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Abstrakt (česky) 

Diplomová práce je rozdělena na dvě části. V první „teoretické“ části se pokouším zmapovat 

vývoj místně specifického umění a snažím se ukázat, jak se umělci v průběhu několika dekád 

vypořádali s intervenčními tendencemi v prostoru a začali začleňovat „obyčejné“ lidi 

do samotného procesu vzniku uměleckého díla. S tím souvisí i zkoumání reakcí občanů 

na výsledný projekt. Zmiňuji pro mne důležité pojmy Spatial Practice a Critical Spatial 

Practice, které je svým způsobem možné chápat jako „rozšířené pole“ urbanismu, architektury 

i umění. Spatial Practice se zabývá prostředky a transformací městského prostoru, zahrnuje 

plánování, občanskou angažovanost, uměleckou praxi i aktivismus. Jedná se o „re-imaginaci“ 

města a jeho možností. Věnuji se roli umělce v zapojení do intervenčních vztahů ve veřejném 

prostoru a předkládám metody, jejichž prostřednictvím může umělec tyto vztahy zkoumat. 

V každé kapitole uvádím návodné příklady uměleckých projektů vztahujících se k jednotlivým 

problematikám. Důležitým vodítkem je pro mne práce teoretičky Miwon Kwon Jedno místo 

za druhým: Poznámky ke specifické povaze místa, která vyšla v rámci katalogu sochařské 

výstavy Stav věcí v Brně a práce mladého teoretika Jana Zálešáka Umění spolupráce. 

V druhé „praktické“ části aplikuji na základě svých zkoumání a nově nabytých zkušeností 

principy Spatial practice na vlastním projektu –  návrhu nové úpravy náměstí v městě Březová 

nad Svitavou. Uvědomuji si i řadu politických a historických aspektů týkajících se výstupů, 

kterým se ve své práci věnuji. V případové studii Moravské náměstí v Březové nad Svitavou 

jsem na základě osobní studie provedla testování místa. Ve spolupráci se zahradní 

architektkou a designérem nyní vzniká nová architektonická studie náměstí, kterou jsem 

od samého počátku probírala se starostou a zastupiteli města a na základě diskusí, workshopů 

a anket jsem ji řešila i s občany města. Výsledek své snahy předkládám v závěru práce, je jí 

výstava v Ateliéru sochařství VŠUP, kde budu prezentovat veškeré své kroky a výstupy 

za poslední měsíce intenzivní práce. 
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Abstract (in English): 

The thesis consists of two parts. In the first "theoretical" part I tried to map out 

the development of locally specific art and I tried to demonstrate how did the artists, over 

several decades, dealt with intervention trends in space and started to integrate "ordinary" 

people into the very process of creating an art work. Examining the citizens' responses to 

the resulting project is therefore interrelated.  Spatial Practice and Critical Spatial Practice, 

two terms I mention, are important to me. It is possible to understand them as an "extended 

field" of urban planning, architecture and art. Spatial practice examines the means and 

transformations of urban areas. It covers planning, civic engagement, artistic practices, and 

activism. It is a "re-imagination" of a town and its possibilities. I deal with the role of an artist 

involved in the interventions in the public space and I propose methods, by means of which 

an artist could examine these relationships. Each chapter includes instructive examples 

of artistic projects related to individual issues. The work of theoretician Miwon Kwon One 

Place after another: Comments on the specific nature of the place, constituted an important 

guide for me. It was published in the sculpture exhibition catalogue State of affairs (Stav věcí) 

in Brno. I also used young theorist Jana Zálešák's work The Art of Cooperation (Umění 

spolupráce) as a guide.  

In the second "practical" part I apply the principles of Spatial practice based on my 

examination and newly acquired experience to my own project - the proposal for 

a remodeling of the town square in Březová nad Svitavou. I realize the variety of political and 

historical aspects concerning the outputs of my thesis, which I address in my work. For the 

case study Moravian square in Březová nad Svitavou I carried out testing of the place on 

the basis of my personal study. A new Architectonic study of the square is now developing 

in cooperation with a landscape architect and a designer. I consulted the project with 

the mayor and municipal representatives from its very beginning, and I organized 

discussions, workshops and surveys among the citizens. I present the results of my effort in 

the end of my thesis, that is in an exhibition of the Studio of Sculpture at AAAD, where I will 

present all my steps and the outcomes of the last months of my intensive work effort.  
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1 ÚVOD  
 

V diplomové práci se zabývám návrhem úpravy náměstí v obci Březová nad Svitavou. 

