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1.
VEŘEJNÝ 
PROSTOR 

odborná asistence  
a vzděláváníměsta

 a obce

odborná asistence a vzdělávání
semináře + asistenční program + osvěta pro kvalitní rozvoj veřejných prostranství

kvalitní veřejná 
prostranství !

S čím vám můžeme pomoci?

Sloučený program Procesů pokroku a Vzdělávání a odbor-

né asistence pro samosprávy se věnuje jak tématu občan-

ských projektů, tak celkově kvalitnímu a odpovědnému 

rozvoji prostředí českých měst a obcí. 

Na jaře byla připravena výzva, v nabídce byly dva formáty – 

1. SEMINÁŘ: dvoudenní seminář na vybrané téma či pro-

blém v oblasti veřejných prostranství (pro veřejnou správu, 

neziskové a další organizace);  

2. ASISTENČNÍ PROGRAM: systémová pomoc s tvorbou 

veřejných prostranství, která může dle potřeby konkrétního 

žadatele zahrnovat přípravu koncepčních dokumentů, na-

stavení konkrétního projektu, zlepšení komunikace a parti-

cipace apod. (pro města, obce, MČ, MO). 

 

podrobnosti: http:/pestujprostor.plzne.cz/asistence-2021

Akce, do kterých jsme se zapojili
12. 2. / 17.00 / Veřejný sál Hraničář, Ústí nad Labem / online 
– Komu patří město: Proč se nám nedaří kvalitní veřejná pro-
stranství – a jak to zlepšit? – přednáškový workshop z dílny 
spolku Pěstuj prostor a Platformy pro veřejný prostor představil 
postupy, které přinášejí kvalitu, i postřehy z praxe, proč se často 
nepoužívají (Veřejný sál Hraničář) – 35 účastníků

24. 5. / 20.00 / Fakulta umění a designu Ladislava Sutnara –  
Jeden svět: Jak se staví hora – odborná diskuse k filmu předsta-
vujícímu multifunkční a mezioborový přístup k architektonickým,  
sociálním a environmentálním otázkám v Dánsku (festival Jeden 
svět)

2.–5. 7. / Monte Verità, Šýcarsko / online – ISPA Conference 2021 
– prezentace „„Citizens „„saving“ the public space?“ a uvedení 
ve sborníku na mezinárodní konferenci na téma Public Space: 
the Real and the Ideal (International Society for the Philosophy 
of Architecture – ISPA) 

14. 7. / 17.00 / Muzeum umění Olomouc – Re-vize: Umění uží-
vat veřejný prostor – prezentace a diskuse na téma umění ve 
veřejném prostoru v rámci festivalu Trienále SEFO 2021 (Muzeum 
umění Olomouc, Re-vize Olomouc, Kreativní Olomouc, Za krásnou 
Olomouc) 

27. 7. / 19.00 / Náplavka Mže – Přednášky na Mži: Veřejný pro-
stor v Plzni – diskuse o zajímavostech veřejného prostoru, aktu-
álních projektech i o tom, jak zajistit, aby se ve městě dobře žilo 
(Náplavka k světu)

* pořadatel je uveden v závorce
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Zahradnictví 4/20218

Výzkum Kvalitní veřejný prostor z po-
hledu veřejnosti, politiků a  úředníků 
zpracovala Univerzita Pardubice spo-
lečně s  Pěstuj prostor, z. s., a  Offcity, 
z. s., v roce 2020. Výzkum podpoře-
ný z grantu Ministerstva kultury ČR za-
hrnuje 64 rozhovorů s obyvateli 11 obcí 
a  měst různé velikosti v  různých čás-
tech České republiky (z toho je 49 běž-
ných občanů a 16 zástupců veřejné 
správy). Výstupy z výzkumu jsou k dis-
pozici zde: http://pestujprostor.plzne.cz/
/kvalitni-verejny-prostor.

