Petr Matoušek – Ida Kaiserová:

Nebezpečné
známosti?

Architektura
a politika a lidé
vstupné 50 Kč
vstupenky na místě nebo v předprodeji
na plzenskavstupenka.cz nebo goout.cz

Družba – Univerzitní kavárna
Sedláčkova 19, Plzeň

11 / 03 / 2020
od 18:00 hod.

Na případové studii malého architektonického
zásahu do veřejného prostoru jednoho
z plzeňských sídlišť otevře dvojice sociologů
z ateliéru MAKAI širší téma vztahů mezi
občany, architekty a politiky, mezi odborností
a občanským aktivismem. V přednášce
a následné diskuzi přiblíží své poznatky
z několika let výzkumů i praktické zkušenosti
s rozvojem veřejných prostranství měst a obcí.
Uvedená studie vznikla v rámci projektu
Procesy pokroku.

pořádá Pěstuj prostor, z. s. s podporou města Plzně
a Ministerstva kultury ČR
další informace na bit.ly/znamosti,
pestujprostor.plzne.cz nebo facebook.com/pestujprostor
Foto: Realizace občanského projektu, Plzeň, 2016, Gabriela Homolová

MAKAI atelier, s.r.o.
Aplikovaný sociologický
výzkum
Témata:
❖

Veřejný prostor

❖

Sociální problémy

❖

Veřejná politika

https://makai-atelier.cz

Předškolí - osnova zásahu
březen 2015 - zasedání odborné poroty Pěstuj prostor, v rámci sekce Mám nápad byl
podpořen projekt č.213 „“velebení prostoru před 4. ZŠ”
2016 - grant od obvodu (cca ve výši 60 000,- )
srpen 2016 - studentský plánovací workshop v prostorách ZŠ Elementaria
září 2016 - realizace návrhu - výroba mola a paletového hada - za účasti žáků 4.ZŠ, rodičů
a veřejnosti
říjen 2018 - komunální volby, změna ve vedení obvodu
konec roku 2018 - skončil termín výpůjčky, snaha o prodloužení probíhala do ledna 2019,
nebylo vyhověno
leden 2019 - finální záporné stanovisko majetkové komise města k výpůjčce
březen 2019 - odbor evidence majetku Magistrátu města Plzně zaslal výzvu k odstranění
předmětu výpůjčky
duben 2019 - Poslední piknik na předškolí - demontáž mola a paletového hada za účasti
žáků a veřejnosti
srpen 2019 - instalace nového prvku „Vyvýšený záhon” vedením obvodu Plzeň 1
říjen 2019 - výsadba 7 stromů na území před školou vedením obvodu Plzeň 1

Předškolí - aktéři
•

Iniciátorka - podala podnět

•

Pěstuj prostor - správce programu Otevřená výzva

•

ředitelka ZŠ

•

studenti architektury

•

veřejnost - rodiče děti uživatelé

•

samospráva I

•

samospráva II

Poslední piknik
Takže jsme si řekli: Pojďme to pojmout pozitivně, udělejme z
toho rozlučkovou akci pro veřejnost, udělejme z toho
společnou brigádu (..) udělejme z toho takový happening,
poslední piknik, a udělejme to jako vzdělávací věc, takže
jsme tam přizvali „Architekty ve škole“, ti připravili
vzdělávací workshop (..) takže si tam děcka hrála a hezká
věc byla, že se využíval ten materiál, který se
rozmontovával, což bylo zadáním – využít, že tam budeme
mít prkna, na workshop pro děti z těch prken. S tím jsme to
začali propagovat, že to bude takováto akce pro veřejnost,
kde jsme tam zároveň sdělovali pozadí projektu, že na té
akci k tomu odstraňování řekneme víc.
(předseda spolku)

Poslední piknik
16. někdy ve dvě tam prostě přišla ta televize a tady ty
politici a slavnostně tam ukázali nějaký papíry, co tam jako
budou budovat, a aby prostě tak nějak zavřeli pusu, prostě
proč se to bourá. Ale to si ten datum naplánovali schválně až,
když věděli, že Pěstuj prostor…(tam bude demontovat molo.
pozn.IK)
(obyvatelka sídliště)

Poslední piknik

Odkaz na reportáž:https://www.youtube.com/watch?
list=PL-PyWnLx1B_r6Hvg4soWQV8M-4xERgci&v=eOIKhPqyZ18
(od 1:16)

Generel
Generel veřejných prostranství, městem oficiálně schválený
metodický dokument, zdůrazňuje význam participace občanů na
proměnách veřejného prostoru. Přičemž samotná účast na
změně formou brigád a výpomocí, je hodnocena jako jeden z
nejvyšších možných případů zapojení obyvatel. Zvyšuje
možnost lidí identifikovat se se svým prostředím, podpořit jeho
strukturovanost a čitelnost.
(Generel, Metodika: str 54-55 https://ukr.plzen.eu/files/ukr/pdf/
VP_Plzen_cast_A_metodika_final.pdf)