Na tamním Moravském náměstí jsem objevila řadu architektonických a urbanistických chyb, 

které místním obyvatelům brání ve volnému užívání prostoru. Ve spolupráci s designérem 

a zahradní architektkou jsem vypracovala návrh, který jsem od samého začátku konzultovala 

se starostou, a který jsem vytvářela ve spolupráci s obyvateli města. Díky jejich kritickým 

a faktickým poznámkám jsem došla k závěrům, které předkládám níže v této práci. 

Rámec, ve kterém se má činnost nachází, je velmi přísný a svazující. Cílem mé činnosti je 

polemika se současnou tendencí zvanou Spatial Practice, neboli územní prostorová praxe. 

Spatial Practice je možné chápat svým způsobem jako „rozšířené pole“ urbanismu, 

architektury i umění.  Zabývá se prostředky a transformací městského prostoru, zahrnuje 

plánování, občanskou angažovanost, uměleckou praxi i aktivismus. Jedná se o „re-imaginaci“ 

města a jeho možností. Typově věnuji pozornost nekrytým, veřejnosti volně přístupným 

a povrchově upraveným plochám v městském prostředí, tedy tomu, co je pro všechny 

bez výjimky veřejný, otevřený a všem společný prostor. 

Z cílů Spatial Practice vychází pojem Critical Spatial Practice, který v tomto konkrétním 

případě znamenal kritické zhodnocení situace, osvojení si nástrojů architekta a jeho vizuální 

řeči (pracovní postup, využití stejných počítačových programů, podobná forma výstupů jimiž 

jsou vizualizace, situace, 3D model), narušení nedostupnosti výkresových dokumentací 

a nakonec spolupráce s někým, kdo si tento jazyk neosvojil –  s obyvateli města. 

Má práce je rozdělena na dvě části. V první “teoretické” části se pokouším zmapovat vývoj 

místně specifického umění a na příkladech umělců jako jsou Joseph Beuys či Kateřina Šedá se 

snažím ukázat, jak se umělci v průběhu několika dekád vypořádali s intervenčními 

tendencemi v prostoru. V tomto smyslu mi jako vodítko sloužila především práce 

od teoretičky Miwon Kwon Jedno místo za druhým: Poznámky ke specifické povaze místa, která 

vyšla v rámci katalogu sochařské výstavy Stav věcí1 v Brně a práce mladého teoretika Jana 

Zálešáka Umění spolupráce2

V druhé „praktické“ části aplikuji na základě svých zkoumání a nově nabytých zkušeností 

principy Spatial Practice na vlastním projektu –  návrhu nové úpravy náměstí v městě 

. 

                                                         
1 Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011. Miwon Kwon: Jedno místo za druhým: Poznámky 
ke specifické povaze místa.  
2 Zálešák, Jan. 2011. Umění spolupráce. Edice VVP  AVU / muni press. 
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Březová nad Svitavou.  Vědomí vlastních limitů, nedostatek zkušeností a vědomí řady 

politických a historických aspektů i sociálních, estetických, vizuálních, technických 

a polohopisných vztahů, mě dovedlo k výstupům, kterým se v práci věnuji, tedy k případové 

studii Moravské náměstí v Březové nad Svitavou, kde jsem na základně osobní studie 

provedla testování místa. Ve spolupráci se zahradní architektkou a designérem nyní vzniká 

nová architektonická studie náměstí, kterou jsem od samého počátku probírala se starostou 

a zastupiteli města a na základě diskusí, workshopů a anket jsem ji řešila i s občany města. 

Výsledek své snahy předkládám v závěru práce, je jí výstava v Ateliéru sochařství VŠUP, kde 

budu prezentovat veškeré své kroky a výstupy za poslední měsíce intenzivní práce. 

