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Teorie



Pokud veřejné prostranství splňuje

 obecné vlastnosti kvality,

 pak je přívětivé pro všechny.



Přizpůsobení prostoru na míru pouze jedné 

sociální (či jiné) skupině je většinou na úkor 

kvality celku



Klíčem je přirozený každodenní život



Všechno jiné
 - co nikomu a ničemu neubližuje - 

je normální.

Neplatí: „Není to pro mne“
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Základní vlastnosti kvality 
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Plánování



Veřejná prostranství je nutné, navzdory jejich detailnímu 
měřítku, řešit již v rovině a měřítku územního plánování. 

Smysl by měl být definován ve strategii plánování  
a strategii veřejného prostoru města. 

Forma by měla být předmětem územních a architektonických 
dokumentací od měřítka územního plánu až například 

k metodice tvorby veřejných prostranství,

Nástroje se nacházejí v celém spektru od plánování, přes 
realizování, až po správu a užívání prostoru. 



 — Rolefyzická struktura

 — ideový obsah

 — funkce – děje

Role veřejných prostranství ve městě



1. Úloha v urbanismu města

2. Infrastrukturní a technická úloha

3. Úloha ideová

4. Úloha politická

5. Úloha humanistická

6. Úloha kulturně-společenská

7. Ochrana a rozvíjení kulturního dědictví

8. Úloha ekonomická

9. Úloha environmentální

Role veřejných prostranství ve městě



 — Celostní kvalita

 — Kritéria kvality fyzické struktury

 — Kvalita funkčnosti

 — Kvalita rámce dějů

 — Kvality ve smyslové,  
 poznávací a emoční rovině

Kvalita rámce



Tvorba



Komenského náměstí v Praze na Žižkově

MCA atelier

Pavla Melková, Miroslav Cikán











































Krajina
Charakter nového náměstí i způsob bytí v něm jsou podobné kraji-
ně. Vybízí nechodit vždy nejkratší cestou. Ale naopak jít oklikou, po-
stát, zadívat se, poslouchat, zamyslet se.

Pozorovat lidi. Sednout si do místa výhledu. Soustředit se na detail 
– trávy, stromu, kamene, dřeva, vody. Anebo proběhnout skrz zná-
mou krajinu cestou do školy. 

Zkoušet nové cesty, nové pohledy.
Časem se místo stává známým, cesty opakovanými. Situace, zážitky 
či myšlenky, které nás zde napadají, jsou ale pokaždé jiné a v naší 
paměti se s místem spojují, stává se jejich neoddělitelnou kulisou. 
Prostředí se do nás otiskuje.





Kopce
Travnaté kopce podtrhují charakter krajiny a vytvářejí náměstí hori-
zont.

Vkládají oblé křivky do pravoúhlosti okolí, změkčují tvrdost města, 
podněcují fantazii v užívání i vnímání.

Připomínají českou krajinu, v tomto případě jsou symbolicky tvaro-
vány podle hor, kde J. A. Komenský navždy opustil Čechy.

Shlížet z vrcholku. Uvelebit se v údolí. Učit se. Číst. Válet sudy. Scho-
vávat se. Opřít se zády o svah, dát si ruce za hlavu. Přeskočit z vr-
cholu na vrchol. Koukat do nebe. Kutálet míč. Hrát kuličky. Hladit 
očima obliny obrysu kopců.







Pramen poznání
Před školou je voda. Kašna, jezírko, vlnky, stružky. Pramen pulzuje 
ze země. Plynutí, čeření, zrcadlení, šplouchání.

Kamenné a vodní kruhy se odvíjí od symbolického pramene pozná-
ní. Objekt odkazuje na Jana Amose Komenského a vytváří významo-
vé, dějové i prostorové jádro náměstí.

Zachytávat vývěry bosými chodidly. Honit vodu. Plavit klacíky. Vy-
tvářet hráze a rybníky. Běhat dokola. Cákat. Poslouchat zurčení. Po-
zorovat proměnlivý obraz proudění. V pohybu pozorovat, jak po-
stupně odkrývají a zakrývají okolí













Hnízda
Náměstí je plné zákoutí. Hnízd, která různými způsoby vymezují si-
tuace a soustřeďují je okolo připravených míst.

Jádra stolů, lavic, židlí – pro setkávání se, práci na počítači, čtení, 
povídání, piknikování, učení se, hraní šachů. Mlatové plochy her - 
pro pétanque, kuličky, kroket, i volnost vymyšlených her dětí. Stín 
pod stromy. Prohlubně kopců. Schody.









Děkuji za pozornost