Síť veřejných prostranství
Kvalitu prostředí, ve kterém žijeme, ne-
určuje pouze několik „výstavních“ par-
ků a  náměstí, ale veřejný prostor jako 
celek. A do něj nedílně patří ulice a dal-

ší typy míst. Z mnohaletých zkušeností 
ze západní Evropy i z některých českých 
měst vyplývá, že se lidem mnohem lé-
pe žije tam, kde má každý příjemnou 
ulici před svým domem. Kde do parku 
nebo na náměstí může dojít i  pěšky, 
a to příjemným prostředím se zelení 
a stínem, s místy k zastavení a odpočin-
ku. Takové město či obec funguje jako 
spojitý celek, kde jsou na všech místech 
různé funkce (pobytová, dopravní, ob-
chodní ad.) symbioticky vyváženy. 
Obyvatelé v  takovém městě rádi žijí 
a prohlubují svůj vztah k němu.
Opačný, u nás bohužel častý, případ je 
město rozdělené na místa příjemná 
a místa funkční, určená například pou-
ze pro dopravu. Ta působí často nehos-
tinně až nebezpečně a lidé jimi prochá-

zejí co nejrychleji. Motivují občany se 
před nimi „chránit“, třeba v uzavřeném 
prostředí automobilu, což klade obrov-
ské nároky na rozšiřování infrastruktu-
ry. V důsledku toho nezbývá prostor ani 
finance na jiné funkce a potřeby a začí-
ná nekonečný kruh odlidšťování města.
Kvalitní město se tedy rovná spojité síti 
dobře vyvážených prostranství, od ulic 
a  podchodů až po parky a  náměstí, 
s  přiměřenými investičními náklady 
a nároky na údržbu.

Kvalita veřejných 
prostranství
Dalším důležitým aspektem je vnímání 
kvality veřejných prostranství. Většina 

lidí se shoduje, že pro ně kvalitní místo 
znamená čistý, upravený a  bezpečný 
prostor s dostatkem zeleně a mobiliáře. 
Často mluví také o  tom, že by místo 
mělo být klidné, bez provozu, příjemné 
pro pěší (typicky parky a náměstí – viz 
výše zmíněný průzkum). Většinou však 
příliš nerozlišují mezi dlouhodobými 
kvalitami místa (celková koncepčnost 
a  funkčnost, provedení celku i  detailů) 
a aktuálním stavem odrážejícím (ne)do-
statek údržby (úklid nepořádku, seč trá-
vy, vyvážení košů). Nerozpoznají te-
dy, zda je realizace koncepčně, 
architektonicky nebo technicky 
zdařilá. Stačí jim, že vznikne ukli-
zený prostor s novým mobiliářem.

Jak zlepšit kvalitu 
veřejných prostranství
Co se vám vybaví, když se řekne veřejné prostranství? Jak vychází z naší zkušenosti 
i z výzkumu uskutečněného v loňském roce spolu s Univerzitou Pardubice, většina lidí začne 
při podobné otázce mluvit o parcích nebo o náměstích. To jsou právě místa, na která 
společnost klade největší nároky z hlediska příjemnosti a estetiky, ale i funkčnosti. Až dále 
v pozadí zůstávají další typy veřejných prostranství, jako jsou sportoviště, podchody nebo 
parkoviště, ale i nejběžnější druh prostranství – ulice. Někteří lidé je nevnímají jako součást 
svého (veřejného) prostoru, a kvůli tomu na ně nekladou větší nároky nebo si nedokážou 
představit, že by mohly vypadat a sloužit lépe.

Ulice v Lublani jako příklad vyváženého řešení uličního prostoru v širším centru města nebo 
na předměstí

Je prokázáno, že dobře vytvořená místa zlepšují naše psychické zdraví a zvyšují spokojenost. 
Lidé pak toto místo začnou uvádět jako pozitivní příklad a motivuje je vyžadovat podobné 
kvality od dalších prostranství. Na snímku jsou pardubické Tyršovy sady

Marek Sivák, MArch,
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Médiální výstupy
Jak zlepšit kvalitu veřejných 
prostranství. Zahradnictví 

IV/2021

Veřejný prostor pro děti a 
děti pro veřejný prostor. 
casopispilir.cz VI/2021

Co vás zajímá – rozhovor 

(Český rozhlas Plzeň)

Ztráty a nálezy Michala 
Jančaříka – diskuse (ZAK TV)

Přes rozsáhlou propagační kampaň (vedle 

maillistů, osobních kontaktů, několika tisko-

vých zpráv, propagace na sociálních sítích 

apod. i prostřednictvím doporučení a šíření 

skrze zájmové platformy typu Svaz měst a obcí 

ČR a Národní síť Zdravých měst ČR nebo 

doporučení dalších zástupců veřejné správy a  

NNO) byla odezva na rozdíl od loňského roku 

malá. 

