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, 
Uvod 

"v nejpalčivějším létě jsem našel líbeznou pohodu na malém náměstí u kostela sv. 

Apolináře. Odpoledne se schylovalo k večeru a obyvatelé několika malých domků na nároží ulic 

vynesli na chodník židle a stolky. Rozprávěli, hráli šachy, zatím co na malém trávníku pod štítem 

porodnice děti tančily v kruhu. Byl to obraz hodný štětce celníka Rousseaua, nebo pera Jules 

Romainsova. Ptal jsem se sám sebe po vysvětlení, odpověď se sama nabízela ... " (Honzík, 1947, s. 

111). 

Právě taková místa mohou dotvářet každodenní život člověka. Veřejná 

prostranství byla vždy součástí života jedince, ale i celé společnosti. Jejich 

proměny v průběhu dějinného vývoje jsou odrazem především sociokulturních 

rOVln. 

V současné době existuje mnoho zajímavých a přínosných prací 

zabývajících se fenoménem veřejného prostranství například z pohledu 

architektury, urbanismu, sociologie, dějin umění, historie a dalších. Tato práce se 

však snaží postihnout kvalitu, kterou v dalším textu označujeme jako 

životaschopnost, jejíž podstatou je komplexnost. Jde o kvalitu, která je obtížně 

uchopitelná, má však v prostředí, které nás obklopuje, nezastupitelnou roli. 

Ukazuje se, že jde o kvalitu, která začíná v postmoderní tvorbě nabývat na 

významu, a k níž dospívá řada realizací s cílem dotvářet plnohodnotný život ve 

městě. 

Ona složitá uchopitelnost spočívá v tom, že jde o kvalitu, která je obtížně 

měřitelná, její obsah je vymezen spíše f1lozoficko-ontologicky, často nahlížený 

velmi subjektivně a emocionálně. Mezi pojmy, které se tak dostávají do popředí, 

lze uvést kategorie jako genius loci, atmosféra, nálada, tvářnost apod. Proto této 

kvalitě bývá často lépe rozuměno v krásné literatuře. Identifikace s daným místem 

či prostředím se stala také zdrojem nejedné inspirace v hudbě, malířství, či poezii, 

kdy autor popisem daného místa postihuje ono nepostihnutelné. 
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N a otázku Petra Kratochvíla, čeho by se teorie architektury měla týkat, 

odpovídá architekt Petr Hrůša: "nesmí se týkat - pokud použiju termín filozofa 

Martina Heideggera - příručních věcí, tedy toho, co je jen takzvaně po ruce - něco 

jako praktický návod. Musí se vztahovat k ontologické rovině skutečnosti, k bytí" 

(Kratochvíl, 2005). Cílem této práce bylo vytvořit celostní teorii veřejných 

prostranství a obsáhnout v ní i ony zmíněné abstraktní roviny. 

Za stěžejní část této práce tedy považujeme vymezení fenoménu veřejného 

prostranství a rozpracování nástrojů a kvalit, na jejichž základě můžeme veřejné 

prostranství popsat a hodnotit jako životaschopné. Bude provedena analýza 

některých teoretických východisek a přístupů, které zásadními hledisky přispívají 

k uchopení kvality životaschopnosti veřejného prostranství. Tato analýza hledisek 

a kritérií umožňující vhled do struktury této kvality ústí do přehledu vybraných 

konceptů pro hodnocení veřejného prostranství. 

Výsledky empirického šetření tvoří druhou část práce. Cílem šetření bylo 

ověření pojetí životaschopnosti jako celostní kategorie. V souvislosti s tím jsme se 

snažili o vytvoření metodologických možností, jak se v konkrétních podmínkách 

přiblížit konceptu životaschopnosti a ověřili jsme je empirickou sondou na 

materiálu konkrétně zvoleného města. 

Vzhledem k tomu, že není mnoho prací, které by se zabývaly celostním 

pohledem na veřejná prostranství, považujeme zpracování tohoto tématu za 

možnost zčásti přispět k obohacení teoretické koncepce hodnotného a kvalitního 

veřejného prostranství. 

Práce je snahou o překlenutí dezintegrace a umělé diference vědních 

disciplín, zabývajících se veřejným prostranstvím a nabízí integrující pohled na 

veřejná prostranství, spojujíc přístupy rozdílných vědních oborů, jako je 

architektura, urbanismus, dějiny umění, sociologie, filozofie, kulturní a sociální 

ekologie a historie. 

Práce tak plně koresponduje s ústřední kulturo logickou myšlenkou o 

integraci poznatků různých vědních oborů. 
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I. Teoretická část 

1. Vymezení pojmu veřejné prostranství 

Veřejná prostranství lze chápat jako komplexní jev, do kterého se promítají 

jak široké charakteristiky kulturní a společenské, tak úzké kategorie prostoru a 

charakteru místa. Vymezení veřejného prostranství není jednoduché. Za zmínku 

stojí i to, že pojmu veřejné prostranství nebyla věnována téměř žádná pozornost. 

Nově bylo veřejné prostranství definováno v Zákoně o obcích (Zákon č. 

128/2000 sb.) a to v §34, kde je řečeno: "Veřejným prostranstvím jsou všechna 

náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné 

každému bez omezení, tedy sloužící k obecnému užívání, a to bez ohledu na 

vlastnictví k tomuto prostoru". 

Vzhledem k tomu, že tato definice nevystihuje přesně pojetí veřejného 

prostranství tak, jak je v naší práci pojímáno, přikláníme se k definici současného 

českého filozofa Petříčka, která rozšiřuje pojetí veřejného prostranství o hledisko 

filozoficko - ontologické: "Veřejný prostor lze zcela obecně chápat jako místo 

individuálních i kolektivních artikulací světa (počínaje tělesnými až po zcela 

abstraktní a formalizované) prostřednictvím komunikace. V této pracovní definici 

lze spojit obě dimenze (veřejnost jako sociální kategorii a prostor jako kategorii 

"ontologickou'') způsobem, který je chápe v jejich vzájemném napětí a 

vzájemném podmiňování" (petříček, 1997, s. 35). 

Zaměřme se zpočátku na objasnění pojmu veřejný, neboť bližší 

specifikaci se nevěnovala přílišná pozornost. Označit prostor za veřejný lze tehdy, 

jestliže je budován s intencí veřejného užívání a není-li přístup omezen 

příslušností k jakékoliv skupině. Veřejný prostor přestává být veřejným, jestliže je 

vstup komukoliv odpírán, rovněž nenaplňuje poslání veřejného, jestliže pro 

veřejné užití není určené. 
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Ze sociologického hlediska vymezuje vztah veřejných prostor a 

veřejných institucí a činností sociolog M. Matějů. "Veřejné prostory a instituce a 

činnosti: 

1. jsou koncentrovány kolem určitých kulturních významů a hodnot 

2. jsou spjaty se symbolikou míst a dějů 

3. vytvářejí ničím jiným nenahraditelné socializační prostředí 

4. plní nesmírně důležitou sociálně integrační funkci 

5. jsou prostředím pro setkávání lidí a jejich projevy, interakci a komunikaci 

6. umožňují prezentaci individuálních či skupinových výkonů a utváření a 

prosazování (slovy S. Sontagové) nové senzibility - citlivosti a vnímavosti" 

(Matějů, 1997, s. 46-47). 

Dimenze "veřejného", podle M. Matějů, vystihuje podstatu veřejných 

prostranství tak, jak je chápána v této práci. Zejména pak "nenahraditelnost" 

veřejných prostranství je atributem a zároveň výzvou pro hodnotnější 

porozumění a projektování těchto míst a vystupuje v podtextu snad každé 

kapitoly. 

Vzhledem k podstatě této práce, tedy ve snaze postihnout celostní 

kategorie veřejných prostranství pracujeme s teoriemi, které se nevyjadřují 

konkrétně o prostranství, ale např. o prostoru, místě, nice\ nepracujeme s 

termínem prostranství v čistě urbanisticko-architektonickém vymezení, ale také 

z pozic fenomenologických, filosofických, sociologických, enviromentálních, tedy 

jako s dimenzí, která v sobě nese rozličné charakterové a prostorové vlastnosti. 

Termín životaschopnosti byl zvolen jako termín, který zastřešuje a 

integruje všechny roviny veřejných prostranství. 

1 "Každý druh má svou niku, svůj vlastrú, bezpečný a srozumitelný prostor určující podminky a hranice 

jeho existence" (Ortová, 1999, s. 78). 

6 



2. Veřejná prostranství v kontextu kultury, města, 

architektury a urbanismu 

Veřejné prostranství nelze nevidět v jeho základních třech kontextech. Za 

ty považujeme: 

- kontext kultury 

- kontext města 

- kontext architektury a urbanismu. 

2.1 Veřejná prostranství a kultura 

Dnešní města a městská veřejná prostranství se nestřetávají pouze s 

urbanistickou a architektonickou krizí, ale jsou také odrazem sociokulturní reality, 

která čelí řadě problémů. Podívejme se na veřejná prostranství jako nedělitelnou 

součást širších celků a rovin, pokusme se o zběžnou reflexi kultury ve vztahu 

k fenoménu veřejné prostranství. V této práci chápeme kulturu jako systém 

artefaktů, sociokulturních regulativů a idejí (Soukup, 2000). 

Společenské vědy nutně dospívají k oprávněně kritickému pohledu na stav 

dnešní společnosti především jako důsledku prosazující se euroamerické civilizace 

(nebo jinak západní, globalizující společnosti). 

Na jedné straně západní civilizace dospěla k vytvoření převažujícího 

hodnotového kritéria pokroku a vyspělosti, a tou se stala modernizace a 

ekonomická úroveň a věda. Na druhé straně v ostatních rovinách západní kultury 

došlo k nebezpečnému oslabení zejména ve vztahu k životnímu prostředí, k víře 

v intuici, v emocionální prožitky a k nezdravě fungujícím kulturním a sociálním 

vztahům. 

o západní společnosti píše americký teoretik F. Capra: "Tyto hodnoty 

zahrnují víru ve vědeckou metodu jakožto jedinou platnou cestu k vědění, pohled 
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na vesmír jako na mechanický systém sestavený z jednotlivých stavebních dílů, 

vnímání života ve společnosti jako konkurenčního boje o přežití a víru 

v neomezený materiální pokrok dosažitelný ekonomickým a technickým růstem" 

(Capra, 2002, s. 35). 

Industrializace a technický pokrok se stal determinantou, která významně 

ovlivňuje celou řadu i relativně stabilizovaných vztahových oblastí, jejichž 

potlačení se mnohdy dramaticky odrazilo v současném životním prostoru. Podle 

sociální a kulturní ekoložky J. Ortové jde o jevy, které byly zakomponovány do 

řádu lidského bytí, a jejichž ztráty znamenají jeho vážné narušení. Patří mezi ně 

kupř. zánik řemeslné výroby, narušení rovnováhy mezi účelností a estetikou, 

snížení citlivosti ke krajině a přírodě, narušení vztahu ke zvířatům, rozpad 

integrace bydlení, výroby, obchodu, komunikace, postupná ztráta původně 

významných veřejných prostorů - návsí, náměstí, tržišť a jejich nahrazování 

odcizenými a nepříjemnými veřejnými komplexy (Ortová, 1999). 

Hmotné a intelektuální přeměny, které západ nabízí světu, mají charakter 

nezdravého systému, který s nerovnováhou přichází a dále ji vyvolává. 

Společnost, která se nachází ve stavu nerovnováhy obtížně tak vytváří 

plnohodnotný rámec pro lidský život. Přitom pouze rovnovážný stav jakéhokoliv 

organismu dokáže zaručit jeho životaschopnost do budoucna. 

Proces modernizace spočívající v industrializaci, mobilitě, vzdělání, 

urbanizaci, obrovské akceleraci v oblasti technologie a výměně informací, které 

jsou charakteristické pro západní společnost, podnítily nečekané množství změn. 

V důsledku rychlých kulturně - sociálních zvratů jednotlivci i celé společnosti 

ztrácejí stabilitu, jedinečnost, vědomí kontinuity, identifikaci s kulturou a 

postrádají pocit spřaženosti s prostředím a začlenění do společnosti. 

Vědci vyjadřující se ke krizi, ve které se nacházíme, shodně říkají, že míra 

změn pro průměrného člověka je příliš velká a lidská přizpůsobivost není 

v dnešní době dostačující. O to důrazněji vnímáme slova architekta H. Kolhoffa 

"že čím více chaosu nachází člověk ve svém okolí, tím více potřebuje najít 

v prostoru oporu, bezpečí, pevný bod" (Hrůša, 2006). 
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Pokud chceme vydržet v systému, který se stále rychleji mění, a pokud se 

v tomto chvatu nechceme neztratit, tak podle amerického novináře a spisovatele 

A. Tofflera musíme mít neobyčejně silnou kotvu základních hodnot, vědomí, co 

je pro nás opravdu důležité, co skutečně čekáme od života, od sebe a od jiných. 

Všichni potřebujeme trochu změny a trochu trvalosti, i když v různém poměru, 

neboť trvání každého druhu je spojeno se stálostí způsobu chování (Ortová, 

1999). 

Nevídaná propojenost, dynamika a rychlost stávajícího světa ohrožuje 

nejen již zmíněné jevy, ale mění i postoj k prostoru, veličině, která již v dnešním 

světě ztrácí svůj původní význam. Změněné vnímání času a prostoru formuje 

stávající svět, a tak právě dnešní civilizace naráží na problém nazývaný "vyvazující 

mechanismus" nebo "časoprostorová komprese" v terminologii Z. Baumana 

(Bauman, 1999). A. Berque užil spojení "kořeny lokální urbanity" (Augé, 1999), 

která pomalu opouští města a nechává prostor pro uniformitu. 

Problém časoprostorové komprese je skutečně dalekosáhlý. Bohatství je 

globální, bída lokální, a žádné kauzální spojení mezi nimi není. Globální toky 

finančních zdrojů jsou snad stejně nehmotné jako elektronická síC jíž procházejí, 

ale lokální stopy jejich cest jsou bolestně hmatatelné a reálné: "kvalitativní 

vylidňování", destrukce lokálních ekonomik, jež byly kdysi schopny živit lokální 

obyvatele, způsobují vytlačování činnosti v lokálním kontextu, osvobození od 

povinnosti přispívat ke každodennímu životu a zodpovídat za své jednání v 

lokalitě. 

Dnešní města čelí problémů delokalizace, standardizace, extenze. 

"Augustin Berque na příkladu takového města, jako je Tokio, dobře ukazuje 

ochuzení, které je postihne, když zmizí systém dvojí stupnice, který převládal ve 

staré organizaci. Staré město, říká nám, kombinovalo stupnici blízkého a 

vzdáleného. Tak se vose nějaké ulice nebo schodiště objevovala hora Fudžisan 

nebo moře. Moderní urbanismus způsobil, že se zároveň ztrácí to, co je vepsáno 

v širokém prostoru, celý soubor jeho viditelných znaků, pro něž Augustin Berque 

nalézá šťastný výraz "kořeny lokální urbanity" (Augé, 1999, s. 114). 
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Postupující krizi města vidí teoretik architektury Vl. Czumalo na pozadí 

rozkladu jednotlivých stupňů přirozené integrity města. Rozpad vztahu sakrální -

profánní, veřejné - privátní, rozpad vztahu dům - město, umění - veřejný prostor 

vytváří neutěšený obraz současného města (Czumalo, 1997). 

Vyvázanost k jednomu místu dnes způsobuje nemožnost vybudovat si 

k místu stabilní vztah. Zmíněné charakteristiky současného světa lze dobře doložit 

na příkladu sídlišť a satelitních městeček, které zmíněné negativní jevy zhmotňují. 

Tato koncepce bydlení, typická pro moderní věk, zcela odporuje přirozenému 

životu v komunitě, vyvrací ověřené modely bydlení, stírá individualitu a 

rozmanitost, nepodporuje vztah k místu. Místa tohoto druhu podněcují jen další 

atomizovanost a unifikovanost společnosti. 

Je tedy nezbytné tento stav zvrátit, vymezit smysl naší existence a upevnit 

ji, člověka a přírodu navrátit do rovnovážného vztahu a navrátit se k celostnímu 

vnímání světa. Někdy na základě konfrontace západní společnosti se společností 

východní, dospíváme k poznatku, že některé složky našeho myšlení a žití jsou 

upozaď ovány nebo dokonce absentují, například smysly, emoce nebo vztah 

člověka k přírodě. 

Znepokojení nad současným stavem měst nás vede ke studiu literatury, ve 

které hledáme podněty pro obnovu nebo návrat k hodnotám města a prostranství. 

Jedním ze současných autorů je architekt P. Hrůša, který formuluje apel na 

znovuoživení měst a jejich prostranství takto: "Očekávám, že přece jen celistvost, 

smysl pro estetické i etické souvislosti i pod stupňujícím se tlakem pouze 

pragmaticky chápaného prostoru jako prázdna a přítomného okamžiku s tendencí 

chtít pouze zaujmout se má vymanit z těchto požadavků flexibility a novosti! 

V situaci převážně klipovitě a kýčovitě vnímané skutečnosti, je to právě 

rehabilitace klasického významu veřejného prostoru, co nám může i lidsky 

pomoci" (Hrůša, 2006). 

K. Lorenz, zakladatel etologie, využívá poznatky z biologie a demonstruje 

na nich důležité principy pro porozumění světu lidí. "Po dobré úvaze však 

zjistíme, že krajně konzervativní uchovávání toho, co již bylo jednou úspěšně 
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vyzkoušeno, je životně důležitou vlastností mechanismu, který v kulturní evoluci 

plní úkol analogický úkolu genomu ve vývoji druhů. C ... ) Musíme si uvědomit, že 

bez velmi soustředěného zkoumání nemůžeme vědět, které zvyky a obyčeje 

předané nám tradicí naší kultury jsou postradatelnou, zastaralou pověrou a které 

jsou nepostradatelným kulturním dědictvím. ( ... ) Nemůžeme předvídat, jaký 

zpětný vliv by mělo jejich vymýcení na systém norem sociálního chování, které 

udržuje danou kulturní skupinu pohromadě. Systém tohoto druhu představuje 

obrazně řečeno kostru dané kultury a bez náležitého porozumění jejím 

mnohonásobným interakcím je extrémně riskantní vyjmout jen tak libovolně 

některou z jejích částí" (Lorenz, 1990, s. 59). 

Jinými slovy K. Lorenz připomíná již zmíněnou rychlost změn, ke kterým 

nejen že není člověk dostatečné flexibilní, ale ani nedojde k jejich prověření. Jeho 

slova mohou být výzvou pro uchování toho, co dávalo celým generacím 

plnohodnotný život a co by nemělo být opouštěno či vytěsňováno. 

Interpretujeme-li Lorenzovu myšlenku v kontextu naší práce, můžeme 

konstatovat, že veřejné prostranství je prokazatelně nepostradatelnou součástí 

kultury a společnosti a plní řadu důležitých funkci. Uvědomme si, že podobně 

jako kultura, tak i veřejná prostranství postrádají účast některých aspektů a je třeba 

podpory a znovuobnovení všech dimenzi. Navraťme se k ověřeným principům 

každodenního života, ke stylu života, který byl v rovnováze a stimuloval všechny 

lidské potřeby. Pokusme se v kontextu naší práce o uchopení veřejného 

prostranství jako fenoménu, který by mohl tyto změny podnítit a stimulovat. 

Město je možné chápat jako důkaz toho, co člověk v průběhu své evoluční 

historie vytvořil, tedy kultury, bez které by město nevzniklo. Město tvoři fungující 

organismus, který odpovídá jak na biologické, tak na kulturní potřeby. 

Uspokojování biologických potřeb by život města neumožnily, činí tak teprve 

kultura jako specificky lidský nadbiologický nástroj. 
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2.2 Veřejná prostranství a město 

Město je pro člověka prostředím, které dotváří jeho život. Je mu místem, 

které se stává součástí každodennosti a dává vztažný rámec vyšším cílům jeho 

života. Pro společnost je pak město prostředím, jež umožňuje existenci její spletité 

struktury a současně existenci této struktury podmiňuje. Tvorba měst od svého 

prvopočátku naplňovala život jedince i společnosti uvědoměním si tohoto života, 

byla řešením jak čistě praktických potřeb, tak i řešením potřeb kulturních. Město 

naplňovalo život člověka a celé společnosti dimenzemi, jež jsou uskutečnitelné 

právě v prostředí města. Město je historicky vzniklou podobou lidského světa, je 

zrcadlem společnosti a doby, ztvárňuje představy a odpovídá jejím hodnotám, je 

nejen obrovskou koncentrací lidí a staveb, ale především nositelem jejich 

významů. Ve městě se kultura realizuje snad na nejvyšším možném stupni. 

Současný český teoretik architektury P. Kratochvíl napsal: "Kulturní smysl 

města spočívá v tom, že město svou vnější podobou i vnitřní organizací všech 

procesů zpřítomňuje a formuje řád a významovou strukturu života jeho obyvatel, 

celkovou souvislost, v níž se člověk svým každodenním životem ocitá" (Halík, 

Kratochvíl, Nový, 1998, s. 76). 

Tvorbu obrazu měst výstižně shrnul významný rakouský urbanista 19. 

století C. Sitte: "Je spojením všech technických a uměleckých znalostí do jednoho 

velkého uzavřeného celku, je monumentálním výrazem občanské pýchy a zdrojem 

skutečné lásky k domovu. Stavba měst řeší dopravu a vytváří základy pro zdravé a 

pohodlné bydlení moderního člověka, který v převážné většině žije ve městech. 

Pečuje o vhodné umisťování průmyslu a obchodu a podporuje smiřování 

sociálních protikladů. Stejně jako je celý veřejný, občanský a soukromý život 

vyjádřen každodenním chováním a jednáním městského obyvatelstva, je stavební 

uspořádání a vybavení města vnějším výrazem a nádobou pro tento obsah. Proto 

patří přirozený a správný rozvoj města mezi nejdůležitější soudobé kulturní 

úkoly" (Sitte, 1995, s. 106). 
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Obraz města, který jsme zde představili, je obrazem fungujícího města ve 

všech rovinách a lze říci, že jedině takové prostředí můžeme označit za 

životaschopné. Prostředí města má ovšem tyto kvality pouze za určitých 

předpokladů. 

Jednotlivé složky města uvádí Sociologický slovník, který Je rozlišuje 

v následujícím významu: 

1. stránku hmotnou a morfologickou (budovy, sítě, obyvatele, hustotu, 

pohyby lidí, prostorové uspořádání objektů a lidi) 

2. stránku funkční a institucionální (aktivity hospodářské, politické, sociální, 

pravidla, právo, hospodářské a jiné organizace) 

3. stránku sociální a psychologickou (typy sociálních vztahů, způsob života) 

4. stránku sémiotickou (prostor a artefakty v něm jsou také soustavou znaků, 

které nesou informace, návody a pokyny a vyjadřují tak kulturní obsahy a 

orientace daného města a společnosti) - tato stránka je zatím nejméně 

rozpracována (Sociologický slovník, 1996, s. 609). 

To vše, ovšem poetičtěji shrnul teoretik architektury Vl. Czumalo takto: 

"Město shromažduje významy svého okolí. Významy města shromažďuje jeho 

centrum. V centru se přehrává koncentrát města a jeho života. Soustředěné 

budovy předávají sdělení o minulosti města i jeho aktuálního ambicích, 

v možnosti potkávání každého s každým se kondenzuje demokratická podstata 

města, ritualizovaná instituce korza zviditelňuje hierarchizovanou strukturu 

městské komunity. Množství dějů přitahuje městské čumily a jejich přítomnost 

zase přitahuje množství dějů" (Czumalo, 2004). 

Určujícími aspekty pro městskou tvářnost se stávají př.frodní podmínky, 

lidské potřeby a kulturní vazby, které především určují jedinečnost a současně 

všeobecnost měst. Mohli bychom konstatovat, že základní kritéria vzniku a tvorby 

měst jsou společná, jejich podoby jsou však různé. "Uspořádáváním prostoru 

jsou zároveň uspořádány a ve fyzickém tvaru zviditelňovány významy, které 

vyjadřují, jak daná společnost a doba chápe svůj svět" (Halík, Kratochvil, Nový, 

1998, s. 75). 
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Dalším kritériem pro zkoumání měst, může být vizuální vjem města. Tuto 

kategorii rozpracoval především teoretik K. Lynch v knize Obraz města (2004). 

Ústřední tettIÚn image - psychický otisk reality subjektivně přepracovaný do 

formy dojmu, obrazu skutečnosti je pro Lynche hodnotícím kriteriem měst a 

vodítkem pro případné úpravy města. 

Podstatu vizuálního vjemu ilustruje následovně: "je-li tato tištěná stránka 

čitelná, pak může být i vizuálně chápána jako odpovídající schéma srozumitelných 

symbolů. Podobně za čitelné považujeme takové město, jehož oblasti, významné 

prvky a cesty jsou snadno rozpoznatelné a lehce zapadnou do celkového 

schématu. ( ... ) I když jasnost a čitelnost nejsou jedinými důležitými vlastnostmi a 

kvalitami krásného města, při posuzování městského prostředí v dimenzích 

prostorových a časových i v celé jeho složitosti patří na přední místo" (Lynch, 

2004, s.3). 

Srozumitelnost, čitelnost jako pozitivní kritéria ve vnímání obrazu města 

na jedné straně a naopak pocity dezorientace, neuspořádanosti na straně druhé 

zapříčiňují pro občana či návštěvníka města nízkou míru identifikace. Tyto dva 

póly vnímání města se nemusí nutně odehrávat v takto černobílé podobě. 

Přiblížení se pozitivním hodnotám je patrně kvalitních a životaschopných měst. 

Prostředí, které nabízí tento kvalitní rozměr smyslového vnímání navíc dále 

podněcuje hlubší a intenzivnější pocity z daného prostředí (tamtéž). Podrobněji 

se k teorii města K. Lynche vrátíme v kap. 4.3. 

Stinné stránky fenoménu města jako odrazu doby představuje francouzský 

antropolog M. Augé. Vymezuje tři nové světy, tři hlavní oblasti problémů 

soudobého světa, stanovených podle toho, kde ztrácejí spojení z dobou minulou. 

Jeto svět jedince, svět náboženství a svět měst. Mezi rizika, s kterými se střetávají 

dnešní města, řadí problematiku uniformity, extenze a imploze (Augé, 1999). 

Nespočet okolností může křehkou rovnováhu zdravých a životaschopných měst a 

veřejných prostranství narušit. Některé z teorií a autorů, které se věnují této 

problematice, detailněji představíme v kap. 3.3, 4.4, 4.5. 
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Město je odrazem lidského světa, je obrovskou koncentrací lidi, jejich 

aktivit, sociokulturních významů, odrazem událostí, jejichž ztvárnění se projevuje 

ve městě jako celku i v jeho jednotlivých částech. Významnou složkou města je 

veřejné prostranství, jeho úzká provázanost s městem nám umožní aplikovat 

charakteristiky plnohodnotného městského prostředi na veřejná prostranství. 

Důležitým momentem pro tuto práci je uvědomění si úzké provázanosti 

města a veřejného prostranství, a významu veřejných prostranství v městské 

struktuře. Veřejná prostranství nejen přispívají k obrazu města, ale zároveň tento 

obraz podmiňují. Jsou výpovědi o každodenním životě i o jeho vyšších rovinách. 

Dánský teoretik architektury J. Gehl dokonce veřejná prostranství 

povyšuje na esenci města: " ... v celé historii lidských sídlišť byly ulice a náměstí 

základními prvky, kolem nichž se utvářela všechna města. Historie tyto prvky 

natolik prověřila, že se ulice a náměstí pro většinu lidi staly skutečnou podstatou 

fenoménu "město"" (Gehl, 2000, s. 91). 
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2.3 Veřejná prostranství - architektura a urbanismus 

Dalším kontextem veřejného prostranství je kontext architektury a 

urbanismu. Město UŽ ze své podstaty v sobě soustřeďuje architektonické a 

urbanizační dimenze, které by měly utvářet celek harmonického výrazu města. 

Z hlediska architektury je veřejné prostranství nedílnou součástí jejího 

konceptu. To samozřejmě závisí na tom, z jakého pojetí architektury vycházíme a 

jaké úkoly se v architektonických řešeních sledují. 

Podobně jako město, také architektura je odrazem doby. Citujme O. 

Ševčíka: "V architektuře určité epochy nejde jen o to, co se stalo s architekturou, 

skrze proměny architektury vidíme, co se stalo se světem, jak se mění obraz světa 

a místo člověka v něm" (Ševčík, 2002, s. 294). 

Zabývat se vztahem architektury a veřejného prostranství znamená pro nás 

vycházet z pojetí, že architektura nám pomáhá vytvářet svět, architektura 

materializuje svět, který obýváme a měla by interpretovat způsob života platný 

pro danou dobu. I když se k tomuto pojetí vztahují různé aspekty, zaměřili jsme 

se s ohledem na veřejné prostranství na aspekt tvorby prostoru, utváření jeho 

kvality a životaschopnosti. 

Mezi přední teoretiky patří v tomto směru Norberg-Schulz, který vedle 

aspektu funkčně praktického a aspektu symbolického zprostředkování uvádí 

aspekt tvorby prostředí (Norberg-Schulz, 1994). 

Z existenciálních pozic tento aspekt nahlíží Baudrillard. Architektura je 

podle něj pojímána především jako organizace prostoru s konkrétním výrazem, 

který není pouze vyplňován, ale vytvářen (Baudrillard, 2005). V tomto smyslu je 

architektonický prostor chápán jako konkretizace existenciálního prostoru. To 

znamená, že tvorba takto pojatého prostoru by měla být provedena nejen 

zvládnutím hmoty, ale také uchopením určité ideje, uchopením vztahu vnitřního 

a vnějšího světa člověka - prostředí, ve kterém žije. 
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Ze současnosti vychází architekt Hrůša, když si uvědomuje riziko 

odloučení lidských činnosti od smyslu lidského bytí, které architektonickou 

kulturu ohrožuje. 

Čím by tedy měla být architektura, aby nesplňovala pouze "stavební umění, 

ale zároveň umění stavět". Podle Hrůši by vedle aspektu "techné" mělo stále 

platit, "vytvářet krásný veřejný prostor, vymezit ho, vystihnout těžiště, střed, je 

teprve téma architektonického umění. ( ... ) Zasáhnout střed pomocí krásy je tedy 

úkolem architektova umění, a to se týká i tvorby veřejného prostoru; nikoliv tedy 

najít téma pro rozptýlení čí zábavu jako projevy neurčitého, hédonisticky 

laděného rozpoložení" (Hrůša, 2006). 

