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Abstrakt 

 

Veřejný prostor ve městě. Sociální aspekty a návrhy pro funkční městské 

plánování na příkladu Prahy 

 

Tématem této práce je formulace a revize obecných kritérií funkčnosti městského 

veřejného prostoru zejména v oblasti neutilitárních aktivit s akcentem na proţitek uţivatele. 

Práce jako celek kombinuje teoretický a empirický přístup ke zkoumání této problematiky, 

přičemţ tyto dva pohledy se vzájemně doplňují a obohacují. 

V teoretické části je téma veřejného prostoru ukotveno v širších sociologických 

souvislostech. Postupně se zde přechází od teoretických přístupů k empirii, jeţ zahrnuje 

především pokrytí pojmu funkčnosti měřitelnými a pozorovatelnými indikátory. 

V empirické části jsou pak formulovaná kritéria prakticky pouţita a aplikována při 

pozorování vybraných míst v prostředí Prahy a jejich hodnocení v kvalitativních textech, jak 

je zaznamenali sami návštěvníci prostor. Skrze porovnání teoretických aspektů funkčnosti 

s empirickým hodnocením pozorovateli je revidována obecná platnost a přenositelnost těchto 

aspektů do jiného prostředí.  

Práce ve své závěrečné části přináší návrhy pro funkční městské plánování, zaloţené 

na nově odkrytých souvislostech a dimenzích. 

 

Klíčová slova: město, veřejný prostor ve městě, funkční městské plánování 

  



 

 

Abstract 

 

Public space in the city. Social aspect and design for functional urban planning 

on the example of Prague 

 

The theme of this thesis is the formulation and revision of the general criteria of the 

functionality of urban public space in particular voluntary activities with the emphasis on user 

experience. The work as a whole combines theoretical and empirical approach to examining 

this issue, as these two views are complementary and mutually enriching. 

In the theoretical part, the theme of public space is imbedded in a broader sociological 

context. From the theoretical approach it is gradually moved to empiricism, which includes 

mainly the coverage of the concept of observable and measurable functionality indicators. 

In the empirical part, the formulated criteria are applied in practice within the 

observation of selected areas of Prague and also within their qualitative evaluation by the 

space visitors themselves. The universality and portability of these aspects in a different 

environment has been reviewed by comparing the theoretical aspects of functionality with the 

empirical evaluation of the observers.  

The work in its final section gives suggestions for the functional urban planning, based 

on newly uncovered contexts and dimensions. 

 

Key word: city, urban public space, functional urban planning 

 

 

 

 

 

 

 

  



Obsah 

Úvodem ..................................................................................................................................... 1 

1. Vztah člověka a prostoru jako teoretický rámec pro zkoumání veřejného 

prostoru ve městě ..................................................................................................................... 3 

1.1. Veřejný prostor ve městě pohledem prostorové sociologie ......................................... 3 

1.2. Veřejný prostor ve světle socioekonomické a časoprostorové geografie .................... 6 

1.3. Shrnutí .......................................................................................................................... 7 

2. Komplex soukromého a veřejného jako definiční rámec pro vymezení pojmu 

veřejný prostor ......................................................................................................................... 8 

2.1. Soukromé jako východisko pro pochopení veřejného ................................................. 8 

2.2. Vztah soukromého a veřejného. Protikladné či komplementární oblasti? ................... 9 

2.3. Oblast soukromá, veřejná a poloveřejná v pojetí fyzickém i symbolickém .............. 11 

2.4. Veřejný prostor a způsoby jeho chápání .................................................................... 13 

2.5. Shrnutí ........................................................................................................................ 15 

3. Pohledy na veřejný prostor: syntéza různých disciplín ........................................... 16 

3.1. Veřejný prostor v městském plánování a komunitním rozvoji. Koncept urbánního 

designu ................................................................................................................................. 16 

3.2. Praktické přístupy ke komunitnímu rozvoji – vyuţití metod sociologie ................... 17 

4. Veřejný prostor z hlediska jedince ............................................................................ 20 

4.1. Chování jedince ve veřejném prostoru ....................................................................... 20 

4.1.1. Faktor počtu lidí a chování vedoucí ke sniţování stresu ................................. 21 

4.1.2. Role strachu a vyhodnocování bezpečnosti místa ........................................... 22 

4.2. Shrnutí ........................................................................................................................ 24 

5. Veřejný prostor z hlediska skupiny ........................................................................... 25 

5.1. Skupinový ţivot a skupinové aktivity ve veřejném prostoru ..................................... 25 

5.2. Veřejný prostor z hlediska městské komunity a městských skupin ........................... 26 

5.2.1. Manifestace komunitního ţivota ve veřejném prostoru s dopadem na jeho 

funkčnost  ......................................................................................................................... 27 

5.3. Shrnutí ........................................................................................................................ 30 



 

 

6. Vytváření funkčního veřejného prostoru ................................................................. 31 

6.1. Funkčnost veřejného prostoru jakoţto pojem ............................................................ 31 

6.2. Empirické zkoumání funkčních a nefunkčních veřejných prostorů: W. H. Whyte ... 33 

6.3. Praktické přístupy k funkčnímu veřejnému prostoru a jeho aspekty ......................... 35 

6.3.1. Metoda utváření kvalitního veř. prostranství podle Nadace Partnerství ......... 35 

6.3.2. Pojetí organizace Project for Public Spaces a Jana Gehla .............................. 40 

6.4. Vytváření identity místa ............................................................................................. 43 

6.5. Různé determinanty funkčního veřejného prostoru ................................................... 45 

6.5.1. Moţnost sociální interakce – aktivní a pasivní kontakty ................................ 45 

6.5.2. Mechanismy, umocňující pocit bezpečí ve veřejném prostoru ....................... 48 

6.5.3. Přístupnost prostoru ........................................................................................ 49 

6.5.4. Zvukové prostředí ........................................................................................... 50 

6.6. Shrnutí ........................................................................................................................ 52 

7. Aplikace teoretických konceptů funkčního veř. prostoru na příkladu Prahy ...... 53 

7.1. Postup zkoumání a vlastní cíle práce ......................................................................... 53 

7.2. Vybrané veřejné prostory v rámci Prahy: motivace k výběru .................................... 54 

7.2.1. Park Kampa - Praha 1 (Malá Strana) .............................................................. 55 

7.2.2. Sady Svatopluka Čecha - Praha 2 (Vinohrady) ............................................... 57 

7.2.3. Tilleho náměstí - Praha 5 (Barrandov) ............................................................ 58 

7.3. Empirická část ............................................................................................................ 61 

7.3.1. Hodnocení vybraných veřejných prostor podle objektivních indikátorů 

funkčnosti  ......................................................................................................................... 61 

7.3.2. Shrnutí hodnocení vybraných míst podle objektivních kritérií – tabulky ....... 70 

7.3.3. Pozorování návštěvníky prostoru: hodnocení v kvalitativních textech........... 73 

7.4. Nové dimenze funkčnosti veřejného prostoru zjištěné v kvalitativních textech ........ 78 

8. Závěr ............................................................................................................................ 83 

Reference ................................................................................................................................ 84 

Příloha A ................................................................................................................................. 90 

Příloha B ................................................................................................................................. 91 

Příloha C ................................................................................................................................. 92 

Příloha D ................................................................................................................................. 94  



1 

 

Úvodem 

Městský prostor je v neustálém dynamickém procesu. Přetváří se a reflektuje mnohé: 

působení doby i převládajících společenských tendencí. 

Veřejný prostor města tak můţe být chápán jako určité „jeviště společnosti“. Zdejší 

ţivot se dá dlouze pozorovat z pozice pouhého diváka, cizince; sociální realita, jeţ se zde 

odehrává, nás můţe nasměrovat k pochopení charakteru celé společnosti. 

Nebo se to alespoň domníváme. 

Neočekávané problémy se mohou ukázat při projektování nových veřejných prostor 

a úpravách těch stávajících (jejich revitalizaci). Ty nejhlubší lidské motivace pro pouţívání 

daného veřejného prostoru nám zůstávají skryty a my pouze krčíme rameny nad důvodem, 

proč je v novém parku, jehoţ budoucí podoba byla dlouze diskutována mezi odborníky a 

jehoţ výstavba byla velice drahá, po celý den lidí velice poskrovnu, proč se zde lidi 

nezastavují, jak bylo původním záměrem. Vţdy se však pohybujeme jen v úrovni domněnek; 

jasnou odpověď bez teoreticko-empirického zkoumání uţívání veřejných prostor 

nedostaneme nikdy. 

Projektování nových prostorů, jeţ mají být k uţitku „veřejnosti“
1
, skutečně není nijak 

snadným úkolem. Jak to udělat, aby byly co nejlepší? A co vůbec znamená ono zrádné slůvko 

„nejlepší“? 

 

Téma, metody a cíle práce 

Tématem této diplomové práce jsou primárně sociální aspekty spojené s vyuţíváním 

veřejného prostoru ve městě a kritéria ovlivňující jeho funkčnost. 

Práce ukotvuje téma v sociologické teorii (zejména skrze prostorovou sociologii) a 

pozvolna přechází k funkčním determinantám kvalitního (funkčního) veřejného prostoru, tj. k 

aspektům, které mohou být v souvislosti s veřejným prostorem empiricky pozorovatelné a 

zaznamenatelné. 

Práce vychází především z poznatků sociologie, ale téma veřejného prostoru ve městě 

je potřeba zkoumat interdisciplinárně. Je nutné zahrnout pohled dalších odborníků, zejména 

                                                 

1
  Pojem veřejnost je pouţíván v široké škále významů. Můţe být chápán například ve významu politickém 

jako organizovaná společnost, národ, stát, část komunity, mající specifický zájem na něčem. Členové 

„veřejnosti“ se nemusí všichni osobně znát, důleţité je vědomí nadosobního celku. Veřejnost má v sobě 

skrytý potenciál kolektivní akce (Madanipour : 2003). V angličtině termín public reprezentuje podstatné i 

přídavné jméno. 
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architektů, urbanistů a sociálních psychologů, neboť kaţdá z uvedených disciplín přináší 

důleţité poznatky, které by neměly být při plánování funkčního veřejného prostoru 

opomenuty. 

Cílem práce je zjištění aspektů, z nichţ by mohla být pozorovatelná a měřitelná úroveň 

funkčnosti určitého veřejného prostoru a ptaní se po jejich univerzálnosti a aplikovatelnosti na 

praţské městské prostředí. Přitom budeme vycházet zejména z pojetí funkčního prostoru 

podle dánského urbanisty Jana Gehla a pojetí organizace Project for Public Spaces působící v 

USA. Zaměříme se především na typy veřejných prostor, jakými jsou parky a náměstí, tedy 

prostory, které mohou městskému člověku slouţit k relaxačním aktivitám. 

Je moţné namítnout, ţe kaţdý prostor je funkční jiným způsobem (například funkcí 

ulice je zejména průchod). Pro účely této práce se však domníváme, ţe funkce mnohých 

prostor byla překryta či nemůţe být přesně určena. Budeme tedy vycházet z „univerzálního“ 

pohledu na funkčnost, pojem funkčnost přiblíţíme představě kvalitního veřejného prostoru 

pro své uţivatele. Úroveň této kvality bude determinována proţitky svázanými s pobytem 

uţivatel v daném veřejném prostoru, přičemţ akcentovány budou aspekty sociologické, 

psychologické a prostorové, které pojem funkčnost pokrývají. 

V empirické části pouţívá tato práce metodu systematického a opakovaného 

pozorování, slouţící k rozkrytí aspektů, které přispívají k funkčnosti vybraných veřejných 

prostor v prostředí Prahy. Metoda pozorování je doplněna kvalitativními texty návštěvníků 

vybraných veřejných prostor v Praze a rozhovory s jejich uţivateli. 

Pojem veřejný prostor můţe být vykládán různě, zvláště pak podle kontextu, ve 

kterém je s ním pracováno. V tomto textu bude uplatňována představa veřejného prostoru 

jako prostoru fyzického, nikoli hypotetického. Bliţší neţ jeho imaginární pojetí nám bude 

připodobnění veřejného prostoru k veřejnému prostranství.    
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1. Vztah člověka a prostoru jako teoretický rámec pro 

zkoumání veřejného prostoru ve městě 

Tématika veřejného prostoru je zakotvena v širším kontextu sociologie prostoru, či 

také prostorově orientované sociologie.  Jak poukazuje například Gieryn (2000), veškerý 

sociální ţivot se vţdy odvíjí v prostoru, je do něj vţdy zasazen, „umístěn“
2
. Prostor je jednou 

z nejzákladnějších přírodních daností, všechny sociální procesy se dějí „někde“. Z tohoto 

pohledu by kaţdé publikované sociologické dílo ve své podstatě patřilo do sociologie 

prostoru, protoţe prostor základním způsobem předurčuje podobu sociálních jevů. 

Cílem této kapitoly je popsat hlubší souvislosti tématiky veřejných prostor ve městě a 

teoretické zázemí jejich zkoumání. Ty lze nalézt v odvětvových disciplínách, zabývajících se 

prostorem, kterými jsou zejména sociologie prostoru, sociologie architektury a urbánní 

sociologie. Pozornost je proto věnována zejména sociologii prostoru spolu se 

socioekonomickou a časoprostorovou geografií. 

1.1. Veřejný prostor ve městě pohledem prostorové sociologie  

Prostorová sociologie představuje podle Gajdoše (2002) „multidisciplinární a 

multidimenzionální hraniční odvětvovou vědní disciplínu, přemosťující přírodovědné, 

sociálně a technicky orientované vědní disciplíny (ekologii, geografii, etologii…, psychologii, 

sociální, kulturní a urbánní antropologii…, ale i architekturu a urbanismus, prostorové 

plánování…).“ Mezi odvětvové sociologie, výrazně akcentující téma prostoru, je moţné 

zařadit sociologii urbanizmu a architektury, sociologii města a vesnice, sociologii sídel, 

sociologii bydlení a obytného prostředí, environmentální a regionální sociologii (Gajdoš : 

2002, 11). 

 Sociální a prostorová dimenze jsou do vysoké míry provázány. Prostor je sociálními 

jevy produkován a zároveň sám o sobě vystupuje jako jejich médium (Soja : 1985).   

Sociologie prostoru a obytného prostředí je velice širokou odvětvovou disciplínou. 

Z mnoha oblastí, kterých se můţe dotýkat, jsou na základě hlubšího studia materiálů 

v následujících bodech vyjmenovány ty, které se výraznějším způsobem týkají hlavního 

                                                 

2
  „emplaced“, Gieryn (2000), str. 2. 
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tématu této práce, tedy veřejného prostoru ve městě, dají se na tuto problematiku aplikovat a 

mohou přinést nové informace do zkoumání determinant jeho funkčnosti či nefunkčnosti. 

a) Studium chování v prostoru a rozlišení prostorových úrovní. Chování v 

prostoru je studováno na třech základních úrovních: v mikro-, mezo- a makroúrovni (Porteous 

: 1977). Zatímco mikroúroveň se týká osobního, potaţmo intimního prostoru jedince, 

mezoúroveň odkazuje na širší domov a sousedství. Konečně makroúroveň zahrnuje veřejný 

prostor kolem domova, jako je síť ulic, parků a náměstí kolem domovní jednotky obývané 

jedincem. Pro kaţdou z těchto prostorových úrovní je pak typické určité převládající chování. 

Mikroprostor je prostorem převáţně osobním, který si kaţdý jedinec chrání; pokud je narušen, 

vede to k neklidu aţ k agresivitě. Poznatky o lidském chování, které se k mikroprostoru 

vztahují, lze zváţit při plánování funkčního uspořádání veřejného prostoru ve městech, 

protoţe i v těchto místech je potřeba privátního prostoru silným stimulem.  

Chování v mezoprostoru se uskutečňuje v rovině individuální (prostředí domova) a 

v rovině kolektivní (sousedství) (Porteous : 1977). Pro různé podoby obytných struktur je 

typická i různá míra sousedské soudrţnosti; v některých dokonce zcela chybí, a tento fakt má 

nesporný vliv i na míru „zdomácňování“ veřejného prostoru, obklopujícího jedincovo 

bydliště. Příkladem, dokazujícím určitý sklon přenášení zaţitých vzorů chování z domácího 

prostředí do prostředí veřejného mohou být místní rezidenti, kteří cítí přednostní právo na 

sezení na stále stejných lavičkách. Jejich případné obsazení „cizincem“ snáší velice nelibě. 

Tento prostor, ve kterém tráví určitý čas kaţdý den, je pro ně určitým „rozšířením“ domova.  

Ne kaţdý prostor však vytváří podmínky pro takovéto chování. 

Uţívání makroprostoru je spojeno s rozličnými aktivitami provozovanými jedincem 

nejen v bezprostředním okolí jeho bydliště. Tyto aktivity zahrnují nezbytné a volitelné 

aktivity (Gehl : 2000). Douglas Porteous (1977) tyto aktivity dále rozděluje podle míry 

interakce, místa, kde se odehrávají a podle míry jejich nezbytnosti a volitelnosti
3
, podobně 

jako Gehl.  

b) Studium teritoriality a lokality. Dalším objektem zájmu sociologie prostoru je 

studium teritoriality a lokality. Teritorialita můţe být chápána jakoţto nástroj k ovládání 

prostoru, který v sobě obsahuje několik podúrovní: veřejnou, interakční a tělesnou teritorialitu 

(Lyman, Scott : 1967). Kaţdá z těchto úrovní předurčuje jiný typ obrany proti zásahu zvenčí. 

                                                 

3
  Aktivity jsou kategorizovány podle toho, s kým jsou vykonávány (o samotě, s rodinou, přáteli), podle jejich 

umístění (v domově či mimo něj) a podle své volitelnosti (například pochůzky a návštěvy doktorů). 
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Příkladem ovládání prostoru můţe být jeho obsazení určitou skupinou, či proces jeho 

privatizace
4
. 

c) Prostorové aspekty života ve městě. Sociologie prostoru v této souvislosti zkoumá 

charakteristiky, jakými jsou například hustota zalidnění ve městě či vzájemná blízkost obydlí 

a jejich vliv na charakter sociálních interakcí. Tato témata nesporně souvisí s pocitem 

komfortu či naopak diskomfortu obyvatel města. Samostatnou kapitolou je zkoumání hustoty 

lidí na veřejných prostorech. Je známo, ţe lidé jsou přitahováni dalšími lidmi, prázdná místa 

nejsou k uţívání atraktivní (Gehl : 2000). Přílišná přeplněnost však od uţívání městských 

veřejných prostor také odrazuje. Problémem, který můţe v tomto bodě řešit prostorová 

sociologie, je i pokus o určování hranice komfortu a snesitelné hustoty lidí ve veřejném 

prostoru.  

d) Městské komunity a jejich manifestace ve veřejném prostoru. V tomto pojetí je 

důleţité v prostředí města rozlišovat ţádoucí a neţádoucí (nechtěnou) komunitu. Ţádoucí 

komunitu reprezentuje například komunita sousedská, která ţivot v dané lokalitě činí 

atraktivnějším. Její existence má vliv na funkční sociální kontrolu v rámci dané lokality a tím 

na udrţení bezpečnosti. Mezi nechtěné komunity patří zejména skupiny páchající trestnou 

činnost. Často jsou vylučovány také skupiny nějakým způsobem se odlišující (rasově, 

kulturně). Působí zde obecně dvě formy diskriminace: other-discrimination, neboli 

diskriminace druhými a self-discrimination, zahrnující odlišování přímo danou skupinou 

(Castles, Miller : 1993).   

e) Veřejný prostor ve městě a veřejné chování. Kvalita, funkce a vytíţenost 

veřejného prostoru ve městě je jedním z klíčových témat prostorové sociologie. Nelze 

zkoumat pouze vnější projevy ţivota na veřejných prostranstvích, aniţ bychom například 

neměli bliţší informace o daném prostředí, ve kterém se jednání vyskytne (například zemi či 

regionu). „Umístěnost“ jedinců v daném prostředí nesporně determinuje podobu jednání ve 

veřejném prostoru a dáme-li si za cíl toto jednání sledovat, zkoumat a pochopit, je zapotřebí 

vţdy vycházet z informace o prostoru, ve kterém tyto sociální jevy probíhají. 

f) Využívání prostoru. Podle Ganse (2002) by ústředním tématem prostorové 

sociologie mělo být přímo využívání prostoru
5
 (Gans : 2002, 2). Dnes je podle tohoto autora 

například málo známo o způsobu, jakým se lidé dělí o svůj privátní prostor (například rodiče 

s dětmi v rámci jednoho bytu). Z tohoto hlediska je moţno sledovat způsoby uţívání 

                                                 

4
  Příkladem procesu privatizace můţe být oplocování dříve univerzálně přístupných ploch a vytváření 

„ohraţených komunit“.  
5
   „land use“ 
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zvoleného veřejného prostoru a aplikace získaných poznatků při úvahách o jeho celkové 

funkčnosti. 

1.2. Veřejný prostor ve světle socioekonomické a časoprostorové geografie 

Na problematiku veřejných prostor ve městě se lze vedle sociologie prostoru dívat také 

prizmatem dalších odvětvových disciplín, kterými jsou socioekonomická a časoprostorová 

geografie. Socioekonomická geografie je interdisciplinární přístup, snaţící se o pochopení 

vzorů a procesů, svázaných s vyuţitím prostoru lidmi a opírající se o poznatky z ekonomie, 

sociologie, demografie i politologie (Daniels : 2005). 

 Jednou z dílčích disciplín tohoto přístupu, která získává aktuálně na důleţitosti, je i 

geografie sídel, zkoumající témata jako je například sociálně-prostorová struktura měst, 

historie městského osídlení, či městské problémy obecně. V souvislosti s městským prostorem 

jsou dnes rozpracovávána témata jako je teritorialita, přístupnost prostoru podle sociálních 

charakteristik (pohlaví, rasa, věk), vztah prostoru a genderu, či také specifické procesy jako 

gentrifikace, či prostorová exkluze
6
. 

  Při zjišťování empirických dat jsou pouţívány metody kvantitativní, jako například 

analýza prostorových dat. Na druhé straně je zde také silná tradice kvalitativních metod, 

zahrnující zejména etnografický přístup, kvalitativní rozhovory a pozorování.  

Přístup socioekonomické geografie vyrůstá z hlubšího zkoumání vztahu jedince 

(populací) a obývaného prostředí. V souvislosti s veřejným prostorem jsou pro 

socioekonomickou geografii důleţitá témata jako sociální produkce prostoru, dualita 

soukromé a veřejné sféry a identita místa
7
. Poznatky socioekonomické geografie lze tedy 

velice dobře vyuţít při plánování nových veřejných prostor ve městě. 

Dalším teoretickým přístupem, který je moţno pouţít při empirickém zkoumání 

pohybu lidí ve městech, a potaţmo veřejných prostorech, je pohled časoprostorové geografie 

(time-space geography). Přístup, jehoţ kořeny spadají ke švédskému geografu Torstenu 

Hägerstrandovi, autoru koncepce časoprostorové cesty (time-space path), je převáţně zaloţen 

                                                 

6
   více viz kapitoly Cities (str. 213-228) a Social inequalities and spatial exclusions (str. 246 – 264). In   

Daniels: 2005. 
7
  shrnuto na základě (Johnston : 2000) 
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na analýze pohybu lidí v času a prostoru.
8
  Poznatky časoprostorové geografie mohou být 

aplikovány například při pozorování chování lidí ve veřejných prostorech. 

1.3. Shrnutí 

Předchozí kapitola ukotvuje téma veřejného prostoru v sociologické teorii a zároveň 

poukazuje na moţnosti bliţšího zkoumání této problematiky v rámci vytyčených přístupů. 

Kapitola dopomáhá ke stanovení prvotního teoretického náhledu na danou problematiku. Na 

základě zde zmíněných teoretických bodů jsou posléze v práci zkoumány významné aspekty 

funkčního veřejného prostoru.  

  

                                                 

8
  Corbet, J.: Torsten Hägerstrand. Time Geography. Center for Spatially Integrated Social Science. [cit. 2011-

28-4]  Dostupné z: <http://www.csiss.org/classics/content/29> 
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2. Komplex soukromého a veřejného jako definiční rámec pro 

vymezení pojmu veřejný prostor 

Jednou z nejvýznamnějších determinant očekávatelného lidského chování v daném 

prostoru je jeho rozdělení na oblast veřejnou a soukromou. „Soukromé“ a „veřejné“ tvoří 

komplex, vztaţný rámec, praktický, ve kterém jsme naučeni ţít a přemýšlet, i teoretický 

z hlediska mnohých sociálně-prostorových koncepcí. 

Máme-li v této práci uvaţovat specificky o prostoru veřejném, je zapotřebí nejprve 

pochopit rozdíl mezi oblastí soukromou a veřejnou. Zastavíme se tedy krátce u 

terminologického vymezení oblasti soukromé. 

2.1. Soukromé jako východisko pro pochopení veřejného 

Komplex soukromého a veřejného organizuje sociální zkušenost. Jedná se o 

dominantní principy, které nás orientují v kaţdodenním ţivotě podobně jako například princip 

muţského/ţenského, kulturního/přírodního, struktury/svébytného jednání. 

Madanipour (2003) vychází při popisu rozdílu soukromé a veřejné sféry z dualismu 

nefyzického vnitřního světa jedince (chápaného jako jedincovo psyché, vědomí) a fyzického 

světa okolo. Osobní prostor (tzv. jedincův mikroprostor) a soukromý prostor (ve své 

nejtypičtější a trochu idealizované formě domova) slouţí jako určitá ochrana ega jedince před 

projevy vnějšího světa. 

Pouţívané sousloví „soukromý prostor“ v kaţdodenním diskursu odkazuje na oblast 

sociálního ţivota, která je osvobozena od pohledů mimo domácí prostředí (Bailey : 2000). 

Prostorově je oblast soukromá vyjádřením lidské teritoriality, sociálním výtvorem, jehoţ 

procesy se v průběhu historie mění (Delaney : 2005).  

Další moţný pohled na oblast soukromou nabízí oblast práva a ekonomie. Můţe být 

pojímán jako právně zakotvené právo na soukromí (Madanipour : 2003). Oblast soukromá 

vystupuje jako vlastnictví, jeţ je pod kontrolou majitele.  

Soukromý prostor je svázán s vyšší mírou emocionální identifikace, související 

s intimitou a formováním sebepojetí. Podle Bailyho (2000) se soukromá sféra skládá ze tří 

navzájem propojených dimenzí: intimních vztahů, „self“ (které je moţné chápat právě jako 

vlastní sebepojetí) a chování, vyrůstajícího z lidské přirozenosti (tedy chování nezakryté 
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městskou racionalitou). Zmíněné tři dimenze tvoří základ pro současné i budoucí teorie, 

týkající se zkoumání dané problematiky. 

Asi nejtypičtějším příkladem soukromého prostoru je domov. Sféra domova můţe být 

pochopena v psychologicko-symbolické rovině (domov jako místo emocionální identifikace), 

zrovna tak jako v rovině čistě fyzické (domov jako teritoriálně vymezený prostor). 