Podle naší analýzy se setkalo několik nega-

tivních faktorů: zejména jarní koronavirová 

vlna (potřeba obcí a organizací řešit akutnější 

záležitosti, únava z dlouho trvající epidemie) 

a volební cyklus, kdy zbývá jen o málo více než 

rok do příštích voleb a motivace načínat nové 

inovativní projekty je menší. 

Přesto se prostřednictvím koordinátora par-

ticipace přihlásila do Asistenčního programu 

MČ Praha 22 (Uhříněves) se zajímavým pro-

jektem komplexní inovace participativního 

rozpočtu. Proběhlo několik jednání, řešila se 

i možnost spolupráce s dalšími MČ pod zášti-

tou magistrátního IPRu. 

Před podepsáním smlouvy však došlo k politic-

kému „převratu“ a vedení MČ vč. koordinátora 

participace odstoupilo. Nabídka Seminářů 

bude znovu propagována v 2. pololetí.

Naopak velmi silná byla letos osvětová část 

programu stojící jak na článcích v odborných 

a zájmových médiích, tak na účasti na před-

náškách a konferencích. Stejně tak byl zájem 

o poradenskou sekci týkající se jak občan-

ských projektů (zejména ze strany iniciátorů) 

tak veřejného prostoru obecně (vč. vysokoškol-

ských prací tématu věnovaných).
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MEZIOBOROVÁ SPOLUPRÁCE
odborná asistence a vzdělávání

Veřejný prostor má fyzický (architektonický) 

i sociální rozměr. O tom, zda je veřejný prostor 

kvalitní, rozhoduje nejen estetické a mate-

riálové řešení, ale především to, zda a jak je 

sociálně užíván. Pokud nemá být tato kvalita 

jen zřídkavým dílem náhody, je třeba se na 

přípravu projektů dívat pohledem různorodých 

oborů a zkušeností. 

Prostřednictvím mezioborového setkání chce-

me podpořit dialog a usnadnit spolupráci mezi 

klíčovými profesemi – zejména architekty, kra-

jináři a urbanisty na jedné straně a sociology, 

sociálními geografy, antropology ad. na straně 

druhé.

Během přípravného šetření vedl sociolog Petr 

Matoušek 7 hloubkových rozhovorů s předními 

českými architekty a sociology, ale i facilitáto-

ry, developerem apod. Cílem těchto rozhovorů 

bylo načrtnout aktuální status quo vč. jeho 

nuancí, shod a rozdílů v profesních pohledech 

a zkušeností. Syntetický výstup pomáhá iden-

tifikovat míru (ne)funkčnosti spolupráce, ne-

uralgické body a jejich příčiny. Ty budou dále 

řešeny během mezioborové konference, která 

na toto téma proběhne 4. listopadu v praž-

ském CAMPu.

ilustrační foto
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3.
CYKLUS PŘED-
NÁŠEK PĚSTUJ 

PROSTOR
Architektura + design =

V první polovině roku jsme připravili přednáškovou sérii, 

která se soustředila na průniky, překryvy i odlišnosti archi-

tektury a designu. Kvůli pandemii koronaviru a souvisejícím 

omezením se celý cyklus odehrál v online formě, všechny 

přednášky jsme živě přenášeli na našem facebookovém 

profilu. Nedílnou součástí každé z nich byla diskuze ná-

sledující po příspěvcích dvojice vystupujících. Podzimní 

přednáškovou sérii Od Západu nefouká? Plzeňští architekti 

zvou začneme produkčně připravovat v letních měsících 

roku. 