Nabízí se otázka, jak by měl architekt tvořit, aby jeho dílo naplnilo 

takovéto nelehké nároky. Hrůša představuje Heideggerovo součtveří: "Země, 

Nebe, Božští, Smrtelní, naplněním těchto témat je to, co dává architektuře 

humanní rozměr. Vytvářet v tomto světě urbánní prostředí a architekturu místa, 

kde najdem ono součtveří s nebem, zemí, krásnými principy a lidmi je podle mne 

dnes ne už malým, ale podstatným, byť zranitelným ale takřka davidovským 

činem" (Kratochvíl, 2005). 

Odpověď architekta Hrůši může být návodem, který se může zdát 

nelehkým, svojí tvorbou ovšem dokázal, že to lze naplnit.2 

Jako jedno z východisek problému "znejasnění existence v její celistvosti, 

znejasnění humanistických resp. obecně lidských hranic" vidí v institutu veřejného 

prostoru a obnovení pozornosti k němu a jeho tvorby. To je také úkol politiky 

2 Jako nejzdařilejší příklad své tvorby, kde se mu podařilo naplnit a ztvárnit toto součtveří, uvádí brněnský 

sportovní areál Riviery. "Podařilo se tehdy vybalancovat, že se Riviéra založila jako v krajině 

symbolizovaná meandrující řeka inspirovaná Rozmarným létem. Vědomě jsem už tehdy uvažovalo 

"Božských"- jakémsi nadčasu- Na břehu řeky Svratky, kde kvete rozrazil, ale současně o vnímání potřeb 

lidí, o "Smrtelných"- tedy o normální potřebě veřejnosti; vedle toho u Riviéry byl fenomén krajiny tak 

silný, že je mu všechno podřízené. Jakoby zde máme přítomnou tedy i "Zemi". A taky ve starém slepém 

rameni, kudy Svratka kdysi vedla, než ji napřímili; to je celé "sdělení". A "Nebe"? To se klene jako ty lávky 

nad řekou, nad vším. Jeto místo na posezení, pro odpočinek na lehátku, s cigárem, bez velkých myšlenek a 

gest" (Kratochvíl, 2005). 

17 



jako veřejné správy, stejně jako architektonické kultury, ale také nás - všech 

normálních, lidsky vnímajících lidí! (tamtéž). 

S architekturou je zcela zákonitě spojen urbanismus, který označuje 

plánování, formování a utváření měst. S architekturou ho spojuje především 

estetická, kulturní a prostorová stránka města, kromě toho se však zabývá 

hospodářskými, technickými, ekologickými a sociálními aspekty plánování a 

stavby měst. Vzhledem ke složitosti města jako systému, urbanismus klade důraz 

na celostní přístup a syntézu vědních oborů. 

Ústředním pojmem urbanismu je prostor, jeho zvládnutí, přisvojení a 

organizace. Vzhledem k tomu, že kompozice prostoru se utváří v úzké souvislosti 

s lidskými potřebami a kulturním charakterem mezilidských vztahů, je ohled na 

"lidský řád věcí a vztahů" jeho základním hlediskem. Je zřejmé, že i veřejné 

prostranství jako jedna z prostorových forem by také měly mít svůj duchovní 

obsah, měly by obsahovat přenos kulturních tradic, zprostředkovat souvislosti 

mezi lidským a přírodním řádem. Veřejné prostranství je v tomto směru prvek, 

který s ohledem na výše uvedené zřetele by se měl stát funkční součásti 

urbanizačního řešení ev elký sociologický slovník, 1996). 

Dalším pojmem blízkým fenoménu veřejné prostranství Je kromě 

architektury a urbanismu pojem urbanizace, jehož podstatou je prostorová 

organizace životních procesů a lidských činností. Uplatňování kulturních, 

psychologických, sociologických a existenciálních aspektů prostorové organizace 

z hlediska lidských činností, znamená sledování důležité dimenze 

architektonického a urbanistického řešení. 

Z hlediska procesu urbanizace popisuje základní znaky prostorové 

organizace J. Ortová. Ve své studii sleduje tyto znaky od jeho počátečních forem 

až po současnost a poskytuje celistvý pohled na historické i prehistorické 

souvislosti prostorového uspořádání a na změny, které v tomto směru byly 

ovlivněny moderní dobou a účinky industrializace. Dobu začátků tvorby prostoru 

uvádí J. Ortová a charakterizuje ji třemi hlavními stimuly prostorového 

uspořádání lidských činností v prostředí, tedy urbanizace: "První stimul souvisí 
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s již zmiňovanou potřebou vytvořit uvnitř neznámého vnějšího prostředí vlastní 

bezpečný a srozumitelný prostor; druhý ze stimulů je spjat s potřebou 

uspořádanosti sociální organizace, která je pomocí prostorových forem zakotvena; 

třetí stimul vyplývá z hledání odpovědí na otázku po smyslu lidského pobytu na 

světě" (Ortová, 1999, s. 111). 
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3. Dějinný vývoj 

Veřejné prostory různých druhů a forem vznikaly již v nejhlubší minulosti, 

tedy od dob, kdy města vznikala. Pro veřejné prostory je příznačné jejich sepětí s 

danou epochou, způsobem života a kulturou. To vše se v celém dějinném vývoji 

odráželo do způsobu užívání veřejných prostranství a do jejich prostorového 

uspořádání. 

Uvědomme si široké dějinné souvislosti, které jsou pro výklad veřejných 

prostranství stěžejní. Vedle postmoderny, moderny a tradičního urbanismu byla 

jejich podoba a formování ovlivněna již v době pravěku, starověkého Řecka a 

Říma. 

U prvních sídel nemá společný prostor zcela jasnou formu, smysl a účel, 

ale je důležitý již svou existencí. V takovémto prostoru docházelo k setkávání 

před chýší náčelníka či šamana, byl využíván jako prostor pro směnu zboží a 

poskytoval prostor pro rituály dané kultury. Jeto prostor předznamenávající 

budoucí centrální prvek sídla a jeho funkce (Šilhánková, 2003). 

Společnosti Starého i Nového světa se vyznačovaly vyspělou městskou 

kulturou. Mezopotamská a egyptská města měla vyvinuté široké a monumentální 

slavnostní procesní třídy. Značný význam měly centrální prostory města (zejména 

mezopotamská města), které však nebyly přístupné pro všechny obyvatele. 

Výrazné prostorové ztvárnění měly i staroamerické kultovní areály vytvářené s 

výraznou kompoziční osnovou (tamtéž). 

Působivé veřejné prostory známe ze starověkého Řecka - vedle ulic, 

určených především pro dopravu a pohyb, to jsou agory, které představují jasnou 

prostorovou a funkční podobu veřejného prostoru a můžeme je tedy označit za 

první formy náměstí. Staly se tak prvními záměrně koncipovanými prostory 

určenými pro společenské a obchodní aktivity obyvatel města. Tyto byly z 

počátku spojeny v rámci jednoho prostoru, postupně se však tyto funkce 

diferencovaly do samostatných agor. V důsledku této diferenciace a pozice 
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chrámových staveb dochází ke změně v prostorovém uspořádání agor. Agora se z 

původního čtvercového tvaru proměnila na obdélníkový nebo lichoběžníkový 

půdorys, kde dominantní polohu měl chrám. Římská fóra přinášejí další 

obohacení veřejných prostor - náměstí, a to po stránce tvarové, prostorové i 

funkční. V antických městech se rozvíjely na veřejných prostranstvích především 

funkce společenské, kultovní a trhové (tamtéž). 

Novověký obraz měst, tak jak jej představíme v následujících kapitolách, 

navazuje na odkaz antiky a na základě principů předešlých epoch dál rozvíjí 

strukturu měst a veřejných prostranství. 
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3.1 Tradiční urbanismus 

Tradiční urbanismus v sobě zahrnuje středověk, renesanci, baroko a 19. 

století. Je tvořen souborem zákonitostí, které můžeme označit jako pravidla 

klasické formální estetiky zabývající se proporčními vztahy průčelí, hmot i 

prostorů, kompozičními principy městské siluety i půdorysné kompozice. 

Koncepce měst se většinou odvíjela ze středověkých principů, renesance a 

baroko přispěly do výrazu měst mnoha novými myšlenkami a ztvárněním, které 

však byly stále realizovány na základech středověkého uspořádání. 

Středověk 

Obraz středověkého města je často charakterizován jako jednotný, 

harmonický, vyvážený, pestrý, dokonce jsou mu připisovány přívlastky jako 

pravdivý a přesvědčivý. Slovy VL Czumala "vše se odehrávalo v centru, velké trhy 

i drobný obchod a výroba, kolektivní slavnosti i individuální všednost, život 

duchovní i velmi tělesný" (Czumalo, 2004). 

Středověká urbanistická scéna nebyla přímo diktována uměleckými zřeteli, 

i když regule usměrňující zástavbu směřovaly k tomu, aby se jednotlivé objekty 

staveb neodchylovaly svou formou od předepsané normy. Můžeme tedy 

předpokládat existenci určitých estetických záměrů, ve snaze podpořit tak 

úhlednost, uspořádanost a tvarovou ucelenost obrazu městské scény. Při 

zkoumání středověkého města vyvstávají dva hlavní principy určující jeho obraz -

je jím zákon jednoty a zákon kontrastu (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998). 

Výstavba středověkých měst spočívala v naplňování plánu, tedy v sérii 

postupných vstupů a zásahů. V raném středověku zvláště města založená na 

základech starších měst a hradišť, můžeme označit za organicky rosdá na 

nepravidelném půdorysu. Geometrizace města se uplatnila později, většinou při 

zakládání měst nových. Ta pak mají jasný půdorys a pravidelnou uliční 

síť (tamtéž). 

M. Weber uvádí pět znaků typických pro evropské středověké město: 
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1. hradby, 2. trh, 3. vlastní soud a alespoň z části autonomní právo, 4. s tím 

spojené formy sdružování, 5. alespoň částečná nezávislost a autokefalie, tudíž také 

správa skrze úřady, na jejichž zvolení se účastní měšťané ev elký sociologický 

slovník, 1996, s. 610). 

Rozvoj feudální ekonomiky jasně rozlišil města od vesnic. Ve středověku 

převažovala tržní města nebo města ležící na dálkových trasách, která vytvořila 

charakteristické středověké město. Města byla položena tak, aby ulice v městském 

půdoryse, kterými dálkové cesty procházely, byly ulicemi hlavními. Brány 

v městských hradbách ústily přímo do "branských ulic" vedoucích od bran na 

hlavní náměstí. Větší volná prostranství ve městě představují pouze náměstí. Ta 

jsou nepravidelného půdorysu, ale i půdorysu čtvercového a obdélníkového, 

obvykle obestavěné ze všech stran. Vznikla tak typická řada domů skládajících se 

z průčelí s gotickými štíty. Náměstí představuje společný obytný prostor, který byl 

hospodářským a kulturním bodem organizujícím celé město. Kostel a radnice se 

stává hlavní dominantou postavenou právě zde, nebo v jeho blízkosti, aby 

význam jenž představují byl lidem na očích. Gotické chrámy v Čechách např. 

ovládaly prostor spíše vizuálně (Hruška, 1970). Gotické církevní architektuře bylo 

z pozice renesančních stavitelů vyčítáno nelidské měřítko a potlačení hmoty. 

Středověká města jako celek však působila nadmíru harmonicky, spojení světa 

světského a církevního vytvořilo jednotnou a vyváženou tvář města. Vzájemná a 

blízká existence obou světů byla řešena tak, že jeden svět by bez druhého nedával 

smysl. 

Renesance 

Mění se hospodářská, společenská, kulturní situace, mění se potřeby 

společnosti; přesto však půdorysné schéma není renesanční, zůstává středověké. 

Pouze forma je o něco schematičtější a vyspělejší. Naše města se mění dle 

příslušného slohu, renesance i baroko vnáší do měst nové prvky. 

Renesance nově přináší princip umělecké koncepce ve ztvárnění prostoru a 

poprvé se zde objevuje princip perspektivy, který se promítá i do architektury a 
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urbanismu. Stavba není pouhou jednotkou stojící sama o sobě, ale stává se 

součástí širšího okolí. Prostoru dává hloubku a pohyb a definuje tak prostor 

jakožto princip ve ztvárnění města. Na rozdíl od středověku je zde patrná 

důmyslnější provázanost prostoru. Renesance vytváří nový vztah mezi člověkem 

a prostředím. Vztah člověka ke stavbě nabývá zcela nové dimenze. Vzniká 

prostor, který stavba vykrajuje do vzduchu, a který nabývá záměrného významu. 

Tvorba prostoru se stává v období renesance klíčovým momentem, který posouvá 

pouhou stavbu objektu do dalších souvislostí. Vytváří záměrné souvislosti mezi 

jednotlivými prvky ve městě, ke kterému baroko připojuje a zdůrazňuje moment 

pohybu. Teprve tehdy je dotvořena scéna pro živý prostor. Nezávislé prvky 

nabývají nových významů a funkcí a vzájemným propojením získávají novou 

plnohodnotnou kvalitu (Bacon, 1967). 

Renesance ve svém konceptu usiluje o vyváženost, skladebnou jasnost, 

přehlednost architektonických hmot a ucelenost a optickou vymezenost prostoru. 

Je zdůrazňována horizontalita, statičnost a hmotný charakter stavby. Architektura 

měla vyvolávat pocit konstrukční jednoty, statického klidu a rovnováhy (Halík, 

Kratochvíl, Nový, 1998). 

Umístění významných staveb se podili nejen na řešení provozních vztahů, 

ale také na vytvoření větších kompozičních záměrů a celků. (Důležité stavby jsou 

orientovány k pohledovým osám, k uličním průhledům, do nároží nebo solitérně). 

Dle renesančních pravidel byla upravována i starší města. Scelují se stavební 

soubory, sjednocují se průčelí domů, gotická podélná dispozice byla nahrazena 

šířkovou. Většinou je tak přistupováno k řešení náměstí, které má reprezentativní 

funkci. Vznikají tak větší odstupy pro hodnotnější vnímání architektury a měřítko 

je lidem bližší. Řada urbanistických prvků, která se za renesance poprvé uplatňuje, 

se stává neodmyslitelnou, funkční i estetickou součástí měst. 

Již renesance vnesla do měst doplňky jako například kašny, pomníky a 

schodiště, se kterými baroko dále pracuje; do prostoru je však umisťuje s větší 

rafinovaností. 
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Baroko 

Všeobecně byla přijata zásada komponování celých prostorů a 

prostorových soustav do záměrných celků podřízených jednotící myšlence a 

jedinému výtvarnému a ideovému záměru. Projevoval se zde mimořádně silný cit 

pro prostor, měřítko, modelaci terénu a využití stavebních hmot. Zatímco 

renesanční kompozice lze postihnout najednou přímým nazřením, neboť jsou 

rytmickým několikanásobným opakováním totožných článků, vnímání záměrně 

ozvláštňovaných dynamických barokních kompozic se odvíjí v čase a je závislé na 

poloze pozorovatele směru jeho pohybu (Dudák, 2000). 

Baroko vneslo do města zcela nové, nesmírně zajímavé prvky. Na 

renesanci navazovalo a principy dále rozvíjelo. Tato epocha se stala skutečně 

jedinečnou v práci s prostorem, proporcemi a sepětím s krajinou. 

"Byla rozbita statická harmonie renesančního prostoru, vystřídal ji silný 

zájem o pohyb a kontrast. ( ... ) Dynamický a otevřený charakter města je vyjádřen 

v jeho vnitřní struktuře. Široké a přímé ulice umožňují intenzivní pohyb lidí a 

vozidel ve shodě s novou potřebou participace a touhy po okázalosti. V barokním 

městě ztrácí jednotlivá budova svou plastickou individualitu a stává se součástí 

širšího systému. Prostor mezi budovami nabývá nový význam a stává se reálným 

utvářejícím elementem urbanistické totality" (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998, s. 

17). 

Město je budováno jako záměrně vytvářené umělecké dílo. Tam, kde se 

renesance snažila o co možná nejpřirozenější tvorbu, baroko naopak záměrně 

vytvářelo působivé scény. Baroko neustále ve všech sférách lidského konání 

úspěšně balancovalo mezi skutečností a iluzí. Tím, že baroko využívá všech 

možností v městském prostoru pro ztvárnění nejen funkční, estetické, ale i 

symbolické potřeby, prostor začíná nabývat nových významů. Příkladem může 

být umisťování architektonického objektu, který se v prostoru stává vymezujícím 

a organizačním bodem a zároveň ukazuje na nové možnosti ztvárnění veřejného 

prostranství. 
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Začíná se měnit pojetí města v širších souvislostech, tedy města, které je 

obklopené krajinou. V řešení veřejných prostranství této doby se objevuje práce 

s přírodními prvky, využití přírodního reliéfu a užití zeleně jako estetického prvku. 

Barokní urbanismus užívá různé formy zeleně jako stromořadí, dále jsou 

zakládány parky, stoupání a klesání terénu se promítá do staveb teras a schodišť 

(Štencl, Souček, Šonský, 1983). Umožňuje-li to okolí, jsou u sídla zakládány 

zahrady a za pomocí průhledů a vyhlídek je dosaženo skvělého spojení prostředí 

přírodního a umělého. 

19. století 

Toto období je také možné chápat jako předstupeň nadcházející moderny. 

Sledováním projektů té doby lze rozpoznat rysy, které ovládnou nadcházející 

století. 

"Duch galileovsko-karteziánské racionality ona ohromná touha - vůle 

přivlastnit si a opanovat svět, vyzařuje i z kreseb projektů, které překračují veškeré 

antropologické rozměry a spolu s jejich neuvěřitelně abstraktními podobami jako 

by před námi vystupoval ve vizuální podobě diktát abstrakce a sociální utopie, 

který započal ovládat společnost, které jsme si zvykli dávat přívlastek moderní. 

V projektech petrif1kovaná vůle prozrazuje jak rozsah desakralizace světa, který 

bude v moderní době stále neúprosněji převáděn do role suroviny a energie, tak se 

odkrývá i míra deif1kace člověka, který si začal rozumět jako "pán a vlastník" 

přírody. Architektura osvícenství v nemnoha realizacích a především v široce 

publikovaných projektech destruuje starý svět ve jménu pokroku. Není tomu tak, 

že by nové stavební materiály vyvolaly nové ideje, nýbrž zde byly nejdříve nové 

ideje!" (Ševčík, 2002, s. 295). 

Při pohledu na současná města si většinou ani neuvědomujeme, že pro 

jejich utváření mělo rozhodující význam 19. století a zvláště pak jeho druhá 

polovina. Velké společensko-hospodářské proměny vyvolaly v tomto století dříve 

nevídané urbanizační procesy, ústící do vzniku měst se stati síci a miliony obyvatel 

a vedoucí ke vzniku gigantických sídelních a průmyslových aglomerací a regionů. 
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Toto století vnáší do procesu realizace nových stavebních regulací zástavby 

nevratné změny do struktury města. V důsledku proměny stávající struktury města 

jsou upravovány a měněny prostory náměstí, vznikají nové typy veřejných 

prostranství - např. přednádražní prostory, bulváry, parky, sady apod. 

Urbanizační procesy 19. století pozměnily tvář snad každého českého 

města a ve městech, která tomuto procesu podlehla, šlo o změnu skutečně 

převratnou. V první polovině 19. století převládal klasicistní urbanismus, 

navazující na renesanční a barokní koncepce, kriticky popisován jako eklektický a 

zjednodušený. Velká změna v koncepci města nastala v 2. polovině 19. století, kdy 

se město muselo vypořádat s nepřebernou řadou nových objevů, událostí a 

především s jinými potřebami, které vyžadovaly nové řešení a přinášely i nové 

problémy do měst. Je tedy pochopitelné, že hlavním kritériem byla racionalita, 

užitečnost a technická proveditelnost (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998). 

Druhá polovina 19. století doslova rozložila některá historická centra, 

změnila dopravní trasy a místa veřejných budov a městské centrum ztratilo 

mnohdy svoji důležitost. 

Města 19. století přinesla množství nepostradatelných prvků pro život 

měst, výrazně se zlepšilo dopravní propojení s okolím, vznikly nové bytové a 

průmyslové komplexy, město bylo vybaveno technickým zázemím (Hrůza, Zajíc, 

1999). 

Ve snaze zlepšit zdravotní podmínky došlo k výrazné přestavbě měst. 

V důsledku toho vznikaly rozsáhlé asanace nebo nová výstavba. Začaly se 

budovat první veřejně přístupné parky, stále více se uznával význam přírodních 

prostředí ve městě. Měnila se v této době centra, především se definitivně 

zbavovala opevnění. Proměny se týkaly jak center a nejstarších částí města, tak 

předměstí. Nemohlo tomu být jinak, než že s rozvojem průmyslu, dopravy, 

zvětšujícího se počtu obyvatel, vznikala kolem měst předměstí, která byla pro 

město zázemím (tamtéž). 

Ruku v ruce s tímto dynamickým vývojem, jež města dotvořila v místa 

svébytná, naplňující potřeby obyvatel, však došlo i k řadě negativních jevů, které 
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jsou v našich městech stále patrné. Přestavba se dotkla historických center, která 

tak byla mnohde narušena. Zvětšil se počet obyvatel, což způsobilo narušení 

rovnováhy ve vztahu ke struktuře města. 

Jedna z prvních teoretických prací té doby od R. Eitelbergera von 

Edelberga ukazuje, že stavba měst má sloužit potřebám společnosti a proto by 

měla respektovat především jeho užitečnost. Za prototyp moderního města 

pokládá v této souvislosti Paříž a její přestavbu (Hrůza, Zajíc, 1999). 

Dvě století přinesla dnešním lidským sídlům novou sociální a 

ekonomickou strukturu a v návaznosti na ni též nejdůležitější hmotné 

komponenty, nové typologické druhy obytných a veřejných budov, širokou škálu 

kulturních, školských, obchodních, zdravotnických, rekreačních staveb. Zrodily se 

dnes používané druhy dopravy, dopravních prostředků a komunikací, stejně jako 

dodnes používané způsoby zásobování energií a vodou, včetně technologií 

odvádění, čištění a zneškodňování odpadních vod a hospodaření s odpady. 

Začaly se prosazovat nové kovové konstrukce, umožňující výstavbu 

mnohapatrových budov a překlenování velkých továrních hal a nádraží. Do 

krajiny se začala rozšiřovat průmyslová a dělnická předměstí. Železnice jako nový 

způsob dopravy skutečně měnila ráz měst, vesnic i krajiny. Převratná v tomto 

ohledu byla druhá polovina 19. století, za které se vybudovalo nespočet nádraží a 

několik tisíc kilometrů tratí. Na to bezprostředně navázal vynález automobilu, se 

kterým města svádějí boj do dnešní doby (Hrůza, Zajíc, 1999). 

N a konci století vznikly urbanistické teorie oproštěné od tradičního 

chápání a uplatňovala se nová pojetí města, která byla úspěšně i méně úspěšně 

rozvíjena v následujícím století. Jedním z nejtypičtějších řešení růstu měst se stala 

šachovnicová dispozice, která byla shledána jako nejvíce ekonomická a stavebně 

nejjednodušší. 

Nový, do té doby neuplatňovaný pohled v teoriích o veřejných 

prostranstvích představil koncem 19. století rakouský urbanista C. Sitte ve své 

knize Stavba měst podle uměleckých zásad (1889). Převážná většina teorií se do té 

doby zabývala především aspekty technickými. Vzhledem k tomu, že umělecké 
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aspekty přestavby měst do té doby nebyly středem pozornosti a zájmu, jeho práce 

byla tak do jisté míry průkopnickou. 

Sitte se vyznával ze svého obdivu ke středověkým městům pro jejich 

nepravidelnou a organicky rostlou strukturu, malebnost, umělecké hodnoty a 

lidské měřítko. Právě to, co řadě dnešních měst schází. Sitte nezůstával jen u 

teoretických prací, přínosem je také aplikace těchto zásad v praxi, Sitte se tyto 

kvality při svých realizacích snažil vždy respektovat nebo je pomáhal zdůraznit, 

řada evropských měst dodnes těží z dobře koncipovaných úprav Sitteho.3 

S jeho názory na městské uspořádání koresponduje i pohled na městská 

veřejná prostranství, o jejichž významu byl Sitte skálopevně přesvědčen. Ve své 

studii žádá, aby tyto významné prostory, které vytvářejí ohniska kulturního života, 

byly navrženy s uměleckými intencemi. Vyjadřuje se tak hlavně v souvislosti se 

stavem uliční sítě, která nemůže být řešena jinak než zhola účelově. Náměstí 

oproti tomu by měla být uměleckým přístupem protknuta. 

Také s ohledem na estetickou kvalitu náměstí Sitte definoval následující 

umělecké principy : 

uzavřenost (vybíhající ulice nenarušují obestavěnost náměstl) 

zastavěnost (upřednostnění řadově navazujících domů před volně stojícími 

budovami) 

tvar ( obhajoba souvztažnosti a relace s hlavní budovou nebo stavbou, dále 

preference nepravidelných tvarů) 

monumentálnost ( preference volné prostory v centru a umístění 

monumentů spíše s estetickým zaměřením) 

3 Kromě některých předních evropských měst, působil Sitte také u nás. Zpracoval nebo se podilel na 

regulačních plánech či urbanistických projektech v Čechách a na Moravě, jmenujme alespoň některé: 

Olomouc, Děčín, Ostrava, Mariánská hora, Hrušov (Sitte, 1995). 
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Srovnejme umělecké prmclpy tvorby Sitteho (1995) se základními 

kategoriemi P. Zuckera.4 

Sitteho kniha byla především reakcí na Wagnerovu přestavbu Vídně, 

kterou zhodnotil jako zdařilou technicky, nikoliv však umělecky. To, co se 

nepodařilo do nového obrazu Vídně vtisknout, pojmenovává jako absenci 

umělecké ideje (Sitte, 1995). 

4 P. Zucker (1959) popisuje umělecky relevantní náměstí a definuje pět základních kategorií pro dosažení 

uměleckého zážitku: 

2003). 

uzavřenost (ohraničenost) 

dominance (náměstí má stěžejní architekturu) 

náměstí má přirozený střed 

náměstí je "sdružením" staveb 

prostor náměstí je přehledný, spojený s oblohou a reliéfem krajiny (Carmona, Heath, Tiesdell, 
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3.2 Moderní urbanismus 

Jen jedno desetiletí přerušené první světovou válkou od sebe dělí 

Wagnerovu klasicistní přestavbu Vídně a Le Corbusierův projekt Soudobého 

města pro 3 miliony z roku 1922, který už byl vytvořen v duchu moderního 

urbanismu (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998, s. 24). 

Uveďme nyní českého teoretika architektury K. Honzíka, který již v roce 

1947 ve stati Tvorba prostředí pojmenoval neblahé důsledky v té době vrcholící 

moderny: "Narůstaly sice nové budovy, prodlužovaly se ulice, ale téměř nikde 

nebylo možno spatřit park, nové náměstí, prostranství rekreační, nebo sportovní. 

Nově vznikající veřejná prostranství byla takřka výlučně povahy dopravní, kde 

hlavní zřetel byl věnován dopravním prostředkům, ale nikoliv člověku. Srovnáme

li nově vzniklé čtvrti s historickými, vidíme, jak prostorový standart i prostorové 

cítění pokleslo" (Honzík, 1947, s. 73). 

Pod vlivem historických událostí a stavu společnosti měl velký vliv na 

obraz města funkcionalismus a konstruktivismus, z ostatních koncepcí, např. 

koncepce lineárního, zahradního a satelitního města se nikdy neuplatňovaly 

v takové míře jako právě funkcionalismus, který tomuto století opravdu vládl. 

Kořeny funkcionalismu, nadneseně řečeno, je možné spatřit už u prvních 

staveb, prvních měst. Účelnost byla nejdůležitějším kritériem stavby měst. S tímto 

aspektem pracovali tvůrci realizovaných i nikdy nerealizovaných projektů i 

utopisté. Dvacáté století ovšem funkci povýšilo nadevše ostatní. 

Možné impulsy lze tak hledat například v sociálních problémech té doby, 

na které se moderní doba snažila skrze urbanismus a architekturu odpovědět. 

Základy funkcionalismu byly založeny po první světové válce, v souvislosti s 

ideou socialismu a ideálem dokonalého bydlení pro pracující. Moderní město, u 

jehož zrodu stál Le Corbusier, bylo spjato především s cíli sociálními. Cílem bylo 

ozdravení měst a kvalitní bydlení pro každého (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998). 

Došlo k vytvoření představy průměrného člověka, který byl dosazován do 

měst stvořených jemu na míru, vytratil se tedy aspekt rozmanitosti, diversity a 
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individuality, která je tak nesmírně důležitá pro prostředí, které obýváme. A tak 

jako moderna nepracovala s osobností člověka, opomíjela i prostředí pro které 

tvořila. 

Technického a průmyslového rozvoJe moderna skutečně bezezbytku 

využila. V tradičních koncepcích byla viděna omezenost a strnulost. Jestliže se 

moderna snažila zpřetrhat vazby s minulostí, musela nalézt úplně nové prostředky 

ke svému vyjádření. Tuto situaci dokládá následující výrok P. Kratochvíla, který 

řekl: "Novost sama se stala modlou a měla možná větší váhu než uspokojení 

reálných potřeb" (Dulla, 1993, s. 16). 

Formující silou pro tento směr byl bezpochyby kongres mezinárodní 

moderní architektury a jeho manifest CIAMs. První manifest byl vydán v roce 

1929, poté mezinárodní skupina CIAM vydala v roce 1933 Athénskou chartu, ve 

které stanovila čtyři základní oblasti pro tvorbu funkčních měst: 

1. bydlení, 2. práce, 3. rekreace, 4. doprava (Hrůza, 2002). 

Ú středním kritérium, že architektura a urbanismus v těchto čtyřech 

oblastech měst musí vždy pamatovat na funkčnost, se ukázalo být pravým 

opakem - tedy nefunkční. Moderna se dopustila velkého omylu, když redukovala 

potřeby lidí ve městě především na potřeby praktické. 

Na základě Athénské charty byl naplněn program, podle kterého jsou stále 

ještě stavěna sídliště v 80. letech. Jejich nedostatky lze shrnout podle P. Halíka do 

následující charakteristiky: "sídliště se vyznačují především monotonií vyvolanou 

neomezenou multiplikací základních stavebních prvků a ztrátou identifikačních 

kvalit jednotlivých míst v nerozlišeném plynoucím prostoru, a s tím související 

ztíženou orientací v těchto komplexech" (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998, s. 30). 