Domov, který je personalizovaný a bráněný, poskytuje podle českého architekta Karla 

Schmeidlera „bezpečnost, identitu a stimulaci“ (Schmeidler : 1997, 118). Fyzicky je domov 

prostorem, který je oddělen od vnějšího světa ve vizuální i prostorové rovině. V plánovacím 

procesu umocňuje pocit domova zvukové a vizuální soukromí, jeţ by mělo být předpokladem 

při projektování nových budov. 

Oblast soukromá v mnohém zůstává exkluzivním místem emocionálního vyjádření: 

prostorem pro lidskou přirozenost, úzké vztahy a obecně to, co je z nějakého kulturně 

určeného důvodu definováno jako chování neveřejné, intimní.  

Předmětem vysoké míry identifikace a určitým „rozšířením domova“ však můţe být i 

širší sféra kolem jedincova bydliště, zahrnující veřejné prostory, které jsou jím opakovaně 

vyuţívány, i ostatní jedince, které zde potkává. Neděje se to však samo sebou; dané místo 

musí k identifikaci vytvářet dobré podmínky. 

Je moţné pojímat oblast soukromou a veřejnou jakoţto protiklady? Či jsou tyto oblasti 

vzájemně se doplňující? 

2.2. Vztah soukromého a veřejného. Protikladné či komplementární oblasti? 

Chceme-li sledovat a popsat vyuţívání městských veřejných prostor, je třeba se 

zamyslet nad obecným charakterem vztahu soukromého a veřejného ve vybrané společnosti. 

Oblast soukromá a veřejná nemusí nutně představovat protiklady. Naopak, v mnohých 

případech (jak uvidíme v textu dále) se funkčně doplňují a jsou k sobě komplementární. Při 

hledání odpovědi na otázku, do jaké míry je soukromé a veřejné v dané společnosti 

provázáno, je potřeba uvaţovat například o úrovni urbanizace a individualizace dané 

společnosti. 

Veřejné se tak ve vztahu k soukromému můţe vymezit dvěma pohledy: 

1. Veřejné a soukromé spíše jako dvě neslučitelné oblasti lidského života. Oblast 

veřejná se posuzuje jako jakási negace intimity oblasti soukromé. Chování ve veřejném 

prostoru se v tomto pojetí blíţí goffmanovskému „hraní divadla“, veřejný prostor je oblastí, 

v níţ se prezentujeme určitým (přijatelným) způsobem. Vychází se zde z předpokladu, ţe 
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pobytu ve veřejném prostoru se učíme a není pro nás zdaleka tak přirozený, jako intimita a 

„hřejivost“ prostoru soukromého. Přechod z jednoho systému do druhého vyţaduje uchopení 

jiného systému pravidel a z toho plynoucí odlišné chování, pravidla a očekávání druhých. 

2.  Veřejná oblast jakožto oblast komplementární k oblasti soukromé. Veřejné a 

soukromé zde tvoří komplex, jehoţ prvky nemohou být odděleny. Jedná se o vztaţný systém, 

ve kterém jsou lidé zvyklí jednat a myslet, avšak vše probíhá způsobem přirozeným a 

nenuceným. Přecházení (jak symbolické, tak i fyzické) z jedné oblasti do druhé probíhá bez 

drastického omezení sebe sama a vlastní podstaty. Přechod z jedné oblasti do druhé je 

pozvolný, otevřením domovních dveří vkročíme do světa, který není tak odlišný od toho 

domovního a nevyţaduje sloţitou přípravu. 

Je zřejmé, ţe první bod bude více odpovídat chování národů, které obvykle oddělují 

veřejnou a soukromou sféru velice striktně. Soukromé a veřejné chování je zde jasně 

vymezeno; vzájemné prolínání soukromého a veřejného „mate“ a ztěţuje orientaci. Takovéto 

chování vyrůstá z racionality města, trhu a všeobecné anonymity, někdy z náboţenského 

přesvědčení a obecně kultury dané společnosti.
9
  

Druhý bod, který můţe být pracovně nazván jako „komplementarita“ soukromé a 

veřejné oblasti, bude typický pro země, které neoddělují tyto oblasti tak přísně; jsou zvyklí na 

to „ţít na ulici“, i kdyţ mají vlastní privátní prostor. Dobrým indikátorem prolínání oblasti 

soukromé a veřejné, který je moţno zaznamenat, je například sousedské klábosení, hraní 

šachů a společné popíjení vsedě před obydlím
10

. 

Při pozorování a hodnocení kritérií funkčnosti veřejného prostoru by mělo být 

vycházeno mimo jiné i ze vztahu soukromého a veřejného v dané kultuře. Je pravděpodobné, 

ţe v případě národů, jejichţ veřejný ţivot se více odehrává na ulici, budou kritéria funkčnosti 

veřejného prostoru posunuta.  

Závěry této subkapitoly tak ukazují na relativismus při formulování aspektů funkčního 

veřejného prostoru a na fakt, ţe tyto aspekty nelze formulovat univerzálně pro všechny země. 

Vţdy je potřeba zjištěné informace interpretovat v souladu s prostředím, ve kterém bylo 

zkoumání prováděno a přemýšlet i o úrovni komplementarity veřejného a soukromého 

v daném prostředí. 

                                                 

9
  Tento bod tedy více odpovídá chování obyvatel tzv. „vyspělých společností“. 

10
  viditelné chování například v tzv. „jiţních zemích“ 
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2.3. Oblast soukromá, veřejná a poloveřejná v pojetí fyzickém i symbolickém 

Kaţdý jedinec si v průběhu socializace vštípí rozdíly mezi oblastí soukromou a 

veřejnou a přizpůsobí jim své chování, ale i očekávání. Ví, ţe některé prostory je oprávněn 

pouţívat podle svých priorit, avšak za vstup do jiných mu hrozí sankce. Přístupnost oblasti je 

determinována různými mechanismy: skrze nějakou formu exkluze (symbolickou, sociálně-

ekonomickou), mírou privatizace daného prostoru, často také fyzicky (prostor je zvnějšku 

nepřístupný, či přístupný obtíţně). Kaţdá z těchto oblastí (soukromá, veřejná) je 

charakteristická jak manifestovaným ţivotním stylem, tak i podobou aktivit, které se v ní 

odehrávají. Město jako sociální systém je spojnicí těchto tří celků: kaţdá z těchto oblastí 

zásadním způsobem přispívá k ţivotu ve městě a k vnímání kvality ţivota v něm. 

O prostoru soukromém bylo jiţ dříve v textu pojednáváno. Můţe být pochopen 

ekonomicky, jakoţto právo disponovat vlastním majetkem, symbolicky a sociálně-

psychologicky (například skrze převládající charakter chování).  Jeho hlavním rysem, který je 

nutno brát v potaz, je nepřístupnost zvenku (Bailey : 2000).   

Jakýsi přechod mezi oblastí soukromou a veřejnou reprezentuje oblast polosoukromá a 

poloveřejná. O těchto oblastech v kontextu architektonické tvorby měst píše mimo jiné jiţ 

zmíněný Schmeidler (1997), který jako polosoukromé prostory chápe například zahrádku, 

která náleţí k domu s více obytnými jednotkami. Tento typ prostor se vyznačuje určitou 

mírou kontroly ze strany rezidentů a nepsaným právem, ţe jsou to právě oni, kteří mají 

dominantní právo k jeho vyuţití. V některých městských zástavbách se jedná o určité 

mentální rozšíření domova. Prostor poloveřejný je naproti tomu charakterizován předem 

danými podmínkami vstupu, jeho bliţší charakteristikou je tzv. polopřístupnost. Uţivatelé 

musí například za vstup zaplatit poplatek (placený veřejný prostor), některé z těchto míst jsou 

časově omezené (mnohé parky, zahrady či pasáţe.) Urbanisté také rozlišují další kategorii, jiţ 

představují omezeně přístupné veřejné prostory. Patří sem například strmé svahy, náplavky a 

tunely. Přístupné za zvláštních podmínek jsou v městském prostoru mnohé privátní cesty, 

správní budovy či pozemky škol a některé další prostory.
11

 

Naopak uţívání veřejného prostoru je oficiálně dovoleno kaţdému, ať se jiţ jedná o 

obyvatele města, či jeho návštěvníky. Náměstí, hlavní třídy, systém ulic, veřejná zeleň – to 

vše jsou místa chápaná jako veřejný prostor, vstoupit do nich a uţívat je můţe kdokoli, kdo 

                                                 

11
  více viz Studijní materiál Interiér města a urbanistický detail (Terminologie) [online]. Fakulta Stavební 

ČVUT. [cit. 2010-8-4]  Dostupné z: <http://people.fsv.cvut.cz/~k127/HTM/IMU/ Interier_1.pdf> 

http://people.fsv.cvut.cz/~k127/HTM/IMU/%20Interier_1.pdf
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projeví zájem. Na první pohled zde neplatí ţádná sociální omezení, jako v případě prostorů 

poloveřejných. Uţivatel není většinou nucen platit vstupní poplatek, či překonávat překáţky, 

zabraňující mu uţití prostoru.  

Jiří Musil (1985) prostor dělí dále a mluví o mikroúzemí, mezoúzemí a makroúzemí. 

Mikroúzemí rozděluje na osobní prostor, nutný k tomu, aby organismus mohl existovat bez 

fyzické a psychické bolesti a dále na primární území, které označuje jako relativně stálé a 

nepohyblivé teritoriální území, tvořené obytnými místnostmi. Mezoúzemí je specifické 

určitou mírou výlučnosti, danou například kontrolou ze strany lidí, kteří ho převáţně 

pouţívají (hřiště pro děti, zahrada pro více obytných domů). Makroúzemí je pak jiţ podle 

Musila veřejným prostorem, nevykazujícím známky výlučnosti. Veřejné prostory jsou 

neosobní, anonymní a stupeň bezpečí je zde přirozeně niţší, neţ v případě například 

mezoúzemí (Musil : 1985). 

Ne kaţdý městský prostor je však zařaditelný do jednoho ze zmíněných typů (ať jiţ se 

jedná o prostor soukromý, polosoukromý/poloveřejný či veřejný). V prostoru města ve 

skutečnosti existuje mnoho míst, kde při troše dobré vůle nedokáţeme určit míru jejich 

otevřenosti. Mezi tyto prostory patří například mnohé zelené plochy, jejichţ funkce je 

nejasná. Patří k přilehlým domům a jsou tedy primárně určeny pro jejich obyvatele? Či se 

mohou pouţívat nespecifikovaně, veřejně? Jaký je vlastně jejich účel? Běţný uţivatel si 

v některých případech mírou otevřenosti (polo)veřejného prostoru a jeho účelem nemůţe být 

jist. 

Ruku v ruce s transformací městského prostoru se objevují jeho nové formy. Jak 

poukazuje například Nissen (2008), mnohé prostory mohou být pojímány jako tzv. hybridní. 

Hybridní charakter prostoru je z velké části dílem procesu privatizace, jeţ problematizuje 

jeden z hlavních aspektů veřejného prostoru, tedy neomezenou (veřejnou) přístupnost a 

uţitnost pro všechny obyvatele. Autor rozlišuje šest typů hybridního prostoru v závislosti na 

vzrůstající míře privatizace, jeţ se v něm projevuje. 

Prvním typem transformovaného prostoru, píše Nissen (2008), s nejvyšší mírou 

veřejné přístupnosti a uţitnosti jsou tzv. místa symbolické exkluze. Jedná se například o 

přetváření veřejných prostor v komerční zóny, v místa soustředění klíčových obchodních 

subjektů. Tyto veřejné prostory jsou sice přístupny běţnému uţivateli, ale je zde patrná 

převaha určitých skupin lidí (například obchodníků). Vnější manifestace obsazení prostoru 

danou skupinou zůstává však pouze v úrovni symbolické (převaha sluţeb pro specifickou 

skupinu lidí atp.) 
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Jako typ s nejvyšší mírou privatizace a zároveň nejniţší uţitností a přístupností pro 

běţného uţivatele veřejného prostoru pojímá Nissen (2008) tzv. gated communities, neboli 

prostory, které mají formu uzavřených komunit a jsou od okolního prostředí odděleny 

fyzickou bariérou a jasně označeným vstupem. (Temelová, Sýkora : 2005) Jaké mohou 

nejčastější důvody takovéto segregace a potaţmo privatizace veřejných prostor? Pomineme-li 

otázku bezpečnosti (v některých státech vysoce aktuální), motivaci pro vydělení z okolního 

prostoru mohou představovat například snahy o rychlejší řešení mnohých problémů, ať jiţ 

dopravních, bezpečnostních, či jiných. Ohrazené komunity často vytváří vlastní systém 

samosprávy; nezřídka je moţno se setkat i s privatizací veřejných sluţeb (například vlastní 

školy, nemocnice, ale i policejní správa). Nesporný je i fakt, ţe být rezidentem v gated 

community můţe pozitivně přispívat k pocitu vlastní osobní výlučnosti.  

Rozdělení městských prostor z hlediska jejich veřejné přístupnosti s sebou tedy ruku 

v ruce nese i dimenzi privatizace a otázku po tom, kdo je jejich vlastníkem, kdo má právo je 

vyuţívat a případně jaký je vlastně účel jejich vyuţití.  

V kaţdém případě stojí městský člověk velice často před situací, kdy je nucen 

subjektivně vyhodnocovat míru otevřenosti a přístupnosti městských veřejných prostor a 

potaţmo ţádoucí způsob chování v nich.  

2.4. Veřejný prostor a způsoby jeho chápání 

Tato sekce se jiţ bude přímo zabývat definicí hlavního objektu našeho zkoumání, jímţ 

je veřejný prostor města.  

Odhlédneme-li od zasazení tématu v oblasti urbánních studií a architektury, můţeme si 

povšimnout, ţe pojem veřejný prostor je chápán mimo jiné i ve významu nefyzickém. Zde se 

jedná o určitou abstrakci, jeţ má blízko k pojetí veřejné sféry, veřejného fóra, místa pro 

vyjádření názorů a jejich konfrontaci, místa pro sdělování informací. 

Na nejednoznačnost definic veřejného prostoru pouţívaných i v rámci jednoho oboru 

(konkrétně sociální geografie) poukazuje článek, který publikovali v roce 2007 Staeheli a 

Mitchel (Staeheli, Mitchel : 2007). Autoři provedli obsahovou analýzu 218 knih a článků 

z této oblasti, jejichţ tématem byl primárně veřejný prostor ve městě. Svá zjištění, ke kterým 

dospěli na základě kódování klíčových slov obsaţených v definici veřejného prostoru v dané 

knize či článku, shrnují do tabulky, zahrnující zastoupení definic veřejného prostoru podle 

četnosti. Na základě provedené analýzy zjistili, ţe definice veřejného prostoru nevychází 

pouze z prostorového pojetí. V 37% definic jej sice v souladu s očekáváním vymezuje skrze 
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fyzické aspekty (park, ulice), ale 27% všech článků pojímá veřejný prostor jako místo a 

interakce probíhající v prostoru. Třetí nejčastější definicí je veřejný prostor jako místo střetu a 

protestu (23% ze všech analyzovaných pramenů). 16% ze všech definic pak pojímá veřejný 

prostor spíše jako abstraktní veřejnou sféru. Další významně zastoupené definice jsou 

ukázány v Tabulce 1. 

Definice veřejného prostoru 

Počet článků, 

v nichž se 

definice objevila 

% ze všech článků, 

v nichž se definice 

objevila 

Prostorová definice (např. ulice, park)  80 37% 

Místo setkání, místo interakce  58 27% 

Místo střetu, místo protestu 51 23% 

Veřejná sféra (neprostorová forma)  34 16% 

Opak soukromého prostoru 32 15% 

Prostory pro prezentaci 28 13% 

Veřejné vlastnictví, veřejný majetek 25 12% 

Místo kontaktu s cizinci 23 11% 

Místa nebezpečí, hrozeb, násilí 21 10% 

Místo vzájemné směny (např. nakupování) 19 9% 

Místo pro komunitu 18 8% 

Místo stálého dohledu 17 8% 

Místo otevřeného přístupu zcela bez limitu či 

s málo limity  16 7% 

Místa postrádající kontrolu nad jednotlivci 15 7% 

Místa řízená oficiální doktrínou 12 6% 

Idealizovaná místa (nefyzická forma) 5 2% 

 

Tab. 1: Definice veřejného prostoru podle míry zastoupení v literatuře o daném tématu (přeloženo z aj) 

Zdroj: Staeheli, A. L., Mitchel, D.: Location the public in research and practise. Progress in Human Geography. 

Vol. 31, No 6. (2007), str. 6 

 

Pro účely této práce je pouţita fyzická definice veřejného prostoru, formulovaná 

architekty, kteří pojímají veřejný prostor jako „všechny nezastavěné prostory ve městě, které 

jsou volně (bezplatně) přístupné všem obyvatelům a návštěvníkům města, buď nepřetržitě či 

s časovým omezením (např. parky zavírané na noc). Základní charakteristikou veřejného 

prostoru je jeho obyvatelnost spojená s užitností pro obyvatele, tj. musí sloužit obyvatelům 

města k provozování nejrůznějších činností pohybových (chůze, jízda na kole) a pobytových 

(sezení, hry).“ (Vaďurová : 2006) 
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Další autoři definují podobně veřejný prostor skrze jeho základní rysy. Například 

Pospěch (2010) shrnuje, ţe „základním rysem městského veřejného prostoru je otevřenost  - 

ve smyslu doslovném a zejména ve smyslu přeneseném.“ (Pospěch : 2010, 120) 

Šilhánková (2000) pojímá veřejné prostory města jako „volná prostranství města, 

která slouží jeho obyvatelům a návštěvníkům k uspokojování rozdílných pohybových, 

pobytových a společenských aktivit“ (Šilhánková : 2000, 13). 

Pro chápání veřejného prostoru v této práci je tedy důleţitá dimenze jeho všeobecné 

přístupnosti a uţitnosti pro své návštěvníky. Tento pohled na veřejný prostor zde bude 

východiskem pro další posuzování aspektů jeho funkčnosti. 

2.5. Shrnutí 

Vyhodnocování otevřenosti či uzavřenosti daného městského prostoru je jednou 

z nejdůleţitějších pomůcek pro orientaci městského člověka. Předurčuje jak moţnosti 

vyuţívání městského prostoru, tak i předpokládané chování jedince.  

Předchozí kapitola definuje veřejný prostor za pomoci prvotního odlišení oproti 

prostoru soukromého. Zkoumá otázku komplementarity soukromého a veřejného. Dobíráme 

se zde zjištění, ţe oblast soukromá a veřejná jsou do vysoké míry provázány a v určitých 

situacích dokonce nelze s jistotou určit, zda je prostor veřejný či soukromý. Na obou koncích 

pomyslného spektra jsou přechodové kategorie, jako je například prostor polosoukromý či 

poloveřejný.  Na konci kapitoly je jiţ definován veřejný prostor pro potřeby této práce.  
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3. Pohledy na veřejný prostor: syntéza různých disciplín  

Plánování dobře fungujícího veřejného prostoru v sobě zahrnuje kombinaci poznatků 

získaných v rámci různých disciplín, mezi něţ patří sociologie, psychologie, ekologie i 

architektura a urbanismus. 

Kaţdá z těchto disciplín akcentuje rysy veřejného prostoru, které musí být při 

přemýšlení o nové podobě veřejného prostoru správně vyváţeny. 

Tato kapitola informuje o pojímání veřejného prostoru sociologií a městským 

plánováním. Sociologie přiblíţí chování jedinců na veřejných prostranstvích, jehoţ charakter 

můţe být městským plánováním do vysoké míry ovlivněn. Avšak toto působení můţe být 

obousměrné: také jedinci mohou ovlivnit prostorové plánování podle svých přání a preferencí, 

mají-li k tomu příleţitost (v kapitole Praktické přístupy ke komunitnímu rozvoji je ukázáno 

jak). 

Cílem této kapitoly je ukázat, ţe městské plánování nemůţe být uskutečňováno samo 

o sobě. Vţdy je potřeba vycházet z potřeb těch, kteří budou daný prostor vyuţívat. Dobře 

provedené propojení sociologie a městského plánování tak můţe přinést neocenitelné 

informace, které by jinak zůstaly opomenuty. 

3.1. Veřejný prostor v městském plánování a komunitním rozvoji. Koncept 

urbánního designu 

S vytvářením a udrţováním stávajících veřejných prostor ve městě je v podstatné míře 

spjata idea územního plánování a komunitního rozvoje.  

Územní plánování můţe být pochopeno jako „soustavná činnost, jejímž smyslem je 

zajistit, aby území bylo využíváno a rozvíjeno v rovnováze mezi veřejnými a soukromými 

zájmy.“ (Nawrath : 2003, 64). Historicky byla idea územního plánování reakcí na ţivelnou 

rozpínavost měst v období průmyslové revoluce. V průběhu dvacátého století se tento dnes 

samostatný obor vyvíjel ovlivněn technickými, sociálními i politickými změnami.  

Při urbanistickém plánování musí být brány v potaz úvahy o konkrétní fyzické podobě 

prostoru, ale také sociální aspekty ţivota v dané lokalitě. Komplexní pohled můţe napomoci 

k řešení mnohých problematických otázek. Jak například revitalizovat jiţ existující prostor 

tak, aby byl vyuţit, aby dobře plnil své funkce pro lidi v okolí? Proč je místní náměstí 

pouţíváno primárně jako průchozí, proč se zde lidé nemají motivaci zastavovat? 
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S městským plánováním souvisí i koncept urbánního designu, zahrnující uspořádání a 

vzhled budov, veřejných prostor a infrastruktury v rámci města. Urbánní design spojuje 

poznatky architektury a městského plánování. Jeho výstupem by měla být místa s vlastní 

identitou, která jsou atraktivní, ale i funkční (Carmona : 2003). 

Zatímco idea územního plánování je zaloţena na kontrole a řízeném rozvoji určitého 

území v souladu s veřejným zájmem (Madanipour : 2006), koncept urbánní designu je chápán 

jakoţto podmnoţina územního plánování, jeţ zahrnuje uspořádání, podobu a zejména 

funkčnost městského veřejného prostoru. 

Madanipour (2006) analyzuje urbánní design mimo jiné z pohledu městských uţivatel. 

Při uvaţování o roli urbánního designu je důleţité uplatnění multidimensionální a dynamické 

perspektivy. Městské prostory by měly být navrhovány s ohledem na neustálý dynamický 

vývoj měst. Do uvaţování je nutné zahrnout různé kontexty urbánního designu, zejména 

sociální, ekonomický, kulturní a politický.  

Specifickou roli zde hraje pohled na urbánní design z pohledu různých skupin a jejich 

odlišných nároků, zvyků a projevů. Madanipour (2003) zdůrazňuje, ţe ve společnostech, 

vyznačujících se vyšší mírou sociální polarizace a fragmentace, je role veřejných prostor pro 

integraci rozličných skupin velice výrazná. Právě veřejný prostor je místem střetávání, 

pasivních či aktivních kontaktů a učení se vzájemné toleranci. Urbánní design tak ve svých 

konečných důsledcích napomáhá sbliţování a navykání na kulturní odlišnosti a můţe mít vliv 

na celkové společenské klima. 

Vyváţený a promyšlený urbánní design je neodmyslitelný od dobrého plánování.  

Úspěšné místo, tedy funkční veřejný prostor je podle Madanipoura (2006) místem 

s širokým potenciálem vyuţití a mnohosti zde vykonávaných aktivit. Zároveň je přívětivé 

k pěšímu vyuţívání. Tyto premisy by měly být zahrnuty i do idey urbánního designu. 

3.2. Praktické přístupy ke komunitnímu rozvoji – využití metod sociologie 

Vzájemné doplnění sociologie a poznatků z pole městského plánování můţe být velice 

funkční. Sociologická sonda, průzkum, či komplexnější výzkum, prováděný v rámci dané 

lokality, můţe pomoci objasnit mnohé (pro urbanisty třeba nejasné) motivy chování uţivatel 

prostoru. Typickou situací je analýza nefunkčnosti mnohých prostor, původně navrţených pro 

relaxaci. Hledání odpovědi na otázku, proč se tyto prostory nyní nepouţívají v původně 

zamýšleném účelu, je bez dobré znalosti dané lokality, sociálního sloţení, přání a preferencí 
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místních lidí velice sloţité, ba nemoţné. V některých případech postačí odhad, v jiných je 

však potřeba podívat se tzv. „pod povrch.“   

Jedna z metod komunitního rozvoje se z tohoto důvodu opírá o informace, získané 

přímo od obyvatel dané lokality. Metoda vychází z premisy, ţe zapojování občanů do 

rozhodovacích procesů, týkající se obce, kraje, či regionu, kde ţijí, můţe přinést nové pohledy 

a čerstvé nápady při projektování nových veřejných prostor.   

Tento přístup vyuţívá v České republice jiţ zmíněná Nadace Partnerství
12

, jeţ 

organizuje setkání s místními lidmi, ideálně ústící v jejich plné zapojení v celém procesu od 

plánování aţ po realizaci změny. Tyto akce, nazvané Plánovací víkendy, jsou inspirovány 

metodou akčního plánování.
13

 Jejich cílem je tedy na základě sesbíraných informací 

naplánovat určitou urbanistickou změnu, v tomto případě zejména revitalizaci stávajícího 

veřejného prostoru, či jiné funkční úpravy, které se dotknou kaţdodenního ţivota lidí ţijících 

v daném místě. 

V přípravné fázi celého projektu je nezbytné informování veřejnosti pomocí médií. 

Čím více lidí se bude moci projektu zúčastnit, tím více nových nápadu bude moci být 

zahrnuto.  

Při Plánovacích víkendech se pracuje s malými skupinami lidí (místních občanů), kteří 

jsou vedeni facilitátory. Role facilitátora je v celém procesu klíčová. Tato osoba musí umět 

dobře zvládat svou roli, usměrňovat diskusi a být nestranným odborníkem. Zároveň je 

nezbytné, aby vedla diskusi k předem danému cíli.  

Při práci jsou vyuţívány mimo jiné projekční techniky (například slepé mapy). 

Výstupem Plánovacího víkendu by měla být prezentace představy nové podoby veřejného 

prostranství přímo jeho budoucími uţivateli.  

