatické poměry. Bu-

dovy i povrch ulic akumulují teplo a vzniká takzvaný pecní efekt neboli tepelný ostrov nad 

městem, který zvyšuje místní teplotu oproti okolní krajině. Proudy tepelného vzduchu nad 

centrem nasávají chladnější vzduch z okolní krajiny, vynášejí nad střechy domů částečky 

nečistot, prachu a exhalací, vytvářejí jakýsi prachový zvon. Stromy, trávníky a keře naproti 

tomu zvlhčují a ochlazují vzduch (který také obohacují o kyslík), zachycují prach a exha-

lace, ovlivňují mikroklima jednotlivých částí města“ (Fragner, 1984 str. 136). Popsaný 

efekt by měl fungovat obdobně i v poměrech předpokládané osidlované exoplanety.  

Uvedená představa zahradní vesmírné kolonie potom bude o poznání lépe fun-

govat v poměrech menšího sídla. Je třeba zabezpečit sociální soudržnost, která bude 

pro pionýrské osadníky životně důležitá. Už tak ohromnou motivaci spočívající v sa-

motném úkolu prvotního osídlení nové planety je vhodné podpořit dimenzováním 

kolonie pro účely komunitně soudržného společenství. V návaznosti na analýzu uči-

něnou v druhé kapitole této práce je na místě se domnívat, že počáteční rozšiřování 

lidské přítomnosti do vesmíru bude probíhat pozvolna. Oprávněnou hypotézou je 

stanovení počtu prvních vesmírných osadníků v řádu stovek nanejvýš tisíců. Je tedy 

příhodnější zvažovat založení nevelké obce, která bude umožňovat bohatou spole-

čenskou fyzickou interakci, ale zároveň poskytovat dostatečnou anonymitu, rozma-

nitost a prostor pro intimitu. Doporučená konečná velikost, jež by nejvíce podporo-

vala snoubení vyjmenovaných prvků, lze odhadnout okolo 5 000 obyvatel. Již od sa-

mého počátku by uvedený počet měl sloužit jako referenční hodnota pro řízenou 

výstavbu města přirozeným způsobem od jádra. 

K zajištění požadovaných vlastností živého, zdravého, bezpečného, udržitel-

ného a hospodárného exoplanetárního sídla zbývá naleznout adekvátní hustotu 

jeho zastavění. V současnosti se udává, že „pro zavedení městské hromadné dopravy 

je potřebná minimální hustota zhruba 50 ob./ha. Pro přirozenou existenci základní ob-

čanské vybavenosti je potřebná minimální hustota 100 ob./ha. Pro přirozenou vícevrs-

tevnou strukturu charakteristickou pro město je potřebná minimální hustota 250 ob./ha. 

Je zřejmé, že velikost hustoty obyvatel není konstantně přímo úměrná kvalitě prostředí, 

nad určitým kritickým poměrem již naopak vzniká úměrnost nepřímá. Tento kritický bod 

se pohybuje kolem 400–500 ob./ha“ (Jehlík, 2016 str. 228). U tradičně pojatého zahrad-

ního města bude hustota spíše nízká. Jestliže je ovšem s takovou typologií sídla spo-

jován model intenzivní městské struktury, hustota se navýší a tím bude i pozitivně 

ovlivněna intenzita užívání města. Cílová hodnota, kterou lze doporučit pro navrho-

vané sídlo ve vesmíru, by se tedy měla pohybovat v rozmezí 150–300 ob./ha. 
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Související otázkou potom zůstává, zda počítat s dalším rozvojem takového 

sídla, nebo se více přiklonit k principu zahradních měst a postupně zakládat města 

nová, která budou vystavěna na stejném základu. S přihlédnutím ke zmíněné zásadě 

demokratizace veřejného prostoru by bylo pro kolonizační snahy lepší zvolit sou-

stavu vzájemně propojených menších měst. Tak totiž budou zabezpečeny srovna-

telné životní podmínky spravedlivě pro všechny vesmírné osadníky, alespoň z hle-

diska prostředí k životu. U této varianty je ale rovněž velmi podstatné aplikovat po-

stupy regionalismu, aby byla mimo soběstačnosti jednotlivých celků zaopatřena je-

jich reciproční soudržnost ale i funkčnost celku. 