Úplně zmizel systém náměstí a ulic, stavby se vymanily z bloku dalších. 

Le Corbusier popřel ulici, podle jeho názoru to byl nefunkční a neestetický prvek, 

viděl ji jako hlubokou trhlinu, pochmurný příkop. Likvidace ulic, náměstí tak 

značně přispěly k popření identity a jedinečnosti místa (tamtéž). 

5 Zkratka CIAM je odvozena z francouzského názvu "Mezinárodní kongresy moderní architektury" 

(Hrůza, 2002). 
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Dvacáté století nastolilo problém jednotvárnosti a tedy nevhodnosti. 

Problém by byl zčásti vyřešen, kdyby tvorba byla zasazena do konkrétního 

prostoru a ne vytvořena pro zprůměrovaný prostor, který byl pouze statistickým 

výsledkem. 

"Krása je funkce a funkce je krása" a Lamarkovo heslo, že "forma sleduje 

funkci" se stalo hlavnim mottem moderny. Převládla estetika grandiózních 

dimenzí, mohutné perspektivy, velkých rytmů, kontrapunktů vertikál a horizontál, 

funkční, efektivní a utilitární organizace a geometrického řádu (Dulla, 1993). 

Obsahem byla funkce, formou se staly čistě geometrické tvary, ani jedno 

však nemohlo postihnout mnohostrannost bytí, převládala tady jednostrannost a 

monotónnost. Funkcionalistický urbanismus začal prostor chápat jako stejnorodé 

a významové kontinuum, do něhož jsou vsazovány konfigurace stavebních hmot 

a vepisovány kružnice funkčních oblastí. Městský prostor do značné míry ztratil 

charakter místa obklopeného stavebními útvary, které ho definovaly a kvalitativně 

určovaly, a poklesl do úrovně pouhého okolí či pozadí staveb. Pendentem této 

prostorové koncepce bylo přesvědčení, že mobilita je základnim rysem městského 

života. Moderní urbanistický program se u nás udržel až do 80. let, zatímco 

v západní Evropě se realizovalo bezpočet nápaditých a originálních projektů pro 

navrácení života do ulic (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998). 

33 



3.3 Postmoderna, její vznik a současnost 

Výklad fenoménu "veřejné prostranství" vyžaduje určité zamyšlení nad 

tím, jak postmoderna presentuje hodnoty a kvality ve smyslu opěrných bodů pro 

život a kulturu, tvorbu, umění a architekturu. 

V první části této kapitoly budou představeny obecné charakteristiky 

postmoderny jako sociokulturní současnosti, druhá část bude úvahou o kořenech 

a zdrojích tradičního a moderního urbanismu a jejich odrazu v postmoderní 

tvorbě. Ukazuje se, že reflexe společenských, ekonomických a kulturních změn 

s ohledem na jejich historické pozadí je pro výklad postmoderny a jejich vazeb 

s minulostí cenným přínosem. 

Pro výchozí pojetí postmoderny jsme zvolili definici ze Sociologického 

slovníku a vybrali ty charakteristiky, které tvoří relativně komplexní soubor 

významných hledisek postmoderního hnutí a relevantní rámec pro uchopení 

postmoderny v kontextu dané problematiky, t.j. veřejného prostranství. 

Postmodernismus je zde chápán ve vztahu ke způsobu života a jeho stylu, 

který spočívá především na pluralitě, heterogennosti a diskontinuitě jako základní 

orientační směrnici a zároveň označuje pestrou množinu netradičních kulturních 

aktivit a výtvorů. Postmoderní člověk si uvědomuje mnohoznačnost, neurčitost, 

nahodilost a tím do jisté míry i absurdnost světa - odtud inklinace k transcendenci 

a duchovnu. Postmoderní člověk se brání fragmentárnosti racionalistických 

názorů, tendencím k omezování svobody. Místo dobyvatelského vztahu k přírodě 

jsou v postmodernismu patrné snahy o upřednostňování ekologických či 

ekumenických zřetelů. Postmoderní kultura odmítá hierarchizaci umění a tvorbu 

podle klasických pravidel nahrazuje uvolněnou fantazií. Proti modernistickému 

axiómu "funkce určuje formu" stojí postmoderní axióm "idea určuje formu". 

Postmodernismus se projevuje kritikou celé řady modernistických směrů, zejména 

pak funkcionalismu, jakožto stylu převažujícího 01 elký sociologický slovník, 

1996, s. 811). 
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Skutečnost celé řady těchto projevů, stanovisek, postojů a hnutí 

postmoderny se odráží v našem prostředí v podobě změn, které jsou velmi často 

vyvolány modernizací společnosti, tendencí nechat se ovládnout hodnotami 

vědeckopťŮmyslového komplexu nebo jsou iniciovány oprávněnými kritikami 

současného stavu architektury a prostředí. Zejména v architektuře se postmoderní 

přístupy projevily vyhraněnými a jednoznačnými stanovisky. 

Jedním z nesporných přínosů postmoderny v tomto směru Je snaha 

o uvedení lidského konání do rovnovážného stavu. Opětovné nalezení 

harmonického stavu se uskutečňuje v různých rovinách, například 

přehodnocením hodnotové hierarchie, změnou postojů k životnímu prostředí 

nebo snahou oživit veřejná prostranství. Prostředí je hodnoceno jako nudné, 

nezajímavé, modernisté jsou obviňováni z toho, že produkovali stavby bez vztahu 

k poloze, k místu, například 

Le Corbusier dokonce považoval ulice za nefunkční a neestetický prvek. 

Proto má postmoderna ve svém programu takové výzvy, jak zamezit nudě, hledat 

to, co je zajímavé, otevřít se svobodě na úkor modernistického nátlaku ke 

konsensu (Harries, 2005). 

Zejména ve sporech, které postmoderní hnutí v porovnání s 

modernismem provázejí, se u některých autorů objevuje neoprávněná kritika 

modernismu a sporné zůstávají některé interpretace tohoto směru. Dokazuje to 

například nepochopení velkých mistrů architektury jako byl Mies van der Rohe a 

L. Kahn nebo zneuznání F. L. Wrighta, což je podle kritiků dějin architektury 

absurdní. K. Frampton připomíná 200 domů Usonian, které Wright během svého 

života postavil a které můžeme pokládat za pokus, učinit z obyčejného předměstí 

kulturní oblast (Frampton, 2004). 

Důležitým momentem pro dobu postmodernismu je reflexe dnešního 

stavu světa s ohledem na město, jeho stavbu a organizaci. Právě zužitkování 

poznatků a zkušeností, ke kterým lidstvo průběžně docházelo, otevírá možnost 

hodnocení a posouzení určitých jevů. Rozhodujícím aspektem současných 

architektonických a urbanistických směrů, jako Je postmodernismus, 
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dekonstruktivismus, nový urbanismus a další, je stále silnější vliv společenských 

věd, které se do projektů a realizací promítají. Hodnocení z hlediska 

psychologického, ekologického, sociologického, filosofického je namístě. 

Je zřejmé, že přerod moderny v postmodernu nebyl náhlý a převratný. 

Řada projektů byla i poté realizována a skalní stoupenci moderny se náznakům 

nových tendencí velmi bránili a mnozí ve stylu moderny nadále tvořili. a e 

otázkou, zda některé současné projekty tento styl nepřipomínají). 

Teoretička architektury H. Heynenová ve stati Architektura a modernost 

(2005) popisuje debatu mezi Ch. Norbergem-Schulzem a M. Cacciarim. Tuto 

debatu, která osvětluje trendy v postmoderně a výhrady k modernismu 

v architektuře, a která se rozvinula při interpretaci textu M. Heideggera, považuje 

autorka za velmi významnou. 6 Debata representuje dva póly - utopicko 

nostalgickou koncepci Ch. Norberga-Schulze a kritický radikalismus M. 

Cacciariho. 

Interpretace Norberga-Schulze velmi úzce navazuje na Heideggerův 

koncept "bydlení", když říká, že člověk bydlí, pokud prožívá svoji existenci jako 

smysluplnou. V rámci obhajoby a pochopení vztahu architektury a bydlení 

argumentuje Norberg-Schulz kategoriemi, které jsme v druhé kapitole v rámci 

jeho koncepce již představili - kupř. sdílení přináležitosti, orientace, identifikace, 

autentické bydlení, zakořeněnost, autentičnost. Podle H. Heynenové myšlenková 

linie Norberga-Schulze zcela odpovídá humanistické koncepci bydlení, která se 

podle ní odehrává v koncentricky stále se rozšiřujících kruzích - dům, ulice, sídlo, 

region, vlast. 

M. Cacciari na druhé straně nahlíží na situaci bydlení a architektury 

z hlediska redukce vztahu mezi člověkem a světem a zcela zpochybňuje ideje 

Norberga-Schulze. Úzkost člověka a odcizení člověka celku se staly 

determinujícím faktorem jeho představ o bydlení a architektuře. Negativní 

hodnocení modernosti je Cacciariho vůdčím motivem, které ústí do velmi 

6 Jde o přednášku, kterou M. Heidegger proslovil v roce 1951 na symposiu "Člověk a prostor" 

(Heynenová,2005). 
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ponurých a neradostných představ o bydlení a architektuře "zjevujících prázdno, 

mlčení a fragmentaci". Kritický radikalismus, kterým je označován tento proud, 

popírá snahu porozumění kontinuity moderny a postmoderny a vede odmítavý 

postoj k dialektickému řešení problémů (Heynenová, 2005). 

Už ve třicátých letech vystoupila řada odborníků, kteří se kriticky 

vyjádřili k moderně. 

Další událostí, která ovlivnila vývoj postmoderny, byl 10. kongres CIAM 

v Dubrovníku v roce 1956, na kterém byly teze moderny zpochybněny. Když se o 

tři roky později celé uskupení rozpadlo, moderna byla v základech ohrožena. 

Ch. J encks, anglicko - americký teoretik architektury, ve své knize popsal 

hlavní nedostatky moderny a předznamenal tak další epochu architektury. Přesně 

stanovil hodinu smrti moderní architektury, v 15.32 hod., dne 15. července 1972, 

kdy byly dynamitem vyhozeny tři bloky sídliště Pruitt 19oe v St. Louis USA; šlo o 

komplex oceněný CIAM, který ztělesňoval principy moderny (paul, 2003). 

Toto sídliště popsal M. Dulla: "Oddělení pěší a automobilové dopravy, 

oddělená hřiště, domy vyznačující se nemocniční sterilitou, poloveřejné prostory, 

které se staly anonymními a nekontrolovatelnými" (Dulla, 1993, s. 23). 

V této souvislosti můžeme porovnat podobnost fikce S. Butlera a stav 

dnešního světa. S. Buttler ve svém tzv. antiutopistickém románu líčí civilizaci jako 

mnohem vyspělejší, která se vzdala všech svých technických vymožeností, 

protože se sice nebojí žádného ze svých existujících strojů, ale bojí se rychlosti, 

s níž se stroje mění v něco zcela jiného než jsou (Hrůza, Zajíc, 1999). 

Na základě těchto okolností vyvstal požadavek humanizovat města příliš 

poznamenaná moderním urbanismem. Vznikají koncepce, vyvíjejí se aktivity a 

programy, které usilují o kultivaci a rehabilitaci významu veřejných prostranství. 

Americká žurnalistka J. Jacobsnová se v knize "Život a smrt amerických 

velkoměst" (1975) uvedla problematiku veřejných prostranství již v šedesátých 

letech 20. století, ve které se otevřeně a pochybovačně vyjádřila o principech 

funkcionalistického urbanismu. V současnosti se tímto problémem zabývá 

například J. Gehl, L. Krier, Ch. Day a řada dalších. 
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Pro navrácení života do měst nacházejí možné východisko v inspiraci 

tradičním urbanismem (už v minulosti např. vídeňský urbanista C. Sitte ve své 

nejproslulejší knize Stavba měst podle uměleckých zásad z roku 1889 hledal 

inspiraci v malebném středověkém urbanismu). Však se také z období tradičního 

urbanismu uvádějí města, která mohou být v tomto směru cennou inspirací. 

Mohou však také být úskalím při bezhlavé aplikaci tradičních kompozičních 

principů. Užití jazyka tradičního urbanismu není podmínkou, nutné je hledat i 

nové výrazové prostředky a brát v úvahu stávající potřeby, které jsou vskutku jiné 

než v dobách předešlých. Záleží především na správném pochopení a vycítění 

onoho "genia loci". Aby se nová prostranství stala místy dostatečně 

zakomponovanými v orgarusmu města a strukturách čtvrtí, musí být 

respektovány širší vztahy a návaznosti na celé město. Ch. J encks, řekl: "kostel 

musí mít výraz kostela, letiště by mělo mít výraz, který se vztahuje k letu" (Dulla, 

1993, s. 23). Tezí se tedy stalo ideální řešení pro dané místo v daném čase. 

Jak již bylo naznačeno, postmoderna čerpá obecné i zcela konkrétní 

přístupy ke ztvárnění obrazu města z tradičního urbanismu, který v sobě zahrnuje 

středověk, renesanci, baroko a 19. století. Poté následoval moderní urbanismus, 

který ve své většinové tvorbě představuje spíše negativní rysy a nežádoucí jevy. 

Moderní urbanismus se tak stal podnětem pro postmodernu, která se od této 

epochy snaží odpoutat. 

Všechny zmíněné epochy jsou důsledkem těch předešlých, do určité míry 

na sebe navazují, v určitém směru se od sebe odklánějí. Tato dějinná dynamika se 

v současné době završuje etapou postmoderny. 

V zemích zejména západní a severní Evropy se v současnosti realizovalo 

několik projektů, které se skutečně snaží tyto požadavky naplnit. Hlavní funkce 

veřejných prostranství, tedy shromažď ování, obchod, doprava, hledají tu 

správnou míru tak, aby se do měst navrátil život, aby prostranství byla nejen 

příjemná, ale i funkční. Mění se schéma dopravy, průjezd a vjezd do středu města 

je omezen, posiluje se úroveň hromadné dopravy, čímž se redukuje hluk a 

znečištění ovzduší, zároveň se tím uvolňují prostory pro pěší a cyklisty. Kritéria 
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životaschopnosti města tak, jak o nich mluví řada odborníků, mohou být 

aplikována na veřejná prostranství, která by měla být rovněž prostorem zdravým, 

rozmanitým a harmonickým (Gehl, Gemzoe, 2002). 

Architekti Barcelony provedli průkopnický čin tím, že opět vytyčili veřejný 

prostor jako samostatnou architektonickou oblast poté, co tato disciplína pod 

vlivem modernismu úplně zanikla. Po roce 1980 byl v Barceloně formulován 

koncept orientovaný na život ve městě, nazván "dobytí města zpět". Byla tak 

podpořena myšlenka obnovy nových forem městských prostranství a nových 

forem veřejného života (tamtéž). Dále se vývojem a způsoby řešení obecných i 

konkrétních problémů budeme zabývat v kapitolách 4.4, 4.5. 
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4. Teoretická východiska fenoménu veřejného 

prostranství 

4.1 Analýza prostorových a charakterových vlastností místa 

Pojem prostranství, který je znám především ze spojení s adjektivem 

"veřejný", nenašel dosud pevné místo v teoretických základech odpovídajících 

vědeckých disciplín. Existuje několik pojmů, které se k pojmu "prostranství" 

velmi úzce vztahují a jejichž interpretaci považujeme za přínosnou jak z hlediska 

koncipování pojmu prostranství, tak z hlediska charakteristik, kterými jsou tyto 

pojmy specifikovány. 

Jde o pojmy "místo", "prostor", "charakter", "geruus loci", které jsme 

převzali, ze základní struktury výkladu Ch. Norberga-Schulze (Norberg-Schulz, 

1994). Uvedené kategorie si v širších souvislostech přiblížíme prostřednictvím 

autoru, kteří se k problematice místa, prostoru, charakteru a genia loci vyjádřili. 

a edná se mnohdy o rozdílná pojmenování a rozdílné uchopení daných kategori1} 

Místo 

Vzhledem k tomu, že jde o pojem značně frekventovaný, nabízí pojem 

místo celou řadu konotací. O místu můžeme říci, že to je materiálně fyzikální 

skutečnost nebo její část, kde se něco koná, kam něco ukládáme, kde pobýváme 

nebo se setkáváme, místo může být lokalita, kudy jen procházíme a něco míjíme. 

Někdy máme málo nebo hodně místa. Místo je také určité prostředí, které má 

svoji atmosféru, na některé místo nikdy nezapomeneme. Význačným místem bývá 

domov. Aby nebylo místo pouhou fyzickou okolností, mělo by mít místo nějaký 

význam samo o sobě a určitý význam by v něm měl být spatřován. 
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V interpretaci J. Mourala "místem není libovolné kde, nýbrž jen takové, 

které máme individualizováno, které se pro nás vydělilo z lhostejného kontinua 

možných kde jako to které místo" (Moural, 2004). 

Místo je jedním z ústředních pojmů mezi teoretiky architektury a 

urbanismu, "místo" je pro ně jak východiskem, tak cílem porozumění, hodnocení 

i plánování lidského prostředí. 

Pro Norberga-Schulze není místo jen pouhým označením polohy nebo 

skutečnosti, že se někde něco odehrává, ale je jedním ze základních fenoménů 

vnějšího světa a jeho uspořádání. Kniha Ch. Norberga-Schulze, která vychází z 

fenomenologických pozic, zejména z M. Heideggera, a která se týká oblasti dosud 

málo zpracované - fenomenologie každodenního prostředí člověka, je tak svým 

rozsahem prací zcela ojedinělou. 

Fenomenologie je metoda, která na rozdíl od analytického vědeckého 

způsobu poznání je poznáváním (zřením) esenciálních faktů, odhaluje 

charakteristiky, které jsou spjaty s každodenním životem a mnohé z nich existují 

jako dosud skryté významy. O to větším problémem zůstává rozpoznání a 

pojmenování a poté příp. transformace těchto obsahů do metody konkrétního 

výzkumu. 

Analýza Norberga-Schulze obsahuje velmi užitečnou, komplexní a do 

detailů jdoucí strukturu klíčových pojmů a souvislostí umožňujících hlubší 

porozumění fenoménu místa. Struktura místa je podle Norberga-Schulze 

uvedena dvěma základními kategoriemi - "krajina" a "sídlo" Gde o fenomény 

rozlišující atributy přírodní a umělý) a je analyzována pomocí kategorií "prostor" a 

"charakter". Norberg-Schulz vychází z toho, že člověk je umístěn v prostoru a 

zároveň je vystaven určitému charakteru prostředí. 

"Prostor označuje trojrozměrnou organizaci prvků, která vytváří místo, 

charakter označuje celkovou atmosféru, která je nejobecnější vlastností každého 

místa" (Norberg-Schulz, 1994, s.ll). 
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Prostor 

Pojem prostor je kategorie ne zcela jednoznačná a z hlediska interpretace 

spíše složitá. Pro vymezení pojmu prostranství jde však o významnou kategorii, 

jejíž obecnost a obtížnost podtrhuje vyjádření Adolfa Loose: "Prostor není to, 

co zbude mezi zdmi, prostor musí architekt vidět svým duchovým okem" 

(Švácha, 2002, s. 34). 

Skutečně překvapivý Je fakt, že se s prostorem jako architektonickým 

pojmem až do úplného konce 19. století teoreticky nepracovalo.? Až v roce 1893 

se vyskytly první pokusy snažící se postihnout podstatu architektonického 

prostoru. Impulsem mohla být německá empirická psychologie a fyziologie 

vnímání a její zájem o to, jak člověk pociťuje třetí rozměr a jakou roli v tom hrají 

jeho tělesné a haptické vjemy (Švácha, 2002). Různé pojetí pojmu prostor ve 

starých evropských jazycích zřejmou složitost pojmu pouze potvrzují. 

Švácha zmiňuje tři badatele, kteří pojem uvedli na scénu. Lipps 

zdůrazňoval odmyšlení materiálního nositele, prostor pro něj byl odhmotněný 

objem. Teoretizující sochař Hildebrant chápal prostor jako pole, jako součet 

všemožných pohledů z dálky a pohledů z blízka, konstatoval, že jen tak si ho 

ohmatáváme a uvědomujeme. Velmi výstižný pohled předkládá Schmarsow, který 

říká: "Pojítkem pro veškerou architektonickou tvorbu - utváření prostoru, je 

snaha subjektu vymezit se vůči okolí a spojí-li se naše schopnost vnímání 

prostoru, která se zakládá na optických a haptických zážitcích, na funkčně nebo 

rituálně zdůvodněném pohybu těla stavbou, s prostorotvárnou fantazií, může 

z toho vzniknout arcidílo hodné slova" (Švácha, 2002, s.30). 

Přínosnou se stala metoda, na kterou navázala řada badatelů. Jde o 

metodu, kterou rozvinul historik umění H. W61f1in v knize Renaissance und 

7 U Aristotela se význam pojmu prostor shoduje s pojmem místo, nicméně ve starověku existoval pojem 

kenon - prázdno, který v řadě ohledů předjímá rysy, které budou od počátku novověku připisovány 

prostoru. V latině pojmy locus a spatium znamenají dva základní významy pojmu místa - místo ve smyslu 

umístění a místo ve smyslu vzdálenosti rozměru nebo mezery (Moural, 2004, s. 80). 
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Barok. Podstatou metody je to, že prostor je pojmenováván za pomocí přívlastků. 

Jeho přístup se zakládá na srovnání dvou slohů a přisouzení rozličných přívlastků 

prostoru, kterými tak dosáhl zviditelnění a pojmenování prostoru. Na základě 

porovnání renesance a baroka a přisouzení přívlastků prostoru nám předkládá 

velmi výstižný popis těchto epoch (Švácha, 2002). 

Renesanci charakterizuje jako lineární plošnost, baroku připisuje malířskost 

a prostorovost. Na příkladu Bramantova renesančního prostoru odrážejícího se 

na projektu vatikánského chrámu sv. Petra poukazuje Wč>lrun na členění prostoru 

odpovídajícímu lidskému měřítku, který vytváří harmonický vztah. A na stejném 

prostoru ovšem už v pojetí Michalangela poukazuje na řešení prostoru v duchu 

barokního nadlidského měřítka (tamtéž). 

Norberg-Schulz ve své knize Genius loci, prostor vykládá pod zorným 

úhlem jemu blízké Heideggerovy fenomenologie a teorií Lynche a Portoghesiho, 

vysvětluje fenomén prostoru v konkrétní rovině, tedy jako existenciální dimenzi, 

která zahrnuje základní vztahy mezi prostředím a člověkem, která mu dává pocit 

existenciální opory. Tento pohled odpovídá Heideggerovu tvrzení, že prostor má 

svůj původ v místě. K objasnění Heideggerova pohledu dodáváme, že takový 

přístup vybízí k chápání prostoru jako konkrétního místa, tedy k fenomenologii 

každodenního prostředí člověka (Norberg-Schulz, 1994). 

"K. Lynch představuje strukturu konkrétního prostoru tím, že zavádí 

pojmy "uzel" ("výrazný bod''), "cesta", "hranice" a "oblast", označující prvky, 

které tvoří základ orientace člověka v prostoru. P. Portoghesi definuje prostor 

jako "systém míst", z čehož vyplývá, že pojem prostoru má své kořeny 

v konkrétních situacích - byť prostory mohou být popsány i prostřednictvím 

matematiky" (Norberg-Schulz, 1994, s. 11). 

Charakter 

Je podle Norberga-Schulze druhá neoddělitelná vlastnost místa. Spolu s 

prostorovými vlastnostmi tvoří symbiózu pohledu a porozumění místu. 
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Norberg-Schulz, který ve svých teoretických pozicích zastává 

fenomenologický přístup, postihuje v charakteru místa základ, podstatu bytí, žitý 

svět. "Člověk bydli, pokud se může orientovat ve svém prostředí a identifikovat 

se s ním, či krátce řečeno, jestliže zakouší prostředí jako významuplné" (Norberg

Schulz, 1994, s. 5). Všechna místa mají charakter a charakter je základním 

způsobem, jakým je nám svět "dán". Charakter je podle Norberga-Schulze pojem 

- "složitá totalita", který na jedné straně vyjadřuje obecnou celkovou atmosféru, 

na druhé straně je to pojem konkrétní.8 

Charakter ovlivňuje také časové hledisko (záleží na ročním období, denní 

době ... ), v neposlední řadě je určen hmotným uspořádáním a technickou 

realizací. 

Lynch v knize What time is This Place? shrnuje pozorování o vlivu času 

na městské veřejné prostory. Střídání aktivit podle týdenního rytmu a použité 

techniky přepravy, čile zalidněné prostory v pátek se stávají mrtvým místem 

v sobotu nebo v neděli. Ve starších městských zástavbách je obchod, společenské 

i rekreační aktivity více méně provozován na stejných místech, moderní zástavba 

odděluje účelnost míst díky možnostem rychlého přesunu (Greenbie, 1981). 

Další konkrétní hlediska, kterými lze popsat charakter místa, přinesla 

diskuse architektů a urbanistů. Do té doby se v architektuře o charakteru místa 

hovořilo spíše v technických údajích a nyní se objevují témata, která hovoří kupř. 

o etické funkci architektury ve smyslu hledání étosu - způsobu jak lidé žijí a bydli. 

K. Harries tak v textu "Etická funkce architektury" formuluje otázku: 

" .... zda by neměla architektura pomáhat člověku nalézat jeho místo a cestu ve 

stále více des orientujícím světě" (Harries, 2005, s. 52). 

8 V podstatě na základě těchto dvou hledisek charakteru rozdělil Norberg-Schulz krajiny do tří typů. 

Připomíná je ve své knize Macom V. Cílek (2004). Jde o krajinu romantickou (příroda a hmot jsou 

v nerovnováze), o krajinu kultullÚ (přírodrú a lidské prvky jsou v rovnováze a spolupráci). Třetí -

kosmická krajina znamená totální nerovnováhu s hodnotami "naruby" - " ... obzor je daleko, nebe je 

blizko" (Cílek, 2004, s. 30). 
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Připomeňme kapitolu 2.1. Veřejné prostranství a kultura, ve které Je uvedena 

reflexe současného světa. 

Transformace abstraktních fenomenologických kvalit do konkrétního 

zhotovení je značně nejednoduché. Přesto Norberg-Schulz zdůrazňuje, že popis 

charakteru musí zahrnout zkoumání ukazujícího se charakteru. 

Genius loci 

Jde o pojem, který se původně objevil ve Starém Římě, a to v následujícím 

smyslu: pokud mají místa a bytosti genia loei, mají život, ale i charakter a povahu, 

kterou duch určuje. 

Tímto pojmem Norberg-Schulz svoji strukturu místa završuje a vyjadřuje 

vzájemné propojení a integraei prostorových a charakterových vlastností "místa" 

v nové kvalitě, která se stává ideálem, přáním, snem, tužbou, kritériem 

vyjadřujícím životaschopnost prostředí. Zároveň je vyjádřením pro skutečnost, 

kde se nám nedostává slov - genius loei. 

V. Cilek hovoří o geniu loei jako o jedné z nejsilnějších esencí krajiny 

" ... geruus loei je pevně vepsán do tvaru struktur a barev, je důvodem, který 

neumíme pojmenovat, ale kvůli kterému se vracíme" (Cilek, 2004, s. 45). 

Britský enviromentalista Ch. Day popisuje genia loei následovně: " genius 

loei je obvykle nehmatatelný a lze se k němu přiblížit pouze intuitivně" (Day, 

2004, s. 183). 

Přes všechnu tuto složitost Norberg-Schulz v kontextu existeneiálního 

přístupu odkrývá v geniu loei dvě základní psychické funkce - orientaci a 

identifikaci, na základě kterých sdílíme a artikulujeme prostorové a charakterové 

vlastnosti daného místa. Je podle Norberga-Schulze zcela přirozené, že člověk 

chce vědět kde je nebo kde chce být, jaké to určité místo je nebo jaké by mělo být, 

jaký má nebo mělo by mít pro něj význam. I když jsou tyto dvě funkce navzájem 

spojeny a tvoří jednotu při určování genia loei, jsou přesto do určité míry 

nezávislé. Orientace se vztahuje spíše k určení prostorových charakteristik, souvisí 

s prineipy organizace, poskytuje člověku opěrné body "aby se neztratil", 
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identifikace znamená přijmout místo za své, mít ho rád, spřátelit se s ním, a to 

skrze celou řadu okolností, které mají pro něj význam. Většinou se zakládá již v 

dětství a stává se součástí jeho osobnosti, vztahu ke světu, často i existenciální 

oporou. Významová struktura těchto okolností vzhledem k vazbám, které k 

objektům míst máme, nás provází po celý život a stává se součástí naší identity, 

toho, jací jsme (Norberg-Schulz, 1994). 

Prožitek a znalost místa v širším kontextu, při kterém člověk zažívá pocity 

sounáležitosti s přírodou, lidmi a smyslu pro hierarchii hodnot, Ševčík nazývá jako 

ontologickou potřebu (Ševčík, 2002, s.164). Pohled z dálky na francouzské 

středověké město Le Mont-Saint-Michel v této souvislosti popsal Ševčík, jako 

"žitý prostor, jenž má své dominanty, které symbolizují řád, určují ráz města, jeho 

rytmus života - obývané území je zde krajinou domova. Prostředí, krajina, domov, 

vlast - to jsou způsoby začlenění člověka do přesahujících smysluplných kontextů 

- tedy sociální skutečnosti sui genesis" (Ševčík, 2002, s. 164). 

Genius loci je pojem, který je s kategorií domova často spojován. V obou 

případech jde o velmi silné kategorie, které se vyznačují určitými odlišnostmi a 

rozdílně pojatými významy. I když fenomén domova jsme schopni popsat pomocí 

charakterových a prostorových vlastností, jde mnohdy o pojem, který genia loci 

často překračuje nebo naopak. 

Pojem domova se v literatuře uvádí spolu s kategorií obývatelnosti. Obydlí 

například analyzuje ve své publikaci J. Ortová: "Prostředí se stává člověku 

domovem tehdy, je-li je schopen spontánně přijímat jako místo, v němž se 

přirozeně orientuje, a které je mu určitým zázemím, prostorem stabilních hodnot. 

