
4/202110

Dootevřeného prostoru celéhoměsta budeumístěno
maximálníhomnožství zeleně,včetně její aplikace na fa-
sády ačásti střech jednotlivýchobjektů.Vzhledemk tomu,
žejdeoexperimentálníměstskoulaboratoř, předpokládá
se užití nejrůznějších zdrojůčisté energie, např. fotovol-
taických panelů aminivětrníků, vodíkuadalšíchzdrojůbu-
doucnosti, jako je modulární mikroreaktor. Budou po-
užity různé systémy ukládání energie. Jsou zde rovněž
umístěny skleníkya vertikálnífarma, tvořící společnědů-
ležitý prvekkonceptuagrárníhourbanismuv rámciměst-
skéhosystému.
Zásadní pozornost je věnována systému odpadového

hospodářství – odminimalizace produkce odpadu až po
maximální recyklaci lokálně vyprodukovanéhoodpadu.

UPLATNĚNÍ KONCEPTU URBÁNNÍ RESILIENCE
Podstatnou podmínkoubylo navrhnout celý městský sy-
stém na maximální stupeň urbánní resilience v dobách
závažných krizí. Tymohou způsobit podstatné omezení
funkčnosti jednotlivých subsystémů celkové infrastruk-
tury, ale i schopnosti samotného řízení města. Mělo by
býtpřipraveno inanejzazšíopatření, jakokompletníkrátko-
a střednědobéuzavřeníměsta vůči vnějšímusvětu. Důraz
byl rovněž kladen na uplatnění cirkulárních principů ve
všech oblastechměstskýchsystémů sezaměřenímna lo-
kální soběstačnost.
Energetický grid, systémy vodního i odpadového hos-

podářství, komunikačnísystémy a logistikapohybuuvnitř
městského systémubudeschopnaplánovanédegradova-
telnosti se zajištěním bezpodmínečných funkcí k přežití
a řešení akutních krizovýchsituací, jakoje energetický či
digitálníblackout ipandemickásituace. Určité části a ob-
jekty mohou dočasně změnit svou funkci. Příležitostné
stanovéměsto proopen air akcemůžebýt okamžitě pře-
měněnonapř. na zásobovacía logistickýareál či polní ne-
mocnicis„operačním“ centremdočasněvytvořenémv Ex-
perimentální rehabilitační klinice, zároveň sloužící jako
nemocnice pro nejkomplikovanější případy. Mohou být
okamžitě vyhrazeny chlazené objekty pro skladování os-
tatkůzesnulýchlidí nebozvířat.Částplochybývaléholetiště
může sloužit jako ranvej promalá letadla a vytvoření le-
teckého mostu s vnějším světem. Monorail s plně auto-
nomním provozem propojuje hlavní soubory budov ve
městěamůžedistribuovatmateriály aprodukty, ale i osoby
v bezpečnémmódu.Stejně tak je navržena část integro-
vanéhromadnédopravynapovrchu, která jeopět zajištěna
autonomněřízenýmivozidly.Lokálnídronovýsystémmůže
být využit krychlémubezkontaktnímudoručovánímenších
zásilek nejennaúzemíměsta, ale i zpozajehohranic.
Experimentálnískleníkya vertikální farmapomohouvy-

produkovatdostatečnýobjemurčitéhodruhupotravin pro
celéměsto na nezbytně dlouhoudobukarantény.
Podstatným předpoklademje,žeodvznikuměstapoce-

loudobu jehoexistence budedbánonaprůběžnévzdělá-
vání stálých i dočasných obyvatel v oblasti celokomunitní
resilience. Všechny části jednotlivých subsystémůcelého
městabudouprůběžněudržoványvoptimálnípřipravenosti
amodernizoványpodlepotřeby.
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Thenew town of Miltown is designedas a green town,
where clever innovative technologiessupportthe opti-

mal functionality of its technical infrastructure andlogis-
tics processes insidethewhole town area aswell as out-
side the town, towards the outskirts, the movement of
peopleand productsand its residentsand visitorsʼ every-
dayactivities.
Thetown isdesignedforall generations. Atits heartwill