Při úvahách o konkrétním rozložení hypotetického sídla by bylo trefné čerpat 

z mouder antických myslitelů. Následováníhodné je přinejmenším doporučení Aris-

totela o užití kombinace pravidelné a nepravidelné dispozice. To by mělo vycházet 

především z respektu k okolnímu prostředí. Z učení Vitruvia je pak účelné aplikovat 

poučku o navrhování měst v souladu s panujícími přírodními podmínkami. Vzhle-

dem k dosavadnímu vývoji v podobě městských celků se ideální zdá opakování ele-

mentární šachovnicové blokové zástavby, která by se přizpůsobovala morfologii te-

rénu a v těchto místech by se tak organicky tvořily přirozené nepravidelnosti, jež by 

obohacovali místo o velmi žádoucí specifický duch místa. „Rastr má v architektonic-

kých kruzích špatnou pověst, protože si jej architekti mylně spojují s nudnou repetitivností 

rastrových forem. Nesmíme však zaměňovat nástroj a formu. Pokud rastr používáme 

jako nástroj spolu s odpovídajícími pravidly umisťování, umožňuje generovat nesmírně 

komplexní a různorodá uspořádání. A uspořádání je to, co nakonec vidíme, nikoliv rastr 

samotný“ (Habraken, 2016 str. 46). Při stanovené rozsáhlosti sídla by bylo zcela do-

stačující monocentrické uspořádání. Rovnoměrná obslužnost všech míst by měla být 

zaručena dominantní okružní komunikací, která by byla se středem města spojena 

pomocí radiál. Genius loci exoplanetárního sídla a podpoření pocitu sounáležitosti 

u kolonizátorů by mělo být nakonec dokonáno následováním kupříkladu Sennettovi 

teorie otevřeného města blíže popsané v subkapitole 4.2.3 této práce věnující se 

současným tendencím v urbanismu. 

Je zcela nepochybné, že procesu obydlování nových planet bude předcházet 

detailní průzkum místního prostředí a panujících podmínek. „Ať již máme v úmyslu 

navrhnout novou část osídlení či dokonce celé nové město, upravit existující město, nebo 

jej lépe spravovat, potřebujeme se o stávajících urbanistických strukturách dozvědět co 

nejvíce, aby výsledkem naší další práce bylo směřování k lepší verzi toho, co již známe“ 

(Svítek, 2018 str. 32). To bude dovolovat selekci nejdokonalejšího místa k usazení 

lidí, které se bude na takové exoplanetě nacházet. Zároveň bude díky tomu možné 
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dle shromážděných dat přizpůsobit předem formovanou koncepci, tak aby odpoví-

dala dané situaci. Následně bude snadné definovanou typologii použít jako vzorový 

model, který bude moct být v individualizované podobě opakovaně využíván, aniž 

by došlo k přílišné unifikaci a sterilitě vesmírného osídlení. 

Do větších podrobností asi není ani žádoucí tuto osobní vizi dále rozvíjet. Bez-

pečně platí, že „podstatná je koncepce a forma seskupení domů, která vytváří směs sou-

kromých a veřejných prostor, koncepce podchycující sociální projev, vylučující jakoukoliv 

segregaci. Veřejné prostory musí být obyvateli cítěny jako pokračování a rozšíření vlast-

ního bytu“ (Hon, 2007 str. 21). Nicméně pojmy veřejný a soukromý mohou být v bu-

doucny ještě více relativizovány, než je tomu dnes. Je jistě diskutabilní, jakou měrou 

se bude posouvat míra monitorování lidských životů. Alespoň zpočátku bude ale 

vesmírné osadníky přímo nezbytné sledovat. Možná tak dojde k úplné eliminaci je-

jich soukromé sféry. Nadnesená problematika jde ovšem již daleko za hranice plá-

nování městského prostoru. 