Domova obývatelnost lze velmi obtížně definovat vzhledem k tomu, že mají 

svou pocitovou stránku, u níž nevystačíme s mechanickým popisem jejich 

jednotlivých složek. Nejčastěji se tyto kategorie vysvětlují prostřednictvím termínu 

genius loci, v původním významu duch místa, dnes užívaného pro postižení určité 

individuální tvářnosti, neopakovatelné kulturní atmosféry, která je výsledkem 

dlouhodobého historického procesu tvorby prostředí, v němž se citlivým 

způsobem prolínají přírodní složky, určitá prostorová organizace sociokulturního 
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života a také jedinečná lidská schopnost i potřeba estetická" (Ortová, 1999, s. 

110). 

"Vskutku, ať probíráme všechny životní obory, vidíme, že se pro technický 

pokrok zapomnělo na základní živel, v němž člověk žije a sice na prostor. Vždyť 

zamyslíme-li se trochu nad vývojem lidského prostředí a obydlí, vidíme, že dříve 

ještě, nežli člověk začal stavět, utvářel si svůj "obývatelný prostor"" (Honzík, 

1947, s. 122). 

TertIÚn obývatelnost uvedl Honzík poprvé v roce 1937 v časopise 

Přítomnost. Je to souhrn podmínek, které dělají prostor obývatelným, ať se jedná 

o prostor přírodní či umělý. Obývatelným je prostor za předpokladu přítomnosti 

podmínek: sociálních, atmosferických, světelných, akustických, provozních, 

pohledových, psychických (Honzík, 1947). 

Do výčtu Honzík nezařadil podmínku přítomnosti genia 10 ci, sám však 

přiznává, že ani splnění těchto podmínek, nezaručuje obývatelnost a připojuje 

dimenzi něčeho "zvláštního a místního", co lze vycítit pouze studiem a intuicí 

(tamtéž). Podrobněji rozpracujeme teorii K. Honzíka v kap. 4.3. 
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4.2 Analýza kvalit veřejných prostranství z hlediska kategorizace 

činností 

Jiným pohledem na ulice a náměstí jsou činnosti, které se na nich 

odehrávají, začněme nejdříve barvitým popisem Karla Čapka "Londýnská ulice je 

jen takové koryto, kterým život teče, aby už byl doma. Na ulicích se nežije, 

nekouká, nemluví, nestojí ani nesedí, ulicemi se jen probíhá. Tady ulice není ten 

nejzajímavější lokál, kde vás potká tisícikerá podívaná a promluví k vám tisíc 

dobrodružství. Lokál, kde lidé pískají, nebo se perou, hlučí, koketují, odpočívají, 

básní nebo filosofují, chodí na stranu a užívají života a dělají vtipy nebo politiku, a 

shlukují se ve dvojice, nebo trojice, v rodiny, v zástupy, nebo v revoluce, ( ... ) je 

něčím, co nepatří nikomu a nikoho nesbližuje s ostatními, tady nepotkáváte lidi a 

věci, zde se jenom míjíte" (Honzík, 1947, s.99). 

Děje a činnosti na veřejných prostranstvích představují neoddělitelný 

pohled na tato místa. Bez nich by i ta nejmalebnější prostranství byla mrtvými a 

prázdnými místy. 

Soubornou analýzu veřejných prostranství představuje současný dánský 

teoretik a architekt J. Gehl v knize Život mezi budovami (2000), který danou 

problematiku komplexně rozpracoval a bezesporu zaujal přední místo mezi 

současnými odborníky. Tato teorie nezkoumá primárně prostorové a 

charakterové vlastnosti veřejných prostranství, ale popisuje především člověka 

samého, jeho potřeby, očekávání, výsledné aktivity a děje, které se na nich 

odehrávají. Gehlova kategorizace činností na veřejných prostranstvích se stává 

užitečnou v kontextu naší práce. Pomocí Gehlovy kategorizace tří aktivit 

můžeme vysuzovat na kvalitu veřejných prostranství, toto hledisko využijeme 

v empirické části práce. 

Na veřejných prostranstvích se odehrávají různé venkovní aktivity, jedním 

z možných pohledů pro porozumění (hodnocení) daného místa a rozpoznání jeho 

kvalit je rozlišení způsobu pobytu a aktivit tak, jak je popsal Gehl v uvedené 

knize. 
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Aktivity na veřejných prostranstvích lze podle Gehla rozdělit do tří 

kategorií, a to na aktivity nezbytné, volitelné a společenské, které se uskutečňují 

v přímé závislosti na vlivu hmotného prostředí. Podstatou této kategorizace je 

hledisko nutnosti na straně jedné a dobrovolnosti na straně druhé. 

Mezi nezbytné aktivity Gehl řadí aktivity více méně nucené, které jsou 

s převahou podmíněny chůzí a uskutečňují se téměř nezávisle na vnějším 

prostředí. Lze tedy říci, že tyto aktivity budou probíhat téměř vždy, a z jejich 

existence nebude možné usuzovat na kvalitu prostranství. 

U aktivit volitelných je rozhodujícím motivem pro jejich vykonávání 

libost a možnost volby. Je prokázána velmi těsná závislost na vnějším prostředí, 

především na počasí a místě. Přítomnost těchto aktivit tak poukazuje na hodnotné 

prostranství. 

Společenské jsou ty, které vznikají až za přítomnosti druhých, a to ať UŽ 

se jedná o kontakty aktivní či pasivní. Jsou výsledkem obou předchozích aktivit a 

poukazují rovněž na hodnotné prostředí. 

Kvality veřejných prostranství lze odvodit z míry vykonaných volitelných a 

společenských aktivit a jejich délky. Zjednodušeně lze říci, že čím méně 

volitelných a společenských aktivit na pozorovaném prostranství je zaznamenáno, 

tím méně je prostranství kvalitní. 

J. Gehl klade důraz především na pocitovou stránku člověka při užívání 

prostranství města. Právě každodenní situace, kdy lidé vcházejí do vzájemného 

kontaktu, mají velký význam pro život člověka. Aby tento veřejný život skutečně 

mohl existovat, musí mu být dán prostor, kvalitní prostranství, přičemž kvalitu 

veřejných prostranství podmiňuje množství aspektů. Přítomnost ostatních lidí a 

jejich aktivit tvoří jednu z nejdůležitějších charakteristik veřejných prostranství. 

"Živá města, v nichž jsou lidé v kontaktu s jinými lidmi, jsou vždy 

podnětná, protože jsou bohatá na zážitky, na rozdíl od měst nežijících, která se 

jen zřídka dokážou vyhnout chudobě zážitků, a tak jsou monotónní bez ohledu na 

to, jak pestrobarevné a různotvaré v nich stojí budovy" (Gehl, 2000, s. 23). 
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Výsledky pozorování a výzkumů ukazují, že lidé a lidské aktivity jsou 

největším objektem pozornosti a zájmu. Dokonce i prostá forma kontaktu, pouhé 

dívat se, slyšet a být nablízku ostatním, je očividně uspokojivější a žádanější než 

většina jiných atrakcí, poskytovaných ve veřejných prostorech měst a obytných 

zón. Dokladem toho může být také české rčení "lidi táhnou lidi" nebo 

skandinávské "lidé jdou tam, kde jsou lidé" (Gehl, 2000, s. 27). 

O jednom z nejznámějších veřejných prostranství, Central Parku v New 

Yorku, napsala B.B. Greenbie (1981), že pohledem na park se vždycky ujistí, že 

město žije. Central Park je jako zahrada obklopená městem, patřící všem 

obyvatelům, kteří oceňují místo ve všech ročních obdobích. Udivující je 

schopnost Central Parku pojmout obrovské množství lidí, které nejenom že 

nesnižuje kvalitu parku, ale podtrhuje její význam. Park užívají lidé různého 

vkusu, založení i sociálního postavení. Pozorovat lidskou rozmanitost v sobotním 

nebo nedělním dopoledni je samo o sobě zážitkem (Greenbie, 1981). 

Jmenujme alespoň některé konkrétní typy aktivit. Základní aktivitou při 

pohybu po veřejných prostranstvích je chůze a kvalita prostranství na ni nemá 

přílišný vliv. Zároveň to však může být činnost, která nemusí být pouhým 

utilitárním se přemisť ováním z místa na místo a za vhodných podmínek může být 

základem pro kvalitnější činnosti. Gehl uvádí bazální nároky na chůzi a tou je 

prostor. Požadavky na prostor jdou napříč kulturami, městy a jsou také velmi 

individuální. Přesto však vyčíslil nejvyšší únosnou hustotu pěšího provozu, a tou 

je 10 - 15 chodců za minutu na metr uliční šířky. Dalším aspektem ovlivňujícím 

příjemnost a chuť k chůzi je fyzická vzdálenost, ale také často opomíjená 

zážitková vzdálenost (podnětnost). Cesta by tedy neměla vykazovat známky 

monotónnosti a únavnosti. " ... aby bylo možné pozorovat jiné lidi a události 

z domu nebo tam dojít chůzí kratší než půl kilometru a dosáhnout většiny služeb 

pěšky, nezbytně musí být velmi obezřetně soustřeďovány aktivity a funkce" 

(Gehl, 2000, s. 85). 

Postávání podobně jako předešlá aktivita, může být např. spíše krátkým 

utilitárním zastavením, nebo naopak setrváním na místě, které má své kvality a 
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vybízí k setrvání. Z řady pozorování lze vyvodit nároky na vhodná místa pro tuto 

aktivitu, a tou jsou především členité okraje prostor, které jsou oporou, nabízejí 

větší intimitu, pohled do prostoru. Požadavek na pestrost, členitost a ověřené 

prvky jako sloupky, schody, výklenky je často opomíjen. 

Téměř nezbytnou podmínkou pro delší pobyt na prostranství je možnost 

sezení, kterou by bezpodmínečně měla prostranství nabízet. Právě tato aktivita 

vytváří možnosti pro další činnosti jako stravování, spaní, pozorování, rozprávění. 

Nesmíme ovšem zapomenout, že i zde jsou rozdílné požadavky na kvalitu sezení, 

kterou musí tato místa mít tak, aby byla využívána. 

"Místa pro sezení jsou mnohem náročnější na příznivé podmínky a místa 

k sezení jsou vybírána daleko pečlivěji než místa pro postávání" (Gehl, 2000, s. 

157). 

Gehl rozlišuje dva typy míst k sezení. Především jde o lavičky a židle a na 

druhém místě o schodiště, stupně, zídky. V první řadě by však měly být 

k dispozici dobře rozmístěné lavičky. Z pozorování vyplynul poznatek, že jsou 

upřednostňovány lavičky na okrajích prostranství, která skýtají výhled a kde jsou 

chráněna záda sedících " ... jestliže selže okraj, pak prostor nikdy neožije". 
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4.3 Vyhrané kvality pro hodnocení veřejného prostranství 

Hlavním záměrem naší práce Je teoreticky a empiricky se přiblížit 

k fenoménu veřejného prostranství, uchopit fenomén veřejných prostranství 

celistvě a současně vymezit konkrétní charakteristiky, které životaschopnost 

veřejného prostranství nebo městského prostředí determinují. Neboť ,," . žádná 

jednotlivost nevytváří celý obraz ... ". 

Městské prostředí je tvořeno celou řadou činitelů, které plní rozličné 

funkce, máme na mysli funkce ekonomické, utilitární, estetické, kulturní, 

psychologické, sociální. Ukazuje se, že pokud dojde k vytvoření rovnováhy mezi 

všemi činiteli, lze prostředí považovat za zdravé a životaschopné. Shledáváme, že 

prostředí by mělo obsahovat vedle utilitárních funkcí něco víc pro dotvoření 

obrazu města. V daném místě by se měla zrcadlit minulost a současnost, kultura, 

struktura společnosti, místo by mělo vyjadřovat lidské měřítko, formovat čitelný 

prostor a estetické kvality a respektovat jedinečnost místa. Jen tak může městské 

prostředí nabídnout člověku orientaci a identifikaci s místem. Tyto kvality mohou 

být leckdy opomíjeny nebo vykládány jako druhořadé. V pojetí naší práce a pro 

výklad životaschopnosti veřejných prostranství Je však chápeme jako 

nenahraditelné. 

Tato část kapitoly představuje pokus o vytvoření přehledu nejdůležitějších 

atributů místa, na základě kterých máme možnost se k vlastnostem a kvalitám 

veřejného prostranství více přiblížit, sledované místo nebo danou oblast hlouběji 

pochopit, hodnotit, příp. plánovat. 

Vzhledem k pojetí naší práce Cteoreticko-empirické) byl vytvořen přehled 

kategorií ve formě tabulek. Jsme si vědomi úskalí zjednodušení prací autorů, pro 

účely práce byl ovšem tento postup vyhodnocen jako nejvhodnější. 

Uveďme nejprve tři teorie, které představují Cz našeho pohledu) ucelený 

přehled všech rovin podílejících se na životaschopnosti míst. Nejdříve teorii 

americké společnosti Project for Public Spaces, dále uvedeme enviromentelistu 

Ch. Daye a českého teoretika K. Honzíka. 
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Nezisková orgaruzace Project for Public Spaces, která se fenoménu 

veřejných prostranství věnuje již od roku 1975, představuje nejpropracovanější a 

v současnosti také nejvíce užívaný nástroj pro hodnocení kvalitních veřejných 

prostranství. Jedná se o teorii, ve které stanovila čtyři základní kvality úspěšných 

veřejných prostranství, těnů jsou dostupnost, aktivity, pohodlí a soeiabilita (obr. 

č.l: Čtyři základní kvality úspěšných veřejných prostranství). 

Tyto ústřední kvality můžeme rovněž zkoumat z hlediska jejich 

měřitelnosti a neměřitelnosti (tab. č. 1: Nedefinovatelné a měřitelné atributy 

veřejných prostranství). 

Současný britský enviromentalista Ch. Day (2004) předkládá výčet čtyř 

aspektů, pomocí kterých se vztahujeme k místu (tab. č. 2: Dayovy čtyři úrovně). 

Uveďme, že Day se skrze tyto dimenze snaží v praxi lepé porozumět uživatelům 

míst. Zapojení místních občanů, přináší porozumění každodenním problémům, 

jejich potřebám a vztahu k danému místu a poskytuje podklady pro případný 

konsensus. "Místní lidé toho vědí nejvíce o minulosti a přítomnosti, ale ne vždy o 

budoucnosti. Jenže lidé zvenčí nemohou navrhnout životaschopnou budoucnost, 

aniž by chápali přítomnost" (Day, 2004, s. 168). 

K. Honzík je autorem dalšího celostního pohledu, který z našeho hlediska 

přispívá k přiblížení se fenoménu veřejných prostranství a představuje rozšířený 

přehled již Zmíněných podmínek podílejících se na tvorbě obývatelného 

prostoru. (tab. č. 3: Podmínky tvorby obývatelného prostoru). Rovněž Honzík 

tyto kategorie aplikoval v praxi, konkrétně při reflexi obývatelné Prahy v knize 

Tvorba životního slohu (1947). 

Do výčtu Honzík nezařadil podmínku přítomnosti genia loei, připisuje mu 

ovšem nespornou úlohu, bez jehož přítomnosti by nebyla obývatelnost zaručena. 

Popisuje jí jako dimenzi něčeho "zvláštního a místního", co lze vycítit pouze 

studiem a intuicí (Honzík, 1947). 

Porovnáme-li roviny míst obou autoru, Daye a Honzíka, dospějeme 

k poznatku, že oba přehledy se shodují, pouze jsou jinak rozdělené. 
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Následující přehledy (tab. č. 4 - 9) nenabízejí celostní pohled, o to 

detailněji však popisují další charakteristiky míst. Na základě prací Ch. Norberga

Schulze, I. Calvina, L. Kahna a K. Lynche se pokusíme pojmenovat a vysvětlit -

ozřejmit prostorové a charakterové vlastnosti prostranství. 

Přehled prostorových a charakterových vlastností se v teorii Ch. 

Norberga-Schulze jeví jako relativně komplexní (tab. č. 4: Základní a obecná 

struktura místa). 

V přehledu charakteristik, zpracovaných rovněž do formy tabulky (tabulka 

č. 5.: Výběr prostorových a charakterových kategoru') jsou vyloženy další kvality 

místa. Poetičtější výklad jednotlivých charakteristik včetně příkladů lze nalézt 

v knize Genius loci (Norberg-Schulz, 1994). 

Koncept I. Calvina "Šesti témat pro příští milénium" (pallasmaa, 2005), je 

výběrem velmi aktuálních, svébytně charakterizovaných témat, ve kterém 

Pallasmaa připomíná šest Calvinových témat reprezentujících kvality nutné pro 

posílení pozice architektury. Architektuře je zde připisovaná lidská úloha 

zprostředkovat mezi světem a člověkem horizont porozumění naší existenciální 

situaci (tab. č. 6: Calvino - Šest témat pro příští milénium). Poslední kategorii 

v Calvinově konceptu, kategorii "Ticha", doložme výrokem Honzíka, ten 

s rozčílením reaguje na výrok T. A. Edisona: "Město budoucnosti bude velmi 

hlučné, s tím se musíme smířiti. Ale příroda učiní lidi tak hluchými, že jim hluk 

nebude činit žádných potíží". K tomuto výroku Honzík připojuje: "Přes to, že si 

vážíme vynálezce žárovky a fonografu a přes to, že si nad pathosem jeho díla 

říkáme s básníkem: "je v tom cosi velkého co drtí", v každém z nás se bouří 

"naturalista" proti myšlence, že by se člověk měl zmrzačit pro větší uplatnění 

techniky" (Honzík, 1947, s. 76). 

Specifický výklad architektury rozpracoval L. Kahn (1999). Vybrané 

kategorie popisuje svérázným jazykem. Jde o výrazy poetické, básnické a 

procítěné. Tento filozof architektury patří mezi architekty, kteří se v poslední fázi 

moderní architektury snažili stavbám připsat individualitu, duchovní rozměr a 

uspořádat prostor tak, aby bylo respektováno konkrétní prostředí a lidské potřeby. 
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Norberg-Schulz na adresu Kahna říká: " ... a najednou je tady všechno zpátky, 

otevřené - uzavřené prostory, shluky a skupiny, symetrie a asymetrie, cesta a uzel, 

interiér a vnějšek" (Norberg-Schulz, 1994, s.170). Vzhledem ke specifickému 

způsobu jeho vyjadřování a mnohdy lyrickému popisu architektury, nebudeme 

jeho slova interpretovat, Kahnův mimořádný styl doložme raději přímými 

citacemi (tab. č. 7: Výběr některých kategorií L.Kahna). S. Kolibal popisuje jeho 

styl slovy: "" . neváhá použít básnických obrazů, stejně jako rozhovorů s neživými 

věcmi" (Kahn, 1999, s.103). Doslovnými citacemi Kahna jsme chtěli ilustrovat 

odlišný jazyk, který nabízí jiný - další výklad některých kategorií. Kahnova 

interpretace architektury je toho příkladem. 

Podobně jako tomu bylo u přehledů celostních, i zde se koncepce 

Norberga-Schulze, Calvina a Kahna mnohdy překrývají, doplňují či posouvají 

dále. Právě to nám může pomoci lépe ony obtížně uchopitelné kategorie nazřít. 

Postavme vedle sebe např. kategorie detailu a plasticity nebo rozdílný stupeň 

stálosti a pomalost. 

Již představený teoretik K. Lynch nabízí zajímavý pohled na město skrze 

rovinu vizuální. Ta, jak potvrzují výzkumné sondy provedené Lynchem, je tím, jak 

o městě přemýšlíme a jak se ve městě orientujeme a pohybujeme. Tento vizuální 

obraz nebo také image sestává ze tří složek (tab. č. 8: Tři složky obrazu města). 

Jedná se o obecný koncept toho, jak přemýšlíme a vnímáme skutečnost. 

Lynch ilustruje proces tvorby vizuálního obrazu na příkladu vjemu dveří. 

"Představa předcházející určitý návrh vchodu je spojena s myšlenkou na dveře 

jako na výrazný prvek stavby a má v tomto smyslu i vztah k pozorovateli. 

Zároveň jsou dveře i jen pouhým fyzickým otvorem, kterým se dá projít. Podoba 

dveří je spjata s jejich významem, tedy s určitou funkcí. Formální stránku dveří 

můžeme chápat jako výraz jejich identity, ovšem je při tom důležité i jejich jasné 

prostorové umístění. V tomto případě budeme postupovat tak, jako by tyto 

kvality předcházely vlastnímu významu dveří" (Lynch, 2004, s. 8). 

Lynch dále rozšířil základní strukturu města o deset konkrétních vlastnosti, 

které se podílení na vymezení reálného místa, a které můžeme současně chápat 
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jako deset konkrétních vlastnosti, které by v případě úprav městského prostředí 

neměly být opomíjeny (tab. č. 9: Vlastnosti městského prostřechj. 

Všechny uvedené charakteristiky, které netvoří jednotný celek, ale mapují 

z různých úhlů pohledu sledovanou formu prostoru - veřejné prostranství, 

odkrývají také jeho multidimenzionální charakter. 
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Graf č. 1: Čtyři základní kvality úspěšných veřejných prostranství (převzato 

z publikace Utváření místa, Madden, 2003) 
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Tabulka č. 1: Nedefinovatelné a měřitelné atributy veřejných prostranství 

(Project for Public Spaces, Carmona, Heath, Tiesdell, 2003) 

Klíčové 

atributy 

Pohodlí 

a 

obraz 

Přístup 

a 

spojení 

Užití 

a 

činnosti 

Možnost 

socializace 

Nedefinovatelné 

bezpečnost, šarm, historie, 

atraktivnost, duch, 

možnost posezení a pěší 

chůze, zeleň, čistota, 

respektování tradice, 

naplnění roviny duchovní 

čitelnost, pochůznost, 

propojenost, výhodnost, 

přístup 

realita, specializace, 

unikátnost, živost, zábava, 

původnost, účelnost, 

vzájemnost, sousedství, 

vůle pomoci, hrdost, 

srdečnost, rozmanitost 
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Měřitelné 

kriminální statistika, sanitární 

ohodnocení, stav budov, data 

prostředí 

Zeleň patří na veřejných prostranstvích 

k jednomu z nejvýraznějších a 

nejdůležitějších prvků. Vedle funkce 

estetické phú i další funkce jako je 

produkce kyslíku, vyrovnání extremních 

teplot, zlepšení čistoty ovzduší, snižování 

hlučnosti, usměrňování vzdušného 

proudění. 

stupeň průjezdnosti, druh 

dopravy, aktivita chodců, 

možnost parkování 

Hodnota vlastnictví, cena 

pronájmů, vlastnictví lokálních 

obchodů 

Méně navštěvované veřejné prostranství 

může nejen zapříčinit výskyt řady 

negativních jevů př. vandalismus, 

kriminalita, ale z ekonomického hlediska 

JSou takováto místa rovněž méně 

lukrativní a nemohou být pro města 

takovým ekonomickým přínosem. 

život na ulici, sociální 

provázanost, večerní užití, počet 

žen, dětí a starších občanů 



Tabulka č.2: Dayovy čtyři úrovně (Day, 2004) 

Fyzická úroveň praktické a materiální potřeby 

Životní úroveň kontinuální vztah dějiny, paměť, 
očekávání 

Emotivní úroveň emocionální vztah 

Duševní úroveň esence místa, co nás inspiruje či odhání 
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Tabulka č. 3: Podmínky tvorby obývatelného prostoru dle Honzíka (1947) 

Sociální 
možnost zaopatření nezbytných potřeb existenčních, začlenění 

do kolektivního života, ale současně možnost klidu a samoty 

vzduch bez prachu a rušivého zápachu, přiměřené teplo, 

Atmosferické ochrana před zimou a horkem, přiměřené sucho, ochrana před 

větrem apod. 

Světelné 
oslunění, ale možnost zastínění, světlo přiměřené pracovním 

nebo rekreačním úkonům, ochrana před oslněním 

Akustické ochrana před rušivými zvuky 

půda, dlažba neb podlaha bezprašná, suchá, schůdná, sjízdná, 

příhodná k usednutí, ulehnutí - podle provozní potřeby, 

Provozní nerušené průběžné komunikace, místa odpočinku, nebo práce 

nerušená průběžnými komunikacemi, dobrá funkce zařízení 

sloužících v provozu 

Pohledové možnost výhledu, ochrana před pohledem zvenčí 

Psychické 
zabránění nepříznivým dojmům, které však většinou vyplývají 

z neuspokojení předchozích podmínek 
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Tabulka č. 4: Základní a obecná struktura místa (Norberg-Schulz, 1994) 

Vztah sídla a krajiny 

Kategorie země - nebe 

Kategorie vnějšek -

vnitřek 

Prostor 

Charakter 

jde o rozlišení mezi umělým a přírodním fenoménem 

vlastnosti: rozlehlost, uzavřenost, blízkost, hranice 

horizontála a vertikála 

vnitřek, člověkem vytvořené llÚsto, v sobě 

shromažduje to co v sobě má "nažito", Je spojen 

s vnějškem "otvory" 

prostor označujeme trojrozměrnou organizací prvků, 

které vytvářejí llÚsto Gejich popis se většinou děje 

pomocí předložek) 

označuje celkovou atmosféru, jde o nejobecnější 

vlastnost každého llÚsta a vyjadřuje to, jak je nám svět 

dán (slovně je vyjadřována pomocí adjektiv) 
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Tabulka č. 5: Výběr prostorových a 

""Vlastnosti 
prostory mají roze 

krajiny 
každá uzavřenost 

domy a budovy js 

budovy člověkem 
Vlastnosti 

skupině nebo jSOL 
sídla 

"j e tu dán předpoklad: 

pochybená a zastaralá s 

monumentalitě" (Hom 

Věc, řád~ základní kategorie 

charakter, místa, čas (dobov, 

světlo a čas charakter 

Vizualizace, jedná se o záklaru 

doplněni, 
přírody 

symbollzace 
"j e-li na jihu klimatic~ 

vodotrysku v jižním at 

tyto kategorie urč 

Centrovanost, ulice jako cesty. :t-

směr, rytmus struktura cest, lab 

identifikace člově 

Kritérium odlišné činnosti v 

činnosti 

Kapacita a existují určité me 

stálost místa 

Funkce detailu věci vysvětlují prl 
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Tabulka č. 6: 1. Calvino - Šest témat pro příští milénium (Pallasmaa, 2005) 

Pomalost 

Plasticita 

Smyslovost 

Autentičnost 

Idealizace 

Ticho 

architektura potřebuje čas, aby mohla navázat na historii, aby 

zapustila kořeny v kultuře, aby obnovila pocit kontinuity 

v architektuře se prosazuje stále větší plochost a člověk se jen 

velmi málo podili účastí řemesel na výstavbě, povrchy staveb, 

které jsou tenké, ploché vstupují do prostoru jako dělicí stěny 

architektura by měla zprostředkovat kontakt meZi vnějšími a 

vnitřními realitami, poskytnout pevnou půdu pro vnímání světa, 

půdu pro cestu k domovu, ztělesňovat autentičnost života se 

všemi rozpory a protiklady 

znamená původnost, možnost identifikace s vlastními emocemi, 

možnost zakoušet vlastní bytí 

"Stavby a města vytyčují kontinuum kultury, do něhož se sami umisťujeme a v němž 

můžeme poznat vlastní identitu" (pallasmaa, 2005, s. 26). 

obava z fragrnentarizace architektury posiluje konkretizaci 

ideálního pohledu na život, architektura by se měla opírat o 

představy, které jsou zakotveny v naší společné paměti 

idealizaci můžeme také vyložit jako touhu o které Kahn říká: "Potřeba označuje to, 

co už je přítomné a slouží jako jeho rIÚra. Touha se stává smyslem pro to, co ještě 

není. Toto je hlavní rozdíl mezi potřebou a touhou" (Kahn, 1999, s. 89). 

kategorie ticha zde neznamená pouhou nepřítomnost zvuků, ale 

jde o kvalitu samotné architektury prostoru prostranství 

(zlyričtění reálných věcí každodenního života), která navodí 

duševní stav naslouchání, vnímání sebe sama, "soustřeďující 

dobrý pocit, jako když vstoupíme do venkovské chalupy" 
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Tabulka č. 7: Výběr některých kategorií L.Kahna (1999) 

Centrum - cesta 
Centrum je místo, kam se jede, nikoliv kudy se 
projíždí. 

Uzel- ulice 
Ulice - to je prostor dohody. 

Slunce Sl nebylo vědomo své zázračnosti, 

Světlo dokud se nedotklo zdí budov. Hmota byla 
stvořena k tomu, aby vrhala stín a stín patří 

světlu. 

Minulost - přítomnost 
Je spojena pomocí zdí. 

Právě neměřitelné je tím jediným, co uchvacuje 

Měřitelnost - neměřitelnost vědomí, na měřitelném tolik nezáleží. 
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Tabulka č. 8: Tři složky obrazu města (Lynch, 2004) 

Identita rys jedinečnosti 

Význam popisuje praktický nebo citový vztah 

Struktura Vyjadřuje prostorové nebo jiné kvality utváření 
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Tabulka č. 9: Vlastnosti městského prostředí (Lynch, 2004) 

Výjimečnost nebo 
výraznost 

Ostrost hranice, kontrasty povrchu, formy, intenzity, 
složitosti, velikosti i druhu využití, umístění 

Jednoduchost formy Jasnost a jednoduchost v geometrickém smyslu, vymezení 
částí 

Kontinuita 

Dominance 

Jasnost spojů 

Rozlišení směrů 

Vizuální rozsah 

Vědomí pohybu 

Časové série 

Pojmenování a 
významy místa 

Průběh okraje nebo plochy, blizkost částí, opakování 
rytmického intervalu, podobnost nebo harmonie povrchu, 
formy nebo funkčního využití, společný stavební materiál, 
příbuznost obchodních činností 

Převládání jedné části nad druhou (velikostí, intenzitou 
nebo zajímavosti') 

Zřetelnost spojů a ŠVŮ (křižovatky, pobřežní linie) 

Asymetrie, spád terénu a znaky, které rozlišují jeden konec 
cesty od druhého 

Fyzická skutečnost nebo symbolický význam, umocňUje 
naše představy - jejich pronikavost, rozsah a hodnotu 

Vjemy kinestetiské a vizuální 

Různé formy řazení prvků a jednotlivostí 

Nefyzické charakteristiky místa důležité pro porozumění 
identity místa 
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4.4 Typologie měst, městských prvků a veřejných prostranství 

Pro studium veřejných prostranství se ukazuje analýza města a městských 

prvků jako jeden z podnětných přístupů. Vycházíme přitom z neoddělitelného 

vztahu města a veřejného prostranství, které však s ohledem na společenské 

změny prochází rovněž složitými proměnami. (Tímto tématem jsme se již 

podrobněji zabývali v kap. 2., 3.3) 

Výběr následujících teorií a typologií byl záměrně proveden tak, aby byla 

ilustrována šíře přístupů k analýze města a vyplynul jejich význam pro pochopení 

životaschopnosti veřejného prostranství. 