 

texty pozvánek na akce a reportáže z nich:  

http://bit.ly/3jX4U1e

Uskutečněné akce
29. 4. / 18.00 / online – Michael Vasku – Adam Štěch – historik 
a teoretik designu Adam Štěch a rakouský architekt a designér 
Michael Vasku se zaměřili na fenomén autorství a na typ a formu 
zadání a „adresnost“ realizace. Štěch představil jedinečné interié-
rové realizace z 20. století, Michael Vasku hovořil o myšlenkovém 
procesu designéra a autorství rozděleného do mnoha fází – 23 sle-
dujících (stabilní průběžný počet; počet shlédnutí k 5. 7. 2021: 565)

12. 5. / 18.00 / online –Patrik Hábl – Jiří Příhoda  – výtvarník 
Jiří Příhoda a malíř Patrik Hábl představili svoji tvorbu; soustředili 
se zejména na díla vztahující se k architektuře, vstupující do ní či 
si osvojující její formu. Jiří Příhoda se zamyslel nad rozdílem mezi 
sakrálním a profánním prostorem, Patrik Hábl zdůraznil svoji sna-
hu navázat ve svých dílech dialog mezi starým a novým a zároveň 
se v prostoru „rozplynout“ – 30 sledujících (358)

26. 5. / 18.00 / online –Lenka Míková – Jana Potiron – architekt-
ka Lenka Míková a designérka Jana Potiron se zaměřily na vztah 
architektury a designu interiéru. Lenka Míková na trojici vlastních 
realizací představila odlišné způsoby, jak k interiérovému designu 
přistupovat. Jana Potiron se kromě prezentace vlastní tvorby věno-
vala psychologickému aspektu navrhování i vnímání objektů a pro-
středí – 30 sledujících (738)

9. 6. / 18.00 / online –Kristina Fišerová – Martin Hrdina  – gra-
fická designérka Kristina Fišerová a architekt a grafický designér 
Martin Hrdina nahlédli souvislost architektury a grafického designu. 
Martin Hrdina představil vlastní realizace, které oba uvedené obory 
propojují. Kristina Fišerová upozornila na grafické neduhy ve ve-
řejném prostoru a prezentovala svoji práci, v níž se grafický design 
pojí s architekturou – 35 sledujících (802)



4.V první polovině letošního roku byl dále zpřesněn a ter-

mínově ukotven program tradičního festivalu, který se 

ve dnech 1.–3. října zaměří – podobně jako podzimní 

přednášková série – na současnou architekturu ve městě. 

Jeho součástí bude devět komentovaných prohlídek vybra-

ných realizací místních architektek a architektů, komento-

vaná procházka po urbanismu a architektuře na Borských 

polích s prohlídkou dalších dvou budov, projekce filmového 

dokumentu, moderovaná diskuse architektů, stavebních 

inženýrů, zástupců prováděcích firem, představitelů veřej-

né správy i uživatelů budov o procesu přípravy a realizace 

staveb a tematicky související workshop pro děti i rodiče.

DEN 
ARCHITEKTURY

současná architektura  
v Plzni
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5.
MĚSTO KOLEM 

NÁS
vzdělávací program pro školy

V první polovině letošního roku bylo předběžně domluveno 

konání jedné série workshopů na Střední průmyslové školy 

stavební Plzeň. 

Samotná realizace workshopů, uskutečněných pilotně 

v loňském roce, nebyla kvůli epidemiologickým opatřením 

přijatým v souvislosti se šířením koronaviru možná. Bude-

me usilovat o to, abychom v případě příznivých podmínek 

během podzimních měsíců provedli blok workshopů ještě 

v 1–2 dalších místních školách, které již v roce 2019 proje-

vily ochotu se do programu zapojit.
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6.
OD ZÁPADU  
NEFOUKÁ 

současná architektura
 v Plzni

V prvním pololetí 2021 jsme provedli předběžnou přípra-

vu  ýstavy plánované pro poslední čtvrtinu roku. Dle aktu-

ální domluvy se výstava uskuteční ve výstavním prostoru 

na tzv. Palubě Hamburk – novém společenském centru, 

které vzniklo při hlavním vlakovém nádraží v Plzni a které 

by mělo i nadále sloužit prezentaci témat souvisejícím 

s architekturou, urbanismem, veřejným prostorem a rozvo-

jem města.
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7.
VIZUÁLNÍ SMOG V PLZNI

