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Vágní terén a ne-místa  – cesta na vnitřní 
městskou periferii

Bodláky, bažanti, spletené větve, ploty, díry v plotech, nouzové přístřešky, zbytky ohnišť 
i rezavějící kolejnice. Město tvoří kromě domů, náměstí nebo parků i neuspořádané 
plochy plné nečekaných předmětů i obyvatel a všeho možného, co nezapadá do okolní 
zástavby. Tato vágní místa bez jasně vymezené funkce možná na první pohled působí 
jen jako nevábná zpustlá krajina. Kromě odpadků a houštin se v nich ale skrývá možnost 
na chvíli uniknout městskému ruchu a najít ve veřejném prostoru soukromí.
 
Praha měla a má ve svém širším centru několik velkých vágních terénů – jsou 
to brownfieldy na Rohanském ostrově, v okolí Nákladového nádraží Žižkov,  
Smíchovského nádraží a oblast Bohdalce a Slatin. Na „nevyužitá“ ne-místa plná křoví, 
plevele a trávy ovšem narazíme téměř všude – proluky po zbořených domech, strmé 
pláně nebo izolační zeleň u silnic tvoří nedílnou, i když pro mnohé neviditelnou součást 
města. 

V posledních letech, a především měsících, ale začíná část rozsáhlých vágních ploch 
a vnitřní periferie mizet  –  v okolí zastávky Na Knížecí, na břehu Vltavy v Karlíně 
i v sousedství rozlehlého nádražního areálu na Žižkově začala výstavba nových 
čtvrtí. V důsledku toho se zásadním způsobem změní charakter zdivočelých míst. 
Nové byty, kanceláře nebo obchody dají prostoru jasný tvar a přesně určí jeho účel. 
Porosty a travnaté planiny, které mohou sloužit jako místo procházek, tvoření nebo 
třeba dočasného přístřeší, postupně zaniknou. Zarostlé vzpomínky na minulost města  
nahradí pečlivě naplánovaná budoucnost.

Fotografie byly pořízeny v období mezi zářím 
2021 a dubnem 2022. 

Pro přibližnou představu toho, jak  
velkou část hlavního města tvoří různé typy  
nezastavěného  a přestavovaného území, 
jsou vytištěné na vnitřní straně desek  dvě 
mapy – první z nich ukazuje transformační 
plochy a druhá proluky. Obě vychází z dat 
Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy 
sebraných v roce 2019.
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Tato fotokniha vznikla jako bakalářská práce na Institutu komunikačních studií a  
žurnalistiky Univerzity Karlovy pod vedením Mgr. Františka Gély a s konzultací  
doc. Mgr. MgA Filipa Lába, Ph. D.
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