Čtyři typy současných měst 

Předkládaná kategorizace měst uvedená v knize Nové městské prostory 

(Gehl, Gemzoe, 2002) reprezentuje do jisté míry chronologický vývoj města a 

veřejných prostranství. Je s podivem, že ono časté a obh'bené škatulkování 

čehokoliv doslova absentuje u fenoménu veřejných prostranství. Nyní předložíme 

jednu z mála typologií měst a veřejných prostranství, typologii výstižnou a 

opodstatněnou, která je založená na rozdělení měst a jejich veřejných prostranství 

podle poměru tří základních funkcí, a to dopravy, obchodu a setkávání. 

Toto dělení je současně do jisté míry i jejich chronologickým vývojem, ve 

kterém lze spatřovat jakousi spirálovitost, jejíž podstata tkví vopakování a 

zároveň v dalším vývojovém posunu. 

Uvedená typologie má své místo v této práci vzhledem k hlubšímu 

porozumění hodnotě životaschopnosti měst a veřejných prostranství. Na pozadí 

této typologie, která otevírá poměry funkcí, můžeme reflektovat stav dnešních 

měst a přispívat do případného procesu jejich obnovy. 

Tradiční město 

Tradiční město můžeme považovat za model, který naplňoval velmi zdařile 

pojetí životaschopnosti a kvalitního života ve městě, z nichž některá města si 
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tento ráz zachovala dodnes. Všechny tři výše zmíněné funkce, tedy 

shromaždováni, obchod, doprava jsou v těchto městech resp. v ulicích a na 

náměstích v dobré rovnováze. Taková prostranství jsou určena pro pěší provoz, 

nabízí dostatečný počet rozmanitých obchodů, pravidelné trhy. To vše ovlivňuje 

vyšší pravděpodobnost kontaktu a delší prodléváni na takových místech. Můžeme 

tedy konstatovat, že každodenni život se má zde možnost rozvinout na 

nejkvalitnější možnou úroveň. 

Město ovládané auty 

Ve městech ovládaných auty, jak už název napovídá, do popředí pronikla 

funkce dopravy, zatímco obchod a společenské funkce veřejných prostor se pod 

tímto vlivem značně omezily nebo této převaze úplně podlehly. Jedná se např. o 

města tradičniho rázu přizpůsobená automobilové dopravě nebo projektovaná už 

s požadavkem priority automobilové dopravy. 

V Evropě se od druhé poloviny 20. století stává doprava ve městech 

zásadnim problémem, ohrožujícím životni a obytné prostředí. 

Newman a Kenworthy (2000) uvádějí, že "automobilová závislost" se 

vyznačuje třemi druhy problémů, a to v oblastech: 

1. životniho prostředí (známe vlivy na čistotu prostředí, vliv na urbanistickou 

extenzivnost na úkor přírody, porušeni přírodni akumulace vod, nadměrný 

hluk ... ) 

2. v oblasti ekonomické (sekundárni výdaje nehodovosti, znečištěni ovzduší, 

vysoké náklady rozptýlené výstavby, ztráta produktivni půdy ... ) 

3. v oblasti sociálni (potlačováni života na ulicích, ztráta života v komunitách, 

ohroženi veřejné bezpečnosti, izolace ve vzdálených oblastech, 

nedostupnost oblastí a míst pro ne automobilisty a handicapované ... ) 

(Carmona, Heath, Tiesdell, 2003). 

Pobyt na takovém prostranství přestává být příjemný, zkracuje se délka 

pobytu a ubývá zde na pestrosti aktivit. Lidé omezují pobyt na náměstích a ulicích 

jen na nezbytné činnosti. Slovy architekta Honzíka: "Kdo si troufá vyjít na ulici, 
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nebo na náměstí jako prochazeč, nebo dokonce jako člověk kontemplativní, 

dopouští se hazardu a odsuzuje se často k smrti na křižovatce" (Honzík, 1947, s. 

95). 

Citujme ještě jednou Honzíka, který už v roce 1947 popisuje a předjímá 

nadvládu automobilové dopravy: "Všechny prostory kolem soukromých zahrad 

jsou jakýmsi promlčeným vlastnictvím dopravního prostředku a obyvatel města se 

podrobuje bez námitek tomuto neúprosnému vývoji. Stahuje se do nitra budov. 

Ulice a náměstí křížem krážem proťaté kolejemi, jsou jakýmsi prokletým územím, 

kde se zdržuje jen proto, aby se dopravilo práce, aby si opatřil nákupy, aby zašel 

na návštěvu, či do zábavy. Kdyby mohl toto přecházení z budovy do budovy 

vykonat podzemními chodbami, asi by se vyhnul ulici vůbec. Zní-li to poněkud 

jako nadsázka, může to být brzy jen suchý popis pravdy" (Honzík, 1947, s. 94). 

Opuštěné město 

Obraz opuštěného města je v podstatě umocněním problémů předchozího 

typu města. V takových městech neexistují veřejná prostranství, funkce a aktivity 

jsou striktně odděleny v prostoru, naplňování potřeb neformálních sociálních 

kontaktů je značně omezeno. Jedná se v podstatě o naprosté rozložení základních 

městotvorných principů. Tento obraz velmi připomíná základní teze modernismu, 

artikulované v Athénské chartě (viz. kap. 3.2.). Bohužel se tyto nešťastné 

představy naplnily v řadě měst severní Ameriky. J sou to smutné pohledy a nesou 

s sebou závažné důsledky pro lidskou společnost a kulturu. V takovémto rozsahu 

byla evropská města uchráněna, pravděpodobně. díky hlouběji zakořeněným 

kulturním principům a historické kontinuitě. 

Anglické sousloví "urban sprawl", které je překládáno do češtiny termínem 

"prostorové rozpínání měst" nebo termínem "desurbanizace" postihuje 

současnou tendenci roztahování měst a s ním spojené jejich řídnutí a vylidňování. 

Architekt Petr Hnilička se přiklání spíše k překladu "sídelní kaše". 

Rozvoj měst směřuje ven namísto toho, aby probíhala regenerace vnitřních 

částí měst. Tento trend s sebou přináší řadu negativních dopadů na život ve 
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městě, jakými je ztráta městskosti, vylidněná centra, tvorba tzv. brownfields (~. 

pozemky a nemovitosti uvnitř měst, které ztratily svoji funkci a využiti'). Takové 

objekty se pak často stávají ekologickou zátěží a místem pro kriminalitu. Proces 

"urban sprawl" způsobuje větší nároky na dopravu a zapříčiňuje ekologické 

dopady - zejména ztrátu zemědělské půdy a krajinného prostředí. Ve svém 

důsledku takováto výstavba postrádá prvky autentičnosti a občanské vybavenosti 

a zároveň ohrožuje kvalitu architektonického zpracování objektů i veřejných 

prostranství. 

S tímto jevem se potýká velké množství měst na světě a za posledních 15 

let i u nás. Jednou z příčin jsou nedostatečně využívané nástroje územního 

plánování, které by omezovaly ekonomické, sociální a enviromentální dopady tak, 

aby byl naplňován princip udržitelného rozvoje (Hnilička, 2005). 

V současnosti je problematika "urban sprawl" již zahrnuta do opatření na 

státní, krajské i místní úrovni. Prioritou se stává využití městských "brownfields" 

a vytváření zelených prstenců kolem měst. 

V strategických dokumentech EU se již o "urban sprawlu" začalo hovořit 

jako o ohrožení pro městské životní prostředí. Projekty, které se snaží předcházet 

tomuto jevu, se zaměřují například na cílené vytváření zelených prstenců, 

vymezení rozvojových zón, dočasné a velmi razantní může být tzv. moratorium -

stavební uzávěra. Příkladem může být Dánsko, kde platí v současné době stavební 

uzávěra na výstavbu jakýchkoliv obchodních prostor nad 3 000 m2 Gedná-li se o 

specializovaný prodej, maximum zastavěné plochy je 1 500 m2). Řešen je tak 

současně problém "urban sprawl" a pomoc drobným obchodníkům před 

nadnárodními společnostmi. 

Obnovené město 

Uvědomění si důležitosti kvality veřejných prostranství je bezesporu reakcí 

na nevyhovující veřejná prostranství dob minulých. 
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Koncepce, které reagují na tuto situaci a posouvají vnímání veřejných 

prostranství dále, se objevují přibližně od sedmdesátých let a získávají stále větší 

ohlas tak, jak se potvrzuje jejich platnost. 

Mnohdy jsou anticipovány neutěšené vlze budoucnosti, které hrozí 

odumřením veřejného života v důsledku mizejících příležitostí ke kontaktu napříč 

spektrem vzájemně izolovaných skupin obyvateL William J.Mitchell 

poznamenává: " .... pro architekty a urbanisty z toho plyne úkol vytvářet takovou 

městskou strukturu, která podporuje vzájemný kontakt a překrývání různých 

sociálních skupin obyvatelstva a nepřispívá k jejich izolaci ani prostorovou 

vzdáleností, ani ochrannými zdmi - na místo stolního počítače v uzavřeném 

kondominiu staví přenosný počítač na stolku v kavárně na ulici" (Mitchell, 2005, 

s.81). 

Ty nejzdařilejší příklady změn v myšlení velmi dobře dokumentuje již 

zmíněná kniha Nové městské prostory (Gehl, Gemzoe, 2002), která představuje 

úspěšné přeměny či obnovení veřejných prostranství z celého světa. Ty na jedné 

straně čerpají z ověřených principů tradičních měst, na straně druhé reagují i na 

potřeby dnešní doby a respektují přitom jedinečnost místa (připomeňme kap. 3.3). 

"Respektovat totiž ještě automaticky neznamená ve všech případech vše 

zachovat při starém, ale též tvořivě rozvíjet s historií spojený význam místa" 

(Halík, Kratochvíl, Nový, 1998, s. 164). 

Požadovaných kvalit je dosahováno některými z následujících opatření: 

omezením automobilové dopravy, vytvořením pěších zón, cyklistických stezek, 

posílením hromadné dopravy. Obchod a nákupy již nechápou jako jediné lákadlo 

na veřejných prostranstvích. Mobiliář a architektura jsou nápaditější a pestřejší. 

Všechna tato opatření přispívají ke zpomalení rychlosti na úroveň lidmi 

vnímatelnou, zlepšují životní prostředí měst a posilují sociální a městské aktivity 

s cílem obnovit neformální setkávání lidí. Zkrátka navracejí život do ulic. 

V mnoha městech nešlo o pouhé kopírování tradičních městských tradic, 

vzniklo zde úplně nové pojetí veřejných prostranství. "Stále větší část 

každodenního života lidí se odehrává v soukromé sféře, v soukromých domech, u 
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soukromých počítačů, v soukromých autech, na soukromých pracovištích a v silně 

kontrolovaných nákupních centrech. Zdá se, že v této společenské situaci je 

logicky změněná a významná pozice města jako veřejného prostoru a místa 

setkávání. Právě tato protiváha k tolikeré nepřímé komunikaci a 

všudypřítomnému soukromému sektoru získává přímé setkávání lidí, používání 

svých smyslů a bezprostřední interakce takovou atraktivitu" (Gehl, Gemzoe, 

2002, s. 20). 

Poslední uvedený typ města lze označit za postmoderní a můžeme z něj 

vyvodit určité přístupy obnovy. 

"J eště před půl stoletím trvala modernistická hnutí na tom, že znají 

konečná řešení všech problémů výstavby a tvorby prostředí. Dnes je nám jasný 

alespoň jeden fakt. Bez tradičního vzhledu města a jeho přirozeného začlenění do 

krajiny se naše životní prostředí stává hrůzným obrazem globálních rozměrů. Zdá 

se, že modernismus užívá opak všeho toho, co by mělo mít v architektuře jasnou 

funkci. Chybí zde to, co známe jako střechu, nosnou zeď, sloup, vertikální okno 

či jako skutečnou ulici a náměstí. Cosi tu ruší lidské soukromí a duch místa neguje 

dekoraci a vylučuje přítomnost uměleckého řemesla. Chybí zde tradice a 

návaznost na historii. Je logické, že příštím krokem může být už jen negace této 

negace. Ve skutečnosti už i sami tvůrci modernismu přiznávají, že se nám dosud 

nepodařilo ničím nahradit tradiční organismus ulic a náměstí" (Krier, 2001, s. 71). 

Typologie městských prvků 

K. Lynch (2004) pro zkoumání obrazu města zvolil dělení veřejných 

prostranství podle jejich formy. Na obrazu města se významně podílejí následující 

prvky: 

Cesty JSou jakési dráhy, po nichž se obvykle, příležitostně nebo 

potenciálně pozorovatelé pohybují. Můžeme sem zahrnout ulice, procházkové 

trasy, dopravní tepny, kanály, železnice. Tyto prvky jsou pro mnohé lidi v jejich 

představách rozhodující. 
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Okraje jsou lineární prvky, které nejsou pozorovateli přímo využívány. 

Nevnímáme je jako cesty. Důležité jsou zde spíše vztahy stran než samotný 

předěl. Okraje mohou být i bariérami, které jsou více či méně průchodné a 

vymezují tak jednu oblast vůči druhé. Pro mnoho lidí jsou okraje významnou 

pořádající charakteristikou prostoru, ačkoliv nejsou tak důležité jako cesty. 

Důležitou funkcí okrajů bývá schopnost vytvářet vjem kompaktnosti města, např. 

obrys města je podržen přítomností vody nebo zdí. 

Oblasti jsou střední až velké části města. Pozorovatel buď vstupuje 

mentálně dovnitř a rozpoznává je podle jejich určitého charakteru, nebo zkoumá

li je zvenčí, může posuzovat vztahy s okolím. Lidé své město nejčastěji strukturují 

právě tímto způsobem. Individuální rozdíly se pak týkají toho, jestli v představách 

lidí je dominantní postavení cesty nebo oblasti. Zdá se, že to UŽ záleží nejen na 

jednotlivci, ale i na tom, o jaké město jde. 

Uzly nazýváme body a strategická místa ve městě, do nichž pozorovatel 

může vstupovat. Jsou to intenzivní ohniska, v nichž a mezi nimiž se pohybujeme. 

Mohou je tvořit hlavně křižovatky, místa přestupů, křížení nebo prosté sbíhání 

cest či moment, kdy se jedna struktura mění v druhou. Mnoho uzlů spojuje v sobě 

dohromady obě vlastnosti - jsou místy křížení i koncentrace. S uzlovými body se 

setkáváme skoro v každé image města a v jistých případech se mohou stát i jejich 

hlavním rysem. 

Významné prvky jsou obvykle docela snadno rozlišitelné hmotné objekty 

jako je budova, znamení, obchod nebo hora. Slouží nám při pochopení širších 

radiálních prostorových vztahů. Některé významné prvky jsou bezprostředně 

svázány s určitým místem. Při výzkumu většina dotázaných uváděla jako příklad 

nespočetné vývěsní štíty, průčelí obchodů, stromy, ale i dveřní držadla a další 

prvky městského prostředí. Právě tyto detaily jsou pro většinu pozorovatelů 

důležité při tvorbě image. Často právě ony vytvářejí identitu a celkovou strukturu 

místa a jejich význam se zvyšuje v závislosti na tom, jak se pro nás cesta stává 

důvěrně známou. 
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Relativně vyčerpávající kategorizaci veřejného prostranství předkládá arch. 

Šilhánková. Jde o kategorie, které jsou děleny do dvou skupin - podle významu a 

funkce (Šilhánková, 2003). 

Typologie veřejných prostranství podle jejich významu 

Lokální veřejné prostranství jsou vnitroblokové a polovnitroblokové 

prostory, které mají význam zejména pro obyvatele nejbližšího okolí. Jsou to 

prostory, které vytvářejí zázemí obyvatelům okolních domů, jsou to místa pouze 

neformálních až intimních každodenních kontaktů a místa her pro děti. Nemusí 

být zcela fyzicky oddělena od okolních prostorů, nicméně cizí návštěvník v nich 

jednoznačně pociťuje, že již narušuje soukromí místního obyvatelstva. 

Místní veřejné prostranství je veřejný prostor, který je jedním z několika 

obdobných prostranství v městské čtvrti. Základní charakteristikou místně 

významného veřejného prostoru je nejširší možné promísení všech funkcí, funkce 

kulturně - společenské, funkce obchodní a dopravní. Velmi významně se zvyšuje 

podíl funkce bydlení, které má převládající a určující charakter. Z hlediska 

dopravy je žádoucí, aby místní centra byla dopravně vyvážená. 

Okrskové veřejné prostranství je veřejný prostor, který je typický pro 

určitou městskou část nebo čtvrť. V těchto prostorech převažuje kulturně 

společenská a obchodní funkce, i když v poněkud omezené míře oproti 

celoměstsky významným prostorům. Z hlediska kulturně společenské funkce je 

zde jasný posun k poloformálnímu a neformálnímu střetávání. Z dopravního 

hlediska by měl v okrskově významném centru nastat kompromis mezi všemi 

druhy dopravy. V okrskově významném centru nabývá na významu i funkce 

bydlení (i když jen v omezené míře) a s ní spojená funkce rekreační - zejména 

krátkodobá rekreace místního obyvatelstva. 

Celoměstské veřejné prostranství tím je veřejný prostor, který je občany 

vnímán jako nejdůležitější, nejvýznamnější ve městě. Pro jejich využití je 

charakteristická obchodní a kulturně - společenská funkce. Slouží pro formální i 

neformální setkávání občanů. V oblasti dopravy je snaha maximálně podačit 
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individuální automobilovou dopravu, a tak se setkáváme s pěšími zónami, s 

kombinovanými zónami pro pěší a MHD. 

Regionální veřejné prostranství je veřejný prostor symbolizující určitý 

region. Z hlediska prostorového uspořádání a funkční náplně jsou tato místa v 

podstatě totožná s celoměstsky významnými veřejnými prostory. 

Nadregionální, národní veřejné prostranství je veřejný prostor, který 

vytváří nebo symbolizuje identitu národa, státu nebo jiné velké a významné 

skupiny obyvatelstva. Tak jako u regionálně významného veřejného prostoru, i 

zde je funkční a prostorová skladba totožná s celoměstsky významnými veřejnými 

prostory. S tímto veřejným prostorem se ztotožňuje regionální nebo národní 

cítění obyvatelstva, z čehož plyne poměrně vysoké procento formálních akcí 

regionálního nebo celonárodního významu. 

Typologie veřejných prostranství podle jejich funkce 

Autorka shledává funkční náplň zejména u náměstí a uličních prostor, 

těmito pak označuje jednotlivá funkční místa. 

Společenské / slavnostní / reprezentační náměstí JSou centrální 

městské prostory s výraznou společenskou funkcí, které slouží buď jako 

reprezentační prostory nebo jako místa zejména formálního shromažď ování 

obyvatelstva. Jedná se o místa sloužící k setkávání obyvatelstva a návštěvníků 

města, k pořádání slavností, přehlídek apod. Prostor je charakteristický 

převládajícími formálními sociálními kontakty. 

Obchodní náměstí / ulice je veřejný prostor, který je věnován obchodu 

a službám přímo v ploše veřejného prostoru. Tento veřejný prostor mívá bohatý 

parter a je jedním z nejživějších, protože vytváří velké množství cílů a příležitostí 

k aktivitám a bohatým sociálním kontaktům. U sociálních kontaktů převládají 

spíše neformální kontakty, samostatnými subtypy obchodních veřejných 

prostorů je pasáž a tržiště. 

Shromažd'ovací / rozptylová náměstí tvoří prostor před významnými 

veřejnými budovami (divadla, církevní stavby apod.). Prostor je využíván zejména 
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v souvislosti s funkcí dané veřejné budovy pro přenesení zátěže v době začátku a 

konce akcí v budově konaných. Někdy může přebírat i doprovodné funkce -

rozšíření funkce budovy, např. divadelní festivaly konané i mimo prostory divadla, 

církevní oslavy a shromáždění. 

Dopravní ulice / náměstí je prostor, který je v převážné míře věnován 

individuální automobilové dopravě, a to jak v pohybu, tak jako plocha pro 

dopravu v klidu (parkováru'). Díky hlavní funkci bývá prostor zatížen hlukem a 

exhalacemi natolik, že většina ostatních aktivit je snížena na minimum nebo zcela 

potlačena. Míra sociálního kontaktu v takových prostorech je v podstatě nulová. 

Rekreační / oddechový veřejný prostor má převažující rekreační až 

obytnou funkci. Velmi často má výraznou parkovou úpravu a může tvořit 

přechod k parkům. Z toho vyplývá i nižší nabídka aktivit. Sociální kontakty mají 

převážně neformální charakter. 

Obytná náměstí / ulice jsou místa, kde většinou dochází k přechodu od 

veřejného prostoru k poloveřejnému nebo polosoukromému. Z toho vyplývá i 

charakter sociálních kontaktů a aktivit, které mají neformální až intimní charakter 

(hry dětí, venčení psů ... ), které vychází ze skutečnosti, že jejich účastníci se 

většinou vzájemně znají a mají k sobě bližší vztah. Tomuto charakteru musí být 

jednoznačně přizpůsoben parter, povrchové úpravy a další vybavení ulice. 

Typologie veřejných prostranství podle kritéria autentičnosti 

V knize Antropologie současných světů M. Augého (1999) jsou uvedeny 

dva typy veřejného prostranství, které obsahují myšlenku reflektující současný 

obraz veřejného prostranství, zejména jeho společensko - kulturní dimenzi. 

Tím je kategorie místa a ne-místa, tyto pojmy označují zároveň skutečné 

prostory a vztah uživatelů. Tyto dvě kategorie pak hodnotíme podle tří kritérií: 

identity Gedinec se na takovémto místě může identifikovat a definovat) 

vztahu (uživatelé na takovémto místě mohou znovunalézat různé stopy 

toho, co se tu dálo dříve, znaky původu a souvislosti) 
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symboliky (vztah každého z držitelů k sobě samému, k jiným držitelům, 

k jejich společným dějinám) 

Místa v sobě tyto dimenze zahrnují, ne-místa je naopak postrádají. Nejde o 

pouhé zařazení konkrétních prostranstvích do těchto kategorií, ale spíše o to 

pokusit se vyvarovat tvorby ne-míst, kterých je v současnosti stále více. 

K podobnému pohledu na současný stav veřejných prostranství dospěl 

Lubomír Kostroň v textu "Paměť míst" (2006). 

První typ veřejného prostranství je především účelově obchodně 

orientovaný veřejný prostor, který v nás rozvíjí jakousi virtuální, spíše globální 

identitu. Tomuto typu veřejných prostor, je v současné době věnováno více 

pozornosti oproti typu následujícímu, a to jak ze strany investorů, tak ze strany 

uživatelů. Jedná se především o nákupní centra, obchodní pasáže, supermarkety 

apod. 

Druhý typ veřejných prostranství v nás rozvíjí autentickou a lokální 

identitu občanů tohoto města. V tomto smyslu je druhem prostředí, které působí 

mnohem méně účinně, ovšem přímo a autenticky. Tento druhý typ tedy 

podněcuje existenci skutečně zažité "paměti" skutečného místa. 

Autor uvedené typy komentuje v následujícím smyslu. "Mít silně působivé 

veřejné prostory, kde se i cizí lidé stýkají a mluví spolu není zdaleka jen věcí 

estetického rozmaru. Ve sjednocující se Evropě tato místa tvoří přímo hmatatelný 

základ autentické identity lidí, kteří tam žijí. Rostoucí míra identifikace člověka 

s profesí by měla vyvažovat vědomí jeho identifikace s místem, odkud vzešel. Je 

to velmi důležité, protože bez zažitého vědomí toho, kde jsou mé kořeny, 

nemohu být později dobrým světoobčanem" (Kostroň, 2006). 
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4.5 Současná tvorba veřejných prostranství 

Obraz dnešních evropských měst, která jsou oceňována pro SVOJl 

nenahraditelnou hodnotu vyrůstá především z odkazu středověku, renesance a 

baroka. Principy vzešlé z těchto epoch byly stále uplatňovány a rozvíjeny a 

současně byly inspirací pro epochy, které následovaly. Moderní urbanismus se 

poté velmi výrazně od tradičního pojetí odklonil a jeho obsahová a formální 

jednotvárnost mnohdy narušila rovnovážný stav města. Nyní je snahou 

postmoderny obnovení či vytvoření města životaschopného. Postmoderní doba 

přináší nový pohled na město, díky odstupu dovoluje zhodnocení historické 

zkušenosti a otevřenost doby akceptuje různé přístupy. 

Ve městě jsou patrné jednotlivé městské čtvrtě, které mají svůj specifický 

charakter, daný dobou vzniku, sociálními podmínkami, topografickou situací; 

jejich odlišení je důležité pro čitelnost města. Kratochvíl mezi tyto charakteristiky 

utvářející onen obraz čtvrtě zařadil: uliční sítY, distribuci a formu veřejných 

prostorů, přítomnost či absenci ohnisek a dominant, velikost a kompaktnost 

bloků, výškovou hladinu, stavební typ a převládající architektonické formy, ale i 

barevnost či přítomnost přírodních prvků (Halík, Kratochvíl, Nový, 1998). 

Střed města byl vždy nejdůkladněji studován, neboť koncentruje 

nejvýznamnější městské funkce. V každém, ať velkém nebo malém městě existuje 

městský střed, centrum, neležící vždy například v přístavních městech 

v geometrickém středu, ale vždy se následkem střediskových tendencí vytváří na 

komunikačně a hospodářsky nejdostupnějším místě, je zdaleka nejvýznamnější 

čtvrtí města, ve které se koncentrují střediskové funkce. Francouzi ho výstižně 

nazývají quartier des affaires, ~. čtvrtV

, kde se soustřeďuje činnost a největší ruch. 

Obytné čtvrtě se od sebe liší hustotou a výškou zástavby a naplňují jiné potřeby 

než je tomu v ostatních částech města. Průmyslové čtvrtě, které lidem zajišťují 

práci a městu hospodářský růst, jsou většinou umístěny na periferii, a to vzhledem 

k lepší dopravní obslužnosti, hygieně a levné ceně pozemků (Halík, Nový, 

Kratochvíl). 
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Je nutné zdůraznit, že jednotlivé městské části by měly být mezi sebou 

provázané a neměly by být segregovány tak, jak to udělala moderna, která 

uplatnila model funkčního zónování města založeného na oddělení částí obytných 

od pracovních a rekreačních. Dobrá funkčnost byla a vždy zůstane ústředním 

bodem architektury a urbanismu. Moderna však při nové výstavbě zpřetrhala jiné, 

jemnější vazby a vytvořila tak čistý sterilní svět, který neodrážel pestrost a 

provázanost města (Dulla, 1993). 

Nové projekty v rámci historických center by měly odpovídat jistým 

požadavkům. V případě potřeby by se měly zacelovat jejich hranice a doplňovat 

jejich případná fragmentace. K těmto účelům by se mělo používat vhodné 

konfigurace bloků a volných ploch, stejně jako tradičních stavebních typů, ulic a 

náměstí a architektury tohoto druhu, která je v harmonii s existujícím prostředím. 

(Krier, 2001, s. 94). 

Projekty by tedy měly usilovat o zachování či obnovení humánního města. 

Veřejná prostranství musí plnit utilitární funkce, ale neměly by být jediným a 

převažujícím kritériem. Připomeňme si kritéria životaschopnosti, tak jak byla 

naznačena v kontextu městského prostředí. Prostor je životaschopným, je-li zde 

patrná historická kontinuita, je-li prostor čitelný, je-li vytvořen v lidském měřítku, 

má-li estetické kvality, přispívá-li k identifikaci a respektuje-li jedinečnost místa. 

V rovnováze by se měly nacházet tři základní funkce veřejných prostranství, tedy 

doprava, obchod a setkávání neboli příležitost obracet se navenek, umožňovat 

lidem kontakt s celou řadou kultur a způsobů života. Všechny tyto kvality by měly 

být ve veřejném prostranství ztvárněny v největší možné míře, protože veřejný 

prostor je důležitou rovinou v životě člověka. 

Projektování veřejného prostranství není pevně sešněrováno pravidly, 

protože každý prostor potřebuje něco jiného. Je nezbytné postihnout podstatu 

těchto prostranství a nastínit aspekty životaschopného veřejného prostoru pro 

dané místo, neboť různé aktivity vyžadují různá prostředí. Vystižení významu 

místa a jeho převedení do hmotné podoby je tím, co pomáhá vytvořit místo, 

s kterým je možno se identifikovat. 
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Podnětná pro analýzu veřejného prostranství je rovněž práce W. H. Whyta 

(1980), který k dokumentaci používal obh'bených fotografických metod. Snímky 

pořizoval mimo "rušné hodiny" a tím se snažil zmapovat "preference" na 

veřejných prostranstvích. Své studie a pozorování shrnul do několika závěrů, 

které vypovídají o přitažlivosti místa: 

dobré umístění včetně snadné dosažitelnosti, rušná prostředí, vizuální 

přehlednost 

ulice tvoří součást veřejného prostoru 

místo poskytuje co nejmenší výškové rozdíly 

místo nabízí možnost posezení i neformálního (schody, rampy, zídky, 

podstavce) 

existuje varieta posezení dávající možnost výběru 

v dohledu (blízkosti) jsou význačné pamětihodnosti nebo monumenty -

sochy, budovy, rohy budov, přístřeší, lavičky, stromy, což umožňuje 

osobnostní výběr (Carmona, Heath, Tiesdell, 2003). 

V každé z městských čtvrtí nalezneme veřejná prostranství a všechna by 

měla splňovat ony požadavky na vytvoření životaschopného nebo jinak, 

požadavek na udržitelný prostor. 

U držitelnost životního prostředí znamená ochranu přírodního kapitálu. 

Základním předpokladem toho je, aby rychlost spotřeby obnovitelných surovin, 

vody a energetických zdrojů nepřevýšila rychlost jejich přirozené obnovy. 

Udržitelnost jako proces se snaží o rovnováhu ve většině oblastí lidského jednání. 

Apel udržitelnosti je rovněž uplatňován na prostředí měst. 