Jedním z projektů, vzniklých na základě výstupů z Plánovacího víkendu, byl i park 

Fifejdy v Ostravě. Účelem plánovacího víkendu bylo připravit projekt víceúčelového 

přírodního parku společně s jeho budoucími uţivateli, obyvateli sídliště Fifejdy, tak, aby byl 

v souladu s jejich představami a potřebami. S nápadem přišlo ostravské občanské sdruţení 

Vita spolu s Nadací Partnerství. Přístup vychází z předpokladu, ţe těmi nejpovolanějšími 

odborníky k plánování vzhledu veřejného prostranství jsou jeho budoucí uţivatelé, kteří se 

                                                 

12
  Nadace Partnerství je česká organizace, vzniklá v roce 1991, podporující produkty udrţitelného rozvoje. 

Prostřednictvím programu Prostory přispívá také ke zkvalitňování veřejných prostranství jako důleţité 

součásti našeho ţivotního prostředí. 
13

   viz například publikace Plánovací víkend. Příručka pro společné plánování veřejných prostranství. Text je 

upravenou a doplněnou verzí publikace Akční plánování, vydanou v roce 1999 Nadací Partnerství.  
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zároveň stanou „hlavními architekty“. Jedním z nejzajímavějších zjištění tohoto Plánovacího 

víkendu bylo, ţe pro lidi je těţké představit si jinou neţ „klasickou“ podobu parku se stromy 

či lavičkami (Nawrath : 2003, 48 - 51). 

Jako jedna ze základních vstupních informací slouţí i krátké rozhovory, uskutečněné 

v daném místě, či dotazník, distribuovaný do schránek. Příkladem praktické realizace můţe 

být i uskutečněná vstupní anketa, která byla pouţita před Plánovacím víkendem, 

uskutečněném ve městě Studénka.
14

 

Další aplikací metod sociologie při zkoumání funkčnosti veřejného prostoru v českých 

podmínkách je sčítání pohybu pěších
15

, analýza činností
16

 a analýza prostoru z hlediska jeho 

vyuţití
17

. Tyto metody byly pro vyuţití v českém prostředí transformovány v devadesátých 

letech týmem Šilhánková, Tilley a Navrátilová. Východiskem byla analýza mapování chování 

a stopování (trecking), jiţ vyvinul v sedmdesátých letech dvacátého století William H. Whyte 

(Šilhánková : 2008). 

 

  

                                                 

14
  Anketu lze nalézt v Příloze A. 

15
  Touto technikou se zjišťuje informace o míře „zahuštěnosti“ prostoru lidmi a o případném konfliktu mezi 

chodci a vozidly. 
16

  Slouţí k odkrytí informací, jaké druhy činností jsou v daném městském prostoru vykonávány, kterými 

činnostmi prostor „ţije“. Zjištěné poznatky se mohou vyuţít při volbě městského mobiliáře a při úvahách o 

jeho rozmístění.  Grafy, vycházející z analýzy činností ve vybraných veřejných prostorech v Hradci Králové, 

obsahuje Příloha B. 
17

  Zaznamenává se, které části prostoru se vyuţívají více a které méně. 
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4. Veřejný prostor z hlediska jedince 

Obsahem této kapitoly je převáţně tématika vyuţívání veřejného prostoru na úrovni 

jedince. Zabýváme se v ní individuálními proţitky, jako například pocitem strachu a 

specifickými charakteristikami jedince, vedoucí k určitému způsobu chování ve veřejných 

prostorách.  

Poznatky shrnuté v této kapitole mohou být aplikovány mimo jiné při plánování 

prostoru, který má být univerzálně přístupný, a tedy skutečně veřejný, prostoru, slouţícího k 

neselektivnímu vyuţití (kdy moment, ţe bude vyuţíván výhradně jen některými skupinami, 

bude eliminován). 

Chování ve veřejném prostoru se do určité míry dá předpokládat, modelovat. Stále tu 

však zůstávají aspekty, které mohou jeho konečnou podobu zásadně ovlivnit.  

4.1. Chování jedince ve veřejném prostoru 

Veřejný prostor je místem, ve kterém se odehrává veřejné, tedy sociálně 

akceptovatelné chování. Sociální kontrola zde působí v mnohem větší míře neţ v prostoru 

soukromém; limity, za kterými je jiţ chování patologické, jsou v některých kulturách 

nastaveny velice přísně, v jiných jsou benevolentnější. Sociální kontrola je (vědomě i 

nevědomě) prováděna skrze druhé, kteří jsou pasivní pozorovatelé a hodnotitelé lidského 

chování. Nejsilnějším kontrolorem svého vlastního chování však zůstává sám jedinec, který 

se v průběhu socializace naučí přizpůsobovat své chování prostoru, ve kterém se nachází, 

podle nejrůznějších prostorových a situačních okolností. Kaţdý jedinec má stále na paměti, ţe 

porušení a nepochopení stanovených pravidel veřejného chování je posuzováno jako jakési 

„faux pas“. Jeho chování tedy do značné míry ovlivňuje strach z případného pochybení. 

Sociální psychologové, architekti, urbanisté, ale i sami sociologové si v 

této souvislosti často kladou otázku, zda a případně jak lze lidské chování ve veřejném 

prostoru předpokládat. Pokud o odpověď na tuto otázku předkládá například Porteous (1977). 

Chování v daném prostředí podle tohoto autora lze do jisté míry předvídat na základě tří 

základních faktorů, jimiţ jsou genetický vklad jedince, jeho předchozí zkušenosti s daným 

prostředím a charakteristika existujícího prostředí (Studer, 1969 in Porteous 1977, 181). 

Chování jedince v daném prostoru ovlivňují i „prostorové významy“, které je moţno 

charakterizovat jako „sdílené bloky vědění o městských prostorech“ (Pospěch : 2010, 115), 
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neboli sdílená očekávání, vztahující se k chování v daném typu prostoru. Pouze třetí z faktorů, 

neboli fyzické uspořádání prostoru, můţe být ovlivněn prostorovým plánováním. Ne vţdy se 

však naplnění původního účelu zdaří. Typickým příkladem zde můţe být pokus o 

zatraktivnění prostoru a s tím související změnu převládajícího způsobu chování jeho uţivatel, 

které se mine účinkem (například kvůli nedostatečné analýze okolí, opomenutí některých 

sociálních aspektů atp.) 

Jinými slovy můţeme shrnout, ţe chování ve veřejném prostoru je výslednicí tří 

skupin faktorů: daností (například funkční uspořádání objektů v prostoru, povaha a účel 

prostoru), situačních okolností (například hustota osob, nacházejících se v určitý čas v určitém 

prostoru), a v neposlední řadě i sociálních a psychologických charakteristik (zahrnujících 

zmíněný genetický vklad jedince, či kulturní normy společnosti). 

Protoţe genetický vklad jedince zůstává spíše relevantní poli biologie a psychologie, 

tématem této kapitoly budou zejména zkušenosti s daným prostředím a jeho fyzické atributy. 

4.1.1. Faktor počtu lidí a chování vedoucí ke snižování stresu 

Mnoho veřejných prostor zejména v centrech měst se dnes potýká s problémem 

přítomnosti příliš mnoha lidí. Jednu z významných determinant chování ve veřejném prostoru 

tak představuje i nadměrná hustota lidí
18

, nacházejících se v jeden čas v jednom místě. Tento 

faktor pochopitelně přispívá k proţitku, plynoucího z uţívání veřejných prostor ve městě, 

v tomto případě zejména ulic a náměstí. 

Vyhodnocení situace, spjaté s přítomností příliš mnoha lidí na veřejném prostranství a 

s nutností vypořádání se s danou situací, je do vysoké míry ovlivněno kulturně a nemusí být 

nutně vţdy chápáno přímo jako stresor. Často jsou pocity vyvolané nadměrným počtem lidí 

nikoli přímo negativní, ale spíše neutrální. Porteous (1977) v této souvislosti píše o jednom 

z mechanismů sniţování stresu z přítomnosti příliš mnoha lidí kolem, spočívající 

k přistupování k lidem kolem jako k objektům, nikoliv k lidem. Tato strategie má nesporný 

vliv na jedincovo chování a vede také ke sníţení stresu ze situace přelidněnosti, jak zmínil ve 

svém článku Iwata (1992).  

Zmíněný článek předkládá model, snaţící se predikovat charakter proţívání, plynoucí 

z pobytu na přelidněných místech. Podle autora jsou ovlivňujícími proměnnými zejména 

hustota populace kombinovaná s nízkou či vysokou kriminalitou, míra kolektivismu či 

                                                 

18
  Jev popisovaný v angličtině jako crowding. 
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individualismu ve společnosti a faktor kontaktní či bezkontaktní kultury (Iwata : 1992). Autor 

si všímá mechanismů, překonávajících sociální izolaci a redukujících stres z přílišného 

mnoţství lidí v místech, jakými jsou čekárny, podzemní stanice a prostředky hromadné 

dopravy. Japonské mechanismy se podle něho liší od mechanismů v USA; zatímco lidé 

v Japonsku překonávají tento stres tím, ţe se snaţí zvýšit sociální izolaci (čtením, poslechem 

hudebních nosičů, předstíráním spánku), pro Američany je naopak typické vyhledávání 

verbálního kontaktu s lidmi okolo (Iwata : 1992, 12). 

Kulturní zázemí jedince má tedy na vnímání počtu lidí nezanedbatelný vliv. Z tohoto 

důvodu nemůţeme shrnout, ţe by vyšší hustota lidí nutně znamenala i negativní proţitky, 

spojené s uţíváním tohoto prostoru.  

4.1.2. Role strachu a vyhodnocování bezpečnosti místa 

Pocit bezpečí či naopak ohroţení je silným faktorem, přispívajícím k celkovému 

hodnocení kvality daného veřejného prostoru. Důleţitou roli zde hraje počet lidí, nacházející 

se ve stejný čas na stejném místě. Přelidněnost, či naopak absence lidí jsou prvky, jdoucí ruku 

v ruce i s vyšším rizikem trestného činu.  

Porteous (1977, 179) shrnuje svá pozorování přelidněných částí měst a konstatuje, ţe:  

1. Větší mnoţství lidí na jednom místě má nesporný vliv na pocity stresu a 

diskomfortu. Na tomto základě velice často posléze vyrůstá sociálně-patologické chování. 

2. Studie, týkající se mentálních, fyzických a sociálních patologií ukazují, ţe městská 

centra a města s vyšší hustotou obyvatelstva indikují i vyšší míru sociálně patologického 

chování.  

Na druhé straně však potenciál pro patologické chování vytváří i absence lidí. Je-li 

místo přes den opuštěné (příkladem mohou být rezidenční části města, kde jsou přes den 

přítomny pouze některé skupiny obyvatel), ve veřejných prostorách se ztrácí moment sociální 

kontroly a pobyt zde nemusí být bezpečný. 

Jako jeden z hlavních faktorů, mající vliv na pocit bezpečí, vystupuje pohlaví 

respondenta. Genderové hledisko nemůţe tedy být při studiu chování ve veřejném prostoru 

opomenuto (Koskela : 1999). 
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4.1.2.1. Vyhodnocování bezpečnosti veřejného prostoru v závislosti na pohlaví 

Různé sociální a biologické charakteristiky respondenta se promítají v různém 

hodnocení míry bezpečnosti veřejného prostoru. 

Zastavíme se nyní u faktoru pohlaví, jako u zvláště důleţitého aspektu, jeţ do vysoké 

míry ovlivňuje výběr prostor k uţívání pro volitelné aktivity.  

Valentine (1992) mluví o „geografii strachu“, fenoménu spjatém se stálým 

očekáváním potenciálního násilí na ţenách. Veřejný prostor je místem, kde jsou ţeny 

genderově separovány právě skrze strach z nepředvídatelných situací a narušení osobní 

integrity.  

Koskela (1999) popisuje výzkum, jehoţ hlavním cílem bylo pochopení a popsání 

charakteru ţenského strachu při uţívání veřejných prostor. 

Cíl výzkumu, tedy hlubší pochopení motivů ţenského chování v městských veřejných 

prostorech, vyţadoval spíše kvalitativní přístup. Pouţity byly proto hloubkové rozhovory a 

část ţen byla vyzvána k napsání příběhu (stati) na téma jak strach z násilí ovlivňuje jejich 

kaţdodenní ţivot.  

Ţeny, se kterými byl prováděn výzkum, ţily ve Finsku, v městských i mimoměstských 

oblastech. Vybraný vzorek zahrnoval ţeny s rozdílnými ţivotními styly: jak matky malých 

dětí v různé míře prostorově separované, tak i ty, které většinu svého volného času trávily 

aktivně mimo dům. Zvyklosti ţen při uţívání veřejného prostoru se tedy do značné míry 

lišily. 

Z rozhovorů vyplynulo, ţe důleţitým aspektem majícím vliv na hodnocení 

bezpečnosti je možnost úniku. Jako nejméně bezpečná místa pro ţeny se ukázala taková místa 

jako podchody, či nadzemní parkoviště. 

Důleţitým faktorem je také denní doba. Ţeny cítí, ţe jejich svoboda uţívat veřejná 

prostranství se silně liší v průběhu dne (Koskela : 1999, 115). Denní doba do značné míry 

určuje očekávání ţen, spjatá s děním na daném místě: kdo bude přítomen (jaké skupiny), jak 

se budou ostatní lidé (a převáţně muţi) chovat.  

Způsob, jakým se ţeny chovají ve veřejných prostranstvích, závisí také na jejich 

případných předchozích zkušenostech s případným násilným chováním, či obtěţováním. Ve 

snaze vyhnout se potenciálnímu útoku, mění často své navyklé stereotypy spjaté s pohybem 

v prostoru. Z rozhovorů a psaných příběhů například vyplynulo, ţe ţeny stále ostraţitě mapují 

situaci kolem a pokud se (i domněle) cítí sledovány, zrychlí chůzi, či přejdou na druhou 

stranu ulice. Pokud jiţ musí daný prostor pouţívat, volí mnoho preventivních opatření. 
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Jak autorka jedné ze statí uvádí, ţenský strach je sociálně konstruován skrze výchovu, 

kaţdodenní hovory s blízkými lidmi, zahrnujícími nejrůznější varování, doporučení, kam 

nechodit a konečně i mezikulturním předáváním ideologie o ţeně a rodině (Valentine : 1992 

in Koskela : 1999, 115). 

Pociťovaný strach vede v konečném důsledku k prostorové exkluzi ţen ve veřejném 

prostoru.  

4.2. Shrnutí 

Předchozí kapitola zkoumala specifické prožitky jedince, spojené s pobytem ve 

veřejném prostoru. Analyzovány byly zejména faktory, které mohou mít dominantní vliv na 

znehodnocení pobytu ve veřejném prostoru, jako například aspekt počtu lidí, spjatý s jejich 

přílišností, či absencí, či aspekt pocitu bezpečí, spojovaný nejvíce s faktorem pohlaví 

respondenta.  

Cílem této kapitoly bylo uvědomit si, ţe ne všechny aspekty funkčního veřejného 

prostoru mohou být ovlivněny prostorovým plánováním. Je třeba zamýšlet se i nad 

„danostmi“, například vzdálenost veřejného prostoru od centra (která můţe ovlivňovat faktor 

počtu lidí a podobu převládajících aktivit) a nad sociálními charakteristikami respondenta 

(zejména pohlaví a věk). Zde zformulované závěry budou pouţity v empirické části této 

práce. 
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5. Veřejný prostor z hlediska skupiny 

Moţnost setkávat se s jinými lidmi, ať jiţ aktivně, či v pasivních interakcích, je jednou 

z největších motivací pro pobyt mimo zdi domova.  

Existence skutečně funkčního veřejného prostoru vytváří ţivnou půdu pro vznik a 

délku trvání městských skupin. Absence či nejasný účel veřejných prostor přispívá k tomu, ţe 

jedinci většinu času tráví pouze v prostorách privátních a ve veřejném prostoru vykonávají 

pouze nezbytné aktivity.  

Veřejný prostor by ve své funkční podobě měl podporovat moţnost manifestace 

městských skupin nejen dočasného, krátkodobého, ale i trvalejšího, potaţmo komunitního 

rázu. 

Ne vţdy se však tomu děje. Tato kapitola se bude snaţit blíţe popsat funkční aspekty 

veřejného prostoru, které mohou vzniku takovýchto skupin napomáhat. 

5.1. Skupinový život a skupinové aktivity ve veřejném prostoru 

Skupiny v městském prostředí mohou vznikat jak samovolně, tak i záměrně, řízeně. 

Samovolný vznik skupin je však do jisté míry omezen právě specifickým charakterem 

městského způsobu ţivota. Podle známé definice města Luisem Wirthem z roku 1938 je 

město „relativně velké, husté, permanentní osídlení sociálně heterogenních individuí.“ (Wirth 

: 1938, 1) Právě ona zmíněná sociální heterogenita, související s historickou diferenciací 

městské společnosti, můţe vytvářet bod, který poněkud problematizuje vznik městských 

skupin, vznikajících ve veřejném prostoru.  

V některých případech však není pro vznik skupin faktor sociální homogenity či 

heterogenity překáţkou. Pokud do hry vstoupí sloţka emocí, spojených s vyjadřováním 

určitého vzdoru, nesouhlasu, či naopak příchylnosti k určitému názoru, stává se veřejný 

prostor funkčním nástrojem skupinových protestů. S moţností sociálních interakcí se formuje 

skupina, jiţ propojuje určitý kolektivní duch, opřený o sdílený názor, ideologii, víru. 

Veřejný prostor poskytuje potenciál shromáţdění většího počtu lidí na jednom místě. 

Minulost například ukázala důleţitost vzájemného setkávání lidí pro identifikaci s 

názorovými vůdci. Veřejný prostor tak byl (a stále je) pouţíván k hlásání určitých politických 

stanovisek. Komunikace je však často pouze jednostranná a moţnost veřejné diskuse v tak 

masivním počtu lidí selhává. 
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Jakýmisi „mistry“ vyuţívání veřejného prostoru pro účely ideologie byli a jsou 

totalitární vůdci, kteří za pomoci teatrálních gest doprovázených emocionálně podbarvenými 

hesly dokázali přímo hypnotizovat davy lidí, změnit či zformovat jejich světonázor a získat je 

na svou stranu. Dnešní demokratická společnost je zaloţena na dobrovolné účasti lidí na 

politických shromáţděních, veřejný prostor získává svůj politický význam, pouze pokud jsou 

lidé ochotni zúčastnit se těchto politických shromáţdění (Gans : 2002). 

Účelem následující kapitoly je však spíše neţ popsání ideologické funkce veřejných 

prostor analýza projevů skupinového ţivota na veřejných prostranstvích. Důraz je kladen 

zejména na manifestaci sociálně exkludovaných a segregovaných skupin ve veřejném 

prostoru a na manifestaci sousedských komunit. V prvním případě se jedná o skupiny, jejichţ 

manifestace ve veřejném prostoru můţe sniţovat jeho funkčnost. V případě druhém můţeme 

konstatovat pozitivní přínos manifestace komunitních skupin.  

5.2. Veřejný prostor z hlediska městské komunity a městských skupin 

Moţnost manifestace městských skupin a městských komunit ve veřejném prostoru 

má pro nás z hlediska pojetí jeho funkčnosti velký význam. Poukazuje na míru jeho 

otevřenosti, uzavřenosti a celkové sociability. Tyto pojmy do značné míry ovlivňují koncept 

funkčnosti veřejného prostoru. 

Městská komunita disponuje mnoha specifickými rysy. Jedná se o skupinu relativně 

uzavřenou, se sklonem ke specifickému způsobu ţivota (který je často alternativní ke způsobu 

ţivota převládajícímu ve většinové společnosti). Jak píší například autoři Heřmanová a 

Patočka, pojem komunita můţe být chápán jako označení pro „společenství lidí, které je 

charakteristické zvláštním typem vnitřních sociálních vazeb a odlišným, svébytným, popř. 

autonomním způsobem života.“ (Heřmanová, Patočka : 2007, 44) 

Sociální kontakty v městském prostoru jsou typické svou vyšší četností, nahodilostí a 

účelností. Přesto se u určité skupiny lidí na základě například stejné etnicity, náboţenského 

vyznání, řešení společných problémů, či sdílení stejné lokality můţe vyvinout komunitní 

sounáleţitost. 

Uţívání městského prostoru určitou městskou komunitou se ve své intenzitě často liší. 

Důleţitým faktorem jsou však urbanistické prostředky, vytvářející předpoklady pro 

manifestaci městské komunity ve veřejném prostoru. Městské plánování můţe napomoci 

integraci či naopak segregaci různých městských skupin a aktivit. Gehl (2000) demonstruje 

procesy integrace a separace na příkladu historického vývoje měst. Ve středověkých městech 
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předurčoval městskou strukturu pěší provoz. Tato městská struktura byla silně integrována 

(vedle sebe zde ţily heterogenní skupiny obyvatelstva, které se ve veřejném prostoru 

potkávaly). Jako příklad segregačního modelu je podle autora moţno uvést funkcionalistické 

plánování, v rámci něhoţ docházelo k oddělování různých činností ve městě a vzniku 

monofunkčních oblastí, slouţící pouze specifické skupině lidí. V případě funkcionalistického 

plánování můţe být moţnost kontaktu s jinými městskými skupinami a komunitami značně 

redukována. Gehl se kloní k městskému plánování, které podporuje integrační politiku, jeţ 

podle jeho názoru vytváří funkční potenciál mnohosti vykonávaných aktivit a rozšiřuje 

moţnost lidských kontaktů (Gehl : 2000).  

5.2.1. Manifestace komunitního života ve veřejném prostoru s dopadem na jeho funkčnost 

Moţnost manifestace městské komunity ve veřejném prostoru je dobrým indikátorem 

jeho funkčnosti. Veřejný prostor nemá představovat pouze místo pouhého procházení, ale i 

moţnost pro utváření a udrţování trvalejších lidských kontaktů (Gehl : 2000). 

Je však nutné si uvědomit, ţe městské komunity jsou v uţívání veřejných prostor 

podporovány v nestejné míře. Dokonce lze říci, ţe mnohé jsou od své manifestace přímo 

zrazovány. Často se tak děje kvůli (byť i domnělému) zachování bezpečnosti a strachu ze 

sociálně ohroţujícího chování. Problematicky přijímány jsou především skupiny nějakým 

způsobem sociálně neţádoucí (jako bezdomovci, narkomani, problémová mládeţ). Obecně je 

manifestace těchto skupin ve veřejném prostoru povaţována za přítěţ a sniţuje proţitek, 

spjatý s jeho uţíváním.  

Pozitivně vnímaná je naopak manifestace sousedské komunity, jeţ přispívá k lepšímu 

sociálnímu klimatu dané lokality, zahrnující pocit sousedské vzájemnosti, sociální kontroly a 

společné starosti o rozvoj lokality.   

5.2.1.1. Využívání městského prostoru sociálně exkludovanými skupinami. Fenomén 

prostorové segregace 

Sociální exkluze můţe být popsán jako mechanismus, který má za cíl ochranu 

privilegií určité skupiny za pomocí odepření přístupů ke zdrojům, pozicím, odměnám a 

moţnostem skupinám jiným (Mareš : 1992). Skupiny jsou exkludovány nejen v sociálním, ale 

i fyzickém prostoru. (Mareš, Horáková, Rákoczyová : 2008). Děje se tak v mnohých 
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případech zcela záměrně (například kvůli strachu většinové společnosti z cizího elementu), či 

formou nezáměrnou (např. principem neviditelné ruky trhu).  

Segregace můţe být pochopitelně také dobrovolná (pokud sousedství vznikají jako 

výsledek volby svých obyvatel), častěji je však dílem určitého tlaku zvenku. V kaţdém 

případě nabývá segregace na lokální úrovni formu specifických lokalit, jako jsou například 

ghetta, slumy, gentrifikované oblasti, či gated communities (Temelová, Sýkora : 2005). Tyto 

prostorové celky jsou přitom v různých zemích zastoupené nestejně často. 

Prostorově segregované lokality disponují mnoha charakteristikami, které můţeme 

označit jako netypické, či alternativní vzhledem k charakteristikám většinové společnosti. 

Vedle nedobrovolného sociálního a prostorového vyloučení zde můţeme například hovořit o 

chudobě, zchátralosti obytného prostředí, úpadku infrastruktury, přítomnosti etnických či 

náboţenských minorit, patologického chování či o koncentraci druhořadého ubytování 

(Burjanek : 2009). Segregované území bývá za určitou vytyčenou hranicí, ať jiţ danou 

fyzicky, mentálně, symbolicky či sociálně.
19

 

Veřejný prostor v rámci prostorově segregovaných lokalit nabývá mnoha specifik. 

Slouţí například převáţně obyvatelům dané lokality, protoţe příslušníci majoritní společnosti 

jsou od pobývání zde odrazováni, někdy kvůli moţnému ohroţení a strachu z kriminality, 

jindy například z důvodu zamítnutého vstupu do ní. Zejména v případě gated communities 

můţe být důvodem určitá (domnělá či reálná) nepatřičnost vstupu a nevhodnost pobytu pro 

osoby bydlící mimo tuto vymezenou oblast.  

Jedna z nových forem prostorové segregace, související s privatizací veřejných 

prostor, je například výstavba nových rezidenčních čtvrtí s vlastním parkem, do něhoţ mají 

přístup pouze obyvatelé přilehlých domů. V tomto případě se z prostoru veřejného stává 

prostor poloveřejný, se selektivním vyuţíváním. 

Veřejný prostor je tak stále více zpochybňován ve svém „poslání“ být místem pro 

kaţdého bez rozdílu. Ve skutečnosti tuto funkci (jestli ji někdy měl) jiţ dávno pozbyl. 

Všeobecná přístupnost veřejného prostoru tak zůstává pouhým mýtem.  

                                                 

19
  Fyzická hranice je vymezena nejčastěji výstraţnými cedulemi, formou barevných odlišení, či praktickým 

stráţením (například bezpečnostní agenturou či kamerovým systémem). Mentální separace či segregace můţe 

být legalizována například veřejným míněním. Vystupuje jako součást mentálních map, naznačujících, či 

„doporučujících“, kam není radno v rámci města chodit. O symbolické segregaci mluvíme, pokud obyvatelé 

segregované lokality symbolicky zabraňují vstupu „cizinců“ (například špínou, odpadky, ničením městského 

mobiliáře či formou jednání). Konečně sociální segregace je dána především specifickými sociálními 

praktikami uvnitř dané lokality, které se mohou odlišovat od praktik majoritní společnosti. 

Zdroj: Mareš, P., Horáková, M., Rákoczyová, M.(2008): Sociální exkluze na lokální úrovni. Výzkumný 

ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha. ISBN 978-80-7416-014-1 (str. 24- 25) 
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5.2.1.2. Manifestace sousedských komunit v bezprostředním okolí bydliště 

Sousedství můţe být pochopeno jako „variabilní kolektivní území kolem jádra, kterým 

bývá domov.“ (Schmeidler a kol. : 1997, 141) I přesto, ţe v minulosti plnila tato společenská 

instituce významnější společenské role, v dnešní době má stále charakter sousedství nesporný 

vliv na vnímání kvality ţivota v dané lokalitě.  

Jiří Musil ve své Sociologii soudobého města (1967) definuje lokální skupinu jako 

obyvatele či domácnosti určitého území, kteří jsou mimo fyzické blízkosti propojeni i 

sociálními vztahy, či také společnými zájmy. 