Obyvatelka sídliště
když se to udělalo a bylo po té kolaudaci, že vždycky když jsem šla okolo, tak
jsem měla radost, já jsem byla ze začátku i dojatá třeba, najednou tak. Ne že
bych slzela, ale prostě jsem to cítila. Hele, ono to prostě jde, když člověk chce
něco změnit, tak to fakt jako jde s něčím pohnout, něco udělat. Takže to jsem
z toho měla hrozně dobrej pocit, měla jsem radost i z toho, že pro ty děti se tak
něco zlepšilo a tak, ale teďka mi to dalo zklamání, teď jako v podstatě jsem
otrávená. Mám pocit, že ta politika, že to je všechno jenom o tom, o těch
penězích a o té moci a vztahy jenom si vzájemně podkopávat, něco kazit
navzájem, aby se ukázalo, kdo je silnější. Nemám vůbec chuť se teď
někam zapojit. A i teda to, když jsem viděla ty ostatní rodiče, který já znám, že
o to vůbec nemají zájem, tak mě to vždycky zklame, když vidím nezájem těch
ostatních lidí a říkám si, že se asi jednou odstěhuju někam.(obyvatelka sídliště)

Charakteristika prostoru v
dokumentech města
01_03 Kralovická - předprostor 4.ZŠ
CHARAKTERISTIKA PROSTORU:
Předprostor 4. ZŠ
Volné plochy zeleně, vzrostlé stromy, nekvalitní povrchy chodníků
Málo reprezentativní předprostor budovy
Omezené možnosti posezení a nízká nabídka aktivit
DOPORUČENÁ OPATŘENÍ:
Utvoření reprezentativního povrchu s centrálním charakterem
Realizace kvalitní sadovnické úpravy
Navýšení počtu míst k sezení
Vytvoření vhodných aktivit - hřiště, hra na chodníku

Ředitelka školy

To není prostor školy, nezlobte se, už je to rozhodnuté a já
mám vážnější věci na starosti, než se s Vámi bavit…

Politička I
Tak jsme si uvědomovali, že to třeba za čas bude chtít nějakou
změnu, ale zase by to mělo být za účasti těch lidí. Měla by se
vyvolat skutečně seriózní debata, jestli to nechat v podobným
duchu nebo jestli to udělat nějak jinak atd. Těch variant bylo víc, jak
to uchopit. No a potom došlo - já si dovolím použít ten termín - k
politické zlovůli, kdy jedna politická strana potřebovala prosadit svůj
projekt stavební z nějakých důvodů a došlo k tomu, že se násilím
zničilo tohle to předškolí (..) a že si tam prostě vytvořím takovýhle
monstrum za tři čtvrtě milionům korun oproti šedesáti tisícům.
(bývalá místostarostka)

Politička II
I: A o tom projektu, realizovaném v tom Předškolí tedy
rozhodlo zastupitelstvo?
S: Byla tam instalace spolku Pěstuj prostor. Byla tam taková
prkýnka, která přečuhovala, nebylo to bezpečné a nebylo to
pěkné. Stejně ten jakoby had, ten se úplně rozpadal.
I: Takže nejvážnějším důvodem bylo, že to nebylo pěkné, že
to bylo dočasné?
S: Jo, ta dočasnost a to, že to teď bude pěkné.

Finance
Iniciační projekt: cena: 60 000,Finální realizace: cena: cca. 700 000,Realizace: Eliod, s.r.o.
Naše hlavní služby
Sběr a nakládání s odpady
Váš spolehlivý partner pro likvidaci všech druhů odpadů.

Recyklace odpadů
Zajišťujeme recyklaci papíru, plastů a kovů specializovanou technikou.

Údržba zeleně a komunikací
Využijte našich bohatých zkušeností a profesionálního zázemí.

Moc
Moc můžeme defi novat jako „schopnost jedinců nebo skupin prosadit
své vlastní zájmy nebo záměry i přes odpor druhých“ (Giddens
1999:333)
MAX WEBER rozlišil mezi:
• elementární mocí (německy Macht), s níž se prosazuje každý
živočich a která tedy patří k životu vůbec (opakem takové moci je
bezmoc) a
• panstvím (německy Herrschaft), čili akumulovanou a více méně
institucionalizovanou mocí jednotlivce nebo skupiny nad určitou
společností. (wiki)
politika - správa věcí veřejných (wiki)
prostředkem politiky je politická moc - Politická moc (latinsky
imperium) je moc držená jedincem či skupinou, která umožňuje řízení
a správu společnosti (wiki)

Depolitizace
•skrývání

moci. (..) Cílem je prezentovat každý potenciálně
politický problém tak, aby nebylo zpochybněno existující
uspořádání. Problémy jsou např. pojímány jako „věcné“,
„technické“ či „expertní“, je třeba je přenechat odborníkům (..)
Vždy jde o zakrývání mocenských aspektů problému, tj.
o obcházení nedostatečného konsenzu ve vztazích vládnoucí –
ovládaní.