Na města je pohlíženo jako na původce mnoha nerovnovážných stavů. 

V procesu implementace udržitelného rozvoje představují města nejmenší 

jednotku, ve které mohou být problémy v oblasti ekonomiky, sociálních 

podmínek, životního prostředí a architektury řešeny holistickým a udržitelným 

přístupem. 

Pro udržitelnou budoucnost měst bude rozhodující snaha o vytváření 

veřejných prostor, které budou schopné překonat současnou fragmentaci zájmů. 
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Toho lze dosáhnout pouze odkazem na společně sdílené hodnoty a realitu 

určitého místa. Jen to, co lze skutečně sdílet, může vést ke vzniku úspěšně 

fungujícího veřejného prostoru. (Ad architektura, 2006) 

Principy trvale udržitelného rozvoje vyjádřené v Agendě 21 přijala 

evropská města v Aalborgské chartě, schválené v dánském Aalborgu 27. května 

1994. Jedná se o chartu evropských měst a obcí směřujících k trvale udržitelnému 

rozvoji. V rámci projektu charty byly vytyčeny Společné evropské indikátory 

udržitelného rozvoje (ECl), jedná se o indikátory udržitelného rozvoje 

městských systémů vzniklé v roce 1999. 

Cílem projektu ECl je na praktické úrovni dobře měřitelnými nástroji 

sledovat stav a pokroky v oblasti udržitelného rozvoje měst. Pro přihlášená města 

je stanoveno pět povinných indikátorů dokumentu, které by města měla 

dlouhodobě sledovat. Těmi jsou: 

- spokojenost občanů s místním společenstvím 

- místní příspěvek ke globálním změnám klimatu 

- mobilita a místní přeprava cestujících 

- dostupnost místních veřejných prostranství a služeb 

- kvalita místního ovzduší 

Vesnice roku je každoročně vyhlašovaná soutěž obnovy venkova, jejíž 

cílem je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na vývoji svého domova, 

podnítit místní úřady k obnově vesnic a připomenout široké veřejnosti význam 

venkova. Vyhlašovateli soutěže jsou Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a 

obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Bod č. 7 je věnován veřejným 

prostranstvím, ve čtyřech bodech jsou popsány kritéria hodnocení. Těmi jsou: 

dodržování čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích a 

navazujících soukromých pozemcích 

nové úpravy veřejných prostranství - vytváření míst setkávání 

občanů, míst klidu a oddychu, míst her mládeže, sportovišť 
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udržování stávající vzrostlé zeleně, výsadba nové zeleně; 

zachovávání původních druhů ovocných stromů 

údržba vodních toků, břehových porostů, rybníčků, přírodních 

útvarů 

Dovohne si konstatovat, že koncepce veřejných prostranství tak, jak jsme ji 

představili v předchozích kapitolách, není zcela naplněna projektem sledování 

indikátorů udržitelného rozvoje městských systémů ani soutěží Vesnice 

roku. U uvedených příkladů nenacházíme hledisko životaschopnosti, které 

chápeme jako nedílnou součást pro hodnocení a případnou tvorbu míst. 

Problematika veřejných prostranství je zde natolik zjednodušena, že "obce" poté 

nemohou jinak než chápat a konat v omezených souvislostech bez zapojení 

charakteristik a hledisek, na jejichž hodnotu jsme poukazovali v průběhu našeho 

teoretického bádání. 

Existuje ovšem řada jiných koncepcí, které plně odpovídají našemu pojetí 

veřejných prostranství. Uveďme alespoň ty nejvýraznější, jako jsou koncepce 

společností Civitas per Populi, Nadace Partnerství nebo projekty Cena Petra 

Parléře a Grand Prix Obce architektů. 

K těmto zdařilým koncepcím připojme projekt úpravy a revitalizace 

konkrétního města vypracovaný předním současným architektem, který si 

detailněji představíme v empirické části. 
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II. Empirická část 

1. Používané metody pro zkoumání veřejných 

prostranství 

1.1 Základní předpoklady pro efektivní účast veřejnosti 

Nejužívanější metodou při tvorbě dokumentů pro EU je analýza SWOT 

její stručná definice zní: Vnitřní analýza určuje silné a slabé stránky (Strengths and 

Weaknesses) a vnější analýza se zabývá příležitostmi a hrozbami (Opportunities 

and Threats)". Pro analýzu veřejných prostranství použilo tuto metodu mnoho 

měst a obcí, varování v knize je bezesporu oprávněné. Musíme připomenout, že 

na malých a středních městech nejsou v tomto oboru zaměstnanci nikterak 

vzděláni. Tvorba této analýzy, tak aby byla skutečně hodnotná, odrážející skutečný 

stav a aby se stala užitečnou pomůckou pro zastupitelstvo do budoucna, by 

neměla být vytvořena jen zaměstnanci veřejné správy. V současnosti odborná 

veřejnost a vědecké publikace mezi nejčastější výzvy ke změně jednání řadí právě 

výzvu o zapojení veřejnosti do procesu tvorby veřejných prostranství. V knize 

Venkovy - anamnéza, diagnóza a terapie (2004) ovšem zaznívá velmi dobrý 

postřeh, který tento přístup, tedy participaci občanů, může velmi znesnadnit. B. 

Blažek připomíná onu českou zdrženlivost až apatii k věcem veřejným, kterou 

vysvědují pokřivením pojmů dobrovolnost a kolektiv z dob totality. Často užívaný 

termínem v dokumentech EU je LAG - local active group, který pojmenovává 

skupinu občanů, kteří se aktivně a dobrovolně zapojují do dění v obci, který 

vybízí státní správu k přizvání těchto skupin k podílení se na věcech veřejných, 

není v našich podmínkách tak snadno naplnitelný. 

Důležitým předpokladem pro úspěšné úpravy veřejných prostranství, který 

připomíná většina současných odborníků na toto téma, je participace veřejnosti. 
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Právě veřejnost zná totiž nejlépe funkce, problémy a nedostatky daného místa, 

jestliže budou uživatelé daných prostor přizváni k diskusi před zahájením úprav, je 

zde velká pravděpodobnost, že se z výslednou realizací budou mnohem lépe 

identifikovat. Následuje šest bodů, které by měly přispět ke zlepšení účasti občanů 

(Nawrath, 2006): 

Dlouhodobé formováni důvěry mezi správou obce a občany bývá 

základním problémem. Počáteční nedůvěra občanů k tomu, že jejich požadavky a 

připomínky nebude správa obce akceptovat. Správa obce by si naopak měla 

uvědomit, že právě jejich občané jsou ti, kvůli kterým se vše děje. Neměla by 

přijímat rozhodnutí pouze samostatně, naopak by měla dát občanům prostor na 

vyjádření a diskusi. Jestliže občané zjistí, že jsou nedílnou součástí procesu, a že 

jejich potřeby jsou akceptovány, sami se začnou o problematiku zajímat a velkou 

měrou přispějí k dokonalosti celého projektu. 

Zájem architekta a politiků naslouchat Je dalším předpokladem 

efektivní účasti veřejnosti. Za předpokladu, že veřejnost je s projektem pouze 

seznámena, ale nedostane možnost podílet se na samotné tvorbě prostranství, 

nemůže správa obce a architekt počítat s plnou podporou veřejnosti. Ochota 

naslouchat potřebám občanů, je to prioritní co musí architekt a správa udělat, 

protože bez toho celý projekt postrádá svůj smysl. 

Dalším předpokladem je otevřenost přípravy rozpracovaného projektu 

(třeba i ve fázi studil'). Před počátečním rozhodnutím vůbec nějaký projekt 

připravit, je vhodné o chystaném záměru občany informovat. Občané nemají 

plnou důvěru, k projektu, který UŽ považují za hotový a ztrácejí zájem ho 

podpořit a diskutovat o něm. Protože projekt se přímo dotýká jejich životního 

prostoru, je nutné vtáhnout občany do diskuse UŽ na samém počátku. 

Vzhledem k ohromné záplavě informací a určité nedůvěře veřejnosti vůči 

státní či městské správě, je nutné zvolit různé formy oslovení tak, aby občan 

informaci zachytil a především vnímal. Je nanejvýš vhodné využít veškeré 

komunikační kanály, které nám současné technologie a metody dovolují (např.: 
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lnzerce v tištěných médiích, v rozhlase či televizi, oslovení přes internet, 

informační tabule na veřejných prostranstvích apod.). 

Nezávislé vedení dialogu s občany je důležité pro zajištění pozitivního 

vnímání projektu veřejnosti. Efektivní je využít nezávislého mluvčího, který 

"moderuje" diskusi. Veřejnost nedobře vnímá, když debatu vede zástupce obce 

nebo někdo, kdo by eventuelně mohl být na výsledku projektu zainteresován. 

U žiti vhodné metodiky a vhodných pomůcek by mělo být 

samozřejmosti. Na setkáních s veřejnosti by neměly chybět názorné mapy, 

fotografie, případně makety, počítačové modely apod. Lidé potřebují to o čem se 

mluví vidět tak, jak se s tim denně setkávají. 

1.2 Používané metody pro výzkum veřejných prostranství 

Již zmíněná americká nezisková organizace Project for Public Spaces se 

řadí mezi přední organizace věnující se mj. i výzkumu veřejných prostranství. Při 

zkoumání a hodnocení prostranství vychází především z teorie architekta W. H. 

Whyta vytvořené již v 70. letech 20. stoleti. Na základě výzkumů vedených 

Whytem bylo vyvinuto několik metod, jako jsou sčítání, mapování chování a 

stopování (trecking). Některé z výzkumných metod jsou využívány i pro 

výzkumy veřejných prostranství v České republice. Publikace How to turn a Place 

Around společnosti Project for Public Spaces (2005) byla přeložena do češtiny 

Utváření místa (2003) s podtitulem Příručka k vytváření kvalitních veřejných 

prostranství. Uveďme několik technik výzkumu: 

Technika sčítání zkoumá počet lidí nacházejících se na stanoveném 

místě. Pozorování sčítáním se - zjišťuje "zahuštěnost" prostoru lidmi a konflikty 

mezi lidmi a vozidly. Metoda sčítání umožňuje pochopit vztahy mezi chodci a 

vozidly a to zvláště v místech, kde se chodci snaží přejít komunikaci, i když k 

tomu nejsou podmínky. 

Technika mapování chování zkoumá činnosti lidí ve veřejných 

prostorech. Analýzou činnosti lze zjistit, jakými lidskými činnostmi tento prostor 

žije a jaké podmínky potřebuje k tomu, aby činnosti, které slouží k oživení 
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prostoru, mohly být dále rozvíjeny. Na základě výsledků lze určit druh městského 

mobiliáře, kterým by měl být prostor vybaven a jeho rozmístění. Touto metodou 

lze rovněž dobře rozpoznat využívané a nevyužívané části veřejného prostoru. 

Analýza prostoru z hlediska jeho využití lidmi zjišťuje, která místa ve zkoumaném 

prostoru patří mezi přitažlivá a lidmi navštěvovaná, a která naopak jsou prázdná a 

neoblíbená. Na základě analýzy výsledků můžeme určit místa, jež je třeba vybavit 

tak, aby se stala pro lidi opět přitažlivá. 

Technika trecking zkoumá dráhy chodců, jejich směr a cílová místa jejich 

pohybu. Zjišťujeme při tom, kudy do něho návštěvníci vstupují a kudy jím 

procházejí. 

Použití metody zjišt'ování stop může být vhodným nástrojem k prokázání 

jak jsou ta či ona místa využívaná. Tyto stopy mohou ozřejmit ve kterých místech 

je nejefektivnější situovat např. lavičky, cesty, odpadkové koše. 

Volba metody rozhovorů a dotazníků je vhodná v případě, že je potřeba 

zjistit motivaci, názory a potřeby uživatelů veřejných prostranství. Pomocí tohoto 

sběru dat je možné shromáždit informace, které jsou mnohdy subjektivní 

současně však mohou přispět k lepšímu a detailnějšímu porozumění zkoumaného 

prostranství. Existují různé formy této metody např. neformální rozhovor, 

strukturovaný rozhovor, anketa. 

Několik dalších možných metod pro výzkum ve městech nabízí kniha 

Venkovy - anamnéza, diagnóza a terapie (2004). 

Osvědčené metody šetření veřejných prostranství aplikované v zahraničí 

nemusejí fungovat, kniha představuje metody, které se ve zdejších podmínkách 

osvědčily. Rovněž předkládají konkrétní kroky při jejich aplikaci. Navrhují jimi 

osvědčené počty účastníků, složení výzkumného týmu, možnosti hodnocení, 

apod. 

Šetření problémů - kontaktní nebo korespondenční verze, jedná se o 

metodu vhodnou v začátcích výzkumu. Oslovené občany seznámíme 

s problémem s žádostí o sepsání deseti problémů, které jsou pro obec i pro ně 
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osobně nejpalčivější. Pro metodu kontaktního šetření je třeba sezvat 15 - 20 

expertů pro korespondenční verzi autoři doporučují rozeslat 100 výzev, tak aby 

se nám zpátky odpověděla přibližně polovina obeslaných. 

Při volbě této metody je třeba přizvat občany, kteří mají skutečně zájem na 

dění v obci. Touto metodou se poměrně snadno zjistíme problémy uživatelů. 

Autoři ovšem upozorňují na riziko této metody, které dokumentují šetřením 

z Chebu, jež přineslo řadu témat, nikoliv však to nejnaléhavější a všemi účastníky 

vytěsňované. 

Fotografická metoda Je metoda využívající fotografické záběry. 

Vzhledem ke stále málo osvojenému termínu veřejné prostranství a nízkému 

vnímání problémů týkajících se veřejných prostranství - čtení mezi občany, je 

tato metoda vhodným nástrojem, jak občanům problematiku lépe přiblížit. 

Fotografie mohou občanům nabídnout pohledy, kterých si jako 

každodenní uživatelé již nevšímají. Fotografie zachycující kladné či méně lichotivé 

pohledy na jejich obec mohou být podmětem k zamyšlení. Výstava fotografií míst 

z jejich obce, které poukazují na nedostatky ať funkční či estetické a následné 

zaznamenání reakcí zúčastněných poskytuje pro výzkum další možný zdroj 

informací a vypovídá o myšlení a nárocích uživatelů na prostranství. Záběry 

z jiných měst, naopak pomáhají představit různorodé možnosti ve ztvárnění 

veřejných prostranství a mohou být pro respondenty inspirující. 

Metoda problémová mapa je doporučena především pro rychlý a 

efektivní sběr komentářů, které se vztahují ke konkrétním lokalitám. Slepá mapa 

řešeného území poskytne účastníkům vodítko pro zakreslení výskytu problému a 

sepsání stručného komentáře. Tato metoda pomůže odhalit izolované problémy, 

nikoliv však další souvislosti v rámci města. Pro architekty a urbanisty to ovšem 

může být cenným zdrojem informací před zahájením úprav. 
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2. Koncipování výzkumné sondy 

Skutečnost, že veřejné prostranství je místem, které v sobě zahrnuje 

množství významů, a do kterého se promítá celá řada skutečností, jsme detailně 

rozebírali v teoretické části. Tento fakt by měl být reflektován i při volbě metod. 

Vhodným se ukázalo zvolit více metod pro výzkum jednoho místa. Pro šetření 

řevnických prostranství jsme zvolili tři různé metody, které poskytly tři možné 

úhly pohledu, tři odlišné úrovně výpovědí tak, aby v sobě zahrnovaly tři různé 

instance 

uživatele, 

odborníka a 

reálné užívání a měřitelné děje. 

Pokusili jsme se tak vytvořit celostní pohled na zvolená prostranství. Pro 

výzkumnou sondu byly vybrány tři na sobě nezávislé metody a to: 

Metoda č. 1 - kvalitativní analýza města a veřejných prostranství, byla 

vypracována na základě teoretických a odborných znalostí převedených do 

terénního šetření (viz kap. 4.3). Vzhledem k ústřednímu tématu naší práce, tématu 

životaschopnosti, a snaze o pojmenování kvalit na konkrétním prostranství 

výzkumného šetření a vzhledem k nepříliš propracované metodologii pro analýzu 

životaschopnosti (v našem pojetl) veřejných prostranství jsme zvolili vlastní 

metodu výzkumného šetření. Pokusili jsme se o převedení nastolených 

teoretických východisek do prostředí konkrétních veřejných prostranství. 

Metoda č. 2 - strukturované rozhovory - poskytla vhled do vnímání 

samotných uživatelů, tato metoda byla aplikována na základě běžně užívané 

metody rozhovorů, tak jak byla popsaná výše. 

Metoda č. 3 - monitorování pohybu a délky pobytu na vybraných 

veřejných prostranstvích - přinesla objektivní údaje o počtu a typu aktivit. Tato 

metoda je kombinací již představených metod, metody sčítání, metody mapování 

a metody trecking. 

88 



Vybrané metody tedy postihly problematiku v celé své šíři. Koncepce 

výzkumné sondy byla především chápána jako ověření metod a prostředků. 

Přestože se nejedná o plnohodnotný výzkum, budeme užívat některých postupů 

běžných ve výzkumném šetření tak, abychom mohli usoudit, zda stanovené 

metody a prostředky jsou pro případný dalším výzkum funkční a platné. 

Pro výzkumnou sondu byla vybrána v konkrétním městském prostředí dvě 

prostranství, která byla zkoumána zvolenými metodami tak, abychom mohli poté 

potvrdit či vyvrátit hypotézy. "Diagnózu" řevnických prostranství jako prostor 

životaschopných či naopak neživotaschopných jsme vysuzovali na základě 

zmíněných metod. 
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Sedm stanovených hypotéz: 

Hypotéza: zvolené metody jsou schopny posloužit výzkumu 

životaschopnosti 

Hypotéza: pro daný cíl je použitelná metoda kvalitativní analýzy, 

strukturovaného rozhovoru a monitorování délky pobytu na vybraných 

prostranstvích 

Hypotéza: teoretická východiska konceptu životaschopnosti odpovídají 

způsobu, jímž čteme své prostředí 

Hypotéza: městské centrum funguje jako objekt identifikace a orientace ve 

vztahu k celku města 

Hypotéza: při vnímání prostředí města a verbálním vypovídání o něm se 

pohybujeme v horizontech stanovených v teoretických východiscích 

Hypotéza: prostranství nejsou využívána obyvateli pouze utilitárně 

Hypotéza: tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem, který je z jeho 

podoby čitelnější, je oblíbenější a kvalitnější, než novodobá architektonická 

řešení 

90 



3. Výzkumné šetření v podmínkách konkrétního 

města 

Pro výzkumné šetření byla vybrána obec Řevnice, vzhledem k vhodným 

předpokladům pro výzkumné šetření, které jsou zde přítomny. Těmi jsou: 

velikost obce - v Řevnicích je trvale hlášeno 3000 lidí, obec Je 

kompaktní, zcela jasně lze označit centrum města. Obec takovéto velikosti už 

disponuje dvěma až třemi veřejnými prostranstvími, která ale nejsou ještě 

vzhledem k velikosti obce rozptýlena. Pro takovýto typ výzkumu nabízí menší 

město snazší orientaci v místních poměrech. 

identita - Řevnice JSou v povědomí zapsány jako město s vyhraněnou 

identitou. Domníváme se, že výzkum k ověření metod je vhodnější provádět 

v podmínkách města se silnější identitou. V této souvislosti bylo také cílem 

výzkumné sondy dokázat, zda tradovaný obraz města je aktuální. 

bazální předpoklady - Řevnice jsou bezpečné, čisté, udržované město, 

které netrpí žádnými vážnými sociálními či společenskými problémy, lze tedy 

předpokládat, že veřejná prostranství nebudou hrát okrajovou roli zájmu občanů. 

vize do budoucna - radnice má v současnosti zpracovaný projekt na 

úpravu Řevnic a jejich veřejných prostranství, postmoderní přístup této studie je 

zajímavým bodem, který může poukázat na širší názory občanů a může být také 

vhodným východiskem pro srovnávací studii v budoucím výzkumném šetření. 

dvě prostranství - existence dvou v něčem podobných a přece v něčem 

odlišných prostranství umožní lépe postihnout jejich vlastnosti. Náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad je centrální, tradiční náměstí, náměstí za Zámečkem je nové, 

moderní prostranství. 
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3.1 Kvalitativní analýza města a veřejných prostranství 

Abychom si mohli udělat alespoň rámcovou představu o Řevnicích, 

nastíníme historii města, základní demografické údaje, současnou situaci, vizi 

Řevnic do budoucna. Kvalitativní analýza dvou vybraných prostranství bude 

popisem a současně hodnocením a srovnáváním těchto prostranství, pokusíme se 

poodhalit jejich vizuální scénu (pomocí map a fotografu) a provedeme analýzu 

funkčních, prostorových a charakterových kvalit prostranství. 

Tato analýza by měla potvrdit hypotézu, zda pro daný cíl je použitelná 

metoda kvalitativní analýzy, zda teoretická východiska konceptu životaschopnosti 

odpovídají způsobu, jímž čteme své prostředí. Kvalitativní analýza by rovněž 

měla potvrdit či vyvrátit hypotézu, zda tradiční městské náměstí s kontinuálním 

vývojem, který je z jeho podoby čitelnější, je obhoenější a kvalitnější, než 

novodobá architektonická řešení. 

Historie a základní charakteristiky města Řevnic 

Řevnice leží ve Středočeském kraji, 21 kilometrů západně od Prahy. Město 

se rozkládá na pravém břehu řeky Berounky, která tvoří jeho západní hranici, jižní 

až jihovýchodní okraj města je lemován vrcholky brdských hřebenů a část 

severovýchodní pak Karlštejnskou vrchovinou. Velmi výrazná je tak topografie 

města - nadmořská výška naměřena na náměstí Řevnic je 218 metrů, a nejvyšším 

bodem v katastru města je Strážný vrch - 506 m. n. m. 

Osídlení Řevnic sahá do hluboké prehistorie, odkrytá tábořiště lovců 

mamutů podávají důkazy o životě již ve starší době kamenné. Pro osídlení byly 

pravděpodobně rozhodujícími důvody příhodná poloha u řeky, do které ústí čtyři 

potoky z brdských vrcholků, a strategická poloha pro osídlení s ochranou hustými 

lesy a pahorkatinou kolem osídlení. Následující mapa ilustruje topografii kolem 

Řevnic. 
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Mapa č. 1: Mapa Řevnic a okolí z pol. 19. století (zdroj: www.oldmaps.cz) 

Roku 1253 stvrzuje Václav I. darovací listinou předání románského 

kostela sv. Mauritia (Mořice) Rytířskému řádu křížovníků s červenou hvězdou. 

Sama osada je vlastněna českými králi, až Václav II. v roce 1292 daroval Řevnice 

cisterciáckému klášteru na Zbraslavi. Majetkové spory mezi oběma řády vyústily 

v dohodu, která přidělila přibližně tři čtvrtiny klášteru na Zbraslavi a zbývající část 

křížovníkům. Čeští králové se tak staly nepřímým vlastníkem, ale dění v Řevnicích 

často ovlivňovali. 

Městečko a jeho význam byly posíleny již v r. 1304, kdy bylo uděleno 

právo provozovat trhy, a i když v průběhu dalších 200 let došlo k několika 

změnám majitelů, dosáhly koncem 16. století oba řády opětovného nabytí 

vlastnictví. V malém časovém úseku vlastnila Řevnice odbojná česká šlechta, ale 

po porážce českých stavů byly navráceny duchovním vrchnostem. Po rozhodnutí 

Josefa II. o zrušení zbraslavského cisterciáckého kláštera v roce 1785, připadla 

větší část Řevnic knížecímu rodu Oettingen-Wallenstein, kterému zůstala 

vrchnostenská správa do roku 1848. 
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Rozkvět Řevnic nastal v 18. století, kdy Karel VI. potvrdil městská 

privilegia s výhodou týdenních a měsíčních trhů. V 18. století dochází rovněž 

k zahájení těžby kamene. Obzvlášť křemenec je používán na dláždění pražských 

ulic a dopravován výhodně po Berounce. Velký vliv na rozkvět Řevnic měla 

železnice, která se od roku 1859 začala stavět mezi městy Prahou, a Plzní a o tři 

roky později byla dráha uvedena do provozu. Spojení, které až do té doby 

zajišťovaly povozy, bylo rázem pohodlnější a levnější, a tak z poněkud zastrčené 

vísky Řevnic se stalo vyhledávané letovisko, zasazené do panenské přírody, ležící 

na řece v přívětivé vzdálenosti od Prahy. 

Ještě jednou se ukázal těžební a stavební průmysl jako nosný prvek 

rozkvětu, a sice v roce 1920, několik kamenolomů a 2 cihelny dodávaly své 

produkty opět pro masivní výstavbu Prahy. 

Při sledování demografického vývoje Řevnic lze konstatovat, že odpovídá 

historickým událostem a významu města. 

Ve středověkých listinách (1292, 1324 a 1340) jsou Řevnice uváděny 

s přídomkem "civitas", což znamenalo menší venkovské městečko. V období 

husitských válek význam Řevnic klesá, jsou zmiňovány pouze jako ves. Po 

třicetileté válce je v obci pouze 24 domů, z toho 6 opuštěných. Od 18. stoL 

městečko plynule roste, v krátkém přehledu možno uvést údaje o domech a počtu 

obyvatel: 

1713 - 25/160, 1843 - 68/505, 1869 - 78/675, 1890 - 117/861, 1910 -

249/1235. V roce 1920 mají Řevnice 320 domů a 1641 obyvatel, průmysl 

způsobil během deseti let nárůst obyvatelstva Řevnic o 80% (rok 1930 - 2939 

obyvatel). Zajímavý údaj tohoto období je, že průměrně každých 12 dní byl 

v období devíti let postaven jeden dům. Od roku 1968 má obec statut města. 

Jazykový původ jména Řevnice není doposud jednoznačný. 

Z etymologického hlediska by mohlo jít o město založené německými kolonisty, 

kteří museli vymýtit zalesněné plochy (reuten), nebo jde o slovo slovanského 

původu Rziewnicz či Rzewnycz (fara). 

94 



Díky železnici a dobrému spojení s Prahou a Berounem došlo v 19. století 

k rozvoji rekreace a turistiky a s tím spojených služeb (hostince, hotel, lesní 

divadlo, Sokol, tenis, loděnice, veřejná plovárna). Řevnice jsou v této době známé 

jako brána do brdských lesů a byly oblíbeny jako letní sídlo. Na stáří se sem 

přestěhoval Ignát Hermann a pobývalo zde mnoho dalších osobností české 

kultury a politiky, především pak Tomáš Garrigue Masaryk, Svatopluk Čech, 

J aroslav Vrchlický. Z hlediska příležitosti ke vzdělání lze konstatovat dlouhou 

tradici, základní škola byla založena již 1798, měšťanská škola byla vystavěna roku 

1935, což dozajista přispívalo k určité soběstačnosti města a k hodnotnému 

kulturnímu a sociálnímu vývoji. 

Od konce 19. století se začaly zakládat první spolky a kluby, záznam z roku 

1882 se zmiňuje o založení Okrašlovacího spolku, ve kterém byli angažováni jak 

rodáci, tak rekreační návštěvníci. Ten zajišťoval to, co většinou chybí na 

veřejných prostranstvích, a sice květiny, lavičky a zejména úklid. V roce 1894 

vzniká Tělocvičná jednota Sokol, 1896 Sbor dobrovolných hasičů, 1904 Dělnická 

beseda Havlíček a Společenstvo smíšených živností, 1907 Sdružení majitelů domů 

a vil, 1912 Dělnická tělocvičná jednota, 1921 Čs. obec legionářská, 1923 Jednota 

divadelních ochotníků, 1925 Spolek Komenský, 1926 Lawn Tenis Club, 1928 

Obec Baráčníků, Svaz junáků, 1937 Čs.červený kříž. Není náhodné, že na 

tenisových kurtech, kde se objevily postavy jako Koželuh nebo Drobný, hraje 

později nejlepší světová tenistka Navráti1ová, která se stala čestnou občankou 

města. 

K útlumu spolkové činnosti dochází za okupace a v době "socialismu", 

oživení opět nastává po roce 1989. V dnešní době napočítáme 25 spolků, klubů, či 

odnoží občanských sdružení, kulturní a společenský život je v současnosti pestrý, 

a nabízí relativně široký výběr kulturních akcí. Jmenujme alespoň některé, které 

pomalu tvoří nedělitelnou součást života ve městě, a které uvádí Řevnice do 

podvědomí i za hranicemi města (místní lesní divadlo, hudební festival Řev 

Řevnice, každoroční koncerty dixielandových kapel, košíkářské trhy). 
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Z ekonomického, ale 1 sociálního hlediska, Je zajímavý údaj o živnostech 

(profesích) v roce 1945: 

85 profesí, 320 živností, 3 finanční ústavy, 2 elektrárny, přibližně 1100 

zaměstnaných občanů (včetně zemědělství). 

Ani po 2. světové válce nedošlo k významnému posunu z hlediska 

sociálně-ekonomické struktury, pracovních příležitostí, služeb či infrastruktury. 

Počet obyvatel je stabilizován, nynější stav odpovídá stavu z roku 1930. Ukazuje 

se, že z hlediska mlgrace obyvatel není pro demografickou stabilitu 

nejvýznamnějším faktorem masová výroba a s ní spojené pracovní příležitosti, ale 

dobrá poloha, plnohodnotnost žití, spojení s přírodou a občansky přátelské 

prostředí. 

Architektura Řevnic 

O Řevnicích se nedá říci, že JSou typickým českým městem z hlediska 

zástavby. Duch nebo lépe styl zástavby nebyl narušen panelovou výstavbou nebo 

stavbami těžkého průmyslu. V Řevnicích nenajdeme ani uniformní a nenápaditou 

výstavbou rodinných domů, jinak tak obvyklou v posledních letech. 

Výstižně shrnul současnou urbanistickou hodnotu M. Kuča: "Řevnice Sl 

poměrně dobře zachovaly ráz středočeského maloměsta, jen nepatrně narušeného 

násilnými urbanistickými zásahy. S výjimkou dvou pohledově skrytých domů se 

zde neuplatnila panelová výstavba. Zastoupeny jsou zde téměř všechny 

architektonické styly a proudy 19. a 20. století, ač většinou jen na průměrné 

úrovni. Naopak v 90. letech 20. století se zde - na rozdíl od některých okolních 

vesnic - neuplatnila nevkusná výstavba. Z památkového hlediska má přes dílčí 

modernizační zásahy hodnotu hlavní náměstí s vazbou na areál kostela a dále i 

vilová zástavba nad náměstím, a zčásti i na jiných místech města" (Kuča, 2004, s. 