Sousedství tedy nemůţe být redukováno jen na pouhou prostorovou dimenzi „bydlení 

nablízku“. Je nutné započítat i dimenzi sociální, v sobě obsahující zejména sloţku 

funkcionální 
20

 a emocionální
21

. 

Urbanistické plánování vytváří lokální prostředí, které na jedné straně sousedským 

kontaktům napomáhá; na straně druhé je však jako vedlejší nechtěný produkt můţe i 

potlačovat. Některá architektonická řešení prostoru umoţňují častější kontakt mezi sousedy. 

Vhodné je například takové uspořádání budov, které přímo vybízí ke kolektivním činnostem, 

jasné vymezení ploch podle jejich hlavního účelu a odstranění anonymních a nikomu 

nepatřících prostor. (Schmeidler a kol. : 1997). 

Zde je nutno poznamenat, ţe sousedské vztahy jsou důleţitější pro skupiny obyvatel, 

které tráví v prostředí bydliště obecně více času a jsou méně mobilní. Jedná se například o 

ţeny v domácnosti, důchodce, či invalidy. Tyto skupiny přirozeně častěji vyuţívají i veřejné 

plochy v okolí bydliště a mohou vstupovat do sousedských kontaktů ve vyšší míře.  

Důleţité jsou však urbanistické podmínky, vytvářející půdu pro kontakty mezi 

spolurezidenty ve veřejném prostoru kolem místa bydliště. Jak dále píše Schmeidler (1997), 

nové obytné soubory (sídliště) obecně postrádají odpovídající občanské vybavení. 

Kritizováno je nejasné vymezení a neurčenost veřejných prostor. Lidé pociťují sociální 

odloučenost, zejména z důvodu neexistence „pouličního života, do kterého by se mohli 

zapojit.“ (Schmeidler : 1997, 163) 

                                                 

20
  Funkcionální sloţkou se myslí zejména drobná sousedská výpomoc v kaţdodenním ţivotě, vzájemná výměna 

informací o prostředí, kde rodina ţije, sociální kontrola, socializace dětí a v neposlední řadě sdruţování se 

z důvodu dosahování společných cílů (např. kultivace lokality). Více viz Wurzbacher, G. a kol. (1954): Das 

Dorf im Spannungsfeld industrieller Entwicklung. Enke. Stuttgart 1954 in Musil, J.: Sociologie soudobého 

města. Svoboda. Praha 1967, str. 215 
21

  zahrnující v prvé řadě emocionální spojení obyvatel s bydlištěm, „místní identitu“ 
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Další typ zástavby, spíše nepřející venkovním sousedským kontaktům, představují 

suburbanizované lokality. M. Ouředníček definuje proces suburbanizace jako „přesun 

obyvatel, jejich aktivit a některých funkcí z jádrového města do zázemí.“
22

 V případě výstavby 

nových obytných jednotek v rámci suburbanizovaných zón jsou často opomíjeny veřejné 

prostory, které by k nim měly náleţet. Velký problém zde obecně představuje sociální 

homogenita a z toho plynoucí prostorová segregace nově přistěhovalých obyvatel, kteří jsou 

charakterističtí vyšším sociálním statusem a odlišným ţivotním stylem, neţ který je 

charakteristický pro skupinu starousedlíků.  Nedostatek míst k setkávání se (např. náměstí, 

kavárna, klub…) tak ještě umocňuje sociální polarizaci obyvatel a vytváří tak ţivnou půdu 

pro potenciální konflikty a nepřátelství mezi oběma skupinami. Kvůli horší dojezdnosti do 

jádrového města a nedostatkem aktivit v suburbiích trpí zvláště některé skupiny sociální 

izolací (jedná se například o „zelené vdovy“ a teenagery).
23

  

V koncepcích rozvoje mnoha suburbanizovaných lokalit se proto začíná objevovat 

vizualizace nových veřejných prostor.
24

 Dochází k postupné revitalizaci dříve opomíjených 

veřejných prostor v suburbiích. 

5.3. Shrnutí 

Pro ohodnocování celkové funkčnosti veřejného prostoru je důleţitá i moţnost 

manifestace městských komunit. Závěry, formulované v této části práce, budou v empirické 

části pouţity při hodnocení aspektu sociability jednotlivých vybraných míst.  

  

  

                                                 

22
  Ouředníček, M.: Suburbanizace. Co to je a jaké má podoby? Dostupné z: 

<http://www.suburbanizace.cz/01_teorie_suburbanizace.htm> 
23

  Ouředníček, M., Temelová, J.(2007): Současná česká suburbanizace a její důsledky. Dostupné na: 

<http://web.natur.cuni.cz/ksgrrsek/urrlab/user/documents/default//suburbanizace/our_tem_sub.pdf> 
24

  Například obec Dolní Březany plánuje usměrnění koncentrované výstavby pouze do středu obce a její 

zamezení v okrajových částech obce. Dále je zamýšleno vybudování náměstí, které má představovat jakési 

„srdce obce“ a na to navazující parky, jeţ jsou zamýšleny jakoţto místo pro přirozené setkání lidí.  

Michalík, V.(2008): Suburbanizace a veřejná zeleň. Příklad Dolních Břeţaň. Zahrada-Park-Krajina. 

Dostupné na: <http://dolnibrezany.cz/obrezanech/media/suburbanizace-a-verejna-zelen.pdf>  



31 

 

6. Vytváření funkčního veřejného prostoru 

Jedním ze základních předpokladů k vytvoření skutečně funkčního veřejného prostoru 

je porozumění potřebám lidí, kteří ho budou vyuţívat. Ne vţdy se tak bohuţel děje; při 

revitalizaci stávajících ploch často převládá design nad funkčností a ekonomické zájmy nad 

zájmy budoucích uţivatel. 

Cílem této kapitoly je blíţe popsat a pochopit aspekty, které je třeba brát v úvahu při 

vytváření nových veřejných prostranství, zejména parků a náměstí, které budou ve svém 

konečném důsledku plnit svůj zamýšlený účel.  

6.1. Funkčnost veřejného prostoru jakožto pojem 

Funkčnost veřejného prostoru je komplexním pojmem. Je nutno k němu přistupovat 

z různých úhlů pohledu. Ţádný veřejný prostor například nebude funkčním univerzálně pro 

kaţdého; vţdy je potřeba pojem funkčnosti vztahovat k potřebám skupiny lidí, jeţ ho vyuţívá. 

Nutné je zvaţovat i prostorový typ (ulice, park, náměstí) a jejich limity. Důleţité je vzít do 

úvahy také časové hledisko (roční období a denní doba), odkazující na nestálé projevy ţivota 

na veřejných prostranstvích.  

Mnoho plánů na další rozvoj českých měst a obcí počítá s vytvořením funkčního 

veřejného prostoru. Přesný význam sousloví funkční veřejný prostor však většinou není nijak 

definován, často se pouze dává do souvislosti s bezpečností daného místa. Funkční veřejný 

prostor se tak lehce stává souslovím vágního, neurčitého charakteru, které můţe velice dobře 

slouţit politické ideologii některých stran, slibujících vybudování nových prostor „pro lidi“. 

Ptáme-li se, zda je daný prostor funkční, většinou nás zajímá, zda (a jak) dokáţe plnit 

potřeby svých uţivatel. Základními potřebami jedinců ve veřejném prostoru jsou zejména
25

: 

 Potřeba fyzického i psychického komfortu – fyzický komfort zahrnuje ochranu 

před klimatickými podmínkami, dobré sezení, psychický komfort pocit bezpečí 

a celkovou estetiku daného prostředí. 

 Potřeba sociální interakce (aktivní či pasivní) – důleţitá je také moţnost 

vstupovat do sociálních interakcí: v aktivní či pasivní rovině (kontakt 

s druhými, či „pouhé“ sledování dění kolem sebe).  

                                                 

25
  shrnuto na základě: (Gehl : 2000) 
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 Potřeba nových podnětů – zajímavé vjemy a záţitky jsou další, neméně 

podstatnou sloţkou funkční dimenze veřejného prostoru. Trhy, koncerty a 

různé jiné akce, moţnost něco sledovat a případně se zapojit nemalou měrou 

zvyšují motivaci pro setrvání za zdmi domova. 

 Potřeba pasivního a aktivního odpočinku – park, náměstí či další odpovídající 

prostorový typ můţe být vybrán jako místo relaxace, načerpání nových 

podnětů a inspirace.  

Podle Gehla (2000) je s jistými omezeními (zejména regionálními, klimatickými a 

společenskými) moţné materiální úpravou prostředí ovlivnit přinejmenším to, kolik lidí bude 

veřejné prostory vyuţívat, jak dlouho potrvají individuální aktivity a které typy aktivit se 

v daném prostředí budou objevovat.   

Při hodnocení jednotlivých měst z hlediska kvality ţivota v nich je reflexe funkčnosti 

(kvality) městských veřejných ploch velice podstatná. Tato místa jako by předurčovala nejen 

vztah obyvatel ke svému městu, ale i turistickou atraktivitu dané lokality. Zároveň bývají 

veřejné prostory, jako náměstí a parky, ukazatelem dění daného města, jeho „vizitkou“, ať jiţ 

pozitivní, tak negativní. O veřejných prostorech jakoţto o indikátorech kvality města píše ve 

své dizertační práci například Vaďurová (2010).  

 

Shrnutí nejdůleţitějších kritérií, klíčových pro celkovou funkčnost veřejného prostoru, 

můţe napomoci rozkrýt ono tak trochu magické sousloví „funkční veřejný prostor“. 

Revitalizace z nějakých důvodů nevyhovujících veřejných prostor v nové, funkční formy, by 

se o tato kritéria měla zásadním způsobem opírat. I zde je důleţité provázání pohledů 

odborníků z různých disciplín, především z pole architektury, sociologie a městských studií. 
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6.2. Empirické zkoumání funkčních a nefunkčních veřejných prostorů: William H. 

Whyte 

William H. Whyte provedl spolu se svými kolegy výzkum městských veřejných 

prostranství, jehoţ výsledky posléze zveřejnil v knize City: Rediscovering the Center (Město: 

Znovuobjevení centra) z roku 1988. Od roku 1961 poskytovalo město New York zvláštní 

prémie za kaţdou novou administrativní budovu, v jejímţ dosahu byl veřejný prostor 

(například náměstíčko, park a související prostory). Velkým překvapením však bylo zjištění, 

ţe na většině náměstíček bylo o poledních pauzách lidí velice málo.  

Whyte začal pomocí kamer na vyvýšených místech mapovat to, jak lidé tato veřejná 

prostranství pouţívají. Svá pozorování doplnil o rozhovory s těmito uţivateli, které ve velké 

většině představovaly kancelářské síly z přilehlých administrativních budov. 

Z výzkumu vyplynulo mnoho zajímavých poznatků o indikátorech funkčnosti 

veřejných prostranství. Whyte například konstatuje, ţe je vhodné sledovat podíl muţů a ţen, 

pouţívajících veřejný prostor, protoţe v případě, ţe je na náměstíčku vyšší podíl ţen, jedná se 

pravděpodobně o dobře udrţovaný a kvalitní veřejný prostor. 

Na způsobu vyuţívání těchto prostor mimo polední špičku je moţné velice dobře 

vysledovat preference při obsazování míst s ohledem na pohlaví. Ţeny si obecně vybírají 

místa více v ústraní a muţi v popředí.  

Náměstíčka také nepředstavují ideální místa pro navazování nových známostí. „Sedí-li 

na lavičce například dvě úchvatné blondýny, muži v jejich okolí nasadí okázalý výraz 

nezájmu. Při bližším zkoumání však uvidíte, že zpod pracné pózy vrhají muži skryté pohledy.“ 

(Whyte : 1988 in Maier : 2000)
26

 

Rozmístění stojících lidí v prostoru je celkem pravidelné; zastaví-li se dva známí na 

kus řeči, většinou si nevyberou prostředek velké plochy, ale okraje určitých objektů 

(například sochy, schody, ...).  

Všechna zkoumaná náměstíčka a parky měly dobrou potenciální polohu, většina byla 

na hlavních třídách, v blízkosti zastávek městské dopravy, jejich obliba se ale navzájem velice 

lišila (od 160 lidí na Water Street 77 po 17 na Park Avenue 280). 

V rámci výzkumu byly dále zobecňovány faktory, které by mohly mít vliv na uţívání 

či naopak ignoraci veřejných prostor. Uvaţovány byly charakteristiky jako tvaru prostoru, 

                                                 

26
  viz výtah z knihy Williama H. Whyta City: Rediscovering the Center (1988). In Maier, K. (ed.): Urbanistická 

čítanka. Vybrané texty urbanistické literatury XX. Století. Česká komora architektů. Praha 2000, str. 94. 

Jedná se o překlad původního textu. 
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avšak ukázalo se, ţe toto kritérium není rozhodující. Stejně tak se ukázala nevýrazná plošná 

rozloha prostoru. 

Rozhodujícím faktorem byla nakonec velikost plochy vhodné k sezení. Lidé si 

jednoduše vybírají ta místa, kde je kam si sednout. 

V současných městech je podle Whytea pouţíváno mnoho mechanismů, které 

zabraňují sezení. Neţádoucí „vysedávání“ je například eliminováno ostny zasazenými 

v kamenných římsách, zkosenými zídkami, či monitorovacími kamerami. Při rozhodování 

ohledně sezení hraje výraznou roli svoboda, spočívající v moţnosti vybrat si místo k sezení 

podle své vlastní volby (vpředu, vzadu, na slunci, či po stínu).  

I kdyţ se Whyte domnívá, ţe podle mnohých urbanistů by měly být pohyb a sezení 

v rámci města odděleny, tyto dvě komponenty se v ideálním případě vzájemně doplňují. 

Velkou chybou je například oddělení „území pro pohyb chodců“ a „území pro aktivity“. 

Samostatnou kapitolu představují lavičky. Obvykle převáţí design, lavičky jsou 

navrhovány spíše s ohledem na estetický vzhled neţ na funkčnost. Obsazování laviček se 

nejčastěji děje od jejich krajů, lidé si neradi sedají do jejich středů. Obvykle je podle Whytea 

laviček málo, či jsou od ostatních izolovány. Častou chybou je jejich nesprávné umístění, není 

se z nich zkrátka „na co dívat“. Lavičky jsou často umisťovány nahodile, bez hlubšího 

uváţení. 

Autor dále mluví o travnatých plochách, vyuţitelných k mnoha aktivitám, jakými jsou 

například  pospávání, opalování, či pořádání pikniků, hraní frisbee. Estetický a psychologický 

přínos travnatých ploch je taktéţ nezanedbatelný, protoţe představují příjemný protiklad 

k betonu a ţule. 

Whyte shrnuje své poznatky o funkčnosti či nefunkčnosti veřejných prostor těmito 

slovy: „Kvalitní prostor k sobě vábí lidi a v tomto ohledu je významným momentem přechod 

mezi ulicí a interiérem. V ideálním případě by měl přechod vypadat tak, že je obtížné určit, 

kde jeden prostor končí a druhý začíná. Lidé by neměli být nuceni vědomě se rozhodovat, zda 

vstoupit; vše by mělo fungovat skoro podvědomě.“ (Whyte: 1988 in Maier : 2000, 99)
27

 

 

  

                                                 

27
  Jedná se o překlad původního textu. 
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6.3. Praktické přístupy k funkčnímu veřejnému prostoru a jeho aspekty  

Následující kapitola bude přímo pojednávat o praktických přístupech, které mohou být 

uplatněny při vytváření veřejného prostoru, který je moţno označit jako funkční (či kvalitní).  

V první části kapitoly se budeme zabývat praktickými přístupy k funkčnímu 

veřejnému prostoru podle Nadace Partnerství, jeţ byly aplikovány při revitalizaci prostředí 

v okolí metra Budějovická. Dále text pojednává o Metodě utváření místa
28

, kterou Nadace 

Partnerství převzala od organizace Project for Public Spaces (PPS)
29

 a úspěšně ji přenáší do 

českého prostředí. 

Tyto informace doplňují poznatky formulované Janem Gehlem a organizací Project 

for Public Spaces, jeţ jsou obsahem druhé části.  

6.3.1. Metoda utváření kvalitního veřejného prostranství podle Nadace Partnerství 

K bliţšímu určení kritérií funkčnosti je moţné pouţít informace z prezentace, 

sestavenou Nadací Partnerství
30

. Tato prezentace shrnuje praktické poznatky, získané při 

realizaci projektu Partnerství pro Budějovické náměstí. Projekt byl započat v roce 2003 a jeho 

cílem bylo zvýšení kvality a veřejného ţivota kolem stanice metra Budějovická. Urbanistická 

koncepce pojímá Budějovickou jako jedno z místních (okrskových) center hlavního města. 

Podle plánů se tedy má jednat nejen o administrativní centrum, ale i místo relaxace a 

setkávání (neboli cílové místo). Následující body shrnují funkční aspekty, které je třeba brát 

v potaz při plánování nové podoby veřejných prostranství, která mají být kvalitní. Týkají se 

zejména bodů, které je nutné v daném prostředí brát v potaz a zvládnout. 

 

1. Zvládnutí automobilové dopravy 

Má-li být prostor funkčním, musí být funkční zejména pro lidi. Většina měst 

současnosti je ale přehlcena dopravou a lidé a lidské činnosti dopravě ustupují. Automobily 

                                                 

28
  The Placemaking 

29
  Eleven Principles for Creating Great Community Places. Project for Public Spaces. [online] Dostupné z: 

    <http://www.pps.org/articles/11steps/> 
30

  Sedlák, R.: Budějovická. Veřejná prostranství a život v okolí metra Budějovická, Praha 4. [online] 

    Nadace Partnerství. Červenec 2007. [cit. 2011-12-1]. Dostupné z:  

<http://www.nadacepartnerstvi.cz/local/www-upload/__OLD/docs/budejovicka/01_proc.pdf> 
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mají jasná privilegia; mnohá náměstí jsou tak svou podstatou parkovišti a zejména v centrech 

měst zůstává pro chodce místa velmi málo. 

„Nadvláda“ automobilů nad lidmi je jedním z pozůstatků, které zde zanechal 

předchozí reţim, který poněkud opomíjel otázku lidského setkávání na kvalitních veřejných 

prostranstvích. Hlavním cílem městského plánování bylo zejména vyřešit stále vzrůstající 

potřebu cestovat auty a reálné navyšování počtu automobilů. V dnešní době je ale potřeba 

vyřešit otázku omezení osobní dopravy ve městech (jak z hlediska chodců a moţnosti volného 

pohybu, tak i z hlediska ekologického zatíţení ve městech). 

Prvním praktickým opatřením, jeţ by zefektivnilo veřejná prostranství a přiblíţilo je 

chodcům, by například bylo odvedení části dopravy pod zem, či vyuţití podzemních 

parkovišť a zavedení většího mnoţství zón pro pěší. To však vyţaduje mnoho investic a 

restrikcí, do kterých se chce málokterému městu.  

Jak je to s omezováním automobilismu v českých městech? Jak uvádí ve svém on-line 

článku
31

 Vojtěch Pelikán, podle architektky Magdalény Hledíkové z Nadace Partnerství se 

„přístup k veřejným prostorům mění postupně, možná trochu mimo viditelnost.“
32

 Pozvolné 

změny tedy mohou být ve svém konečném důsledku účinnější, neţ změny radikální. 

Minimálně se jimi nevzbudí odpor u motorizované části veřejnosti, která se můţe cítit 

omezena například redukcí moţností bezplatného parkování. 

Dalším problematickým bodem je zvládnutí vzájemné koexistence cyklistů a chodců. 

Například v Kodani jsou cyklisté přirozenou součástí ţivota města, chodci a cyklisté jsou na 

sebe zvyklí a vzájemně se respektují. Také Praha pokračuje s výstavbou cyklostezek. Tato 

idea však není vţdy dotaţena do konce. 

 

2. Pohodlné propojení cílů 

Na příkladu Budějovické ukazuje Nadace Partnerství ve zmíněné prezentaci 

revitalizace veřejných prostor v okolí metra Budějovická důleţitost dobrého propojení cílů, 

jako je například pošta, banka, obchod (uvaţujeme-li prostorový typ náměstí). V případě 

Budějovické je rozmístění cílů nahodilé a vstupy jsou rozptýleny. Lidé se musí pohybovat 

v několika nadzemních úrovních, které jsou nedostatečně propojené. Tento fakt nepřispívá 

celkové přehlednosti prostoru a potaţmo jeho funkčnosti z pohledu aktivit. 

 

                                                 

31
  Pelikán, V.: Změň své město z parkoviště na obývák. [online]. Sedmá generace 3/2010. [12-10-2010]. 

Dostupné z: <http://www.sedmagenerace.cz/index.php?art=clanek&id=636> 
32

  tamtéţ 
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3. Zvládnutí přílišnosti reklamních sdělení 

Veřejný prostor je mimo jiné i místo setkávání se s rozličnými informacemi v různých 

podobách. V současné době má mnoho těchto informací podobu reklamy. Přílišná 

koncentrace takovéhoto typu sdělení na jednom místě (coţ je příklad Budějovické) vystupuje 

nejen proti původnímu účelu reklamy, kterým je mimo jiné i zapamatovatelnost daného 

výrobku či sluţby, ale i proti celkové funkčnosti daného místa. Řešením by zde mohlo být 

stanovení přísnějších pravidel pro umísťování reklamy a její distribuci. 

  

4. Důraz na kvalitu sezení. Má-li se návštěvník kromě průchodu také zastavit, je 

nutné umoţnit mu kvalitní sezení. Důleţitá je zde obecně možnost posadit se. Tato moţnost 

však můţe být lehce utlumena například přítomností neţádoucích osob či chování, 

nevyřešenými klimatickými podmínkami (viz bod 5), absencí laviček či jejich umístěním na 

nevhodné místo.  

V prostředí, kde lavičky chybí, ale prostředí přesto z nějakého důvodu k posezení láká, 

lidé často volí sekundární moţnosti sezení, například zídky či schody, okraje fontán. 

Důleţitá je zde moţnost výhledu, který můţe zajišťovat určitý prostorový prvek 

(fontána, socha), neméně atraktivní je i pozorování průchodu ostatních lidí. Orientace laviček 

by v ideálním případě měla napomáhat rozhovoru, ale měla by přitom umoţnit i zachování 

soukromí. 

 

5. Zvládnutí klimatických podmínek. Minimální či ţádná moţnost schovat se před 

nepříznivými klimatickými vlivy k atraktivitě místa nepřispívá. Nepříjemné klimatické 

podmínky mohou být důsledkem velkých odstupů mezi vysokými budovami.
33

 

 

Nadace Partnerství dále na svých stránkách
34

 formuluje 11 praktických zásad tzv. 

Metody utváření místa, akcentující pohled místní komunity při revitalizaci veřejných 

prostranství. Metoda utváření místa se„zaměřuje na daný prostor z estetického hlediska, ale 

především se snaží postihnout jeho smysl a podstatu. Učí chápat specifika a jedinečnost 

                                                 

33
  Například na zmíněné Budějovické dochází kvůli velkým odstupům mezi vysokými budovami k častému 

výskytu vzdušných turbulencí, protoţe vítr zde nemá ţádnou přirozenou překáţku. Lze nalézt místa, kde není 

moţnost se ukrýt před přemírou slunečních paprsků (kvůli absenci stromů) a zároveň se zde nachází mnoho 

ploch zcela bez přístupu slunečních paprsků. 
34

  Petráš, M.: Metoda Utváření místa. [online]. Nadace Partnerství. [cit. 12-10-2010]. Dostupné z: 

<http://www.nadacepartnerstvi.cz/vzdelavani/metoda-utvareni-mista#vytvarite> 
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daného prostředí, analyzovat je a stanovit zásady jeho kvalitního fungování ve čtyřech 

kategoriích: využití a aktivity, dostupnost a spojení, pohodlí a image, sociabilita.“
35

 

 

Mezi Zásady utváření kvalitního místa podle Nadace Partnerství patří: 

1. Předpoklad, že expertem je komunita. Komunita je skupina lidí nějakým způsobem 

vázaných k danému místu. Tito lidé zde bydlí, mají tu svůj podnik, či například zde navštěvují 

některou z institucí. Mohou to být místní skupiny, které zde vykonávají volnočasové aktivity, 

či úředníci zastupující danou oblast. Místní komunita místo dobře zná, záleţí ji na něm a 

můţe poskytnout mnoho podnětných rad, pohledů a inspirací, ze kterých by se při plánování 

nové podoby veřejného prostranství mělo vycházet. 

  

2. Vytváření konkrétního místa, nikoli abstraktního návrhu. Oceňované návrhy 

veřejného prostoru se jen zřídka stávají funkčními místy i ve skutečnosti. Originální 

uspořádání objektů v daném místě a překvapující design se můţe naprosto minout účinkem, 

zanedbáme-li některé klíčové aspekty (například moţnost občerstvení, zastínění apod.) Ideální 

je zapojení interdisciplinárního přístupu, pokrývajícího více hledisek. 

 

3. Společná kooperace při realizaci změny. Do realizace je vhodné zahrnout více 

subjektů (například lidí a institucí z okolí veřejného prostranství, kterým na budoucí podobě 

místa záleţí). 

 

4. „Vždycky se najde někdo, kdo říká, že to nejde“. Překáţkou je často rozhodování 

vyšší moci a nízká efektivita úřadů. Překročí-li některý podnět rámec organizace, zabývající 

se pouze určitým dílčím odvětvím okrajově svázaným s ovlivňováním veřejných prostranství, 

můţe to znamenat komplikaci. Vyjádření vysoce postavených úředníků „ţe to nejde“, často 

v realitě znamená „nikdy jsme takto ještě nepostupovali.“ Při plánování změny však nemohou 

být některé organizace opomíjeny. Je proto nutné být trpělivý a svůj záměr nevzdávat. 

 

5. Mnohé se lze dozvědět pouhým pozorováním. Pozorování chování a pohybu 

v prostoru, spolu se zaznamenáváním způsobů jeho vyuţívání je neocenitelným nástrojem při 

zjišťování míry jeho funkčnosti. 

                                                 

35
  tamtéţ 
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6. Vytvoření vize. Důleţitá je vize nové podoby, jeţ by v ideálním případě měla být 

formulována místní komunitou. Má to mnohé výhody, jako například širší základnu vstupních 

informací, poměrně krátký čas realizace (zainteresovaná komunita chce vidět rychlé 

výsledky), praktický a realistický přístup (komunita zná místní situaci lépe neţ experti 

zvenčí). 

 

7. Forma podporuje funkci. Nejúspěšnější veřejné prostranství vzniká z dobré znalosti 

způsobu vyuţití místní komunitou. Návrh prostranství často vyrůstá z představy architektů o 

tom, co sami povaţují za „krásné“, ne vţdy je ale dobře zváţen způsob vyuţití s ohledem na 

místní komunitu. 

 

8. Sdružování prvků neboli triangulace. V kvalitním veřejném prostranství jsou 

objekty umísťovány pohromadě tak, aby se umocnila jejich funkce. 