Otevřená zůstává otázka bližšího určení dopravního systému. V této oblasti se 

budoucí posun už jen velmi těžko odhaduje. Současnýma očima by měl ideální bu-

doucí vývoj směřovat ke zvyšování podílu hromadné dopravy na úkor dopravy indi-

viduální, především té automobilové. Už nyní osobní automobily naštěstí ztrácí svou 

symbolicky statusovou funkci a uvnitř měst je prosazována doprava kolektivní. 

V prostředí hypotetické exoplanetární kolonie si proto lze hromadné dopravní pro-

středky jednoduše představit jako dominantní metodu přepravy. Další úvahy na toto 

téma by už ale byly spíše jen spekulací. I když je sice evoluce způsobu přepravy ne-

odhadnutelná, s odkazem na soudobé urbanistické myšlení je jistě legitimní tvrdit, 

že město a jeho měřítko by se v závislosti na dopravním řešení nemělo nijak radi-

kálně lišit. Měřítko města by mělo zůstávat stále stejné. Veškeré dimenze je nutné 

odvíjet od člověka. Nesmí být znovu dopuštěno, aby byl uliční prostor navrhován 

s primárním ohledem na dopravní prostředky a byl tak opomíjen samotný uživatel 

města, tedy člověk. 

5.2 Identifikace potřebných normativních záruk 

Předchozí návrh nelze brát v žádném směru jako nepřekročitelný úzus. Ze samot-

ného textu by snad mělo být zřejmé, že jde čistě o osobní doporučení reflektující 

současný stav poznání. Výsledný rozbor může ale mimo jiné sloužit jako apel, který 

poukazuje na důležitost cílené urbanistické činnosti. Pro případnou dlouhodobou 

kolonizaci vesmíru je naprosto zásadní, aby probíhala racionálně, demokraticky a 

dle principu právní jistoty. Stejně jako byly v úvodu této práce shrnuty výchozí 
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pravdy, tak i před započetím osídlování vesmírného prostoru člověkem si lidé musejí 

pro tento proces stanovit jasné normativy. Právo i urbanismus reagují se zpožděním, 

možnost začít od nuly nesmí být promarněna. Pravidla musejí být stanovena pře-

dem. Bylo by vhodné předně přinejmenším vytvořit ucelené zásady pro zakládání 

kolonií v kosmu, až bude vidina dlouhodobé přítomnosti člověka na vesmírných tě-

lesech reálnější. Mělo by se jednat o určité doporučující směrnice v podobě jakou 

poskytuje například souhrn od Ernesta Neuferta (Neufert, 2000) nebo jistou obdobu 

Athénské charty po vzoru Christophera Alexandera (Alexander, 2016 stránky 29–37) 

nebo Andrea Branziho (Branzi, 2016 stránky 127–131). Takový nezávazný podklad je 

ovšem jen nepostradatelným minimem pro trvalé rozšíření lidské přítomnosti do 

kosmu. V zájmu budoucích generací by měla být řešena především nedostatečná 

právní úprava kosmického prostoru. Plánování konkrétní kolonie již musí být obecně 

závazné. 

V kontextu vesmíru potom vystupuje do popředí významné hledisko, které bylo 

vysvětleno ve třetí kapitole této práce věnující se právní úpravě vesmírného pro-

středí. Řešený prostor je specifický v tom, že náleží úplně každému člověku stejným 

dílem. Hlas veřejnosti tím nabývá o to větší důležitosti. Organizace veřejného pro-

storu sice zůstává odbornou otázkou, která musí být řešena příslušnými experty, 

jestliže má být ale toto prostředí i v podmínkách extrasolární planety demokratické, 

musí být všem umožněno se k vybranému uspořádání vyjádřit.  