cesta ke kultivované reklamě

Uskutečněné akce
2. 6. / 18.00 / Šafaříkovy 
sady – VIZUÁLNÍ SMOG 
všechno, co jste o něm kdy 
chtěli vědět (ale báli jste se 
podívat) – vernisáž výstavy 
upozorňující na důležitost 
kultivované formy a únos-
ného množství reklamy ve 
veřejném prostoru (Vizuální 
smog v Plzni, Střední odborná 
škola obchodu, užitého umění 
a  esignu) – 100 návštěvníků

15. 6. / 18.00 / Šafaříkovy 
sady – VIZUÁLNÍ SMOG 
všechno, co jste o něm kdy 
chtěli vědět (ale báli jste 
se podívat) – komentovaná 
prohlídka výstavy (Vizuální 
smog v Plzni, Střední odborná 
škola obchodu, užitého umění 
a designu) – 18 návštěvníků

* spolupořadatel uveden 
v závorce
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V první polovině roku jsme zrealizovali oba 

stěžejní body letošního programu projektu. 

Dne 25. 5. jsme ve veřejném prostoru na Ang-

lickém nábřeží v Plzni instalovali dílo Richarda 

Loskota. Dočasná intervence v podobě obří 

„„reklamní lavičky“ upozornila na zaplevelení 

plzeňského veřejného prostoru vizuálním 

smogem a přispěla k aktuální diskuzi o vizu-

ální kultuře místního prostředí. Po deinstalaci 

24. 6. se objektu ujala místní skupina nového 

cirkusu Žongléros ansámbl, aby mu ve svých 

představeních vdechla další život.

Ve dnech 3.–30. 6. letošního roku jsme spo-

lečně s iniciativou Vizuální smog v Plzni uspo-

řádali výstavu s názvem „„Všechno, co jste kdy 

chtěli vědět o vizuálním smogu (ale báli jste se 

podívat)“.

Expozice pod širým nebem v Šafaříkových 

sadech v Plzni veřejnosti přiblížila téma vizuál-

ního smogu. Těžištěm výstavy byly fotografie 

studentů zdejší Střední odborné školy obcho-

du, užitého umění a designu, kteří zdokumen-

tovali a zároveň obrazově okomentovali aktuál-

ní podobu vizuálního smogu v Plzni. 

Studenti navíc výstavě vtiskli i grafickou po-

dobu. Přibližně v poločase jejího trvání se 

uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy 

s její autorkou Yvonou Kovářovou a zapojenými 

studenty. 

 

texty pozvánek na akce a reportáže z nich: 

http://bit.ly/2TO2dET

fotografická dokumentace akcí: 

http://bit.ly/PestujProstor_fb 
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Uskutečněné akce
13. 6. / 10.00 / PěstírnaDEPO – Plzeň ZRAJE: Zahradnická „mě-
nírna“ a komentované prohlídky PěstírnyDEPO – Víkend otevře-
ných zahrad v komunitní zahradě – 30 návštěvníků

22. 6. / 18.00 / PěstírnaDEPO – Plzeň ZRAJE: Zahradničení 
(skoro) bez odpadu – jak omezit odpad spojený s pěstováním 
a využít při zahradničení věci, které by jinak skončily v popelnici – 
7 návštěvníků

V rámci projektu se řešila údržba a drobný rozvoj stávají-

cích iniciačních realizací ve veřejném prostoru, např. místa 

U Převozníka, PěstírnyDEPO apod. Součástí byla také 

poradenská podpora pro aktivní občany z Plzně navazující 

na dřívější Otevřenou výzvu Pěstuj prostor, informování 

a podněcování společenské diskuse o důležitých tématech 

prostřednictvím kanálu Plzeň má na víc! a to včetně ukázek 

fungujících příkladů a cest i posilování zájmu veřejnosti 

(tedy v důsledku i města) o zlepšení současného stavu.
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