 

9. „Začněte petúniemi“. Malá dílčí vylepšení jsou v průběhu celé revitalizace primární 

informací pro místní obyvatele, ţe ke změně skutečně dochází a ţe jejich návrhy jsou brány 

v potaz. Příkladem můţe být vysázení květin, které reprezentuje, ţe se o dané prostranství 

někdo stará. 

 

10. Není to otázka peněz. Nedostatek finančních prostředků se někdy můţe stát 

výmluvou, proč nelze změnu realizovat. 

 

11. Projektem to nekončí. Dané veřejné prostranství nebude dobrým místem, bude-li 

selhávat jeho správa. Dobrý management se stará o to, aby se na změny, vzniklé během roku, 

dalo průběţně reagovat a aby jimi nebyl pobyt ve veřejných prostorách ovlivněn. Podle 

odhadu se management podílí na úspěchu veřejného prostranství v 80%. 

 

Nadace Partnerství předkládá v Čechách nový přístup utváření kvalitního (tedy 

funkčního) veřejného prostranství, který více neţ pohledy expertů zvenčí preferuje pohled 

místní komunity. Tato metoda je sice organizačně náročnější, poskytuje však moment 

okamţité zpětné vazby, která je často při změnách městského prostředí opomíjena. 
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6.3.2. Pojetí organizace Project for Public Spaces a Jana Gehla 

V této kapitole si uvedeme aspekty, které jsou klíčové pro funkční veřejný prostor 

z hlediska organizace PPS (Project for Public Spaces) a Jana Gehla, dánského architekta a 

urbanisty. S těmito aspekty bude dále pracováno v empirické části této práce. 

 

 Organizace Project of  Public Spaces (PPS) na základě hodnocení mnoha tisíc 

veřejných prostor po celém světě stanovila základní kritéria posuzování kvality veřejného 

prostoru. U kaţdého z těchto kritérií jsou formulovány otázky, jejich zodpovězení můţe 

napomoci hodnocení místa. Zmíněná kritéria funkčnosti je moţno rozdělit na následující čtyři 

hlavní okruhy: 

 

 Sociabilita - Moţnost sociability určuje, do jaké míry jsou zde lidé ochotni komunikovat 

s druhými lidmi, ať jiţ sousedy, známými, či s neznámými lidmi. O moţnosti sociability 

v daném místě vypovídá například přítomnost různých věkových skupin v daném místě. 

Míra sociability v daném veřejném prostoru se dá do určité míry zvyšovat například 

metodou triangulace, neboli výběrem a vzájemnou kombinací funkčních prvků (kavárna, 

obchody, dětské hřiště, ...) 

o Jedná se o místo, které si lidé vybírají pro trávení času s ostatními? 

o Jsou zde lidé ve skupinách? 

o Znají se tu lidé navzájem? 

o Přivádějí sem lidé své známé? 

o Udrţují zde lidé s ostatními oční kontakt? 

o Uţívají lidé toto místo pravidelně a na základě vlastní volby? 

o Je sloţení obyvatel heterogenní z hlediska věku a etnické struktury? 

 

 Využití a aktivity - V tomto bodě je zkoumána homogenita, či naopak heterogenita 

aktivit, které jsou v prostoru vykonávány. Ve funkčním (kvalitním) veřejném prostoru se 

lidé nebojí vyjadřovat po svém, přinést do něj aktivity, které je těší a nepouţívat tento 

prostor pouze pro nevyhnutelné (nutné) aktivity. Ţivot ve veřejném prostranství nadto 

předurčuje funkce přilehlých budov. V případě různých prostorových typů veřejných 

prostranství tak můţeme očekávat i jiný typ převládajících aktivit. 

o Jsou zde vykonávané aktivity spíše homogenní či heterogenní?  

o Je počet ţen a muţů vyváţený či jedno pohlaví dominuje?  



41 

 

o Jsou zde lidé ve skupinách či spíše osamělí? 

 

 Dostupnost a propojení - Prostranství by měla být dobře dostupná pěšky, na kole, či 

veřejnou dopravou. Přístup na ně by neměl být komplikovaný (problémem jsou například 

široké frekventované silnice, obklopující prostor). Sám pohyb po prostranství má být 

v ideálním případě neproblematický, bez nutnosti kličkování a překáţek v cestě. 

o Jak je vyřešeno propojení tohoto prostoru s okolními budovami? Je prostor 

pouţíván lidmi z přilehlých budov? 

o Je na prostor snadný přístup? 

o Lze se sem dostat více dopravními prostředky? 

o Jak je vyřešen pohyb v samotném prostoru? Vedou cesty tak, jak lidé potřebují? 

 

 Pohodlí a image - Pocit pohodlí určuje to, do jaké míry je prostor udrţovaný a čistý, jak 

„celkově sám sebe prezentuje“. 

o Působí místo dobrým prvním dojmem? Působí bezpečně? 

o Je zde moţno pozorovat více ţen neţ muţů? 

o Je místo čisté a bez odpadků? 

o Pořizují zde lidé snímky? Jsou zde moţnosti k focení? 

 

Podle organizace PPS je pro vytvoření úspěšného místa, tedy kvalitního veřejného 

prostoru, klíčová především možnost sociability, jeţ zahrnuje potenciál komunikace (s přáteli, 

ale i se sousedy), a dále podoba aktivit, které je moţno na veřejném prostoru vykonávat (hry, 

relaxace). Pro parky a náměstí platí, ţe „lidé mají přednost před designem“
36

, důleţité je zde, 

aby daný prostor byl „ţivý, bezpečný a odlišný ve svém charakteru.“  Empirickými indikátory 

úspěšného místa se tak můţe stát například velký počet především aktivních kontaktů, 

návštěvníků z řad ţen, dětí a starších občanů a různorodost aktivit, které se zde vykonávají. 

                                                 

36
  stránky Project for  Public Spaces, elektronicky viz <http://www.pps.org/> 
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Obr.1 The Place Diagram podle PPS What Makes a Succesfful Place? Elektronicky viz 

http://www.pps.org/articles/grplacefeat/, shlédnuto dne 24.3.2011 

 

 

Podstatným faktorem je i vlastní „image“ místa, jeho „genius loci“. Místo se má 

ideálně jevit jako snadno zapamatovatelné, čisté, bezpečné a „zelené“ prostředí. Celkový 

obraz, jenţ místo zanechá ve svých návštěvnících, se odráţí ve způsobech jeho následného 

uţívání. „Image místa“ a jeho následné hodnocení návštěvníky v sobě zahrnuje také to, zda 

místo disponuje určitým kouzlem, duchovností a zda respektuje tradice (toto kritérium platí 

zejména pro historická jádra měst).  

V neposlední řadě vystupuje jako důleţitý prvek i vlastní dostupnost místa (mělo by 

být nejlépe dostupné pěšky, v malé vzdálenosti od bydliště). I zde však platí, ţe za kvalitním 

místem si rádi dojedeme, především, máme-li pobyt v něm spojený s příjemnými záţitky. 

Neméně důleţité je i funkční propojení místa s jeho okolím. 

 
 

Jan Gehl přichází s dynamickým pohledem na indikátory kvalitního veřejného 

prostranství. Podle tohoto autora je klíčová doba, po kterou lidé v daném místě setrvají a 

mnoţství lidí, které jej v určitou chvíli uţívá. Pokud mají lidé tendenci daným prostranstvím 

http://www.pps.org/articles/grplacefeat/
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pouze procházet bez zastavení, můţe to být indikátor jeho niţší kvality (Gehl : 2000). 

Zmíněný autor povaţuje za nejvýznamnější funkční aspekty veřejného prostoru tyto (shrnutí): 

 Bezpečí – Kvalitní veřejný prostor je v prvé řadě místem, kde se můţe uţivatel cítit 

bezpečně. Ideální cestou, jak zajistit bezpečnost prostoru je nepřetrţitý dohled, 

který můţe probíhat i díky přítomnosti a pohybu lidí, svázaného s různými 

funkcemi v daném místě (bydlením, obchody apod.) 

 Pohodlí – Důleţité jsou dobré podmínky pro chůzi, pro zastavení a posezení, i pro 

rozhovor s druhými lidmi. Neméně klíčová je i moţnost vidět, jeţ související 

s celkovou přehledností prostoru. Kvalitu veřejného prostoru umocňuje dobrý 

průhled, osy, či dominanty. 

  Prožitek – Funkční veřejné prostranství by mělo nabízet moţnost heterogenních 

aktivit a sociability. Vliv na celkový proţitek má kritérium estetické kvality 

prostranství (úprava prostoru, zajímavé prostorové prvky), dále jeho čistota a 

v neposlední řadě zvládnutí zdejších klimatických podmínek (dobré odstínění, 

moţnost schovat se před deštěm). Důleţité je zde také měřítko: v příliš rozlehlém 

prostoru se člověk necítí příjemně. 

6.4. Vytváření identity místa 

Dalším tématem, důleţitým pro pochopení konceptu funkčnosti veřejného prostoru, je 

odlišení dvou pojmů, jimiţ jsou prostor a místo. 

Funkční veřejný prostor je mimo jiné i zapamatovatelným místem. Místem, do kterého 

má smysl se vracet, a které si z nějakého důvodu dokáţeme vybavit, místo s vlastní identitou, 

symboly a významem. Význam takto pochopených míst velice často překračuje lokální 

význam.  

Pochopení pojmu místo se můţe pohybovat v prostorové, ale i (pouze) symbolické 

rovině. Gieryn (2000) vymezuje pojem místo geograficky. Geografické vymezení 

předpokládá, ţe místo je ohraničený, unikátní bod v prostoru. Tedy, ţe prostor vytváří jakýsi 

potenciál místa, cosi, co místo ohraničuje. Cresswell (2004) dodává, ţe prostor (space) je 

mnohem abstraktnějším pojmem neţ místo (place). Cituje Tuana (1977), jenţ přirovnává 

prostor k pohybu a místo k zastavení v tomto pohybu. Pobyt v určitém místě je podle 

Cresswella moţností poznání světa. Uplatníme-li prostorový pohled na svět, spočívající 

v jeho vidění jako převáţně sloţeného z různých míst, vidíme mnoho zajímavých nových 



44 

 

sociálních aspektů, jako například spojení mezi lidmi a místy, svět sloţený z významů a 

zkušeností, vázajícím se ke specifickým místům. Prostor je na rozdíl od místa komponentou 

bez sociálního významu. Podobně jako čas se jedná o základní fyzickou směrnici lidské 

orientace. Prostor je pouhým „potenciálem místa“ (Cresswell : 2004, 11). 

Místo, jak jiţ bylo řečeno, je vytvářeno a udrţováno také skrze symboly. Symbolický 

význam mu propůjčuje například jeho pojmenování, události vyplývající z historie, paměti 

národa. Místo má na rozdíl od prostoru svou „image“, spjatou s vlastní specifickou identitou, 

která toto místo udrţuje v myslích lidí i během nepřítomnosti jedince v daném místě. Ne 

všechna veřejná prostranství jsou místy, oplývající vlastní identitou, jeţ je činí 

zapamatovatelnými.  S identitou místa lze do jisté míry pracovat, vytvářet ji a přispět tak k 

celkové vyšší funkčnosti veřejného prostoru. Tyto snahy by ale měla být přirozené a 

nenucené. 

O důleţitosti identity daného místa mluví ve svém článku například (Xu : 2009). Místo 

s unikátní podobou, podnícenou například historickým příběhem, bájí, či mýtem, často působí 

jako prostorově neohraničený kulturní symbol, objekt pozornosti lidí a sociálních kontaktů. 

Symboličnosti a sdílené významy, váţící se k danému místu, jeho percepci posouvají aţ do 

roviny mimoprostorové. 

Jiný pohled, opřený spíše o fyzický obraz města, předkládá Lynch (1960) ve své knize 

The Image of the City (1960). Podobně jako Xu (2009) spojuje identitu místa s ideou 

jedinečnosti a nepodobnosti místům jiným, avšak mluví převáţně o fyzických aspektech 

prostoru. 

Výsledkem percepce městského veřejného prostoru jeho uţivateli jsou podle autora 

mentální mapy městských částí, zahrnující cesty, okraje, oblasti, uzly a významné prvky. Pro 

uţivatele městských prostor je typická touha po ustálených strukturách, vizuální přehlednosti 

a jasných významech v komplexním a neustále proměnlivém městském prostředí. (Lynch : 

1960, 10)  

Princip jednoduchosti a přehlednosti by měl být uplatňován i při projektování nových 

městských veřejných prostranství a jejich revitalizaci. Lynch mluví o „imageabilitě“, tedy 

schopnosti města evokovat v lidech mentální obrazy.  Veřejné prostranství by nejen svým 

fyzickým uspořádáním, ale i sdíleným významem mělo ve svých uţivatelích „imageabilitu“ 

podporovat. 
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6.5. Různé determinanty funkčního veřejného prostoru 

Tato podkapitola pojednává o sociálních, psychologických a fyzických determinantách 

kvalitního veřejného prostoru. Zabývá se moţností sociální interakce nejen v aktivní, ale i 

pasivní rovině. Zaměřuje se na hlubší lidské proţitky, plynoucí z pobytu ve veřejných 

prostorách s důrazem na pocit bezpečí, jakoţto proţitek, konstruující se na základě mnoha 

dílčích faktorů. 

Opomenuty nebudou ani fyzické charakteristiky, jako je přístupnost prostoru a jeho 

zvukové prostředí. 

6.5.1. Možnost sociální interakce – aktivní a pasivní kontakty 

Charakter sociálních interakcí ve veřejném prostoru se v průběhu historie významně 

změnil. Dříve plnily ulice a náměstí dominantní roli pro vzájemné setkávání se, konverzaci, či 

diskuse, tedy aktivní kontakty. V průběhu historie se ale na úkor aktivních kontaktů objevuje 

ve veřejném prostoru stále více kontaktů pasivních. 

Důvodů je hned několik. Jedním z nich je rozvoj automobilismu, který umoţnil 

zvýšení mobility a menší vázanost jedince na pobyt v jednom místě a místní kontakty. Další 

důvodem je bezesporu architektonické plánování městského prostředí ve 20. století, 

vyznačujícím se tzv. „zónováním“, tedy vymezováním částí města pro různé funkce 

(rezidenční zóna, zóna odpočinku, ...). To přispívalo k mnoha negativním důsledkům, jako 

například vyprazdňování rezidenčních zón během dne a s tím souvisejícího vzrůstu 

kriminality a patologických jevů. Dalším důvodem je bezesporu rozvoj technologizace 

společnosti, jeţ má na charakter lidských kontaktů nesporný vliv. 

Důsledkem tak byla často absence sociálních kontaktů a veřejného ţivota zejména v 

prostředí rezidenčních oblastí města. V prostředí neinspirativních veřejných prostor 

panelových sídlišť volili jedinci spíše utilitární, neţ volitelné aktivity, motivace pro 

vyhledávání aktivních sociálních kontaktů se hledala velice těţce. 

Význam veřejných prostor pro aktivní i pasivní sociální kontakty je však více neţ 

zřejmý. Do jisté míry je moţné říci, ţe vhodné prostorovým plánováním pomáhá zvýšit 

mnoţství sociálních kontaktů, probíhajících v daném místě. Jak? To je jiţ téma následujících 

kapitol. 
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6.5.1.1. Význam pro aktivní a pasivní interakce 

Kontakt s druhými lidmi, jeţ zahrnujíce moţnost aktivních, ale i pasivních interakcí,  

je jednou z podstatných motivací pro pobyt za zdmi domova.  

Aktivní kontakty mají podobu komunikace s druhými lidmi, či zúčastňování se 

různorodých aktivit. Naproti tomu kontakty pasivní zahrnují ponejvíce pozorování druhých 

lidí. 

Jak poukazuje například Lofland (1998), na charakter mezilidských kontaktů má 

v dominantní míře vliv „zastavěné prostředí“
37

. Jeho charakter ovlivňuje četnost a délku 

kontaktů, obecně moţnost komunikace různých sociálních skupin, i obsah interakcí (Lofland : 

1998, 180 – 181). 

Ve srovnání s aktivní formou kontaktů se role pasivních kontaktů můţe zdát jako 

méně významná. Ve skutečnosti je však pasivní kontakt jednou z vysoce důleţitých sloţek 

získávání informací o okolním světě a poznávání vlastní kultury třeba jen skrze pozorování.  

Veřejné prostranství, které je naplněno lidmi, jaksi samovolně přitahuje další 

uţivatele. Moţnost vidět a být viděn, srovnávat, hodnotit a bavit se při tom – jak konstatuje 

například Gehl (2000) vystupuje jako jedna z nejdůleţitějších motivací pro pobyt na veřejném 

prostranství. Zmíněný autor se ve své knize Ţivot mezi budovami (Gehl : 2000) zabývá 

specifickými architektonickými nástroji, umocňujícími moţnost pasivních kontaktů. Mluví 

například o vzdálenosti mezi jednotlivými objekty, o výhodnosti pozorování z okrajových 

částí ploch, či o důleţitosti dobrého výhledu na celou oblast.    

Důleţitým faktorem zde zůstává vzdálenost mezi tím, kdo pozoruje a sledovaným 

objektem. Tato vzdálenost nesmí být příliš velká ani malá. Při plánování veřejných prostor by 

se například mělo počítat s tím, ţe maximální vzdálenost pro pozorování událostí je 70-100 

metrů a maximální vzdálenost pro sledování výrazu obličeje je 20-25 metrů. Není náhodou, 

ţe rozměry mnoha jihoevropských středověkých náměstí jsou více či méně s těmito parametry 

shodné. 

Pro dobré vidění je podle Gehla (2000) důleţitá i nepřekrytá moţnost výhledu. Kaţdá 

osoba by měla mít ideální podmínky pro vytvoření vlastního přehledu o situaci na místě. 

Velký vliv přikládá autor i osvětlení, zejména lidí a tváří. Z hlediska pasivních kontaktů by 

bylo ideální vytvářet náměstí podobná amfiteátru, umoţňujícímu sledovat dění uprostřed 

                                                 

37
  „Built environment“: tento pojem poukazuje na celkovou architekturu města, zahrnující i městské veřejné 

prostory 
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z vyvýšených míst (tribun). Mnohá evropská města skutečně mají podobnou strukturu. 

Příkladem můţe být Piazza del Campo v italské Sieně, vytvářející ideální místo pro setkávání 

tehdejších i dnešních obyvatel.  

 

Obr. 2: Piazza del Campo. Zdroj: Stránky Project for Public Spaces. Dostupné z: 

http://www.pps.org/great_public_spaces//one?public_place_id=78# 

 

Nejlepší příleţitost pro pozorování poskytují podle autora okrajové plochy. Jiţ dříve 

byl v rámci výzkumu preferovaných oblastí pojmenován „efekt okraje“. Okrajová zóna 

volných ploch skýtá pro pozorovatele mnohé výhody. Odstup od ostatních lidí zapříčiňuje, ţe 

se člověk můţe „dívat, ale nemusí být příliš viděn“ (Gehl : 2000, 151), a nikomu navíc 

nepřekáţí v průchodu. Okrajové části jsou taktéţ z praktického hlediska ideální pro delší 

zastavení se na kus řeči s přáteli. 

Mnoho funkčních náměstí je vlastně takovými amfiteátry, kde je moţno z pozice 

diváka sledovat jednající účastníky jakoţto herce. Moţnost být „divákem“ umocňuje sociální 

zkušenost a pocit náleţení do dané společnosti. Člověk získává informace i v pasivní rovině, 

sám si je však aktivně třídí a interpretuje a podle toho poté organizuje vlastní veřejné chování. 

I pasivní kontakty jsou tedy důleţitou sloţkou funkčního veřejného prostranství. 

Cílem této subkapitoly bylo poukázat na další, neméně podstatný aspekt funkčnosti 

městského veřejného prostoru: moţnost lidských interakcí. Zjistili jsme, ţe jejich charakter, 

ať jiţ probíhají v aktivní, či pasivní formě, je do značné míry ovlivněn prostředím, ve kterém 

se odehrávají. Prostřednictvím vhodného prostorového plánování tedy můţeme do značné 

míry přispět k častějším a delším lidským kontaktům v daném prostředí. V mnohých 

případech je tak potřeba popřemýšlet o návratu k jiţ osvědčeným architektonickým řešením, 

které podporovaly přirozenou sociabilitu a setkávání se (viz náměstí v centrech evropských 

měst). 
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6.5.2. Mechanismy, umocňující pocit bezpečí ve veřejném prostoru 

Jedním z dalších důleţitých aspektů hodnocení kvality veřejného prostoru je pocit 

bezpečí, či naopak potenciálního ohroţení, který zde účastníci zaţívají. Tento fakt se 

projevuje v době, po kterou mají účastníci tendenci zde setrvat, ale také v objemu zde 

vykonávaných volitelných aktivit. 

Po 11. září 2001 došlo k zesílení bezpečnostních opatření, vedoucí ke zvýšení kontroly 

potenciálně nebezpečného chování na veřejnosti. I kdyţ tato preventivní opatření nesporně 

sniţují riziko teroristického útoku, mnozí autoři namítají, ţe takovéto zásahy mohou ve svých 

důsledcích znamenat „konec veřejné kultury“
38

. Zvýšená kontrola podle nich přináší 

nepřirozené změny do lidské interakce, omezení individuální svobody, „militarizace“ prostoru 

a vyloučení některých skupin z veřejného prostoru. 

Tyto kontrolní mechanismy vedou ke sníţení přístupnosti veřejného prostoru sociálně 

různorodým skupinám (ne pouze ve smyslu etnickém a kulturním, ale i majetkovém). O této 

problematice hovoří například Iris Youngová, podle níţ se funkční veřejný prostor vyznačuje 

právě vysokou přístupností. Jeho hlavní funkcí je posilovat demokratickou inkluzi procesem 

komunikace mezi známými a cizinci (Young : 2000). Jedna z hlavních sociálních funkcí 

veřejných prostranství, tedy komparování se s heterogenní sociální skupinou, nejen v pasivní, 

ale i aktivní rovině, tedy začíná být kvůli zmíněným kontrolním mechanismům oslabována.

 Oponenti však namítají, ţe skutečně funkční veřejné prostory nejsou ve své podstatě 

sociálně homogenní; přístupnost do nich je vţdy nějakým způsobem kontrolována. Různé 

veřejné prostory se nadto ve své přístupnosti liší. Pojem veřejnost, se kterým je zde 

operováno, je navíc neustálený termín (Smith & Low : 2006, 3). 

Pocit bezpečnosti je dále ovlivňován faktorem počtu lidí, kteří se na daném místě 

v prostoru nalézají. Platí zde, ţe potenciální návštěvníci budou mít sklon si spíše vybírat 

prostory frekventovanější, neţ ty méně frekventované. Čím více je prostor rušnější a 

vyhledávanější (aţ po určitou kritickou mez), tím více bude navštěvován dalšími lidmi 

(Németh, Schmidt : 2007). 

 

 

 

                                                 

38
  „The end of public culture“ - (Banerjee, 2001; Mitchell, 1995; Sennett, 1978; Sorkin, 1992). 
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Existuje mnoho praktických opatření, které mají za cíl zvýšit pocit bezpečí uţivatel 

veřejných prostor. Patří sem zejména tyto mechanismy: 

1) Stanovování pravidel pro pobyt v prostoru 

Stanovování pravidel pro pouţití určitého prostoru můţe být velice funkčním 

nástrojem pro zvyšování bezpečnosti daného místa. Pravidla mohou být nastavována 

flexibilně v závislosti na dřívějších problematických situacích.  

2) Stálý dohled a kontrola nad územím 

Kontrola nad územím se zajišťuje ponejvíce elektronicky, například pouţitím 

kamerových systémů. I kdyţ mohou kamery napomoci k odhalení pachatelů případné trestné 

činnosti, problematický zde zůstává pocit narušení anonymity. 

3) Projektování prostoru 

Projektování prostoru má velký vliv na předpokládané lidské chování. Kritici jako 

Michal Davis (1990) argumentují, ţe architekti mají často sklon k tomu, tvořit namísto 

veřejných ploch určité „obranné bašty“ před nechtěnými skupinami obyvatel. Typickým 

příkladem je podoba laviček: je neţádoucí, aby lavičky byly příliš pohodlné, protoţe tento 

fakt přitahuje například bezdomovce, aby na nich přespávali. Příliš kvalitní veřejný prostor se 

tedy můţe minout účinkem.  

6.5.3. Přístupnost prostoru  

Přístupnost prostoru můţe být omezována či naopak podporována mnoha způsoby. 

Některé z nich jsou však pouze nezamýšlené a jejich důsledky nechtěné (například vysázení 

nové zeleně má za primární cíl zvýšení atraktivity daného prostředí, avšak můţe zapůsobit 

zcela opačně: prostředí se stane opticky neprostupnější). 

 Jedním z nejdominantnějších způsobů omezení přístupnosti prostoru je však poplatek 

za vstup. Poplatek způsobí, ţe se veřejná přístupnost prostoru zúţí, zájem se můţe přesunout 

do jiných oblastí. Toto diskriminační kritérium je v různých případech různě silné.  

Autoři Carr, Francis, Rivlin, a Stone (1992) obecně rozdělují přístupnost prostoru do 

třech kategorií. Mluví o vizuální, fyzické a symbolické rovině.  

Pojem vizuální přístupnosti pracuje s myšlenkou, ţe „pokud lidé prostor nevidí, 

nebudou jej využívat“ (Whyte : 1988, 129, cit. dle Németh : 2007).  Vizuální zhodnocení 

kvality prostoru před případným vstupem se v kaţdém případě jeví jako důleţitý faktor. 

Prostor by v prvé řadě měl být prostupný a světlý. 



50 

 

Fyzická přístupnost se poté týká vlastního vstupu do daného prostředí, kterému můţe 

být zabraňováno například zavíráním (domněle) veřejného prostoru na noc, či 

rekonstrukcemi, které neberou konce. 

Symbolickou přístupnost je moţno pochopit jako pocit přijetí jedince v daném 

prostoru. Tato forma přístupnosti můţe být negativně poznamenána například průchodem 

skrz hlídaný vchod, bránu, či umístěním fyzických bariér, jakými je například lešení. 

Carmona (2003) například v souvislosti se symbolickou přístupností zmiňuje přítomnost 

určitého typu obchodů či sluţeb, které v symbolické rovině poukazují na preferenci 

specifického typu společenské skupiny na daném místě. Přístup do určitého veřejného 

prostoru můţe být také symbolicky determinován podobou aktivit, které se v něm odehrávají.  

6.5.4. Zvukové prostředí  

Preference určitého typu veřejného prostranství se mimo jiné odvíjí i od povahy jeho 

zvukového prostředí.  

Více informací o výzkumu, zaměřenému na preference různých typů zvuků 

v městském prostředí, podává například Yang (2005). V článku byla v rámci provedené 

případové studie hodnocena dvě veřejná prostranství: Peace Gardens a Barkers Pool ve městě 

Sheffield ve Velké Británii. 