560). 

Z architektonického hlediska stojí za zmínku budova nádraží, která se 

stěhovala celkem třikrát, stavba čp. 150 z roku 1896 slouží jako nádraží dodnes. 

Grandhotel Berounka, naproti nádraží, čp. 265 je z počátku 20. století, 
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s výraznými secesními prvky. Pozdně barokní kostel nanebevzetí Panny Marie a 

sv. Mořice, který je jednolodní, obdélný, s věží v západním průčelí. V interiéru 

kostela jsou loď i presbytář vyzdobeny freskami alegorie Církve, Zavraždění sv. 

Mořice a Nalezení sv. Kříže. Kostel je postaven přibližně v místě kde původně 

stávaly dva řevnické kostely, románský kostel sv. Mauritia, ze kterého se zachoval 

fragment sloupu uloženého v nynějším kostele a gotický kostel Panny Marie 

N anebevzaté postaven cisterciáky. Vzhledem ke špatnému stavu byly oba kostely 

strženy a nový kostel byl zasvěcen oběma svatým, základní kámen kostela byl 

položen 9. dubna 1749. V roce 1752 byl kompletně dokončen a vysvěcen. 

Křížovnická fara čp. 7 je novobarokní jednopatrová stavba postavena arch E. 

Sochorem v letech 1904 -1905, se sochou dobrého pastýře ve výklenku nad 

portálem. Budovu "Zámečku", její okolí a náměstí Jiřího z Poděbrad s kašnou 

bude popsána později. 

N a architekturu města měli výrazný vliv městští rodáci, zejména již zmíněný 

architekt, stavitel a restaurátor Eduard Sochor (1862 - 1947), jehož díla bývají 

řazena do období historismu a secese, a architekt Vladimír Weiss, tvořící ve 

třicátých letech minulého století, který dosáhl republikového významu. Oba 

architekti se podíleli na dílčích úpravách námi sledovaných prostranství. V letech 

1897 - 1905 byly na základě Sochorových návrhů postaveny vily pod lesem. Podle 

projektů 

Vl. Weisse byly postaveny vily č.p. 448, 503, 610, dále zdařilá stavba dřevěné 

klubovny LTC (Lawn Tennis Club) Řevnice z roku 1924, která je v provozu 

dodnes. Podle Sochorových návrhů byla provedena rekonstrukce lesního divadla, 

školní jídelny, přístavba mateřské školky, šatny na hřišti házené a budova 

autocampu, která dnes ovšem pouze chátrá. 

Vize Řevnic do budoucna 

Za zmínku stojí skutečnost, že povodně v roce 2002 neponičily město nikterak 

zásadně, ani nebyly impulsem pro náhlé a neuvážlivé plýtvání prostředků a 

nesystematickou přestavbu města tak, jako v některých okolních městech a 
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obcích. Naopak, od roku 2002 se mezi odbornou špičkou začalo živě diskutovat 

o dalším směřování Řevnic. Z těchto setkání se vyvinula spolupráce mezi městem 

a architektem J. Pleskotem. 

V březnu 2005 byla vypracována kvalitní a velmi dobře promyšlená 

námětová studie AP atelieru, zpracovaná ing. arch. J. Pleskotem (AP atelier), ing. 

arch. M. Vavřínem (IA V), ing. A. Žižkovským (AZA). Projekt má plnou podporu 

městského úřadu v čele se starostou M. C vanzingerem a změny vytyčené tímto 

projektem byly zaneseny do územního plánu Řevnic. 30. ledna 2006 byl projekt 

schválen městským zastupitelstvem. V současné době se již začalo s prvními 

úpravami, které jsou především rázu provozního a technického. Projekt by měl 

být dále postupně realizován v následujících letech. 

Řevnice jsou v povědomí občanů i návštěvníků vepsány jako výletní 

městečko a letovisko, především díky atmosféře z přelomu století. I když nádech 

atraktivity je stále přítomný, v připraveném projektu arch. Pleskota by nemělo jít o 

pouhé naplňování atmosféry tohoto rozkvětu. Tyto předpoklady slovy arch. 

Pleskota je třeba" probudit - aktivovat". Toto město, koncipované dle principů 

tradičního města, by mělo najít svou identitu ne pouhým obnovením minulého, 

ale přerodem v obnovené město tak, jak jsme ho popsali v rámci Gehlových čtyř 

typů měst. 

Řevnice vzhledem ke své poloze, historii a spojení města a krajiny, 

disponují kvalitami, které projekt plně respektuje. Naplňuje vědomí vztahu 

minulost - přítomnost, respektuje vztah krajiny - sídla a topografický reliéf města, 

podporuje potřebu lepší identifikace a orientace a řeší provozní problémy města. 

Koncepce plánovaných úprav tedy plně odpovídají našemu pojetí 

životaschopných prostranství. 

Následná analýza současného obrazu města Řevnice a vybraných veřejných 

prostranství odkrývá jejich přednosti a nedostatky, v mnoha bodech je projekt 

arch. Pleskota jejich zdařilým řešením. 

V této souvislosti ještě poznamenejme, že zajímavým pohledem by mohlo 

být srovnání současných Řevnic a Řevnic po úpravách. Pro výzkumné šetření 
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Jsme si vybrali dvě řevnická prostranství, jediná náměstí v Řevnicích, náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad a náměstí za Zámečkem. 
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Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 

Mapa č. 2: Půdorysné schéma náměstí s popisem aktuálního uličního 

parteru 
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Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je centrálním náměstím v Řevnicích, 

formujícím se již od středověku, má trojúhelníkový až obdélníkový půdorys a je 

obestavěno nízkými domy ze všech stran. Nebyly zde vystavěny žádné vyšší či 

jinak neadekvátní stavby, v posledních letech zde nedošlo k žádným jiným 

zásadním architektonickým či urbanistickým úpravám. Velikost náměstí je 

přibližně 160 na 90 metrů. Topografický reliéf náměstí je mírně svažitý 

k severovýchodní straně. Podle arch. Sochora byly na náměstí postaveny dva 

historizující domy, dům č.p. 24 a dům č.p. 25 a centrální kašna. Pražská ulice, 

procházející po delší straně náměstí, je jednak průjezdní silnicí od Prahy na 

Mníšek, v rámci města je pak hlavní nákupní ulicí, jednou z hlavních cest od 

nádraží a spojnicí k druhému náměstí - za Zámečkem. V levé části náměstí je 

památník obětem válek, pravá část náměstí je vyhrazena pro parkování, částečně 

jsou také v této části další služby a obchody. 
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Fotografie č. 1: Kolorovaná fotografie z konce 19. století 

Fotografie je na jedné straně dokladem nezměněných dispozic a centrální 

promenádové zóny tak, jak byla využívána na přelomu století, na druhé straně 

vypovídá o společenském a sociálním způsobu využití náměstí, ke kterému by se 

náměstí mohlo po úpravách znovu přiblížit. Projekt vypracovaný arch. Pleskotem, 

pracuje zejména se dvěma hlavními nedostatky, nabízí alespoň částečné zlepšení 

dopravní situace a propojuje náměstí pohodlným a funkčním způsobem s 

ostatními částmi města (především s nádražím). Touto změnou by mohlo být 

znovu naplněno vyvážené užívání náměstí. 

Fotografie č. 2: Aktuální pohled na náměstí směrem ke kašně a Pražské 

ulici 
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Prostranství za Zámečkem 

Mapa č. 3: Půdorysné schéma prostranství 
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Náměstí za Zámečkem leží blízko náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, je o 

trochu výše položené, obklopené ulicí Komenského, Mníšeckou a parkovištěm 

před nákupním střediskem, má čtvercový půdorys 100 na 90 metrů a jako náměstí 

je využíváno jako náměstí teprve v posledních letech. 

Prostranství leží v místě bývalého velkostatku, majitel místního 

velkostatku Leopold Havlík postavil v 60. letech 19. století Zámeček čp. 29 v 

klasicistním stylu, původně byla stavba zamýšlená jako součást pivovaru, jeho 

ostatní budovy však z finančních důvodů nebyly nikdy postaveny. V roce 1880 

odkoupili zámeček dominikáni. V roce 1939 byla stavba upravena podle návrhů 

arch. Čermáka. V 70. letech 20. století byly zbořeny všechny okolní hospodářské 

budovy. 
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V 90. letech 20. století bylo prostranství za Zámečkem upraveno do dnešní 

podoby. V centru se nachází kašna, která je dílem sochaře Petra Váni, v objektu 

zvolil kamenný oblouk připomínající bránu. 

V současné době sídlí v zámečku knihovna, umělecká škola, městské 

kulturní středisko a redakce místního zpravodaje Ruch. Naproti Zámečku jsou 

dvě nižší nově postavené budovy, v jedné z nich sídlí pošta a banka, v druhé je 

soukromá galerie a cukrárna. 

Vypracovaný projekt arch. Pleskota chápe prostranství za Zámečkem jako 

neopominutelnou součást širšího centra a navrhuje uzavření prostranství pomocí 

stavby podél ulice Komenského a vhodnější úpravu křižovatky ulic Mníšecké a 

Komenské, které by mohlo napomoci příjemnějšímu pohybu po širším centru. 

Fotografie č. 3: Pohled na prostranství od budovy Zámečku přes kašnu 

směrem ke Komenského ulici 

U obou náměstí lze najít podobné atributy a rysy. Obě náměstí leží 

v centru města, jsou přibližně stejné velikosti, obě disponují občanskou 

vybaveností, jsou udržované a čisté, nabízejí příležitost k posezení, mají zeleň a 

kašnu. Vzájemně podobné jsou středové dispozice, které jsou u obou prostranství 

tvořeny kašnou a okolními lavičkami. Současně se jedná o dvě diametrálně odlišná 

prostranství. Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je přirozeně rostlé náměstí, 

založené ve středověku, prostranství za Zámečkem je nově upravené v nedávné 

minulosti. 
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Detailnější porovnání provozních, prostorových a charakterových 

vlastností nabízejí následující tabulky č. 10 - č. 13, teoretická východiska jsme 

představili v kap. 4.3. Pro potřeby šetření v konkrétním prostředí jsme tato 

schémata upravili tak, aby se prostorové a charakterové vlastnosti neopakovaly a 

aby jejich řazení poskytlo lepší představu o obrazu místa a charakteristik obou 

náměstí. Za základní roviny jsme zvolili čtyři úrovně přejaté od Ch. Daye (2004) -

fyzickou, životní a duševní a emotivní úroveň. Poslední - emotivní úroveň - není 

v přehledu ovšem hodnocena, a to vzhledem k její subjektivní povaze. 

Domníváme se, že tuto dimenzi můžeme korektněji hodnotit na základě jiných 

metod (na základě strukturovaného rozhovoru). 
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Tabulka č. 10: Fyzická úroveň 

Světelné 

podmínky 

( světlo,čas, 

věc, řád) 

Atmosferické, 

provozní a 

akustické 

podmínky 

Pohledové 

podmínky 

Stromy na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad poskytují příjemný 

stín, který chybí na druhém náměstí. 

Na obou prostranství schází kvalitní večerní osvětlení, které by 

lákalo k prodloužení pobytu na prostranstvích do večerních 

hodin. 

Nejtíživějším provozním problémem, je dopravní situace na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, která s sebou přináší na malý 

prostor četné problémy: nese hluk, ztěžuje možnost 

přecházení, ohrožuje bezpečnost a způsobuje znečištěné 

ovzduší. 

V tomto ohledu Je prostranství za Zámečkem klidnější a 

příjemnější. 

Vzhledem k neuzavřenosti prostoru za Zámečkem nelze 

hovořit o pohledových osách a liniích, ale o pohledu do 

krajiny, prostranství však nenabízí podnětné vizuální stimuly 

v rámci prostranství samého. 

Pohyb po okraji náměstí Jiřího z Poděbrad alespoň částečně 

nabízí možnost vnímání jak rozlehlého prostoru, tak percepci 

detailů, tedy "to nejlepší z obou světů", nebo jinými slovy 

vnímání blízkého a vzdáleného. Rozmístění mobiliáře tuto 

kvalitu plně nepodporuje. 
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Tabulka č. 11: Životní úroveň 

Sociální 

podmínky 

Kritérium činností 

Vztah 

minulost a 

přítomnost, 

autentičnost, 

pomalost 

Relativně velké množství lidí, kteří přichází na prostranství, 

dává dobrý základ pro naplnění sociálních a společenských 

potřeb. 

Služby, obchod, setkávání, průchod přes náměstí - vytvářejí 

pestré spektrum činností na náměstí Jiřího z Poděbrad, které 

oživuje prostor. 

Prostranství za Zámečkem je v tomto ohledu jednotvárnější. 

Původní dispozice náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, staré 

domy a vzrostlé stromy spojují přítomnost s minulostí. 

Tato kvalita podněcuje množství vlastností a pocitů 

spojených s kategorií autentičnosti. Prostředí náměstí lze 

popsat slovy přirozenost, harmonie, srozumitelnost, vlídnost, 

lidskost. 

Oproti tomu na prostranství za Zámečkem převažuje 

současná architektura a nová úprava, toto prostranství tak 

pocity historické kontinuity a autentičnosti nevyvolává. 
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Tabulka č. 12: Emotivní úroveň 

Krajinná scenérie kolem Řevnic je výrazná a zajímavá, 

Vlastnosti krajiny 
terénní reliéf je dramatický a vlídný současně. Na 

jihovýchodě se naráz střídají kopce a údolí, na západ od 

Řevnic pozvolně protéká široká Berounka. 

Vztah sídla a krajiny 
Řevnice jsou velmi citlivě zasazené do okolní přírody, 

leží v jakémsi dolíčku, po obou stranách Berounky. 

Topografie Řevnic umocňuje provázanost města 

s okolní krajinou. Na jihovýchodě je zástavba rodinných 

Vlastnosti sídla domů v prudkém kopci, terén se odtud svažuje k řece a 

za řekou se opět zvedá. Vzniká tak intimnost, nikoliv 

však stísněnost města okolní krajinou. 

Lze říci, že spojení země - nebe naplňuje objemný a 

solitérně stojící Zámeček. 

Kategorie země - Toto spojení je možné také najít v jiných kvalitách na 

nebe náměstí, při pohledu na domy a stromy, si však 

uvědomíme jak důležitou roli hraje lidské měřítko, 

proporce a přirozenost. 

Kategorie vnějšek - Obě náměstí jsou v kontextu města jeho vnitřkem, pro 

vnitřek stavby jsou pak jejich vnějškem. 

Obě prostranství mají stejné typy symbolických 

atributů - kašnu a stromy, dokonce lze nalézt i shodu 

Vizualizace,doplnění, 
v jejich prostorovém uspořádání. Jeden z předpokladů 

symbolického vyjádření by měla být zakořeněnost a 
symbolizace 

přesvědčivost. Možná právě proto symbolika 

prostranství za Zámečkem, pro svoji novotu, která 

nesouzní ze symbolikou, není přesvědčivá. 
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Středem města je náměstí Jiřího z Poděbrad, středem 

náměstí je kašna, centrovanost prostranství za 

Zámečkem lze rovněž spatřit ve struktuře kašny a 

laviček kolem ní. 

Centrovanost, směr, Výšková hladina domů kolem náměstí Jiřího z 

rytmus Poděbrad, jejich vzájemné proporce a barevnost domů 

působí vyváženě a rytmicky. Směr procházející Pražské 

ulice přes náměstí Jiřího z Poděbrad .zahrnuje toto 

náměstí do obrazu širšího centra a provozně i vizuálně 

ho spojuje s ostatními částmi města. 

Obě řevnická prostranství představují ukázkové 

Otevřené - uzavřené 
prostorové rysy uzavřenosti a otevřenosti. Uzavřenost 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad vzbuzuje pocity 
prostory 

intimity oproti tomu otevřenost prostranství za 

Zámečkem evokuje spíše pocit odhalení. 

Příjemný je značný počet aktivit a funkcí soustředěných 

Shluky a skupiny 
do přijatelné fyzické vzdálenosti širšího centra, 

problémem zůstává zážitková vzdálenost a pohodlná 

propojenost obou prostranství. 

Náměstí Jiřího z Poděbrad lze označit za přirozeně 

rostlé s nepravidelným půdorysem. 

Symetrie - asymetrie Druhé prostranství vzhledem k symetrickému a 

prostorovému uspořádání prvků působí nepřirozeně a 

přísně. 
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Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad lze označit za uzel, 

centrum, střed, ohnisko. Silný dojem z prostoru je 

podpořen jeho rozlehlostí na pozadí úzkých ulic ústících 

Cesta a uzel, hranice na náměstí. 

oblast Prostranství za Zámečkem chybí tato binární dvojice 

cesta - uzel. Není zde přítomna jednoznačnost ulic a 

vymezení náměstí, což znesnadňuje orientaci v rámci 

prostranství. 

Pojmenování prostranství Krále Jiřího z Poděbrad 

Pojmenování a v sobě odráží minulost, historii. Název prostranství Za 

významy místa Zámečkem může vyvolávat představu prostoru za 
něčím, tedy prostoru méně významného. 

V rovině detailu na obou prostranstvích silně převažuje 

účelnost nad krásou. Kultura výkladních skříní, poutačů, 

dláždění, mobiliáře, osvětlení se omezuje na pouhou 

Funkce detailu a 
utilitární funkci, bez ohledu na jejich možný estetický 

plasticita 
výrazový rejstřík. Tyto artefakty a atributy jsou většinou 

nenápadité, bezbarvé, standardizované. Prostranství 

plně nepodporuje zapojení smyslů a stimulaci 

vnímavosti pomocí architektonických prvků. 
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Tabulka Č. 13: Duševní úroveň 

Genius loci, 

kapacita a stálost 

genia loci 

Gemus loci je završující kvalita nebo také esence místa, 

kterou si dovolíme nechat otevřenou. Přítomnost či 

absenci této kvality budeme posuzovat teprve 

v souvislosti s výsledky následující metody. Až odpovědi 

samotných uživatelů odkryjí míru jejich identifikace a 

orientace, tedy vlastností - funkcí, které gema loci 

podmiňují. 
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Stanovené hypotézy 

zda teoretická východiska konceptu životaschopnosti odpovídají způsobu, 

jímž čteme své prostředí 

zda pro daný cíl je použitelná metoda kvalitativní analýzy 

tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem, který je z jeho podoby 

čitelnější, je oblíbenější a kvalitnější, než novodobá architektonická řešení 

byly touto analýzou potvrzeny. 
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3.2 Výsledky a interpretace strukturovaných rozhovorů 

(detailní záznam odpovědí v je příloze č. 1 ) 

Osnova strukturovaného rozhovoru (viz. příloha č. 2) obsahovala 14 

orientačních otázek. Oslovili jsme celkem 26 respondentů. Výběr byl proveden 

náhodně. Snažili jsme se o zachování struktury obyvatelstva z hlediska poměru 

mužů a žen a věkové struktury obyvatelstva. Soubor respondentů ovšem nelze 

označit za reprezentativní vzorek. 

Přesto jsme se pokusili pomocí aplikace této metody, přispět k potvrzení či 

vyvrácení následujících hypotéz: 

teoretická východiska konceptu životaschopnosti odpovídají způsobu, jímž 

čteme své prostředí, 

městské centrum funguje jako objekt identifikace a orientace ve vztahu 

k celku města, 

při vnímání prostředí města a verbálním vypovídání o něm se pohybujeme 

v horizontech stanovených v teoretických východiscích, 

prostranství nejsou využívána obyvateli pouze utilitárně, 

tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem, který je z jeho podoby 

čitelnější, je obhbenější a kvalitnější, než novodobá architektonická řešení. 

Analýza čtrnácti otázek: 

1. Pohlaví respondentů 

Celkem bylo dotázáno 26 respondentů, z toho 12 mužů (46%) a 14 žen 

(54%). Podle statistických údajů k 31. 12. 2003 žilo v Řevnicích 2908 obyvatel, 

z toho 1423 mužů (49 %) a 1485 žen (51%), ve výsledném souboru zůstala tedy 

zachována struktura obyvatelstva. 
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2. Věk respondentů 

Z celkového počtu dotázaných bylo 19 respondentů (73 %) ve věku mezi 

15 - 59 lety, 7 respondentů (27%) bylo ve věku nad 60 let. Nebyl osloven nikdo 

pod 15 let věku. Podle statistických údajů je věkové rozložení v Řevnicích 

následující: 13 % obyvatel je ve věku O - 14, 61 % je mezi 15 - 59 lety, 25 % 

obyvatel Řevnic je starší 60 let. V tomto bodě nebylo plně zachováno věkové 

rozložení obyvatelstva. 

3. Bydliště 

Na otázku týkající se "bydliště", bydlí z 26 respondentů 2 respondenti 

v okolních obcích a do Řevnic dojíždějí za prací. 24 respondentů trvale bydlí 

v Řevnicích. 

4. Délka doby trvalého pobytu 

Z 24 respondentů trvale bydlících v Řevnicích, 15 respondentů (62 %) 

můžeme označit za novousedlíky, 10 respondentů (38 %) se v Řevnicích narodilo 

nebo se přistěhovalo nejdéle do 5 let věku. (Statistický údaj v této souvislosti 

hovoří o 45% občanů žijící v Řevnicích od narození, obec je tedy v tomto směru 

možno označit za stabilizovanou). 

Vzhledem k tomu, že Řevnice z hlediska rmgrace neJsou typickou obcí 

středočeského kraje a je zde výrazná tendence rozlišovat mezi staro a 

novousedlíky, (z řady rozhovorů bylo patrné toto dělení a vysuzování na postoje 

té druhé skupiny). Pro další šetření by bylo zajímavé interpretovat postoje 

starousedlíků a obyvatel nově přistěhovalých. 

5.,6. Práce 

Z 26 dotázaných 20 respondentů pracuje v Řevnicích, Je na mateřské 

dovolené nebo v důchodu, 5 respondentů za prací vyjíždí. Jeden respondent 

neodpověděL Pro další výzkum by údaje o místě pracoviště, tedy rozlišení mezi 

občany, kteří pracující v místě bydliště a občany za prací vyjíždějícími, mohly 
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přinést řadu poznatků. Zajímavé by bylo porovnání obliby a množství stráveného 

času skupiny obyvatel za prací vyjíždějících a skupiny obyvatel pracujících 

v Řevnicích. 

7. Asociace spojená s Řevnicemi 

Otázka č. 7, "co si vybavíte, když se řekne Řevnice", přinesla zajímavé 

odpovědi a především poukázala na identifikaci občanů s městem. 

Více jak třetina dotazovaných, asociuje Řevnice s domovem (příp. rodinou 

a dětmi), druhé třetině se vybaví asociace související s přírodou nebo s obrazem 

města, více jak čtvrtina odpovědí se vztahovala ke konkrétnímu místu nebo 

dominantě města a zbylé odpovědi byly specifické a individuální, např.: Kája 

Mařík, Hejma či zima. 

Jmenujme některé odpovědi, které ukazovaly na velmi pozitivní vztah 

k Řevnicím: hezké město, upravené město, dobře organizované městečko. 

Silný pocit provázanosti s přírodním rámcem Řevnic dokazují následující 

odpovědi: městečko v dolíčku, hezky zasazené, prstenec kopců kolem Řevnic. 

Řada odpovědí koresponduje se stále živým obrazem Řevnic majícím 

kořeny v počátcích 20. století, kdy byly Řevnice známy pro svůj rezidenční 

charakter a místo výletů do okolí. Dokladem toho jsou některé z odpovědí: 

letovisko, výletní městečko, honorace, Pražáci, lázně. 

8. Nejoblíbenější místo 

U otázky č. 8 "jaké je vaše neoblíbenější místo" bylo překvapivé, že více 

jak čtvrtina (6 respondentů), nemá žádné oblíbené místo. Nejčastější odpovědí (11 

respondentů) byla příroda Oes, řeka, Brdy, okolí, za vodou), tři lidé uvedli 

Havlíčkovy sady, tři lidé restauraci a vinárnu a dva respondenti náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad. 

Četnost odpovědí můžeme tedy rozdělit po třetinách na místa obh'bená ve 

městě, v přírodě a poslední třetina respondentů, která žádné takové místo nemá. 
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U otázky č. 7 a č. 8 byla pozitivním zjištěním vysoká četnost odpovědí, ve 

kterých respondenti jmenovali přírodu a poukázali tak na provázanost a vztah k 

okolní krajině. Připomeňme si např. Ševčíkovu ontologickou potřebu identifikace 

a provázanost města a krajiny, či dříve popsanou kvalitu vztahu sídla a krajiny. 

9.,10. Projekt arch. Pleskota 

Na základě otázky č. 9 "slyšel(a) jste o projektu arch. Pleskota a jaký na něj 

máte názor", je možné dospět k poznatkům o informovanosti a angažovanosti 

občanů v místě bydliště, zda projevují hlubší zájem o obec, jaký postoj zaujímají 

ke změně a jak se k ní vyjadřují. 

Z 26 respondentů 16 respondentů (61 %) je s projektem seznámeno, 

z toho 11 odpovědělo, že je projektu nakloněno, 3 respondenti si nejsou jisti 

přínosem projektu a 2 respondenti s projektem nesouhlasili. 4 respondenti projekt 

neznali, ale zajímali se o něj. Relativně velký počet respondentů (26 %) 

odpovědělo, že projekt nezná a ani o něm nic vědět nechce. K tomu údaji ještě 

připojme informaci, že přestože oslovení respondenti byli informováni o krátkosti 

a nekontroverzním tématu rozhovoru, v průměru každý třetí až čtvrtý respondent 

odmítl rozhovor poskytnout. Je tedy možné, že téma veřejných prostranství leží 

spíše na okraji zájmu veřejnosti. 

Občané od projektu očekávají především větší počet pracovních 

příležitostí a zvýšení návštěvnosti Řevnic. Např. s určitou nadějí se očekává 

"zkulturnění okolí nádraží". Ten kdo byl s projektem skutečně dobře seznámen, 

oceňoval hlavně respekt k historii a k přírodnímu rámci Řevnic. U negativních 

odpovědí byla často vyjádřena obava ze zbytečného plýtvání penězi a zbytečnosti 

projektu Ge možné, že tento postoj se neodvíjí z dění v obci, ale spíše 

z celospolečensky převažující nedůvěry k hospodaření státních institucí). 

Projevený zájem respondentů, kteří o projektu ještě neslyšeli, připisujeme 

spíše stylizaci respondentů, která je nutí k předstíranému zájmu o dění. Výsledky 

ze strukturovaných rozhovoru totiž příliš nekorespondují s následujícími 

postřehy. 
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Projekt byl představen v místním zpravodaji Ruch, v městském kulturním 

středisku a v galerň, několikrát byly uspořádány besedy nad projektem s architekty 

a občané měli rovněž možnost vyjádřit se do návštěvní knihy. Na základě 

postřehů pracovníků těchto institucí lze konstatovat, že o dění v obci neprojevuje 

zájem příliš mnoho občanů, i když měli dostatek příležitostí se s projektem 

seznámit. Prezentace projektu se zúčastnili převážně lidé již informovaní a 

naklonění projektu. 

Rozporuplné by se mohly zdát další poznatky, které byly získány mimo 

strukturované rozhovory. V průběhu se několik respondentů vyjádřilo k situaci 

v Dobřichovicích, kde se realizovala řada rozsáhlých úprav veřejných 

prostranství. Respondenti hodnotili tyto změny kladně např. "něco se tam děje", 

nebo "mají to nový". V dalším výzkumném šetření by bylo zajímavé sledovat 

rozdílnou míru kladného přijetí ve své a v cizí obci. 

11. Srovnáni obliby náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostranství za 

Zámečkem 

Odpověď na otázku č. 11 "které prostranství máte raději" byla 

jednoznačná, a to: Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad je obh'benější li 18 

respondentů, což představuje 69%, 7 dotazovaných má obě prostranství stejně 

rádo nebo se nedokáží rozhodnout. Jeden respondent považuje prostranství za 

Zámečkem příjemnější. 

Popis a hodnoceni náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostranství za 

Zámečkem 

Téměř každý z respondentů uváděl nejdříve poznatky praktického a 

provozního rázu, nespokojenost zahrnovala: dopravní situaci, stav silnic a 

chodníků, zastínění či naopak nedostatek stínu a zeleně nebo nevyhovující 

skladbu obchodů. 

Přimět respondenty k hlubšímu zamyšlení, pOpISU emocí či vlastností 

daného místa, nebylo jednoduché. Velmi přínosným v tomto ohledu bylo 
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pobídnutí k pOpISU pomocí adjektiv (na možnost takto popsat prostor nebo 

architekturu poukázal koncept Wolflina a Norberga-Schulze, viz teoretická část 

kap. 4.1). Pozitivním zjištěním bylo, že se jedná o funkční - adekvátní metodu, jak 

získat hodnotný výčet vlastností daného prostranství. Získaný soupis adjektiv je 

velmi pestrý a výstižně pojmenovává vlastnosti jednoho či druhého prostranství. 

Celkově bylo vyřčeno více charakterových a prostorových vlastností, než se 

očekávalo. Lze konstatovat, že respondenti popisovali obě prostranství svými 

slovy, ovšem v intencích charakteristik, představených v teoretické části a později 

aplikovaných v kvalitativní analýze. 

12. Popis a hodnocení Krále Jiřího z Poděbrad 

Prostranství bylo nejčastěji popsáno pomocí prostorových a 

charakterových kategorií (přibližně 40% odpověd1'), patrná byla rovněž silná 

idealizace prostoru (20%) a často byla zmíněná také kategorie autentičnosti a 

kategorie symbolizace. Vnímání odrazu minulost - přítomnost a kritérium 

činností byly méně časté. 

Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad bylo popsáno následovně: 

centrum, křižovatka cest, vyvážené, uzavřené 

výrazné, unikátní, jedinečné, charakteristické pro Řevnice, sympatické, milé 

městské náměstí, tradiční náměstí 

domácké, útulné, přirozené 

kašna, zeleň, vzrostlé stromy 

historie, tradice 

živé 

Veškeré nedostatky, které respondenti zmínili, na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad jsou rázu praktického a provozního. Největší podíl odpovědí (58%) 

se týkal dopravní situace a problémů s ní spojených. Například: špatná silnice, 

prach, hluk, příliš aut a parkovacích míst, obtížné přecházení. Často byla 

zmiňovaná také špatná skladba obchodů a jejich krátká otvírací doba. Méně 
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častou odpovědí byly nevyhovující podmínky pro děti. 27 % respondentů, bylo 

spokojeno se vším, odpovídali slovy "nevadí mi nic". 