•obnažování

moci. Konsenzus není obcházen, ale otevřeně
ignorován a jako ideál vysmíván. I zde je milován pořádek, ne
však konzervativní klid a (s)mír, nýbrž halasná „vláda silné
ruky“. (..) Obnažená moc“ se však nakonec ukazuje jako
bezmoc: suspendováním politiky, usilující o dohodu mezi
různými členy obce, se společnost stává anomickou, přestává
„držet pohromadě“, fatálně se oslabuje její schopnost jednat
a řešit klíčové problémy. (M.Škabraha - Atlas transformace)

Politika jako pavučina
Nemusíme nevyhnutne hovoriť o politike, ako ju poznáme a ako nás každý
deň znechucuje z médií, mám na mysli mikropolitiku jedného gesta,
malého činu a jasného názoru. (..)
Keď hovorím o politike, mám na mysli tú virtuálnu pavučinu rozhodnutí,
stretnutí, dohód verejných aj tajných, prepojení, ktoré dlhodobo predtým,
ako do hry vstúpi ARCHITEKT, determinují, limitujú problém, a teda aj
riešenie. A práve tu vidím priestor, do ktorého treba vstúpiť a vyjadriť sa. A
nejde tu o ego alebo presvedčenie o architektnickej superjedinečnosti.
(Vallo 2011:19)

Architektonické zásahy do
veřejného prostranství
Příklad Bratislava

Projekt nemá generovať zisk alebo bombastické
sľuby – má sa pokúsiť niečo zmeniť. Je tiež jedným
zo spôsobov, ako ukázať mestským úradníkom ďalšie
potenciálne kroky a možnosti pri tvorbe verejného
priestoru. Chceme otočiť klasický spôsob
distribúcie mestských zákaziek a jednoducho, bez
nároku na honorár a bez čakania na výzvu, pomôcť
svojmu mestu a okoliu.
(Vallo, Sadovský, 2011: )

Architektonické zásahy do
veřejného prostranství
•

Vallo - politika je součást postupů architekta

•

Zásah do veřejného prostranství je zásahem do
spravovaného VP, ne do „bílého místa”

•

Plzeň - domestikace provokativní myšlenky skrze městský
projekt zásahů do VP

•

Role EHMK

Děkujeme
za
pozornost,
diskuzi,
otázky.

Veřejný prostor primárně není něčím fyzickým, ale je
„nehmatatelným prostorem”, v němž se odehrává
mezilidská komunikace. Veřejný prostor tedy není ničím
předem daným, vzniká díky lidské aktivitě, jednání a jen za
určitých historických či politicko-společenských podmínek
a jen za těchto podmínek je také udržován. Tou základní
podmínkou je, že je to prostor otevřený, je možné do něj
volně vstoupit a svobodně v něm vyjadřovat svůj názor.
Kratochvíl, P. (2019). Filozofie a městský veřejný prostor. Veřejná
prostranství. Sborník z konference AUÚP ČR, Pardubice 8.-9. 11. 2018.

Propojení dočasného a trvalého; malého a
velkého; sociálního, urbánního a politického
Z našeho pohledu je ideálním postupem využít teď čas na to, aby se udělal koncepční,
výhledový projekt, co se má stát s tím prostorem, co se od něj chce. Ideálně tak, že plní
roli nejenom předprostoru jedné školy, ale že je to zejména hlavní náměstí sídliště
Košutka – tak to udělat aspoň vyzvanou soutěží nebo paralelním zadáním, oslovit tři až
pět šikovných ateliérů, zaplatit jim skicovné a dostat kvalitní výhled do budoucna, ze
kterého vypadne – tady je dnes tráva a zůstane tu tráva, sem můžeme píchnout strom,
zatímco tady nemůžeme. (…)

Dočasnost iniciační instalace je samozřejmou součástí tohoto procesu:
Já bych ještě dodal jednu věc, tam od začátku bylo jasný, že ten projekt je dočasnej,
nebylo přesně specifikováno, jestli to bude na dva roky, na pět nebo, na deset, ale
všichni věděli, že to není na 20 let nebo na půl století
co je ještě důležitější je, že ta dočasná úprava za zlomek peněz, co stojí pak ten velkej
projekt, je vlastně neskutečně bohatá sonda do toho prověřit, jak ten prostor může a jak
by naopak nemusel fungovat, že tam můžeš vymyslet spoustu experimentálních věcí a
zjistit, co funguje a nefunguje, a to reflektovat v tom velkým projektu.
(Předseda spolku)

Ilustrace problémů
•

Sociální dimenze - nedůvěra, nechuť se angažovat,
nemoci prosadit změny, ne/začlenění školy…

•

Urbánní dimenze - provedení, údržba, stromy, asfalt,
estetika, finance

•

Politická dimenze - veřejná politika, správa území,
participační strategie…