Výzkum zahrnoval hodnocení celkové úrovně hlučnosti daného místa a z toho 

vyplývající subjektivní pocit komfortu uţivatel. Dotazovaní dostali za úkol klasifikovat 

zaznamenané zvuky podle vlastních preferencí. Dále jim byla poloţena i otázka, jaký typ 

zvuku je pro ně osobně nejpříjemnější, chtějí-li relaxovat. 

Přestoţe jsou vybraná místa nedaleko od sebe, jejich zvukové prostředí se (podle 

objektivního měření autorů) liší ve vysoké míře. Zatímco v Peace Gardens je dominantní 

fontána, jejíţ zvuk ty ostatní přehlušuje, zvukové prostředí v Barkers Pool je moţno popsat 

jako fragmentovanější.  

Dotazovaní dostali za úkol rozdělit zvuky do tří kategorií: příjemné, obtěţující, a ani 

příjemné, ani obtěţující. Výzkumníci se dále zajímali i o to, který zvuk zaznamenal dotázaný 

na daném místě jako vůbec první.  

Z hlediska preferencí se ukázalo, ţe jako nejpříjemnější hodnotili přírodní zvuky 

(vodu, zpěv ptáků, vítr). Velkou míru preference zaznamenaly i zvuky „kulturního původu“ – 

zvony odbíjející určitou hodinu, či hudba z ulice. Zvuky, jejichţ původci byli lidé, se umístily 

převáţně v kategorii „ani obtěţující, ba ani příjemné“ a mechanické zvuky (stavební práce, 
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hudba z osobních aut) spadaly převáţně do kategorie zvuků nepopulárních a vysoce 

obtěţujících. 

Výzkum ukazuje, ţe zvukové prostředí daného místa je jedním z klíčových faktorů 

výběru veřejného prostoru k uţívání. Přítomnost oblíbených zvuků vede k tomu, ţe se lidé cítí 

lépe a mají tendenci se na místo vracet. Zvukové prostředí je důleţitým kritériem pro 

hodnocení daného veřejného prostoru. 

Další exkurz do světa výzkumů zvukového prostředí (zde s akcentem na jeho vliv na 

prožívání) uvádí ve své knize Řiháček (2009). Výzkumná technika byl v tomto případě tzv.  

focusing
39

, jeţ byl modifikován pro potřeby výzkumu. 

Autor se přiklání k názoru, ţe zvuky nelze rozdělit pouze na kategorii přírodní, 

technickou a lidskou, případně „kulturně uznávanou“. Některé ze zvuků (např. nádraţní 

hlášení, zvuk kolečkových bruslí, ...) se nedají snadno zařadit pouze do jedné z kategorií. Na 

rozdíl od Yanga a Kanga (2005) tedy vypracoval podrobnější typologii zvuků, zahrnující 

přírodní zvuky (vítr, voda, ptáci, ...),  bezprostřední projevy lidí (pohyb, kroky, hlas, projevy 

dětí...), hudební zvuky (zvon, ţivá hudba, reprodukovaná hudba, ...), elektronické a jiné 

signály (reprodukovaný hlas, mobilní telefon, ...), nízkoinformační technické zvuky (doprava) 

a konečně nerozlišený celek (nádraţí, trţiště, ...). 

Sám autor v několika bodech hovoří o tom, co se v rámci výzkumu nedalo zcela 

kontrolovat. Problémem podle něj například je fakt, ţe výzkum počítá s „typickou“ zvukovou 

podobou vybraných míst. Povaha zvukového prostředí má však svůj dynamický charakter. 

Tam, kde bylo včera příjemné ticho, mohou dnes například probíhat stavební práce atd.  

Ve zmíněném textu je dále zmiňován i tzv. „koncept rozmrzelosti“ a jsou předkládány 

nejrůznější teorie tohoto konceptu. Souhrnně je moţno říci, ţe rozmrzelost je ve své primární 

podstatě emoční reakce, přispívající k tomu, ţe vnímáme zvuk jiţ jako hluk. Koncept 

rozmrzelosti je silně provázán se stresem spojeným se zvuky, přinášejícími nepříjemnou 

akustickou informaci a zvuků, které jsou nepříjemné z hlediska percepce (hlučnost, 

explozivnost, či maskování). (Jelínková, 1980 In Řiháček: 2009, 69). 

Dostupné výzkumy ukazují nesporný vliv zvukového prostředí na hodnocení kvality 

veřejného prostoru. Přesto však není zvukovému prostředí při plánování veřejných prostor 

přikládána taková role, jakou by si bezesporu zaslouţilo. Důvod je nasnadě: ve většině 

případů nemůţe být jednoduše ovlivněno. 

                                                 

39
  Focusing je metoda psychohygieny v psychoterapii, jejíţ hlavní myšlenkou je v přiblíţení se vlastnímu 

proţívání. 
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6.6. Shrnutí 

Předchozí kapitola shrnuje praktické přístupy k funkčnímu veřejnému prostoru. Poté 

přechází přímo k aspektům funkčnosti. Vycházíme z pojetí Williama H. Whytea, který je 

povaţován za myšlenkového předchůdce Jana Gehla a zejména organizace Project for Public 

Spaces, kterými se text zabývá dále. Pojetí Jana Gehla a PPS je východiskem pro empirickou 

část této práce. 

Kapitola se dotýká i moţností umocnění a vytváření „identity místa“. V její poslední 

části jsou analyzovány vybrané aspekty, jeţ předurčují funkčnost veřejného prostoru 

v dominantní míře: tedy moţnost pasivních a aktivních interakcí, pocit bezpečí, přístupnost 

prostoru a konečně zvukové prostředí, jakoţto aspekt, jenţ není (zatím) v této souvislosti 

komplexně zkoumán. 
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7. Aplikace teoretických konceptů funkčního veřejného 

prostoru na příkladu Prahy  

Předchozí kapitoly shrnovaly principy, jeţ jsou klíčové pro plánování funkčních 

veřejných prostor. Cílem této kapitoly je revize univerzálnosti zmíněných teoretických 

aspektů a pokus o jejich přenesení do českého prostředí (konkrétněji do prostředí Prahy).  

Pro účel ověření teoretických aspektů funkčnosti byly vybrány tři praţské veřejné 

prostory. Hlavním kritériem pro jejich výběr byla vzdálenost k městskému centru, typ okolní 

zástavby a chystaná, či nedávno provedená revitalizace tohoto prostoru.   

Místa jsou vzhledem k rozdílným prostorovým typům i vzdálenosti od městského 

centra značně odlišná. Kaţdé reprezentuje určitý subtyp praţského veřejného prostoru.  

Následující kapitola vychází z informací, získaných metodou dlouhodobého 

systematického pozorování zmíněných míst a z informací obsaţených v textech, které 

zaznamenali jejich uţivatelé.  

7.1. Postup zkoumání a vlastní cíle práce 

V první fázi empirického zkoumání jsou vybraná místa objektivně zhodnocena na 

základě pozorování a důkladného popisu jednotlivých lokací autorkou. Dalším důleţitým 

opěrným bodem pro objektivní hodnocení je studium dokumentů, váţících se k daným 

místům (projektové dokumentace a zdroje o rekonstrukcích, zasazení do okolního prostředí). 

Výsledkem je posouzení těchto lokalit s vyuţitím indikátorů funkčnosti Jana Gehla a 

organizace Project for Public Spaces.  

Další fáze pak zahrnuje analýzu kvalitativních textů respondentů. Byla vybrána 

skupina 18 hodnotitelů, kteří na základě pozorování jednotlivých lokalit a s pomocí opěrných 

bodů pozorování hodnotili místa v různých aspektech. Výstupem kaţdého pozorování je text 

o rozsahu minimálně jedna A4 pro kaţdou lokalitu a respondenta, které slouţí pro následnou 

kvalitativní analýzu. Důvodem pouţití kvalitativních textů byla pozdější moţnost získat 

z nich (v případě rozporu hodnocení podle objektivních hledisek a hodnocení pozorovatele) 

více informace.  

Ve třetí fázi jsou porovnány zjištěné výsledky objektivního posuzování kritérií 

funkčnosti jednotlivých lokalit oproti jejich hodnocení v kvalitativních textech.  
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Cílem je získání informací o moţných odchylkách mezi teoretickým rámcem 

funkčnosti a shrnutím pozorování podle hodnotitelů. Tyto odchylky mohou přinést informaci 

o moţných dalších aspektech funkčnosti veřejného prostoru, které nejsou zahrnuty 

v teoretickém rámci, ale mohly by mít vliv na funkčnost. Další moţné vyuţití výsledků můţe 

přispět k rozkrytí situací, kdy teoretický rámec je naplněn, ale v praktické rovině nefunguje. 

7.2. Vybrané veřejné prostory v rámci Prahy: motivace k výběru 

Všechna místa vybraná k pozorování se nachází v Praze. Hlavním kritériem pro výběr 

byla poloha těchto míst vzhledem k městskému centru. Vycházelo se zde z předpokladu, ţe 

tato poloha určuje nejen sociální sloţení jeho uţivatel, ale i podobu aktivit, které se v daném 

prostředí odehrávají.  

Kaţdé vybrané místo je určitým způsobem specifické a reprezentuje určitý subtyp. 

První prostor se nachází na Malé Straně nedaleko Vojanových sadů. Jedná se o park 

Kampa. Tento park reprezentuje veřejný prostor ve středové části města. Vyznačuje se 

mnohými charakteristickými rysy: jedná se o ţivé místo, které přesahuje svůj lokální význam, 

místo s heterogenními aktivitami a pestrými aktivními i pasivními kontakty.  

V průběhu června 2010 bylo moţné zaznamenat informace, týkající se diskuse o 

připravovaných změnách v parku, jako rozšíření stávající betonové cesty a výsadby nových 

stromů.  

Dalším vybraných parkem jsou Čechovy sady (Sady Svatopluka Čecha), jejichţ 

poloha spadá do vnitřního města. Motivací pro výběr právě tohoto místa byl předpoklad 

nefunkčnosti tohoto veřejného prostoru hned v několika aspektech. Park Čechovy Sady byl 

částečně rekonstruován v roce 2002. 

Třetím vybraným místem se stalo Tilleho náměstí na Praze 5, reprezentující sídlištní 

(periferní) veřejný prostor. Toto náměstí je čerstvě po revitalizaci, jeţ byla dokončena 

v roce 2010.  
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7.2.1. Park Kampa - Praha 1 (Malá Strana) 

„Kampa je obec, kde lidé žijí v sousedské pospolitosti, aniž by nad sebou potřebovali 

vládu byrokratických regulí.“
40

 

 

Umístění a fyzický popis prostor 

Volně přístupný Park Kampa se nachází mezi tokem Vltavy a jejím umělým ramenem 

Čertovkou. Jedná se o plochu s rozlohou 2,65 ha, umístěnou nedaleko Vojanových Sadů na 

Malé Straně. Pozemek parku je rovinatý. Skrze lávku přes Čertovku je park Kampa spojen 

s malým prostorem Nosticovy zahrady. 

Jako nejvýraznější prostorové prvky v parku Kampa je moţno zmínit pomník Josefa 

Dobrovského a plastiku tří batolat od Davida Černého. 

 

Historie parku 

Nejstarší zmínky o parku Kampa pochází jiţ z roku 1169, kdy je moţno najít 

informaci o tomto parku v zakládací listině kostela maltézského řádu. Původ názvu Kampa je 

nejasný. Můţe pocházet z latinského campus, neboli pole, planina, či také ze staročeského 

zákampí (stinné místo). 

Ve 20. století byl tento park vyuţíván ponejvíce sportovními kluby a soukromým 

zahradníkem. Park se zpřístupnil veřejnosti ve 40. letech, kdy došlo ke zbourání zdí starých 

zahrad. Po roce 1945 se změnila celková koncepce parku do podoby volnějšího anglického 

krajinářského slohu.
41

 

 

 

Rekonstrukce 

Záměr rekonstruovat park Kampa existuje jiţ od přelomu let 1997-98, kdy bylo cílem 

vyřešit problém narůstajících vandalských útoků a pohybu sociálně neţádoucích osob v 

parku. Tyto negativní jevy se měly omezovat zavíráním parku na noc. 

 Park Kampa projde v průběhu příštích let komplexní rekonstrukcí. Část této 

rekonstrukce jiţ byla zahájena. V její první části bylo vybudováno dětské hřiště a sociální 

                                                 

40
 viz stránky občasného sdruţení Komunitního centra Kampa. 29.3.2010 [cit. 2010-10-20] Dostupné z: 

<http://www.kampastredsveta.cz> 
41

  viz elektronický portál Cestovatel.cz, oddíl Tipy na cesty: Praţské zahrady, zastavení třicáté třetí – Kampa a 

Nosticova zahrada. [cit. 2011-4-19] Dostupné z: <http://www.cestovatel.cz/clanky/prazske-zahrady-kampa-

a-nosticova-zahrada/> 
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zařízení. Revitalizace parku Kampa je jedním z investičních záměrů městské části Prahy 1, na 

jejíchţ stránkách se můţeme dočíst, ţe účelem plánovaného zásahu je zvýšení současného 

technického stavu, „jenž neodpovídá významu této lokality“.
42

 

Mezi hlavní změny, které budou v parku provedeny, patří zlepšení přístupnosti z a do 

parku (zejména z náměstí na Kampě), řešení méně vyhovující komunikační osy v parku (s 

přihlédnutím k její veskrze promenádní funkci), přidání cesty v jiţní části parku (spojující 

stávající most přes Čertovku a rybářskou restauraci) a vyčištění křovinného patra. 

 

  

  

 

Obr.3 Park Kampa 

 

 

 

                                                 

42
  stránky Městské části Praha 1. Investiční záměry. [cit. 2011-4-4] Dostupné z:  

 <http://www.praha1.cz/cps/investicni-zamery-6220.html> 
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7.2.2.  Sady Svatopluka Čecha - Praha 2 (Vinohrady) 

Umístění a fyzický popis prostor.  

Sady Svatopluka Čecha mají výměru 2,4 hektaru a jsou umístěny na Praze 2 

(Vinohradech). Park je přístupný bez omezení, za vstup není nutné platit poplatek a neuzavírá 

se. Nachází se v pravidelné zástavbě činţovních domů Vinohrad v Praze 2. Spolu s náměstím 

Jiřího z Poděbrad a Bezručovými sady tvoří funkční celek městské zeleně. 

 

Historie parku.  

Park byl poprvé zaznamenán roku 1890 na plánu města Prahy pod názvem Růţové 

sady. Vznikly nejspíše podle návrhu Františka Thomayera. Dnešní Čechovy sady byly 

zaloţeny v roce 1893 jako městský park v historizujícím krajinářském a novobarokním stylu.  

Půdorys parku se od dob zaloţení téměř nezměnil. Roku 1903 byly sady 

přejmenovány na Sady Svatopluka Čecha, dle českého básníka a prozaika. Za války byla 

v prostředí parku vybudována protipoţární nádrţ, čímţ došlo ke zrušení květinového parteru.  

  

Rekonstrukce.  

V roce 2002 se realizovala částečná obnova tohoto parku. Došlo k výměně městského 

mobiliáře (laviček, odpadkových košů a informačních tabulí) a obnově zeleně.  

Účelem revitalizace bylo zlepšení stavu jednotlivých částí tak, aby bylo moţné park 

postupně vrátit k původnímu kompozičnímu záměru. Tímto záměrem bylo uchování 

charakteru parku ve stavu blízkému roku 1967, době před realizací stavebních zásahů, které 

ráz parku negativně ovlivnily. 

Vycházíme-li z projektové dokumentace, týkající se Rekonstrukce Sadů Svatopluka 

Čecha, můţeme se dočíst, ţe z funkčního pohledu je tento park „vhodný pro krátkodobou 

regeneraci sil, k pěšímu propojení mezi ulicemi v okolí parku, pro snadnější a rychlejší 

přístup k tramvajovým spojům a ke stanici metra“
43

. V neposlední řadě se jedná o významnou 

spojnici mezi okolními plochami zeleně (Bezručovy Sady, Riegrovy sady, nám. Míru, nám. 

Jiřího z Poděbrad). Park je tedy pojímán jako převáţně průchozí, „promenádní“ a počítá se 

zde spíše s krátkodobějším zastavením. 

 

                                                 

43
  Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o.: Rekonstrukce parku Sady Svatopluka Čecha (projekt pro stavební 

povolení) květen – říjen 2002. Vypracovali: Ing. Helena Finstrlová, Ing. Gabriela Drápalová, Lukáš Krupička 
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Obr. 4 Sady Svatopluka Čecha 

 

7.2.3. Tilleho náměstí - Praha 5 (Barrandov) 

Umístění a fyzický popis prostoru 

Tilleho náměstí je lokalizováno v severozápadní části Prahy uprostřed Sídliště 

Barrandov. Zvláštností tohoto náměstí je architektonické zabarvení barrandovskou filmovou 

tradicí. Je moţné zde najít několik prostorových objektů, vztahující se ke světu filmu, jako je 

například Chaplinova silueta, ohraničující vstupní portál na náměstí, či filmová páska, jeţ je 

dominantou jeho horní části. 

 

Historie 

Tilleho náměstí, jakoţto subtyp sídlištního veřejného prostoru, neoplývá zvláštní 

historií. Ve své podstatě se jedná o nezastavěnou plochu mezi dvěma sídlištními obchodními 

centry. V minulosti se zde nacházely zejména nevzhledné pouliční stánky a zeleň neurčitého 

účelu. Rozhodně se nejednalo o zónu delšího setrvání či odpočinku.  
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Obr. 5. Tilleho náměstí před rekonstrukcí 

  
Obr. 6 Tilleho náměstí při svém otevření po rekonstrukci (dolní část) 

 
Obr. 7. Tilleho náměstí po rekonstrukci (horní část) 



60 

 

Rekonstrukce (2010) 

Rekonstrukce Tilleho náměstí, jehoţ původní podoba byla jiţ nevyhovující, byla 

ukončena dne 4. 8. 2010, kdy se náměstí po dlouhé době slavnostně otevřelo veřejnosti. Nová 

podoba náměstí podle tiskové zprávy Městské části Praha 5 „vychází z moderní pěší zóny“
44

, 

kdy je ve spodní části počítáno se zónou odpočinku, kterou umocňují netradiční prostorové 

prvky, jako jsou například fontány ve formě vodotrysků, či vodní kaskáda v horní části 

náměstí. 

7.2.3.1. Souvislosti: Specifika sídlištních veřejných prostor a probíhající proces jejich 

„humanizace“  

Tilleho náměstí leţí v čistě rezidenční, sídlištní části města. Jedná se o prostor, který 

byl v roce 2010 revitalizován. 

Jak vypadalo Tilleho náměstí před zmíněnou revitalizací? Podle jednoho z obyvatel 

Barrandova se „tudy jen procházelo a nikoho nenapadlo, že se vlastně jedná o náměstí. Byla 

to taková ulice, nejkratší cesta domů“
45

. Prostor Tilleho náměstí zahrnoval nevzhledný 

betonový kolos nákupního centra a plechovou budku, skýtající moţnost se občerstvit.  

Obecně je moţno shrnout, ţe dnešní sídliště jsou jedním z produktů 

funkcionalistického plánování. Problémem tohoto typu plánování bylo bezesporu opomíjení 

sociálně-psychologických aspektů veřejných prostor. Důsledkem se stal fakt, ţe z nových 

obytných celků v podstatě zmizely ulice a náměstí. (Gehl : 2000, 47). 

V posledních letech je moţno sledovat postupnou revitalizaci veřejných prostor na 

praţských sídlištích. Rekonstrukce Tilleho náměstí je jedním z takovýchto pokusů o kultivaci 

nefunkčního veřejného prostoru z dřívějších dob. V dnešní době dochází k mnohým změnám 

v sídlištním prostoru, například přizpůsobování veřejných prostor heterogenním potřebám 

obyvatel. Urbanisté se snaţí o to, aby postupně mizela nejasná funkce sídlištní „zeleně“. 

Veřejné prostory jsou obohaceny o nové prvky, jeţ je mají činit atraktivnějšími a 

zapamatovatelnějšími.  Tento proces je nazýván taktéţ jako humanizace panelových sídlišť, 

                                                 

44
  viz Zpravodajský portál praţského regionu ODS. 30.7.2010 [cit. 2010-9-6] Dostupné z: 

<http://www.odspraha-zpravy.cz/?c_id=2260> 
45

  rozhovory s místními, 24.3.2011 
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jeţ má dodat „jisté kvality městskosti do sídlištních struktur.“
46

 Podle architekta Ivana Plicka 

je u nás téma veřejných prostor, nikoli pouze těch sídlištních, zanedbáváno, protoţe Češi (na 

rozdíl třeba od Francouzů) nejsou tolik zvyklí „žít venku“
47

.  

Další moţnost strategií je podle některých architektů (např. Otakara Nového) 

zahušťování sídlišť, tedy zastavování sídlišť novými domy, ulicemi.
48

  

 Jak úspěšná bude obnova sídlištních veřejných prostor, která v současné době 

probíhá, ukáţe teprve budoucnost. Design nemusí jít vţdy ruku v ruce s funkční vyuţitelností. 

Vţdy je potřeba mít na paměti sociální skladbu obyvatelstva, ze které plynou potřeby těch, 

kteří budou daný veřejný prostor vyuţívat. Důleţitá je však opakovaná revize funkčnosti takto 

revitalizovaných prostor nejrůznějšími formami. 

7.3. Empirická část 

V empirické části jsou nejprve vybrané praţské veřejné prostory podrobeny 

hodnocení, vycházející z vybraných objektivních kritérií. Na základě tohoto objektivního 

zhodnocení jsou sestaveny dvě tabulky, slouţící pro následné porovnání se subjektivním 

hodnocením daných míst respondenty. 

7.3.1. Hodnocení vybraných veřejných prostor podle objektivních indikátorů funkčnosti 

V této části budou vybrané lokality hodnoceny podle objektivních indikátorů 

funkčnosti Jana Gehla a organizace PPS. Vycházím zde z vlastního systematického a 

dlouhodobého pozorování vybraných míst a ze studia dokumentů, v nichţ je moţné najít další 

informace, týkající se analýzy jejich funkčnosti v různých aspektech.  

 

 

 

 

                                                 

46
  viz rozhovor J. Ondráčkové s architektem Ing. arch. Ivanem Plickou téma humanizace panelových sídlišť:  

Ondráčková J.: Humanizace sídlišť očima architekta. Moderní obec. Komunální politika, rozvoj obcí i 

regionů.  [online] c2004, poslední revize 3.2.2004 [cit. 2010-10-5]. Dostupné z:  

<http://moderniobec.ihned.cz/c1-13918140-humanizace-sidlist-ocima-architekta>  
47

  tamtéţ 
48

   viz Volf, P.: Ze sídliště neodejdu. (Orloj osobností). Rozhovor s odborníkem na architekturu dvacátého   

století, PhDr. Rostislavem Šváchou. Dostupné z: <http://www.jedinak.cz/stranky/txtsvacha.html> 

 

http://moderniobec.ihned.cz/c1-13918140-humanizace-sidlist-ocima-architekta
http://www.jedinak.cz/stranky/txtsvacha.html
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7.3.1.1. Sady Svatopluka Čecha  

Kritéria dle Jana Gehla 

Bezpečí: 

Problémem je bezesporu přítomnost neţádoucích osob a malá frekvence hlídek. 

Z těchto (a dalších charakteristik tohoto prostoru, zejména jeho relativní nepřehlednosti) 

bezesporu plyne nízký stupeň pocitu bezpečí v daném místě. 

 

Pohodlí: 

Pohyb po prostranství po obvodu parku relativně snadný. Cesta je vybetonovaná a 

poměrně široká. O to horší je situace, chceme-li park projít přes jeho střed. V této situaci je 

nutno volit alternativní cestu. Cestičky, jeţ vedou přes střed parku, jsou vyšlapané lidmi a 

pohyb můţe být pro některé skupiny obyvatel komplikovaný. Existence lidmi vyšlapaných 

cest poukazuje na to, ţe lidé jsou zde zvyklí chodit jinak, neţ je původní plán a ţe hustota 

oficiálních cest je pro účely pohodlného pohybu nedostatečná. 

V parku je střední počet laviček s nízkým vyuţitím. Část laviček je umístěna nedaleko 

betonového bazénku a sochy Svatopluka Čecha. Jejich vzájemná orientace však neumoţňuje 

rozhovor ve větší skupině. Větší část laviček se nachází v relativně tmavých 

koutech okrajových částech parku bez moţnosti kvalitního výhledu. Výhodou těchto 

okrajových částí je z jedné strany chránění zad těch, kdo sedí; na druhé straně však tuto „zeď“ 

zde tvoří z velké části nevzhledné keře. Zde umístěné lavičky jsou však relativně pohodlné. 

Kvalita sezení v tomto parku je i přes to dle obecných poţadavků na kvalitní sezení dle Jana 

Gehla ohodnocena jako nízká. Sady Svatopluka Čecha poskytují pouze omezenou možnost 

vidět. Zdejší aktivity jsou z velké většiny utilitárního charakteru: nevyskytují se zde zajímavé 

aktivity, jako například na Kampě. Prostorové prvky jsou v tomto prostoru spíše neatraktivní. 

Krátkodobě zajímavý můţe být ale bezesporu pohled do zdejší zeleně. Podmínky pro 

rozhovor v tomto parku ztěţuje relativně hlučné zvukové prostředí a nevhodná orientace 

laviček. 

 

Prožitek: 

Sady Svatopluka jsou spíše místem utilitárních aktivit, jako je rychlý průchod a 

venčení psů (počítáme-li tuto aktivitu jako utilitární). Co se týče možnosti interakcí, místo 

k nim vytváří pouze omezené moţnosti. Trávník, který by mohl slouţit pro relaxaci lidí, je 

silně znečištěn, avšak čistota parku cest je udrţovaná v přijatelné úrovni. Čistota prostranství 
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tak můţe být zhodnocena jako střední. Na celkovou estetickou kvalitu prostranství mají vliv 

prostorové prvky, jeţ jsou zde umístěny (betonový bazének, zejména je-li nefunkční, 

neposkytuje zajímavý prvek, na který by se dalo dívat). Velice příjemný a uklidňující je však 

pohled do zdejší zeleně.  

Kritéria dle PPS 

Sociabilita 

Celkově je moţno zaznamenat lehkou převahu pasivních kontaktů nad kontakty 

aktivními. Místo poskytuje poměrně omezenou moţnost pasivních kontaktů. Není zde příliš 

co sledovat: nejedná se o „ţivé“ místo, lidé se zde setkávají pouze zřídka. V prostoru je 

převaha jednotlivců na úkor skupin. Lidé se spíše navzájem sledují, sami však aktivně 

kontakty nevyhledávají. V prostoru je převaha jedinců na úkor skupin. Celkově lze říci, ţe i 

aktivní kontakty jsou zastoupeny ve velmi omezené míře. 