bea universitycommunityconcentratedwithin abuilding
called theGreenHills.Anew formof international educa-
tional institution located in the premises of the Mall of
Knowledgebuilding,inwhich therewill beseveral European
universities of various specializations, whichwill cooper-
ate on this project. Theywill share commonfacilities and
services andlibraries, laboratories,lecture halls,aswell as
spaces forrelaxation, refreshments andmicro-sleepcap-
sules. Themixof university students fromdifferent fields
of study is also intended to contribute to the blendingof
knowledgeandto interdisciplinary cooperation. Research
institutes located within its immediate vicinity will offer
adirect connection to theproductionspherefocusedonin-
novations, for instance within the framework of the so-
called Concept4.0 supportedbyrobotics andartificial in-
telligence. Most of the town will be specifically
subordinatedtoasignificant shareoftheyounggeneration.
This will include all the elements needed for a town of
15,000–30,000 inhabitants andtheprospectoffurtherde-
velopment.
Whendesigningits physicalstructure, carewas takento

integrate asmanywater areas as possibleinto onewater
managementsystem. Lowimpact developmentprinciples
will be applied for surface water capture and treatment.
Theopenspace ofthe townwill beplantedwith amax-

imumamount ofgreenery, includingits application tothe
facades andparts of the roofs of the individual buildings.
As it is an experimental urban laboratory, they expect to
usea variety ofclean energysources, suchasphotovoltaic

panelsandmini-windturbines,hydrogenandothersources
ofthe future, suchasamodularmicroreactor.Differenten-
ergy storage systems will be used here. There are also
greenhousesand a vertical farm,which together forman
important element of the concept of agrarian urbanism
within the urbansystem.
Fundamentalattention ispaidto thewastemanagement

system, fromtheminimizationofwaste productionto the
maximumrecycling of locally producedwaste.

APPLICATION OFTHECONCEPT OFURBAN
RESILIENCE
Anessential conditionwas todesignthe entire urban sys-
tem within the maximumdegree of urban resilience in
timesof severe crises. Thesecan not only cause a signifi-
cant reductioninthe functionality ofindividualsubsystems
of the overallinfrastructure, but alsothe ability of the city
managementitself. It shouldalsobepreparedforthe latest
measures, suchas the complete short-andmedium-term
closure to the outsideworld.Emphasiswas alsoplacedon
the application of circular principles in all areas of urban
systemswith a focusonlocal self-sufficiency.
The energy grid, water and waste management sys-

tems, communication systemsandlogisticsofmovement
within theurbansystem,will becapableofplanneddegrad-
abilitywith theprovisionofunconditionalfunctions forsur-
vival and resolution of acute crisis situations such as en-
ergy and/or digital blackout and the pandemic. Certain
parts andobjectsmay temporarily changetheir function.
Anoccasional tent city for openair events can be imme-
diately transformed, for instance, into a supply andlogis-
tics complexor a field hospitalwith an ʻoperatingʼ centre
temporarily set upin theExperimentalRehabilitationClinic,
which also serves as a hospital for themost complicated
cases. Refrigerated objects can be immediately reserved
anddesignated for storing the remains of deceased peo-
ple or animals. Part of the area of the former airport can
serveasa runwayforsmallaircraft andthe creation ofan
air bridgefor connectionwith the outsideworld. Amono-
rail with fully autonomous operation connects the main
sets of buildingsin the town and can distribute materials
andproducts, aswell as people in a secure mode. Asec-
tion of integrated public transport on the surface is pro-
posedthe sameway and is, once again, arranged via au-
tonomouslycontrolledvehicles.Thelocaldronesystemcan
beusedforthe speedycontactless delivery of smallercon-
signmentsnotonlywithin the town s̓ territorybutalsofrom
beyond its borders.
Experimentalgreenhousesanda vertical farmwill help

producea sufficient volumeofa certain typeoffoodforthe
whole town for the necessary period of lockdown.
Anessential assumptionisthat from theestablishment

of thecity throughoutits existence,attentionwill be paid
to thecontinuouseducation ofpermanentandtemporary
residents in the field of community-wide resilience. All
parts of the individual subsystemsof the entire townwill
becontinuouslymaintained inoptimalreadinessandmod-
ernizedas necessary.
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