Sladění veřejných a soukromých zájmů se prolíná celou prací. Je potřebné spíše 

počítat s tím, že do budoucna přetrvá dnešní stav, kdy „i nadále zůstávají otevřenými 

otázky vzájemných vazeb a žádoucího spolupůsobení veřejné a soukromé sféry, stejně 

jako nalezení dostatečně účinných a zároveň reálných způsobů uplatnění hlasu veřejnosti 

a různých zájmových skupin v rozhodovacích procesech správních orgánů. Obzvláště ob-

tížným je přitom nalezení rovnováhy mezi pochopitelnou snahou lidstva o vyjádření ur-

čitých obecných potřeb na straně jedné a rozmanitosti zájmů jednotlivců a jejich skupin 

v pluralitní společnosti s tržním hospodářstvím na straně druhé“ (Hrůza, a další, 1996 

str. 343). 

Zahrnout do plánování exoplanetárního města názory kompletně celého lid-

stva je skoro nemyslitelná představa. V současném nastavení by bylo snad možné 

názorovou pluralitu reprezentovat skrze již v subkapitole 3.2.2 navrhovanou mezi-

národní organizaci. Ustavení takové organizace je jistě obtížné, ale ne zcela vylou-

čené. Uskupení s univerzální působností by mělo poskytovat dostatečnou legitimi-

zaci k zaštítění závaznosti potřebných normativů k ochraně veřejných zájmů a pří-

padně i k řešení vzniklých sporů. Druhou možností je pokračování v privatizaci 
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kosmu. U této varianty je ovšem vysoká pravděpodobnost toho, že s rostoucí mocí 

soukromých osob, na něž se nevztahuje vesmírné právo, se situace fakticky překlopí. 

Vesmír se stane objektem živelné kolonizace a zopakuje se historický scénář evrop-

ské kolonizační expanze na okolní kontinenty, a to ještě ve větším měřítku. Popsaný 

vývoj by s sebou přinesl nedozírné množství negativních důsledků, pro jejichž další 

rozbor tato diplomová práce neposkytuje dostatečnou kapacitu. 

Z pohledu urbanismu je nejpodstatnější, aby byl nabízející se prostor v kosmu 

využit racionálně, udržitelně a s respektem k potřebám všech zainteresovaných lidí. 

K tomu u druhého modelu chybí záruky. Je asi nedosažitelným ideálem, že by vše-

lidská sounáležitost nabyla takové míry, aby nebylo nutné vytvářet preventivní opat-

ření k ochraně zájmů celku. Ze střízlivého pohledu přítomnosti potom není ani žá-

doucí spoléhat se na osvícenost úzké skupiny lidí, která by jednala s dostatečným 

ohledem na zbylé příslušníky lidského druhu. Zdá se, že potřebnou garanci veřej-

ných zájmů nejlépe představuje mezinárodní organizace. Tak by mohl být i aplikován 

model kooperace soukromých subjektů s představiteli veřejnosti, který se začíná 

v poslední době osvědčovat (Andersson, a další, 2014). 

V konečném důsledku však není určující, jaká entita bude zakládání měst na 

exoplanetě zastřešovat. Hlavním sdělením této závěrečné úvahy je nutnost exis-

tence zakotvení jasných pravidel využití vesmírného prostoru nejlépe prostřednic-

tvím právních nástrojů. Konkrétní forma není rozhodující. Může jít o obdobu 

Beffroyovi měsíční ústavy (Hrůza, a další, 1996 str. 198), nabízí se i cesta veřejných 

soutěží po vzoru Cabetovi Ikárie (Cabet, 1950), nebo aplikace modelu vypořádávání 

připomínek a námitek využívaného na základě stavebního zákona při územním plá-

nování v České republice9. Opomenout nelze rovněž rozvojový plán, který by měl být 

rovněž závaznou součástí při plánování celého kolonizačního procesu. 