 

Využití a aktivity 

Čechovy sady nejsou místem konání společenských akcí. Dispozičně by k tomuto 

účelu ani nebyly vhodné. Nejedná se ani o místo setkávání organizovaných skupin. Velice 

sporadicky se zde ale schází skupinky místní školní mládeţe, které hrají na kytaru a zpívají.
49

 

Pozorované typy aktivit jsou zde převáţně homogenní. Utilitární aktivity (rychlý průchod, 

venčení psů) zde převaţují nad aktivitami volitelnými. Struktura uživatel se skládá převáţně 

z místních lidí, turistu zde zahlédneme pouze velmi sporadicky. 

 

Dostupnost a propojení 

Park je dobře dostupný mnoha dopravními prostředky. Pěší doprava do parku však 

můţe být pro některé skupiny obyvatelstva problematická: prostranství a okolní budovy ze 

všech stran dělí relativně frekventované silnice. Přístupnost prostoru je tedy podle těchto 

kritérií hodnocena jako střední. I přes probíhající obnovu zeleně je park stále relativně 

nepřehledný. Pouhým rozhledem jedinec nedostane spolehlivou informaci o potenciálním 

ohroţení. V minulosti byl na podélné ose parku začleněn průhled, který byl však nevhodnými 

zásahy (například vybudováním oploceného dětského hřiště, východu z metra a větrací 

šachty) narušen a podstatně zkrácen. Celková přehlednost parku tak můţe být zhodnocena 

jako nízká. 

 

                                                 

49
  rozhovor s místními, 15.5. 2011 
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Pohodlí a image 

Problémem je bezesporu přítomnost neţádoucích osob a malá frekvence hlídek. 

Z těchto (a dalších charakteristik tohoto prostoru, zejména jeho relativní nepřehlednosti) 

bezesporu plyne nízký stupeň pocitu bezpečí v daném místě. Park Čechovy Sady neoplývá 

zvláštním „image“, jedná se spíše o místo lokálního významu. Nekonají se zde organizované 

akce, avšak místo je přesto poměrně známé díky svému umístění.  

Trávník, který by mohl slouţit pro relaxaci lidí, je silně znečištěn. Celkově je však 

park relativně dobře udrţován. Čistota prostranství tak můţe být zhodnocena jako střední. 

Betonový bazének neposkytuje zajímavý prvek, na který by se dalo dívat. Celkově místo 

neposkytuje mnoho podnětů ani pobídek. Estetická kvalita prostranství je celkově nízká. 

7.3.1.2. Park Kampa  

Kritéria dle Jana Gehla 

Bezpečí: 

Sledované a zaznamenávané indikátory pocitu bezpečí (relativně vysoký počet 

osamělých ţen, ţen s dětmi a seniorů, spolu s velmi pravidelnými policejními hlídkami) 

naznačují na vysoký pocit bezpečí v tomto prostranství. V parku je také velice nízké 

zastoupení neţádoucích osob, jako jsou například bezdomovci, narkomani, či jiné problémové 

skupiny obyvatel. Objektivně však budeme hodnotit stupeň bezpečí jako střední, protoţe 

v rámci původního projektu rekonstrukce parku se uvaţovalo mimo jiné i o uzavírání parku 

na noc a vybudování oplocení na obou koncích parku, coţ je indikátor problémů v oblasti 

bezpečí. Tato myšlenka se však setkala s nebývalým odporem veřejnosti, a tak je i nadále 

park průchodný a otevřený i během noci. 

 

Pohodlí: 

V parku jsou poměrně široké vybetonované cesty, poskytující pohodlnou možnost 

pohybu po prostranství. Problémem však zůstává občasná nutnost kličkovat. Co se týče 

kvality sezení, je zde vysoký počet laviček, které by však potřebovaly obnovu. V některých 

případech si není kam sednout. Problémem je i fakt, ţe jsou lavičky umístěny relativně daleko 

od sebe. Možnost vidět je umocněna tím, ţe v parku je stále co sledovat, ať se jiţ jedná o 

pohyb lidí, hry dětí, či různé konané akce organizovaného či neorganizovaného charakteru. 

Podmínky pro rozhovor podle kritérií Jana Gehla by se daly shrnout jako středně dobré. 

Lavičky jsou od sebe umístěny v optimální vzdálenosti, jeţ umoţňuje soukromí při 
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rozhovoru. Problémem pro moţnost rozhovoru zde však (zvláště v exponovaných časech) 

představuje hluk, jehoţ zdrojem jsou převáţně jiní návštěvníci prostoru. 

 

Prožitek: 

Místo poskytuje velice dobrou moţnost jak pasivních, tak i aktivních interakcí. 

Čistotu prostranství je moţno po většinu roku zhodnotit jako velmi dobrou. Souvisí to mimo 

jiné i s jeho reprezentační funkcí pro návštěvníky Prahy.  

Hodnocení estetické kvality můţe do vysoké míry záviset na preferencích toho kterého 

návštěvníka. Chybí zde vodní prvky; na druhou stranu je však park Kampa místem 

netypických prostorových prvků (podobně jako Tilleho náměstí). Estetické kritérium 

umocňuje výjimečná poloha Kampy v historickém jádru města, spojená s romantickými 

výhledy. V prostoru nenajdeme nic, co by celkovou estetičnost parku znehodnocovalo. 

Celkově je tak moţno estetické kritérium objektivně zhodnotit jako spíše dobré. 

 

Kritéria dle PPS 

Sociabilita 

Co se týče sociability, park Kampa poskytuje velice dobrou moţnost pasivních 

kontaktů. Je stále moţné bavit se pouhým pozorováním (v prostoru parku se schází například 

akrobaté, ţongléři, lidé zde cvičí tai-či). Člověk se můţe zúčastnit i akcí pod širým nebem 

(výstav, koncertů atp.) Park Kampa poskytuje velice dobrou moţnost také kontaktů aktivních 

a tento fakt zapříčiňuje, ţe se z velké části jedná o místo setkávání.  

 

Využití a aktivity 

Kampa je místem bohatého veřejného ţivota a společenských akcí. Jedná se o místo 

v určitém významu kosmopolitní. Stýká se zde mnoho heterogenních skupin obyvatel a tedy i 

ţivotních stylů.  Návštěvník můţe veřejný ţivot v tomto místě sledovat z pozice pouhého 

diváka, protoţe vţdy je co sledovat. Zúčastnit se však má moţnost i v aktivní rovině; 

v prostoru Kampy probíhá řada kulturních událostí, ať jiţ časté výstavy fotografií, tak i 

hudební a divadelní vystoupení, či hry pro děti. 

Co se týče převládajícího typu aktivit, park Kampa je místem heterogenních aktivit 

s menšinou aktivit utilitárních (venčení psů či pouhý průchod). Je moţná účast na 

organizovaných akcích. Struktura uživatel je vysoce heterogenní, avšak je moţné si 

povšimnout vyššího podílu mladých lidí. Zejména o víkendech a v teplejších obdobích roku je 
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podíl turistů oproti podílu domácích vyšší. Poměr se obrací o všedních dnech, kdy se v parku 

objevuje více česky hovořících studentů, kteří zde tráví pauzu mezi přednáškami. 

 

Dostupnost a propojení 

Přístupnost prostoru je moţno ohodnotit jako střední. Prostor má sice výhodné 

umístění v centru města, dobrou dostupnost, vede z něj však relativně málo „únikových cest“, 

je tedy většinou potřeba projít ho celý.  

Možnost pohybu po prostranství je zvláště v exponovaných časech kvůli přeplnění 

prostoru lidmi problematická. Plánované rozšíření cest kolem Čertovky objektivně svědčí o 

tom, ţe současná šířka cest je pro pohodlnou chůzi nevyhovující. Síť cest napříč prostorem je 

však dostatečně hustá: prostor je velice dobře propojen s okolním prostředím. Celkově je 

moţnost pohybu po prostranství střední. 

 

Pohodlí a image 

V prostoru je moţno pozorovat relativně vysoký počet osamělých ţen, coţ je 

indikátorem pocitu dobrého pocitu bezpečí. V parku probíhají velmi časté policejní hlídky. Je 

zde nízké, aţ nulové zastoupení „neţádoucích osob“, jako jsou například bezdomovci, 

narkomani, či jiné problémové skupiny obyvatel. Prostranství je po většinu roku udrţováno 

čisté. Souvisí to mimo jiné i s jeho reprezentační funkcí pro návštěvníky Prahy. Čistota 

prostranství je celkově ohodnocena jako vysoká. Park Kampa je místem celoměstského 

významu s výrazným „image“. 
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7.3.1.3. Tilleho náměstí  

Kritéria dle Jana Gehla 

Bezpečí:  

Indikátorem pocitu bezpečí uţivatel veřejného prostranství můţe být vysoký podíl ţen, 

či ţen s dětmi. Tilleho náměstí tento předpoklad nepochybně splňuje.
50

 Je zde moţné sledovat 

občasné policejní hlídky. Z některých rozhovorů s místními, jeţ byly provedeny těsně po 

revitalizaci náměstí, vyplynula obava z postupného obsazování tohoto prostoru bezdomovci, 

ţebráky a narkomany, kteří tady byli zvyklí pobývat jiţ předtím. Tento strach se ukázal jako 

oprávněný. Současným problémem je zde skutečně častý výskyt „neţádoucích“ osob, které 

(často i ve skupinkách) prostor postupně obsazují. Výskyt těchto skupin má na celkový pocit 

bezpečí v tomto prostoru nepochybně neblahý vliv. Pokud nebude tento problém nadále 

regulován, je moţné ţe se i nadále bude sniţovat objem volitelných aktivit, vykonávaných na 

náměstí (zahrnující pobývání, posedávání na náměstí) a preferován bude spíše pouhý 

průchod. Celkový pocit bezpečí můţe být podle objektivních kritérií ohodnocen jako střední. 

 

Pohodlí: 

Náměstí je primárně koncipováno jako pěší zóna, pohyb po prostoru by tedy měl být 

pohodlný a bez překáţek. Ve skutečnosti je však nutné vyhýbat se některým překáţkám 

(zejména fontánám, zapuštěným v zemi, ale i hrajícím si dětem a cyklistům). V prostoru není 

také příliš funkčně zvládnut postranní průchod. Moţnost pohybu po prostranství můţe být 

zhodnocena jako střední. Co se týče kvality sezení, lavičky jsou orientovány proti sobě tak, ţe 

mohou dobře napomáhat rozhovoru ve větší skupině. Avšak většina návštěvníků této 

moţnosti nevyuţívá, protoţe přichází o samotě, či v menší skupině. Je moţné si vybrat místo 

k sezení podle svých preferencí (na světle, či ve stínu). Na náměstí je (zejména za pěkného 

počasí) poměrně dosti ţivo. Je tak moţno pozorovat průchod lidí, hru dětí a oţivující prvek 

v podobě fontány a vodní kaskády. Ty poskytují očím návštěvníků odpočinek od okolní 

stereotypní sídlištní výstavby. Chybí zde však pohled do zeleně, náměstí je příliš betonové. 

Možnost vidět tak můţe zhodnocena jako střední: pobyt na náměstí nabízí mnoho vjemů, 

spjatých s pohybem lidí a hrou dětí. Na druhou stranu však místo nabízí méně vjemů, 

souvisejících s celkovou estetičností prostředí. Je zde moţno zaznamenat citelný nedostatek 

zeleně, stromů a květin. 

                                                 

50
  Tento jev je však nutné vysvětlit mimo jiné polohou tohoto prostoru v rezidenční části města. 
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Prožitek: 

Aktivity v daném místě zahrnují zejména průchod (nejčastěji zaznamenaná aktivita), 

dále posedávání na lavičkách (spojené s pozorováním okolí) a hry dětí. Charakter aktivit je 

tak moţno popsat jako spíše homogenní. Místo poskytuje relativně dobrou moţnost pasivních 

interakcí. Co se týče interakcí aktivních, v průběhu pozorování bylo několikrát zaznamenáno 

setkání sousedů spojené s následnou konverzací. V tomto směru je místo bezesporu 

sociabilní: lidé se zde zdraví, posedávají spolu na lavičkách či na zahrádce v přilehlé kavárně. 

Celkově je moţno shrnout, ţe aktivní interakce lehce převaţují nad interakcemi pasivními, 

coţ je indikátor dobré funkčnosti tohoto prostoru v oblasti sociability. Proţitek však můţe 

negativně ovlivnit nedostatečně udrţovaná čistota prostranství. Celková estetičnost náměstí 

trpí dvěma okolnostmi: náměstí je lokalizováno na sídlišti a okolní zástavba nemusí být pro 

kaţdého uţivatele prostoru atraktivní. Dále je zde citelný nedostatek zeleně: chybí zde stromy 

a květiny, náměstí je jednoduše příliš „betonové“. 

 

Kritéria dle PPS 

Sociabilita 

Podle kritérií PPS je Tilleho náměstí místem podporujícím sociabilitu. Nepočítáme-li 

pouze průchody, lidé se zde objevují převáţně po skupinách. Místní skupina skutečně pouţívá 

prostor opakovaně a na základě vlastní volby (přičemţ je však otázkou, nakolik tato volba 

vychází z nedostatku podobných míst na tomto sídlišti). Struktura uţivatel prostranství je však 

poměrně homogenní z hlediska skupin, jeţ ho vyuţívají, tak i z hlediska etnické příslušnosti. 

Co se týče heterogenity/homogenity zastoupení věkových skupin, můţeme pozorovat, ţe 

náměstí vyuţívá jak školní mládeţ, tak i mladé rodiny, či senioři. Střední věk je pochopitelně 

zastoupen v menší míře, není však úplně eliminován. Často zde dochází k sousedským 

kontaktům, kdy se lidé navzájem zdraví a zastaví se na krátký kus řeči.  

 

Využití a aktivity 

Na náměstí se konají společenské akce pouze velice zřídka. Jedná se spíše o 

prezentační akce politických stran. Citelně zde chybí lokální akce (trhy, různá vystoupení) 

které by zdejší společenský ţivot pozvedly. Převládající aktivity jsou spíše homogenní: ve 

většinové míře je moţno zaznamenat průchod, či kratší pobyt rodičů s dětmi. Struktura 

skupin, které mohou být viděny na Tilleho náměstí, se v průběhu všedního a víkendového dne 

výrazně nemění. Nejaktivnější dopolední i odpolední skupinou jsou zde matky s kočárky, 
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které se zde prochází (často téţ ve dvojicích). Náměstí pro ně můţe představovat cílové místo 

vycházek v blízkosti bydliště. Skákající fontány přitahují dětskou pozornost, místo je proto 

(zvláště za teplých dní) vděčné právě pro moţnost zabavení dětí. Přináší moţnost příjemného 

zastavení i pro celé rodiny, které místo navštěvují zejména o víkendech. Struktura 

návštěvníků je spíše homogenní (zahrnuje zejména místní obyvatele, coţ je fakt, který lze 

předpokládat na základě umístění prostoru v rezidenční části města). Všímáme-li si výskytu 

skupin, lidé se na Tilleho náměstí pohybují spíše jednotlivě.  

 

Dostupnost a propojení 

Přístupnost prostoru je pro místní obyvatele velice dobrá. Místo je spojeno s dolním 

Chaplinovým náměstím; vytváří tak velký průchozí celek. Místo je dobře dostupné 

prostředky hromadné dopravy, je však dále od městského centra a tento fakt jej bezesporu 

znevýhodňuje. 

Co se týče pohybu po prostranství, na náměstí není funkčně příliš zvládnut postranní 

průchod. Většina lidí volí průchod středem, který však není příliš šťastný vzhledem k mnoha 

překáţkám, které se zde objevují. Při rychlém průchodu je nutné vyhýbat se fontánám, 

zapuštěným v zemi a zabírajícím relativně velkou plochu, i dětem, které si u nich hrají. 

 

Pohodlí a image 

Celkový pocit bezpečí můţe být podle objektivních kritérií ohodnocen jako střední. 

Místo dělá dobrý první dojem a lze říci, ţe svou celkovou podobou v této části města 

překvapí. Celkový dojem utváří výrazné a poměrně neobvyklé prostorové prvky zabarvené 

tradicí filmu, jako jsou sochy a fontány zapuštěné v zemi. Místo je jako celek inspirované 

barrandovskou filmovou tradicí. Jeho význam však zůstává z hlediska městského organismu 

pouze lokální. 

Vzhledem k poměrně malé rozloze Tilleho náměstí je zde dostatek míst k sezení. 

Orientace laviček však redukuje moţnost hovoru ve větší skupině. Problémem je zde také 

nedostatečné zastínění. Stín od okolních budov nestačí pokrýt celé náměstí. Zahrádka přilehlé 

kavárny je celá ve stínu a pro posezení je zde zvláště v dopoledních hodinách zima. O 

víkendech zde lidé (zvláště za pěkného počasí) pořizují snímky svých dětí, skotačících 

v gejzírech. Čistota prostranství by měla být udrţována lépe, celkově prostor v tomto aspektu 

nevyhovuje. Na náměstí je citelný nedostatek zeleně, působí velice betonově. Problémem 

můţe být i relativně nevzhledná okolní sídlištní zástavba. Na druhou stranu jsou zde poměrně 

atraktivní prostorové prvky, které prostor ozvláštňují, ne kaţdému se však mohou zamlouvat. 
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Estetické kritérium tak můţe být objektivně ohodnoceno jako střední. V případě Tilleho 

náměstí více neţ u jiných vybraných prostorů záleţí při hodnocení celkové estetiky prostředí 

na subjektivním pohledu posuzovatele. Pro někoho můţe být prostor „moderní“, jiný nevidí 

stále nic jiného neţ „sídlištní šeď.“
51

 Proto je objektivní zhodnocení estetičnosti u tohoto 

prostoru problematické a vţdy se opatrně dobereme střední úrovně.  

7.3.2. Shrnutí hodnocení vybraných míst podle objektivních kritérií – tabulky 

V následující tabulce je shrnuto pozorování vybraných veřejných prostor podle 

empirických indikátorů kvalitního veřejného prostoru podle bodů Jana Gehla a organizace 

Project for Public Space. Kaţdý z bodů je ohodnocen na stupnici jako ve škole:  

Velmi dobré (1) – spíše dobré (2) – střední (3) – spíše špatné (4) – velmi špatné (5) 

V případě hodnocení heterogenity/homogenity zde vykonávaných aktivit a struktury uţivatel 

prostoru byla pouţita stupnice: 

Homogenní – Spíše homogenní – Spíše heterogenní – Heterogenní 

 

 

  

                                                 

51
  Tento fakt se posléze ukázal i v kvalitativních textech, jeţ tento prostor zhodnocovaly. 
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Hodnocení podle indikátorů kvalitního veřejného prostranství Jana Gehla 

  Kampa Sady Svatopluka 

Čecha 

Tilleho náměstí 

Bezpečí Stupeň bezpečí 

střední 

Stupeň bezpečí 

nízký 

Stupeň bezpečí 

střední 

Pohodlí Pohyb po 

prostranství 

Spíše dobrý Střední Střední 

Kvalita 

sezení 

Střední Nízká Dobrá 

Možnost 

vidět 

Velmi dobrá Spíše špatná Střední 

Podmínky 

pro 

rozhovor 

Střední Spíše špatné Střední 

Prožitek Aktivity Heterogenní Homogenní Spíše homogenní   

Sociabilita Dobrá moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

Omezená moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

Dobrá moţnost 

pasivních i 

aktivních kontaktů 

 

Čistota 

prostranství 

Velmi dobrá Střední Velmi špatná 

Estetická 

kvalita 

prostranství 

Spíše dobrá Střední Nízká 

 

Tab. 2: Hodnocení podle indikátorů kvalitního veřejného prostranství Jana Gehla 
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Hodnocení podle empirických indikátorů kvalitního veřejného prostranství podle 

organizace Project for Public Spaces (PPS)  

 

    Kampa Sady 

Svatopluka 

Čecha 

Tilleho náměstí 

Sociabilita „Živé místo“ Ano Ne Spíše ano 

Místo 

manifestace 

skupin a 

komunit 

Ano Ne Rozhodně ano 

Využití Společenské 

akce 

Konají se často a 

pravidelně 

Nekonají se Konají se velice 

zřídka a 

nepravidelně 

Typy aktivit Heterogenní Homogenní Spíše 

homogenní 

Struktura 

uživatel 

Vysoce 

heterogenní 

Spíše 

homogenní 

Spíše 

homogenní 

Dostupnost & 

Propojení 

Přehlednost 

prostoru 

Střední Nízká Střední 

Přístupnost 

prostoru 

Střední Střední Velmi dobrá 

Dostupnost 

prostoru 

Spíše dobrá Spíše dobrá Spíše špatná 

Pohodlí & 

Image 

Pocit bezpečí Vysoký Nízký Střední 

„Image místa“ Místo 

celoměstského 

významu 

Místo lokálního 

významu 

Místo lokálního 

významu 

Čistota 

prostranství 

Velmi dobrá Střední Velmi špatná 

Estetická 

kvalita 

prostranství 

Spíše dobrá Nízká Střední 

 

Tab. 3: Hodnocení podle empirických indikátorů kvalitního veřejného prostranství podle organizace Project for 

Public Spaces (PPS) 
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7.3.3. Pozorování návštěvníky prostoru: hodnocení v kvalitativních textech 

Pro získání bliţších informací o hodnocení vybraných veřejných prostor přímo jejich 

návštěvníky byly pouţity polostrukturované kvalitativní texty. V konečném součtu se 

podařilo získat 54 textů (18 z nich je vázáno k Sadům Svatopluka Čecha, 18 k Tilleho náměstí 

a 18 k parku Kampa). Kaţdý pozorovatel hodnotil všechna tři vybraná místa. Pro svá 

pozorování dostal oporu, zahrnující body, které musely být v kvalitativním textu obsaţeny. 

Tyto body mohly být v textu libovolně přeskládány podle jeho celkové logiky. Ţádný bod 

však nesměl být v textu opomenut. Vycházíme z předpokladu, ţe hodnotitelé pozorují 

nezaujatě jednotlivé lokality z pohledu kaţdodenního návštěvníka. Opěrné body pozorování
52

 

jsou vytvořeny na základě teoretických konceptů, aby bylo moţné kvalitativní text snáze 

kódovat do podoby srovnatelné s teoretickým hodnocením dle objektivních kritérií funkčnosti 

Jana Gehla a organizace Project for Public Spaces.  

Klíčem pro vybrání vhodných pozorovatelů byla snaha o pokud moţno rovnoměrné 

rozdělení podle věku a pohlaví. Dalším významným kritériem byla schopnost logicky 

uspořádat své myšlenky do podoby uceleného textu a v neposlední řadě také motivace 

zúčastnit se výzkumu. 

Výsledné texty se lišily svou kvalitou, ne kaţdému pozorovateli se podařilo jít v textu 

do hloubky. Všichni však zadaný úkol splnili (zhodnotili a popsali všechny funkční aspekty 

daného prostoru) a všechny získané texty byly analyzovány. 

Texty byly za pomoci kódování znovu podrobeny analýze, vycházející z jiţ 

formulovaných funkčních aspektů veřejného prostoru.
53

 

7.3.3.1. Park Kampa 

Park Kampa – hodnocení v kvalitativních textech: 

 

„Ale kdykoli mám nějakou depku (...), tak jdu sem na chvilku si posedět a vždycky mi 

napadne nějaké řešení a mám zase sílu jít dál“. (žena 59 let) 

   

Park Kampa je „zelené náměstí“ v samém srdci Prahy. Tato exkluzivní poloha notně 

                                                 

52
  Opěrné body pozorování pro hodnotitele jsou obsahem Přílohy B. 

53
  Souhrnné hodnocení podle respondentů na základě klíčových kritérií je obsahem Přílohy Kvalitativní texty 

této práce (viz Příloha D- na přiloţeném CD). 
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přispívá k jeho celkovému obrazu. Kampa je zapamatovatelným místem, oplývajícím 

historicitou, příběhy a symboly. Na rozdíl od například ahistorického Tilleho náměstí mají 

pozorovatelé tendenci zabývat se v textech legendami, příběhy, známými osobnostmi a 

dokonce i scénami z filmů, které se zde točily. Někteří z autorů textů nostalgicky vzpomínají 

na vlastní ţivotní záţitky, vázané právě k tomuto místu. 

Kampa je podle pozorovatelů „mladý park“: mladí lidé se zde sdruţují, sportují, o 

přestávkách mezi přednáškami se společně doučují. Je moţno zaznamenat jinde v Praze ne 

tak obvyklé aktivity: ţonglování, chození po laně, po chůdách. Povaha aktivit je vysoce 

homogenní. Vyskytují se zde i organizované akce (výstavy, koncerty, bazary oblečení). 

Kampa je v určitém ohledu „kulturní centrum pod širým nebem.“
54

 Místo nabízí i velký 

prostor pro pasivní kontakty, pro „pouhé“ dívání se, sledování okolí. 

Příjemnou okolností je jasnější účel zelených ploch. Na rozdíl od Sadů Svatopluka 

Čecha, kde je zelený prostor obsazen pejskaři, zde s oblibou lidé lehávají na travnatých 

plochách a sluní se. Tato moţnost nepochybně přispívá k lepší vyuţitelnosti místa 

k rekreačním aktivitám. 

Zaujmou také prostorové prvky, zejména Miminka (Babies) Davida Černého, slouţící 

mimo jiné (jak je v několika textech zmíněno) i jako prolézačky pro děti. Šikovné rozmístění 

těchto prvků v parku zlepšuje orientaci v prostoru a má nesporný vliv i na mentální obraz 

tohoto místa. Na druhé straně jsou zde i prvky oku neladící (například počmáraná betonová 

budka v parku a polorozpadlé zábradlí na straně Čertovky). 

Při hodnocení parku Kampa z hlediska vybavení, které zde postrádají, jsou hodnotitelé 

o třídu náročnější neţ v případě dalších dvou lokalit. Nelíbí se jim zpoplatněné WC a chybí 

jim například stánek se zmrzlinou či pítko.  

Při čtení kvalitativních textů je moţné povšimnout si i zcela jiného vnímání pocitu 

soukromí. Park je sice relativně podle hodnocení v textech spíše nepřehledný, ale tato 

nepřehlednost zde není paradoxně na škodu. Jeden z pozorovatelů konstatuje, ţe„soukromí je 

zde tak velké, že maminky neváhají kojit své děti velmi okatým způsobem.“
55

 

Park Kampa je ţivým místem s bohatými moţnostmi vyuţití. Jedná se o vysoce 

kvalitní veřejný prostor, který dobře plní funkce nejen pro lidi z přilehlého okolí. Kampa je 

v určitém ohledu nikoli prostorem, ale místem, kam se člověk rád vrací. 