13. Popis a hodnocení prostranství za Zámečkem 

Prostranství za Zámečkem bylo hodnoceno neutrálně dvěma respondenty, 

převažovalo ovšem negativní hodnocení, pro 11 respondentům (42 %) se náměstí 

nelíbí, z toho polovina dotazovaných nevěděla proč, druhá polovina uváděla 

následující charakteristiky: 

neuzavřené, nedodělané, nedomyšlené, 

neosobní, neútulné, bez chuti, umělé nepřirozené, 

chybí stromy a stín, špatná dlažba a mobiliář, nehezká kašna, omezení pro 

psy. 

Popis prostranství vykazoval tedy negativní prostorové a charakterové 

vlastnosti, absenci autentičnosti a provozní nedostatky. 

Srovnáme-li užití námi vymezených kategorií pro popis náměstí Krále 

Jiřího z Poděbrad a prostranství za Zámečkem, méně respondentů uvádělo 

pozitivní charakteristiky prostranství za Zámečkem, popis pomocí prostorových a 

charakterových vlastností volit pouze jeden respondent, ten zvolil slovo 

"umělecké". Byly pojmenovány spíše vlastnosti provozního rázu a to přibližně ve 

vyváženém zastoupení: 

nové, upravené, čisté, klidné, chodníky, zeleň. 

Velmi odlišné hodnocení prostranství bylo rozpoznáno u lidí, kten zde 

např. pracují, jejich hodnocení vykazovalo spíše snahu hledání pozitivních 

vlastností, při kritice vzápětí konstatovali, že "si UŽ ale zvykli". 

14. Způsoby užívání 

Znepokojující by mohl být údaj, že pouze tři lidé chápou prostranství jako 

místo neformálních kontaktů a setkání. Metoda zúčastněného pozorování 

pohybu a výsledky z tohoto pozorování ovšem dokazují, že tomu tak docela není. 
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Tento rozpor lze nejspíš přičíst na vrub nereprezentativnosti vzorku 

respondentů. Na druhou stranu předpokládáme, že zmiňovaná negativa obou 

prostranství brání širšímu a hlubšímu rozvinutí sociálních kontaktů. 

Celkově lze říci, že ač se nejedná o reprezentativní vzorek, bylo možné 

ověřit si typ otázek a způsob jejich pokládání, rozpoznat možná úskalí například 

při popisu pomocí adjektiv, odhalit míru stylizace respondentů. 

Hypotéza, zda teoretická východiska konceptu životaschopnosti 

odpovídají způsobu, jímž čteme své prostředí, byla potvrzena. 

Hypotéza, zda městské centrum funguje jako objekt identifikace a 

orientace ve vztahu k celku města, byla potvrzena. Relativně četné odpovědí na 

otázky č. 7, 8, a 12 můžeme interpretovat jako doklad identifikace s centrem a 

náměstím. 

Hypotéza, zda při vnímání prostředí města a verbálním vypovídání o něm 

se pohybujeme v horizontech stanovených v teoretických východiscích, byla 

potvrzena. 

Hypotéza, zda prostranství neJsou využívána obyvateli pouze utilitárně, 

touto metodou nebyla potvrzena. Domníváme se, že tento výsledek je způsoben 

nereprezentativním souborem respondentů. 

Hypotéza, zda tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem Je 

obhbenější a kvalitnější než novodobá architektonická řešení, byla potvrzena. Lze 

konstatovat, že soubor respondentů s převahou preferuje náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad. 

N a závěr můžeme konstatovat potvrzení hypotézy o použitelnosti této 

metody pro námi zvolený cíl. 

Jednoznačnost výsledků šetření lze vyložit existencí dvou velmi odlišných 

prostranství, jejichž životaschopnost lze lépe cítit a artikulovat na pozadí toho 

druhého. Můžeme se domnívat, že v případě šetření v jiné obci, jejíž prostranství 

se takto diametrálně neliší, by výsledky pojmenování kvalit byly méně výrazné. 
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3.3 Výsledky a interpretace monitorování pohybu a délky pobytu 

na vybraných veřejných prostranstvích 

Metoda monitorování četnosti navštívení a délky pobytu na konkrétním 

prostranství, byla třetí zvolenou metodou. Domníváme se, že jedním z nejlepších 

ukazatelů jak prokázat kvalitu prostranství, je metoda monitorování četnosti, 

délky a typu aktivity v daném místě. Dva aspekty, délka a typ aktivity, jsou často 

opomíjené, náš výzkum je však chápe jako nosné jevy důležité pro objasnění 

kvalit veřejných prostranství (metoda se zakládá zejména na výkladu Gehla). 

Hledisko hodnocení obou veřejných prostranství vychází z předpokladu, že počet 

vykonaných volitelných a společenských aktivit a míra stráveného času odráží 

kvality sledovaných prostranstvích. 

Zkoumání se jednak zakládá na přibližném odhadu všech lidí, kteří dané 

prostranství navštíví, směru a účelu jejich pohybu, především však na počtu 

nezbytných a volitelných aktivit, které poukazují na kvality prostranství, a u 

kterých je nezbytný záznam o délce vykonané aktivity 

Zúčastněné pozorování bylo realizováno na obou z prostranstvích v 

období od 11.7. do 2.8.2005 v pracovní dny a o sobotách. Z tohoto období bylo 

následně možné složit jeden vzorový pracovní den a sobotu na obou 

prostranstvích. 

Do připraveného záznamového archu se po hodinách zapisoval přibližný 

počet lidí pohybujících se na prostranství, záznam jejich tras a podrobný popis 

volitelných a společenských aktivit. Ten zahrnoval záznam o době a délce 

vykonané aktivity. 

Záznam o celkovém počtu lidí a souhrnném počtu nezbytných aktivit 

nebyl realizovatelný s takovou přesností, jak tomu bylo u monitorování délky 

volitelných a společenských aktivit. Přesto byly vypozorovány určité směry 

pohybu nezbytných aktivit. Avšak i z tohoto hrubého odhadu lze vypozorovat a 

vyvodit jistá pravidla. Tato metoda by mohla najít opodstatnění u plánovaných 

úprav prostranství tak, aby byly realizovány s ohledem na množství a typ aktivit. 

120 



V této metodě šlo především o potvrzení či vyvrácení následujících 

hypotéz: 

zda teoretická východiska konceptu životaschopnosti odpovídají způsobu, 

jímž čteme své prostředí 

zda městské centrum funguje jako objekt identifikace a orientace ve vztahu 

k celku města 

zda prostranství nejsou využívána obyvateli pouze utilitárně 

zda tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem, který Je z jeho 

podoby čitelnější, je oblíbenější a kvalitnější, než novodobá architektonická 

řešení. 

Výsledky pozorování počtu nezbytných aktivit jsou zaznamenány do mapy, 

na kterých jsou znázorněny hlavní směry pohybu lidí po náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad a na prostranství za Zámečkem. Velikost šipek odpovídá poměru 

procházejících lidí. Počet a délka vykonaných volitelných a společenských aktivit 

jsou převedeny do grafů č. 1 - č. 8. 
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Mapa č. 4: Schéma hlavních směrů pohybu po náměstí Krále Jiřího z 

Poděbrad 

I 

I 

Levá část náměstí není nikterak využívána pro delší pobyt. Domníváme se, 

že je to dáno nižší topografickou polohou v porovnání s pravou částí náměstí. 

U žší půdorys a zeleň neposkytuje výhled do prostoru, absence služeb a nedostatek 

míst k sezení je důvodem pouze pro nezbytné aktivity a průchozí charakter dolní 

části náměstí. Bylo by možné očekávat, že předzahrádky (dolní část mapy), budou 

podněcovat neformální kontakt obyvatel domu s kolemjdoucími. Z pozorování 

však vyplynulo, že tato místa tomuto účelu neslouží. Pravá část náměstí spolu 

s centrální částí a chodníkem podél Pražské ulice jsou nejfrekventovanějšími 

částmi náměstí. Vzhledem k široké nabídce služeb a obchodů a spojovací funkci 

ulice je pochopitelné, že tyto části náměstí jsou nejvyužívanější. Centrální místo 

s kašnou a lavičkami je místem, kde se uskutečňují téměř všechny volitelné a 

společenské aktivity. 
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Mapa č . 5: Schéma hlavních směrů pohybu po náměstí za Zámečkem 

Mapa ilustruje šest hlavruch směrů pohybu na prostranství za Zámečkem. 

Na náměstí za Zámečkem je nejfrekventovanějším místem jeho pravá část, lze 

dokonce říci, že pro většinu lidí vstupujících na prostranství je hlav!Úm důvodem 

návštěva pošty, případně banky sídlících v této části. Téměř veškerý pohyb na 

prostranství směřuje do tohoto bodu. Tento fakt ze výrazně podili na obrazu 

celého prostranství, které je užíváno především utilitárně. Lze konstatovat, že 

skutečnost vysokého počtu lidí navštěvující toto prostranství se však příliš 

neodráží na podílu volitelných a společenských aktivit. Ve srovnáru s náměstím 

Krále Jiřího z Poděbrad prochází středem tohoto prostranství velmi malé 

množství lidí, přestože centrálrú místa pro delší pobyt na obou prostranstvích jsou 

totožná. Také tento fakt se výrazně odráží v počtu a délce uskutečněných 

volitelných a společenských aktivit na tomto prostranství. 
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Graf č. 2 Srovnání počtu činností a minut na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad od 8 do 18 hodin ve všední den 
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Graf č. 3: Srovnání počtu činností a minut na náměstí Krále Jiřího 

z Poděbrad od 8 do 18 hodin v sobotu 
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Počet vykonaných volitelných a společenských aktivit je obdobný ve 

všední dny a o sobotách, kdy je uskutečněno nejvíce aktivit kolem 11 hodiny, poté 

jejich počet klesá. Tomuto trendu odpovídá také počet minut strávených na 

náměstí v sobotu, délka pobytu ve všední den, naopak dosahuje maxima 

v odpoledních hodinách. Schéma koresponduje s obvyklým rytmem všedního dne 

a soboty, kdy se volný čas a nákupy promítají do délky pobytu na prostranství. 
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Graf č. 4: Srovnání počtu činností a minut na prostranství za Zámečkem od 

8 do 18 hodin ve všední den 
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Graf č. 5: Srovnání počtu činností a minut na prostranství za Zámečkem od 

8 do 18 hodin v sobotu 
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Na prostranství za Zámečkem je výrazný rozdíl v počtu vykonaných 

volitelných a společenských aktivit a v délce pobytu ve všední den a o sobotách. 

Lze říci, že přestože na prostranství vstupuje přibližně stejný počet lidí, 

volitelných a společenských aktivit v sobotu je podstatně méně. Dále se 

domníváme, že rozhodující vliv na počet a délku aktivit má otevírací doba pošty. 

Aktivity kulminují v hodinách těsně před zavírací hodinou poštovního úřadu. 
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Graf č. 6: Srovnání počtu vykonaných volitelných a společenských aktivit ve 

všední den od 8 do 18 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a 

prostranství za Zámečkem 
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Graf č. 7 : Srovnání počtu vykonaných volitelných a společenských aktivit v 

sobotu od 8 do 18 hodin na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostranství 

za Zámečkem 
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Můžeme konstatovat, že na náměsti Krále Jiřího z Poděbrad je jejich počet 
• 

výrazně vyšší, tento výsledek poukazuje na hodnotnější prostředí tohoto 

prostranství, které tyto aktivity stimuluje. 
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Graf č. 8: Srovnání počtu strávených minut ve všední den od 8 do 18 hodin 

na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostranství za Zámečkem 
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Graf č. 9: Srovnání počtu strávených minut v sobotu od 8 do 18 hodin na 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad a prostranství za Zámečkem 
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V porovnání s centrálním náměstím na prostranství za Zámečkem lidé 

tráví podstatně méně času. Domníváme se, že tento trend odráží účelovost 

prostranství a nižší kvality u prostoru, které nevybízejí k delšímu pobytu. 
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Pomocí této metody byly potvrzeny následující hypotézy: 

teoretická východiska konceptu životaschopnosti odpovídají způsobu, jímž 

čteme své prostředí 

městské centrum funguje jako objekt identifikace a orientace ve vztahu 

k celku města, domníváme se, že počet volitelných a společenských aktivit, 

je vyšší na prostranství, se kterým se lidé silněji identifikují. 

prostranství nejsou využívána obyvateli pouze utilitárně, výsledky 

monitorování dokázaly, že prostranství jsou rovněž využívána jako místa 

společenských a sociálních kontaktů. 

tradiční městské náměstí s kontinuálním vývojem, který je z jeho podoby 

čitelnější, je oblíbenější a kvalitnější, než novodobá architektonická řešení. 

Výsledky šetření potvrdily, že občané upřednostňují pobyt na náměstí 

Krále Jiřího z Poděbrad před prostranstvím za Zámečkem. 
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3.4 Výsledky výzkumného šetření a potvrzení hypotéz 

Jedním z hlavních cílů výzkumné sondy bylo ověřit metody, kterými lze 

přispět k analýze veřejného prostranství, k identifikaci a hodnocení jeho kvalit. 

Soubor zvolených metod - kvalitativní analýza, strukturovaný rozhovor, 

monitorování pohybu lidí na náměstí, potvrdily možnost funkčního uplatnění 

těchto metod při řešení výzkumných otázek. Propojenost metod pomohla zamezit 

jednostrannosti údajů a dat, užití všech tří metod je vhodné pro komplexní pojetí 

fenoménu veřejná prostranství. 

N a základě výsledků zkoumání byly rovněž potvrzeny či vyvráceny 

stanovené hypotézy (viz s. 90). 

Empirické šetření uzavřeme konstatováním, že soubor hledisek a konceptů 

životaschopnosti odvozených z teoretických koncepcí doplněných a do určité 

míry ověřených výzkumnou sondou je platný a odpovídá způsobu, jímž čteme své 

prostředí. Domníváme se, že všechny tři metody potvrdily kvality, které má 

náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, analýzou jsme poukázali na mnohé kvality a 

charakteristiky, které byly později artikulované jeho uživateli, převážná většina 

respondentů odpověděla, že toto náměstí mají raději. Rovněž monitorování typu a 

délky vykonaných aktivit dokázalo, že zde lidé tráví více času volitelnými a 

společenskými aktivitami. 

Dovolme si obraz Řevnic a jejich náměstí doplnit úryvkem článku Ludvíka 

Vaculíka, který je poetickým, vystižným a přirozeným popisem, a který Je 

dokladem toho jak čteme a cítíme mnohé vlastnosti a charakteristiky prostředí. 

"Kousek nad obcí D., proti proudu Mže leží obec Řevnice Ř. Zatímco D. 

se právě snaží zaranžovat si nějakou náves či náměstí, Ř. je má od začátku. 

Myslím, že náměstí dělá spíš kašna než banka. Jel jsem do Ř. objednat na sobotu 

dva dorty. Hledaje cukrárnu, vnímal jsem osobitý ráz tohoto malého náměstí. Je 

zhruba čtvercové, stíněné stromovím, domy jsou jednopatrové. Mají tu krom té 

kašny hospodu se stoly na chodníku, jež jsou proti povodni na Mži chráněny 

shora plachtou. Napočetl jsem tu koldokol čtrnáct obchodů a služeb; další jsou i 
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mimo centrum. Jetu krom té hospody cukrárna, drogerie, zelenina, papírnictví, a 

také ovšem obecní úřad a kosteL Za rohem je i umělecká škola, na níž pracuje 

komorní soubor Ludus musicus, který se právě vrátil z Francie, kde předváděl 

Janáčkovy ořechovské Královničky. 

Jít na toto náměstí něco zařídit znamená vstoupit do společných styků, 

uslyšet něco a třeba k tomu něco říct, zeptat se a dostat odpověď. Uspořádání 

tohoto prostoru je výsledkem vývoje občanských vztahů a zájmů. Je to sociální a 

kulturní obraz obce, jak se vyvíjel po staletí" r.y aculík, 2004). 

Vaculíkovo zamyšlení pokračuje úvahou nad možným ohrožením' 

takovýchto míst a obcí v kontextu Evropské unie, naše úvahy se v lecčems kryjí. 

Zamysleme se nad možným ohrožením a zánikem těchto hodnot ovšem 

v kontextu nepolitickém, ale sociálně-kulturním a konstatujme, že místa osobitá, 

ukotvená, se silnou identitou a hodnotnými prostorovými a charakterovými 

vlastnostmi, zpřítomněná a čitelná právě na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, 

vyžadují ochranu a zachování. Taková místa jsou nesmírně důležitá nejen pro 

místo samotné, nejen pro obec jako takovou, ale i pro celou společnost, která 

takovéto ukotvující a vztažné body v dnešním světě nesmírně potřebuje. 
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4. Závěr 

Zejména v současnosti, která je charakterizována krizí socializace, absencí 

hodnot, vyvázaností z prostředí ve kterém žijeme, je zájem o problematiku a 

revitalizaci veřejných prostranství, která mohou částečně přispět k uchování či 

probuzení řady kulturně sociálních jevů, opodstatněný a na místě. 

Prací bychom rádi poukázali na důležitost a nenahraditelnost veřejných 

prostranství a zpracování tohoto tématu chápeme jako výzvu pro další studium. 

Předložená práce o veřejném prostranství má dvě části, teoretickou a 

empirickou, obě tyto části tvoří neoddělitelný a navzájem propojený celek, jehož 

ústřední myšlenkou bylo rozpracování nástrojů, na jejichž základě můžeme 

veřejné prostranství komplexně popsat a hodnotit jako životaschopné. 

Abychom se k tomuto cíli alespoň částečně přiblížili, bylo zapotřebí 

definovat pojem veřejné prostranství. Pro naše pojetí veřejného prostranství byla 

použita definice M. Petříčka, kterou jsme se v průběhu celé práce snažili dále 

zpřesňovat. 

Vzhledem k tomu, že dostupné teorie veřejného prostranství v sobě 

dostatečně nezahrnují dimenzi životaschopnosti, čerpali jsme z relevantní 

tuzemské a zahraniční literatury, jejichž předmětem není přímo veřejné 

prostranství, ale k prostředí se vztahující pojmy jako prostor, místo, ruka. 

Integrovali jsme tedy poznatky rozličných vědních disciplín, které výklad 

veřejného prostranství umožnily. 

V prvé řadě jsme se zaměřili na stěžejní pojmy prostor, místo, charakter, 

genius loci. Tyto kategorie jsme obohatili a rozšířili o významy a vlastnosti 

rozpracované autory jako např. L. Kahn, K. Lynch, I. Calvino, K. Honzík aj. 

Vznikl tak soubor vlastností a charakteristik, které v našem pojetí 

charakterizují pojem životaschopnosti. Tato analýza teoretických východisek, 

která tvoří těžiště teoretické části práce, potvrdila na jedné straně význam a 
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smysluplnost shromážděných kategorií, na straně druhé odhalila jejich obtížnost a 

složitou uchopitelnost. 

Vytvoření podobného nástroje pro hodnocení veřejného prostranství je 

základním předpokladem pro nalezení kvality jejich životaschopnosti a pro jejich 

tvorbu. 

Analýza některých teoretických východisek tvorby i reflexe veřejného 

prostranství vyústila do přehledu vybraných konceptů pro hodnocení veřejného 

prostranství, který se stal základem pro výzkumnou sondu, ověřující věcné a 

metodické možnosti výzkumu. Složitá transformace těchto kategorií do 

výzkumného projektu, který byl koncipován v intencích celostního a ne zcela 

standardního pojetí, ukázala, že na základě rozpracovaných nástrojů je možné 

veřejné prostranství popsat a hodnotit. Cílem bylo v empirické části práce použít 

tento bohatý teoretický materiál pro hodnocení veřejných prostranství. 

Empirické šetření ukázalo, že zpracovaná teoretická východiska vytvořila 

funkční soubor pro hodnocení života veřejných prostranství. Jedná se tedy o 

komplexní, interdisciplinární pojetí. Pouze takové pojetí veřejných prostranství 

odráží jejich podstatu, jakékoliv jiné pojetí než komplexní by znamenalo zkreslení 

skutečnosti a významu, který veřejná prostranství skutečně mají. 

Toto interdisciplinární pojetí práce k teorii veřejného prostranství bylo 

nelehkým úkolem otevírajícím mnoho problémů. Přiznejme, že překlenutí 

dezintegrace a diference vědních disciplín, zabývajících se veřejným 

prostranstvím, je tak složité, že snaha o uchopení tohoto fenoménu v 

souvislostech, které ho bezprostředně, ale i zprostředkovaně určují, určovaly a 

určovat budou, vyžaduje všestranné porozumění a předložená práce je skutečně 

jen drobným příspěvkem a zasloužila by další rozpracování. 
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7. Přílohy 

Příloha č. 1: Detailní výsledky strukturovaných rozhovorů 

mlž věk bydliště Jak Práce a Asociace Nejoblibenější Studie arch. Náměstí Za zámečkem 
dlouho kde Řevnice místo Pleskota které raději, popis 

plus, minus, činnosti 

M 45 Ř 7 - Osobnosti Nemá Nezná Raději Jiřího N ehbí, ale neví proč, 
Doprava vadí, hluk, špatné hbí se budova s galerii, 
přecházení 

M 58 Ř 31 Zahradník Kája Mařík Les Ano, ale neví Raději Jiřího, Nevadí, 
klasické náměstí typicky Parčík 

městské 

M 34 Ř 34 Zedník Domov Fotbal. hřiště Ne, ale zajímá Raději Jiřího Nehbí se jako celek a 
hezké jako celek,kašna, nehezká kašna, ale 
Nagano, tipsport Zámeček má rád 

Ž Ř 
! 

58 41 Důchod Herman, Nemá Ano, ale není Neví Nedodělané, 

(tiskárna) nakloněna Charakteristické pro Ř, vadí kašna 
ale nehbí se auta 

Ž 56 Ř 30 Učitelka Divadlo Příroda Ano, lepší Raději Jiřího Neútulný parčík 
Praha propojenost klasické náměstí, Čisté 

k nádr. , a cesty přirozené, celek, vyvážené Chybí stromy 
z nádraží na nic nevadí 
náměstí účelově 

M 39 Ř 39 Praha Rodiče Řeka Ano, vítá Raději Jiřího Nemá rád 
(tenis) (vinárna) Náměstí 

vše ok 
netráví čas 

1'l0 



mlž věk bydliště Jak Práce a Asociace N ejoblibenější Studie arch. Náměstí Za zámečkem 
dlouho kde Řevnice místo Pleskota které raději, popis 

plus, minus, činnosti 

Ž 43 Ř 17 Ing., Domov Nemá Ano, vítá Neví Nedodělané 

Praha (hezky Městské nám -uzavřené NeHbí dlažba, lavičky 
zasazené) Příliš mnoho míst pro auta 

Účelově 
Cukrárna 

Ž 29 Ř 6 Mateřská Děti Nám. Jiřího Neví, zajímá se Raději Jiřího Čisté 
Milé, útulné Ale málo zeleně 
Vadí otevírací doba 
Nákupy, občas setkání 

M 60 Ř 40 Elektroing Výletní tenis, divadlo Ano, těší se Raději Jiřího Bez chuti, vidrholec, 
Praha městečko Unikátní náměstí nedomyšlené 

Stromy, historie, vadí 
doprava 
Spíš netráví 

Ž 44 Ř 10 v galerii Hezké místo Příroda Ano, velmi Nelze říct zelen je příjemná 
vdoHčku- nakloněna, bude příjemné po přestavbě nedokončeny, 

řeka, respekt - těšění nepřirozený 

prstenec k charakteru Ř. neuchopený 
kolem, (příroda, historie) Odpočinek ne, spíš účelově, 

ale chápe důležitost 

M 39 Ř 37 Podnikatel Prázdniny- Nám. Jiřího Ano, podporuje, Zelen Nedokončené, nehbí se, 
zŘ volno - klid zlepš. životního Bída,doprava,prach doufá ve změnu 

prostředí Účelovost 

M 43 Ř 30 Technik, Sport-tenis Nemá Ano, zajímá, těší Raději Jiřího Klidnější, nevadí 
mimo se, prac. přirozenost 

příležitosti omezit dopravu a ubrat 
parkovacích míst 

1,11"\ 



mlž věk bydliště Jak Práce a Asociace Nejoblíbenější Studie arch. Náměstí Za zámečkem 
dlouho kde Řevnice místo Pleskota které raději, popis 

plus, minus, činnosti 

Ž 72 Ř 71 Důchodce Domov Nemá Zná ano, velmi Raději Jiřího Chybí zelen spíš park 
podporuje vzpomínky na koncerty, neh'bí se, neosobní 

Sochorovy domy 
účelovost 

M 69 Ř 69 Důchodce Domov Nemá Neví, ale zajímá Radši Klidnější 

kašna. Křižovatka cest, Nedodělaný, 
I 

Městské nám. nedomyšlený, neuzavřený, . 
posezení, opravená kašna, špatný dak vody v kašně 
rušné, víc obchodů- aby byl 
život, 
účelovost 

Ž 66 Ř 25 Důchodce Upřímní lidé Příroda Nezná, ale zajímá Lepší Jiřího Upravené hezké čisté 
a vítá tradiční nám, setkávání, Chybí stín 

nákupy, odpočinek 

M 30 Ř 30 Řidič Karlštejn Havl. Sady Nezná, nezajímá raději Jiřího Nemá rád, nesympatické 
náměstí Neví 
neví 
neví 
procházení a účelovost 

Ž 35 Ř 35 Prodavačk Domov Řeka Nezná, nezajímá Raději Jiřího Plac ne náměstí 
avŘ městské nám. Minus omezení pro psy 

Nic 
Účelovost, hl v sobotu 

Ž 30 Ř 4 Mateřská Městecko Havl. Sady, Nezná, nezajímá raději Jiřího Neosobní 
v zeleni (restaurace) městský ruch Chybí dětské hřiště 

otevír. doba 
účelovost 

1 A 1 



mlž věk bydliště Jak Práce a Asociace Nejoblibenější Studie arch. Náměstí Za zámečkem 
dlouho kde Řevnice místo Pleskota které raději, popis 

plus, minus, činnosti 

Ž 70 Ř 60 Důchodce Lázně - Hřbitov, Grand Ano raději Jiřího Moderní náměstí 
(střídav upravené hotel Podpora, tradice, historie Chybí stín, změna 
ě městečko očekávání života stromy, mobiliáře a jeho 
v SRN) do obce, ale neudrž. }Comunikace rozmístění 

obava ze 
zbytečně 

vyhozených 
peněz 

M 66 Ř 65 Důchodce Domov Řeka, okolí, Ano Jiřího Příjemná urb. Změna 
Brdy Velmi podporuji ojedinělý jev v urbanismu, není to uŽ prostor, chybí 

nenechat si ujít sympatické zelen 
příležitost nic nevadí 

účelovost, nezdržuje se 

Ž 35 Ř 1 Mateřská Hejma Havl. Sady Informace z Těžko říct Slunce a klidnější, 
Ruchu stromy Pošta 
Snad přívětivější rušný 

s dítětem - omezit dopravu, 
přechody a chodníky vylepšit 
Setkávání - nikoho nezná, 
Nákupy 

M 60 Ř 60 Drogerista Letovisko Okolí, les Ano Určitě Jiřího N ehbí se. }Conec 
z náměstí blízko Prahy Není nekloněn - kašna, hbí se mi 

obava z větších špatná úprava silnic 
změn, stačilo by účelově 

pouze vylepšit 
stávající 

1L1,) 



mlž věk bydliště Jak Práce a Asociace Nejoblibenější Studie arch. Náměstí Za zámečkem 
dlouho kde Řevnice místo Pleskota které raději, popis 

plus, minus, činnosti 

Ž 51 Ř 6 Z městs. Záměček Les Ano, naprosto Obě Už si zvykla, pracuje zde, 
kult. zasvěcená určitě kypí životem, domácké, má ho tedy ráda, hezká 
střediska velmi důležité, jedinečné kašna, 

rušné 
součást života a nákup, 
setkávání ale ne odpočinek 
na lavičce 

. 

Ž 32 Ř 2 roky Práce vŘ. Dobře Zámeček, Ano, hlavně lepší Těžko říct umělé, umělecké, až moc 
organizované (restaurace) nádraží charakteristické pro Ř. sofistikované 
městečko Miloučké, výrazné, má ráda s knihou 

domečky na náměstí 
delší prac doba, více pro děti 

Ž 50 Nez '/2 roku Recepční Chatová Příroda, (u Ne, nezajímá hezčí, parčík, živé za Zám. radši 
Berouna pracuje oblast., Rysů) rušné nové, klidné 

(honorace) bloumání 

M 24 Ne 3 roky číšník Restaurace na Za vodou Ne, nezajímá určitě Jiřího pouze upravený plac 
z Dobřic pracuje nám. hezčí, kašna, Náměstí 
hovic rušný, účelově 
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Příloha č. 2: Osnova strukturovaných rozhovorů 

l.Pohlaví respondenta 

2.Kolik Vámje let? 

3.Žijete v Řevnicích? 

4. Jak dlouho tady žijete? 

5. Jaké je Vaše zaměstnání? 

MUŽ/ŽENA 

ANO / NE 

6. Pracujete v Řevnicích nebo za prací dojíždíte? 

7. Co se Vám nejspíše vybaví, když se řekne Řevnice? 

8. Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v Řevnicích (kromě domova) 

9. Slyšel(a) jste o projektu arch. Pleskota? 

10. Pokud ano, jste projektu nakloněn(a)? 

ll. Které prostranství mate radši, náměstí Jiřího z Poděbrad nebo prostranství za Zámečkem? 

12. Popište (např. pomocí adjektiv) náměstí Jiřího z Poděbrad? 

Co hodnotíte kladně, co se Vám na náměstí Jiřího z Poděbrad libí? 

Co hodnotíte záporně, co se Vám na náměstí Jiřího z Poděbrad nelibí? 

13. Popište (např. pomocí adjektiv) prostranství za Zámečkem? 

Co hodnotíte kladně, co se Vám na prostranství za Zámečkem libí? 

Co hodnotíte záporně, co se Vám na prostranství za Zámečkem nelibí? 

14. Jak často a kolik času na těchto prostranstvích trávíte? 

Jaké činnosti např. (nákup, setkávání, odpočinek) na těchto prostranstvích vykonáváte? 

lAA 


