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ÚVOD

Před lety, když jsem se zabývala přestavbou evropských velkoměst 
v průběhu 19. století a způsoby legitimizace těchto významných 
zásahů do podoby a struktury městského těla, jsem se setkala také 
s jedním ze zásadních zdrojů disciplíny urbánního plánování, se 
sociálními utopiemi. Utopisté a někdy i urbanisté aplikují představu 
přímého vztahu mezi dokonalým materiálním prostředím a dokona-
lou společností. Město, zejména rychle rostoucí průmyslové město, 
město chudých a nemocných se stalo metaforou úpadku a zla. Vedle 
tohoto obrazu však funguje také metafora města jako prostoru ino-
vace, pokroku a kulturní dokonalosti. Jsou to metafory užívané ve 
výtvarném umění (vzpomeňme na Schieleho Český Krumlov či 
Monetův Londýn), literatuře (Balzakova Paříž), ale také ve vědě (jak 
uvidíme u Foucaulta). 

Díla městského plánování, stejně jako utopické texty, nejsou pou-
hou imaginativní prací s prostorem, jsou také plánováním společnosti: 
Implikují jasnou představu o tom, pro koho je město určeno a pro koho 
už není. Rozehrává se tak široké sociologicky zajímavé téma spole-
čenské moci a fungování mocenských mechanismů související mimo 
jiné se způsoby vylučování a kategorizování jednotlivců. Obecně jde 
o způsoby formování společenského řádu, které jsou vedeny snahou 
o emancipaci znevýhodněných členů společnosti, o odstranění nerov-
ností a obecné zlepšení životních podmínek. Tato snaha ovšem ústí 
(nejenom) v utopických textech do opresivních podob společenského 
zřízení. Tento rozpor byl důvodem, proč jsem se rozhodla utopic-
ké texty zkoumat a zachytit a popsat jejich opakující se principy.

Důležitou otázkou je relevance tohoto v zásadě historického 
zkoumání pro současnost. V českém prostředí jsou utopie a jejich 
kritická reflexe okrajovým tématem. Soudobé zkoumání utopií 
však poukazuje na jejich aktuální politické souvislosti například ve 
vztahu k aktivitám extremistických uskupení nejen v euroamerické 
kultuře (např. Sargent 2005). Zajímavější jsou ovšem souvislosti 
vynořující se v rovině každodenního života, které ukazují, jak důle-
žité je připomínat si západní představy o ideální společnosti a jejich 
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