                                                 

54
  muţ 40 let, kvalitativní zhodnocení parku Kampa 

55
  muţ 29 let, kvalitativní zhodnocení parku Kampa 
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7.3.3.2. Sady Svatopluka Čecha 

„Čechovy sady zůstanou spíše jen místem, které jako malý zelený ostrov zaplňuje jinak 

šedou a ošuntělou zástavbu velkoměsta“. (muž, 28 let) 

 

Pozorovatelé ve většině textů pojímají park Sady Svatopluka Čecha jakoţto převáţně 

průchozí místo s převahou krátkodobých a spíše utilitárních aktivit. Někteří však zmiňují i 

aktivity volitelné, jeţ jsou však ponejvíce vykonávány jedinci (příkladem můţe být čtení 

novin na lavičce) a nikoli skupinami. To nasvědčuje omezené moţnosti sociability v tomto 

parku. 

Místo neposkytuje ani dobrou moţnost pasivních interakcí: jak je v textech 

zaznamenáno, většina lidí tudy pouze prochází do blízkého metra. Je moţné povšimnout si 

konfliktu skupiny pejskařů a nepejskařů: nepejskaři ve svých textech několikrát zmiňují 

obsazení zelených ploch psy a jejich majiteli. Z tohoto důvodu je i poleţení na zelených 

plochách takřka nemoţné (coţ je velmi omezující fakt a sniţuje moţnosti vyuţitelnosti 

parku).  

Park má nevyváţené klimatické podmínky: na jedné straně stín, na druhé sluníčko (nic 

mezi tím). Pozorovatelé zmiňují i nedostatečně vyřešenou moţnost pohybu v parku a 

nejasnou funkci zelených ploch. Problémem je také hlučnost, kdy se zvuk aut z nedaleké 

frekventované Vinohradské třídy nedá odfiltrovat. 

Pozorovatelé hodnotí park spíše jako nepřehledný. Tento pocit evokuje hustá výsadba 

stromů, které tu rostou „nahodile a neuspořádaně“. Park by potřeboval prosvětlit. Má 

nedostatečné estetické prvky a nízkou úroveň čistoty.  

Zatímco ve dne se zde pozorovatelé cítí bezpečně, v noci by jej jistě nevyhledávali. 

Můţe za to i přítomnost neţádoucích osob, kterou většina z nich zaznamenala. 

Za zmínku stojí fakt, ţe mezi pozorovateli je skupina, která hodnotí park o třídu 

pozitivněji. Jsou to většinou respondenti bydlící v okolí či širším centru. Tato skupina lidí 

můţe pociťovat pocit úzkosti z husté městské zástavby, kdy kaţdá zelená plocha ve městě 

evokuje pocit vděčnosti. 

Pozorovatelé mají tendenci dělit prostor na části (západní a východní, tmavá a světlá 

část.)  Všímají si prostorových prvků: zmiňují sochu Svatopluka Čecha, ale nepředstavuje pro 

ně výrazný prvek, ani centrum parku, maximálně bod orientace. 
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Projevuje se zde „koncept rozmrzelosti“
56

. Okolní zvuky dopravy jsou jiţ vnímány 

jako obtěţující hluk. Tento fakt sniţuje nejen moţnosti rozhovoru, ale i celý proţitek spojený 

s pobytem v tomto parku.  

Celkově vzato: vnímání tohoto prostoru pozorovateli koresponduje s hlavní funkcí 

parku, popsanou v projektové dokumentaci. Park je skutečně převáţně průchozí a vhodnější 

pouze pro krátkodobý neţ dlouhodobý pobyt. Z tohoto hlediska se dá tento prostor bezesporu 

označit jako funkční. 

 

7.3.3.3. Tilleho náměstí 

„Tilleho náměstí je jedním z mála prostorů, který skutečně připomíná 

náměstí, většina sídlištních „náměstí“ jsou jen plácky uprostřed 

panelových domů.“ (muž 19 let) 

 

 

Pozorovatelé hodnotí Tilleho náměstí ve většině textů z pohledu umístění na periferii 

města. Někteří polemizují s tím, zda-li se opravdu jedná o náměstí („Když jsem poprvé přišel 

na Tilleho náměstí, neměl jsem pocit, že se nacházím na náměstí.“)
57

, další dávají slovo 

náměstí do uvozovek. Nehodnotí tak pouze samotný prostor, ale ve velké míře i jeho sídlištní 

okolí. Kvalitu prostoru tak posuzují v trochu odlišných měřítcích zejména podle toho, nakolik 

dokáţe daný prostor plnit potřeby lidí z přilehlého sídliště. 

Popisují jej celkově jako spíše průchozí místo s převahou utilitárních aktivit 

(nakupování, pochůzek na poštu). V některých textech jsou zaznamenány i aktivity volitelné 

(zejména posedávání na lavičkách). Dynamika místa je o víkendu znatelně niţší, neţ ve 

všední den. Struktura uţivatel je hodnocena jakoţto převáţně homogenní; dominantní 

skupinou jsou zde podle očekávání místní, zejména přes den matky s dětmi a senioři, o 

víkendech pak teenageři. Kritérium atraktivity místa je pro pozorovatele také výskyt turistů a 

případné konání společenských akcí.  

                                                 

56
  viz str. 51 této práce 

57
  muţ, 28 let, kvalitativní zhodnocení Tilleho náměstí 
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Pozorovatelé se velmi liší v hodnocení celkové estetičnosti náměstí. Pro jednu skupinu 

je prostor esteticky zajímavý: líbí se jim prostorové prvky, které velice často označují za 

moderní a tvořící velice nápaditý celek inspirovaný barrandovskou filmovou tradicí.  

Podle druhé skupiny je prostor příliš betonový. Citelně zde chybí zeleň. Zdejší 

prostorové prvky nejsou dostatečně výrazné, ani zajímavé. Prostor je dobře zasazen do svého 

okolí, koresponduje s ním, ale „ze sídliště zkrátka zázrak neuděláte.“
58

 

V textech je moţné zaznamenat tendenci k dělení prostoru na části, „subprostory“. 

Prostor je pojímán jako asymetrický, rozdělený na několik částí s různým vyuţitím a odlišnou 

mírou sociability. Dolní část je ve většině textů popisována jako ţivá: lidé jsou zde nejen na 

nezbytných pochůzkách, je moţno pozorovat sousedské kontakty, hru dětí a pohyb lidí. Horní 

část náměstí je pravý opak: i přes vybavení nadmírou laviček zde lidé nemají tendenci 

pobývat tak, jako v části dolní. Vodní kaskáda pravděpodobně není dostatečně atraktivní 

objekt zájmu. Horní část je převáţně průchozí. 

Chybí zde jasný orientační bod, centrum. Pokud jsou vodní prvky nefunkční, výrazně 

se zmenšuje motivace pro delší pobyt v tomto prostoru. 

V několika textech se objevilo i překvapivé tvrzení, ţe v prostoru není dostatečný 

pocit soukromí. Kdokoli z přilehlých domů můţe člověka pozorovat, a tento pocit sniţuje 

podle některých textů dobré pocity z pobytu v tomto prostranství. 

Místo má nedostatečnou „image“. Jen pár autorů textů se zamýšlelo nad tím, po kom 

je vlastně pojmenováno. Chybí zde odkaz spojený s  informacemi o této osobě. Většina 

z pozorovatelů o tomto náměstí předtím neslyšela (coţ je vzhledem k jeho poloze v rámci 

města pochopitelný fakt). Autoři textů většinou nevědí o ţádných zde konaných akcích, jako 

jsou například trhy, koncerty, či výstavy. Podle některých názorů není toto místo pro podobné 

akce ani vhodné. Ve skutečnosti je prostor (byť sporadicky) místem konání lokálních akcí 

(zejména však politického charakteru). Náměstí by se bezesporu dalo v tomto směru lépe 

vyuţít. Mohlo by pro místní obyvatele představovat zdroj nových informací, pobídek a 

inspirací. Pravidelné akce by zvýšily nejen moţnosti sociability, ale i vyuţití tohoto prostoru. 

Celkově shrnuto: reflexe daného místa víceméně koresponduje se původním záměrem 

vybudovat v těchto místech „moderní pěší zónu.“
59

 Náměstí (byť by tyto ambice mít mohlo) 

                                                 

58
  ţena 59 let, kvalitativní zhodnocení Tilleho náměstí 

59
  viz Stránky Městské části Praha 5: Rozvoj obvodu:  Nové projekty. Rekonstrukce Tilleho náměstí na 

Barrandově. Posl. revize 16.9.2006. [cit. 2011- 4-2] Dostupné z: 

<http://info.skaloud.net/index.php3?act=rozvoj_obvodu&display=189>  
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rozhodně není jedním z center Prahy 5. Plní zejména utilitární funkce pro obyvatele z okolí a 

tento úkol zvládá dostatečně. Je tedy funkční, avšak pouze v omezené míře. 

7.4. Nové dimenze funkčnosti veřejného prostoru zjištěné v kvalitativních textech 

Analýza získaných kvalitativních textů měla za cíl získat bliţší informace o hodnocení 

vybraných lokalit uţivateli z pohledu objektivních kritérií funkčnosti veřejného prostoru. I 

přes okolnost, ţe pozorovatelé hodnotili primárně podle předem stanovených bodů, v textech 

byly odkryty zajímavé nové souvislosti funkčnosti veřejného prostoru, z nichţ některé mohou 

být typické pro české prostředí. Tyto prvky jsou popsány v následujícím textu: 

Primárně se z předloţených textů zdá, ţe funkčnost veřejného prostoru nemůţe být 

definována univerzálně. Vţdy je potřeba ji vztahovat ke konkrétnímu uţivateli prostoru, či ke 

specifické skupině uţivatel. Veřejný prostor je velmi těţko funkční pro všechny typy uţivatel 

bez rozdílu. V textech je tak odkryt jiný pohled na hodnocení z hlediska různých „typů“
60

 

uţivatele: pejskaře a nepejskaře a zejména pak z hlediska lokalizace bydliště v rámci Prahy 

(lokálních uţivatel prostoru či těch, co bydlí dále). V textech je naznačeno rozdílné hodnocení 

vybraných míst podle toho, v jaké vzdálenosti bydlí hodnotitel k městskému centru. Nebyly 

zde zaznamenány výraznější rozdíly v hodnocení míst podle věku. 

Pro české prostředí se zdá být typický nejasný účel zelených ploch a nejasné 

vymezení jejich moţného pouţívání. Hodnotitelé se v několika případech báli sankce, jeţ by 

jim hrozila za vstup na trávník. Zvláště v případě Sadů Svatopluka Čecha uţivatelé nevědí, 

jak zelené plochy vyuţít, zda je ţádoucí si např. lehat na deku, či se zde slunit. Informace 

napsané na informačních tabulích se často dodrţují jen povrchně a nikdo chování 

nekontroluje. Uţivatelům jako by chyběly jasné informace. Návrh pro funkční městské 

plánování je v tomto případě jasné stanovování pravidel pro pouţívání parku. I kdyţ se zdá, 

ţe uţivatelé chodí do parku relaxovat a neradi se nechávají svazovat vnějšími pravidly, opak 

je pravdou. Ve skutečnosti pravidla potřebují: dokládá to například několik pozitivních 

zmínek o pravidelných policejních hlídkách a spontánní hledání návštěvních řádů ve 

vybraných místech a přemýšlení o tom, zda se v prostoru skutečně dodrţují. 

Za pozornost dále stojí, ţe nikdo z hodnotitelů nezmínil problematiku kouření ve 

veřejných prostorách. Interpretací můţe být poněkud nejasný postoj české veřejnosti 

k otázkám kouření obecně. 

                                                 

60
  Vzhledem ke kvalitativnímu přístupu se spíše jedná o naznačení typu. 
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Zajímavá je i tendence k dělení prostorů na subprostory. Tento jev je markantní 

zejména při popisu Čechových Sadů a Tilleho náměstí. Pozorovatelé dělí prostor na části 

podle různých subjektivních kritérií (pěší versus odpočinková část, světlá versus tmavá část, 

bezpečná versus méně bezpečná část, část oplývající větší či menší sociabilitou). Dokládá to, 

ţe uţivatel prostoru si dokáţe tvořit mentální mapy, které je schopen rychle pouţívat při 

pohybu v tomto prostoru. Zvláště v případech, uţívá-li daný prostor častěji, determinují tyto 

mentální mapy do značné míry jeho budoucí pouţívání daného prostoru. Mentální rozdělení 

prostoru na více částí můţe indikovat jeho nepropojenost a nekompaktnost, coţ neodpovídá 

základnímu aspektu funkčnosti veřejného prostoru, jíţ je potřeba přehlednosti.
61

 

Další zjištěnou skutečností bylo hledání symetričnosti jednotlivých prostor a 

poukazování na jejich případnou asymetričnost. S tím nepochybně souvisí i hledání 

centrálního bodu. Pozorovatelé mohou být zvyklí na „tradiční“ náměstí a parky s jasným 

centrem, které ponejvíce představuje socha či vodní objekt. Případné narušení tohoto 

navyklého způsobu uvaţování můţe způsobit, ţe prostor vnímají jako o řád méně kvalitní. 

Tento jev je markantní zejména v případě Tilleho náměstí, jehoţ asymetrii hodnotí několik 

pozorovatelů jako „nepříjemnou“, „znervózňující“ a „zvláštní“. Jako návrh pro funkční 

plánování veřejných prostor by se v tomto bodě dal formulovat princip udržování 

jednoduchosti a celkové symetrie prostoru. 

Kvalita sezení byla v případě Čechových sadů objektivně zhodnocena jakoţto nízká, 

avšak pozorovatelé ji hodnotili jako dobrou. Interpretací tohoto rozdílu objektivního a 

subjektivního hodnocení zde můţe být tendence ke zdůrazňování viditelných kritérií, 

vycházející z jejich snadnější uchopitelnosti. Při hodnocení aspektu kvality sezení si 

hodnotitelé nejčastěji všímají designu laviček a jejich celkového stavu, méně však jejich 

umístění v rámci prostoru a moţnosti vybrat si sezení podle svých preferencí. Intuitivně pak 

zmiňují vliv vzdálenosti laviček od sebe na umocnění či naopak znesnadnění možnosti 

rozhovoru. Celkově je však z daných textů viditelná tendence k lepšímu posuzování kvality 

sezení neţ v případě hodnocení dle objektivních kritérií. Můţe to být zejména z 

(pochopitelného) důvodu, ţe pozorovatelé nedokáţou brát v úvahu všechny aspekty, ze 

kterých se kritérium kvality sezení skládá. Otázkou zde zůstává, nakolik jsou formulované 

                                                 

61
  Z důvodu zjištění více informací o kompaktnosti jednotlivých částí vybraných veřejných prostor by bylo 

v rámci dalšího zkoumání vhodné poprosit pozorovatele, aby prostory nakreslili. Vytváření map míst přímo 

respondenty je technikou, kterou v rámci výzkumu městských prostor a jejich „mentálních map“ pouţíval 

Lynch (1960).  
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aspekty funkčnosti v bodě hodnocení kritéria kvality sezení intuitivní a přenositelné do jiného 

prostředí.  

Pozorovatelé, jak jiţ bylo zmíněno, spontánně otevřeli otázku soukromí ve veřejných 

prostorách. Tento aspekt není ani u J. Gehla, ba ani u organizace PPS hlouběji analyzován. 

Přitom se zdá, ţe se jedná o další důleţité kritérium, ovlivňující proţitek spjatý s uţíváním 

veřejného prostoru. Pro funkční plánování veřejných prostor je tedy důleţité najít vhodnou 

formu, jak soukromí zajistit a přitom udrţet míru přehlednosti, stanovit správný kompromis 

mezi pocitem soukromí a pocitem stísněnosti z uzavřeného prostoru. V případě Tilleho 

náměstí se v textech několikrát opakuje tvrzení, ţe se zde hodnotitel necítí dobře právě kvůli 

pocitu sevřenosti, stísněnosti, jenţ vycházejícího mimo jiné i z pocitu niţšího soukromí. 

Tento faktor jako by latentně ovlivňoval celkový proţitek spjatý s vyuţíváním tohoto 

prostoru. 

Spontánně řešena byla v textech i otázka důleţitosti funkčního propojení cílů 

v daném prostoru. V tomto bodě zvlášť dobře uspěl park Kampa, kde lze nalézt většinu cílů, 

které hodnotitelé v parku poţadují, jako je například dětské hřiště. Nabízí však i cíle pro park 

„nadstandardní“, jako je kavárna, restaurace a výstavní plochy. Akcent na dobré propojení 

cílů koresponduje s body formulovanými Nadací Partnerství, jak je předkládá ve své 

prezentaci, vycházející z praktických zkušeností s revitalizací Budějovického náměstí.
62

 

Návrh pro funkční městské plánování je zde tedy zřejmý: vycházet z touto organizací 

zmíněného principu triangulace, neboli sdruţování prvků.
63

 

Zajímavostí je i fakt, ţe někteří z pozorovatelů nevědomky dokáţou zanalyzovat 

jednotlivé aspekty funkčnosti veřejných prostor přímo jejich indikátory. Příkladem můţe být 

pocit bezpečí, který je v textech velice dobře analyzován za pomoci jednotlivě působících 

faktorů (počet ţen ku počtu muţů, přítomnost dětí, seniorů, ale i celková přehlednost, četnost 

policejních hlídek, přítomnost neţádoucích osob). Tento fakt můţe poukazovat na platnost 

obecně daných aspektů funkčního prostoru (zformulovaných Janem Gehlem a PPS). 

Upozorňuje také na jejich intuitivnost a aplikovatelnost i v jiných zemích neţ v těch, ve 

kterých byly dosud pouţity. 

Texty ukázaly i výrazné rozdíly ve vnímání „image“ vybraných míst. Zatímco u 

sídlištního veřejného prostoru nebyla tendence zabývat se jeho historií, ani vyhledávat 

informace, u Kampy lidé věnovali třeba i několik odstavců historii místa a (zvláště pak starší 

                                                 

62
  viz body, které je potřeba při revitalizaci zvládnout: Bod 2: Zvládnutí propojení cílů, viz str. 36 této práce 

63
  viz Metoda utváření místa: Bod 8: Sdružování prvků neboli Triangulace, viz str. 39 této práce 
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respondenti) vlastním záţitkům s tímto místem spojeným. Návrhem, vycházejícím z tohoto 

bodu by mohlo být zlepšování image prostorově „znevýhodněných“ míst zejména pořádáním 

společenských akcí (jako jsou například trhy, malé koncerty, výstavy atp.), třeba jen lokálního 

významu. Zejména v případě Tilleho náměstí je tento bod výrazně opomenut. 

Respondenti byli také v instrukcích poţádáni o pořízení snímku v kaţdém z míst. Tato 

ţádost měla vedle čistě kontrolního účelu za cíl také zjištění informací o vnímání výrazných 

prostorových prvků na kaţdém z míst. Zajímavostí je rozdílný akcent pořízených fotografií 

v každém z míst: v Čechových Sadech pozorovatelé ve většině případů fotili sochu 

Svatopluka Čecha (coţ je vzhledem k neatraktivnosti zdejších prostorových prvků 

očekávatelné), na Kampě pořizovali snímek miminek Davida Černého a na Tilleho náměstí 

překvapivě zaujala brána na náměstí se siluetou Charlieho Chaplina. Nejčastěji zachycované 

objekty na pořízených fotografiích koresponduje s rozdílným „image“ vybraných míst: 

Čechovy sady jako „klasický městský park“, kde nejčastějším objektem fotografií je socha 

muţe, po kterém je park pojmenován, dále Kampa jako „mladý, kosmopolitní a avantgardní 

park“, kde jsou objektem největšího zájmu miminka Davida Černého a konečně moderní a 

netradiční Tilleho náměstí s výraznou branou, která jako by prostor náměstí ostře oddělovala 

od okolní nemoderní a šedé sídlištní zástavby.  Objektem fotografií, které pozorovatelé 

pořizovali, byly tedy v naprosté většině prostorové prvky, umístěné ve veřejných prostorách, 

méně často pak další přítomní jedinci a aktivity v daném prostředí (platí zejména pro park 

Kampa).  

Zajímavým faktem také je, ţe prvotní předpoklad, ţe pozorovatelé budou celkově 

hodnotit park a náměstí s jiným důrazem na aspekty funkčnosti a ţe budou zdůrazňovat 

v obou prostorových typech jiné aktivity, se nepotvrdil. Interpretací můţe být určitá 

netypičnost Tilleho náměstí jako náměstí, která se však ukázala aţ v textech. V nich můţeme 

najít například zmínku o parku Kampa jakoţto o „zeleném náměstí“; a samotné Tilleho 

náměstí je často popisováno spíše jako obchodní pasáţ či pěší zóna. Autoři více textů zde 

například hledají zelené plochy. Toto zjištění můţe poukazovat na fakt, ţe očekávání uţivatel 

daných veřejných prostranství se v případě jejich různých prostorových typů výrazně neliší. 

V případě dvou parků vybraných do výzkumu (Sady Svatopluka Čecha a park Kampa) jsou 

poţadavky na vybavení prostoru podobně náročné jako v případě Tilleho náměstí, avšak toto 

vybavení je pochopitelně hledáno v přilehlém okolí, nikoli v samotném parku (s výjimkou 
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WC).
64

  Ve velké míře také záleţí na umístění veřejného prostoru v rámci městského 

organismu. 

 

  

                                                 

64
  Toto zjištění koresponduje s bodem Dostupnost & Propojení organizace PPS: veřejný prostor by měl být se 

svým okolím propojen i z hlediska vybavení, které má plnit potřeby uţivatel tohoto prostoru. Platnost tohoto 

bodu se tedy zdá být univerzální vzhledem k prostorovému typu parku i náměstí. 
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8. Závěr 

Cílem této diplomové práce bylo zformulovat a posléze zrevidovat teoretické aspekty, 

mající vliv na funkčnost veřejného prostoru. Základ pro jejich posouzení tvoří teoretické 

pojetí funkčnosti veřejného prostoru podle Jana Gehla a organizace Project for Public Space.  

V praktické části byl porovnán teoretický přístup s praktickým vnímáním funkčnosti 

uţivateli těchto prostor. Výsledkem tohoto porovnání byla revize teoretických bodů a 

zodpovězení na otázku, nakolik jsou sami uţivatelé schopni tyto aspekty vnímat, nakolik jsou 

přenositelné do českého prostředí.  

V práci bylo zjištěno, ţe pouţitá kritéria jsou dobře aplikovatelná i v českém prostředí, 

avšak některým dimenzím by bylo zapotřebí věnovat více pozornosti. Kvalitativní přístup 

odkryl nové, hlubší souvislosti pojímaní funkčnosti veřejného prostoru přímo jeho uţivateli. 

Ty například poukazují na existující rozpor mezi původní myšlenkou a pozdějším proţitkem 

uţivatel daného prostoru. Příčinou mohou být nedostatky komunitního plánování nových 

veřejných prostor, vycházející z nedostatečné komunikace mezi těmi, kdo plánují a skupinou, 

jeţ bude prostor v konečném důsledku vyuţívat.  

Zjištěné souvislosti, shrnuté v závěru empirické části práce, mohou dopomoci v dalším 

zkoumání této problematiky, při revitalizaci stávajících veřejných prostor a při plánování těch 

nových.  

 V mnohých případech je velice přínosné zabývat se hlubšími proţitky uţivatel 

veřejných prostor za pomoci hlubší analýzy. Volba prostředí, ve kterém chceme trávit více 

neţ jen nezbytné mnoţství času, bývá totiţ jen zřídka volbou nahodilou. Ve skutečnosti je 

produktem racionálních úvah, které svědčí o schopnosti uţivatele subjektivně hodnotit pro 

sebe funkčnost či celkovou kvalitu prostředí, v němţ se pohybuje. 
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Příloha A 

Příklad ankety, prováděné před Plánovacím víkendem, uskutečněným ve městě Studénka: 

 

Zdroj: Nawrath, M.(ed.): Plánovací víkend. Příručka pro společné plánování veřejných 

prostranství. Brno: Nadace Partnerství, 2003, str. 71. 
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Příloha B 

Praktické přístupy k analýze chování uţivatel veřejných prostor (Hradec Králové) 

 

Obr 8: Výsledky mapování chování na pěší zóně v Hradci Králové (Čelakovského ulice, 6.10.2001) 

 

Obr 9: Výsledky mapování chování na dosud neupraveném prostoru centru Hradce Králové (Malé náměstí, 

6.10.2001) 

 

 

 

Zdroj: Šilhánková, V.: Veřejné prostory našich měst. [online]. Ministerstvo vnitra – časopis 

Veřejná správa. Týdeník pro státní správu a samosprávu, číslo 6, červen 2008.  

Elektronicky: <http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/casopisy/s/2003/0006/pril_3.html> 
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Příloha C 

Pozorování veřejných prostor v Praze – opora kvalitativního zhodnocení 

 

Park Kampa, Sady Svatopluka Čecha, Tilleho náměstí 

Instrukce: 

- Navštivte všechna tři místa (kaţdé dvakrát, jednou ve všední den a podruhé o víkendu či 

ve svátek) 

- Svá pozorování shrňte do textu (minimálně jedna strana A4 na kaţdé místo) 

- Text by měl být souvislý, ne odráţky k jednotlivým opěrným bodům 

- můţete se zaměřit více na to, co Vám přijde podstatné, zajímavé, ale zmíněné body by 

měly být popsány v textu všechny 

- jednotlivé body můţete v textu libovolně přeskládat podle vlastního uváţení 

Opěrné body pozorování 

 V jaký denní čas jste zde byli, v jakém měsíci, jaké bylo počasí? 

 Umístění a fyzický popis prostoru 

- kde je prostor umístěn (centrum, vnitřní město, periferie) 

 Vybavení prostoru 

- jak je prostor vybaven, je nějaké vybavení, které zde postrádáte? 

 Pozorování lidí: 

◦ Struktura návštěvníků 

- jaká je převáţná struktura uţivatel prostoru (turisté, místní, zastoupení muţů a ţen, 

dětí, pohybují se lidé ve skupinách, či spíše jednotlivě?) 

◦ Lidské kontakty – baví se zde lidé spolu, či spíše pozorují dění kolem sebe? 

◦ Typy aktivit, které zde lidé vykonávají 

◦ Přítomnost „neţádoucích osob“  

◦ Pohyb lidí v prostoru (je místo spíše průchozí či se zde lidé zastavují?) 

 Akce – konají se zde organizovaná setkání, happeningy, výstavy…? Případně víte o 

některých? 

 Kvalita sezení  

 Klimatické podmínky – stín, slunce, moţnost schovat se před deštěm... 
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 Využití plochy prostoru  

 Přístupnost prostoru 

 Přehlednost prostoru 

 Pohyb v prostoru 

 Přehlednost prostoru  

 Estetická kvalita prostranství 

 Čistota prostranství 

 Zvukové prostředí  

 Pocit bezpečí v prostoru 

 Celkové Vaše hodnocení tohoto místa 
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Příloha D 

CD obsahující hodnotící kvalitativní texty, zaznamenané uživateli vybraných veřejných 

prostor v Praze 