 

 

 
9 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 



94  Závěr 

6 Závěr 

Společenský vývoj dosáhl takové rychlosti, že jej člověk už jen obtížně stíhá. Dokonce 

se může mnohdy zdát, že je jednotlivec posunem vpřed sám tažen, než že by jej 

mohl ovládat. Budoucnost je teď. Z toho důvodu je nevyhnutelné začít se seriózně 

zabývat otázkami, které se mohou jevit jako příliš vzdálené. Kromě dalšího i kvůli 

popsanému jevu vznikla tato diplomová práce. Z jejího textu se potom předmětné 

pozorování jasně potvrzuje. Právo, urbanismus a ani některé další obory nejsou 

v přítomnosti připraveny k řešení stále reálnějších problémů spojených s trvalým 

lidským osídlením vesmírných těles. I když u urbanismu to tak úplně pravda není. 

Sledováním pevně stanovené logické struktury byla totiž ověřena v úvodu sta-

novená teze, že základní principy městského plánování jsou stálé, a tudíž využitelné 

bez ohledu na čas a do jisté míry i prostor. Toho bylo dosaženo díky přesunutí zkou-

mané problematiky zakládání měst do krajních rovin, až filozofických, úvah o nejisté 

budoucnosti. Za pomoci objektivní analýzy optikou současného poznání se potom 

podařilo udržet celou práci ve střízlivých mezích, díky čemu byl dodržen i závazek 

využitelnosti ověřovaných hypotéz v současnosti. 

Uskutečněný rozbor dějinného rozvoje plánování městských struktur zřetelně 

ukázal na důležitost historické zkušenosti. Ke správně fungujícímu městu je dnes 

stejně jako v minulosti především potřebné respektovat stávající prostředí se všemi 

jeho kontexty, sídlo plánovat primárně pro člověka a uvědomit si podstatu měst-

ského plánování jako kontinuálního a komplexního procesu. Jedině tak mohou být 

splněny veškeré další požadavky na urbánní prostor. Zdravé, živé, oduševnělé, de-

mokratické, bezpečné, udržitelné, úsporné, ekonomické, ekologické, propojené, 

chytré atd. Všechna tato přízviska může jedno město obsáhnout pouze při následo-

vání třech jmenovaných základních předpokladů. Jinak tomu nebude ani v budouc-

nosti, ať už na Zemi, nebo při vesmírné kolonizaci. 

Bohužel znalost těchto východisek nepostačuje. Jejich realizace musí být zá-

vazně zajištěna. V současnosti zpravidla tyto záruky poskytují právní řády jednotli-

vých států. Prostředí vesmíru ale podléhá speciálnímu právnímu režimu kosmického 

práva. Částečně i kvůli své povaze je ovšem tento právní systém značně nedokonalý. 

Do budoucna je potřebné, aby byl této oblasti věnován dostatek pozornosti a even-

tuální problémy upraveny ještě před výskytem závažnějších konfliktů. Z hlediska 

zkoumané tématiky jde především o problematiku vlastnictví objektů ve vesmíru. 

V rámci diplomové práce bylo adekvátním řešením stávajícího stavu shledáno 

zřízení mezinárodní organizace, která by nezávisle dohlížela na lidské aktivity ve 
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vesmíru. Jde o značně idealistickou představu. Stále se ovšem jedná o jednu z nejre-

alističtějších variant, která současně nejlépe splňuje potřebné nároky. V konečném 

důsledku by byla touto cestou nejschůdněji uskutečnitelná v závěru práce vystižená 

vize ideálního exoplanetárního města. Na podkladu provedené analýzy urbanistic-

kých přístupů by ideální vesmírná kolonie měla být spíše menším sídlem s dostateč-

nou hustotou osídlení a bohatými přírodními prvky. Šlo by tedy o kombinaci zahrad-

ního města s intenzivní městskou strukturou. Podstatnou roli by hrál i rozvojový 

plán, který by dával jasná vodítka pro další rozvoj tohoto mimozemského osídlení.
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