Okamžikem, kdy v listopadu odevzdáme městu Březová architektonickou studii, naše práce 

nekončí. Pokud starosta náš námět přijme, pravděpodobně vyhlásí architektonickou soutěž 

pro projekt Nová tvář Moravského náměstí nebo Revitalizace Moravského náměstí. Ale ať už 

starosta náš návrh přijme nebo ne, naše studie by měla sloužit jako podkladová studie pro 

projekční nebo architektonické kanceláře. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1  VÝVOJ VE VNÍMÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTORU A ROLE UMĚLCE V NĚM 
 

Teoretička Miwon Kwon zkoumá intervenční vztahy uměleckého díla, umělců a jejich  

jedinečného přístupu k veřejnému prostoru. Její Esej Jedno místo za druhým: Poznámky 

ke specifické povaze místa, která vyšla v rámci katalogu sochařské výstavy Stav věcí v Brně3

S nastolením otázky vnímání autonomie sochařské realizace v prostoru se v 70. a 80. letech 

20. století zároveň naplno rozproudila otevřená debata o roli instituce / galerie / muzea 

a vlivu jejího prostředí na umělecké dílo. V této institucionální kritice se umělci vymezovali 

vůči modernímu fenoménu galerií typu White Cube, které umělecké dílo doslova pojmuly, 

uzavřely jej do nepropustné reality prostoru bez oken a oddělily jej od veřejného života. 

Na tuto problematiku reagovali umělci tvorbou architektonických intervencí, v nichž se 

, 

se pro mou práci stala inspirací a dala mi řadu vodítek k mé vlastní realizaci na poli místně 

specifického umění. Text mapuje vývoj intervenčních vztahů místně specifického místa, díla 

a reakce okolí, které nechápe jako lineárně po sobě jdoucí sledy událostí, ale fenomény, které 

se vyvíjejí vedle sebe a v určitých podobách vedle sebe pokračují dodnes. Nicméně 

v jednotlivých dekádách se objevují jisté charakteristické znaky, které se staly pro vývoj 

místně specifického umění stěžejní.  

Počátek vývoje řešení vztahů navázaných na místně specifické umění nalezneme  v 60.  letech 

20. století. Dochází zde ke změně vnímání autonomie sochařského díla a výstavního prostoru. 

Umělci obracejí zavedené konvence naruby a realizace se stávají „partnerem“ daného místa, 

souzní s ním. Svou pozornost obracejí k netradičním prostorám a k perifériím měst. Každé 

dílo, které je vytvořeno pro určitý prostor, v něm musí být vnímáno a respektováno. Jakmile 

by došlo k přesunu díla, bylo by podle této ideologie znehodnoceno a zničeno. Místně 

specifická díla mají vliv na transformaci role diváka – pozorovatele na roli diváka – účastníka. 

Ten je nucen k dílu zaujmout aktivní postoj, mnohdy je při samotném vzniku díla 

konfrontován, zapojuje se do tvůrčího procesu, z diváka se stává partner umělce.  Příkladem je 

projekt Jak vysvětlíme obrazy mrtvému zajíci Josepha Beuyse z roku 1965, kdy mělo publikum 

ve Schmelově galerii v Düsseldorfu možnost sledovat, jak umělec s hlavou potřenou medem 

a pokrytou plátkovým zlatem vysvětluje cosi zastřelenému zajíci, kterého si položil na klín.  

                                                         
3 Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011. Miwon Kwon: Jedno místo za druhým: Poznámky 
ke specifické povaze místa 



 

10 

vymezovali vůči prostoru institucí, které umělecké dílo determinovaly, a zároveň  

upozorňovali na řadu ekonomických a ideologických vazeb v rámci institucionálních vztahů4

Kritika se týká i přístupu k divákovi. Zatímco místně specifické umění 60. let se obracelo 

ke spolupráci s publikem, nyní se ve vztahu k uměleckému dílu dostává divák opět do role 

„pouhého“ neaktivního účastníka, bezpohlavního pozorovatele. Pro řadu umělců byla 

východiskem realizace děl za reálnými hranicemi galerií. Daniel Buren například vyvěsil 

z oken galerie pruhovaná plátna a Robert Smithson prezentoval své projekty v pustině New 

Jersey a na vzdálených místech státu Utah

. 

Příkladem je dílo Hanse Haackeho Informace z roku 1970, kdy zcela změnil roli výstavního 

prostoru v Museum of Modern Art v New Yorku. Do místnosti umístil dva plexisklové boxy 

jednotlivě označené „ano“ a „ne“ a nad ně umístil otázku: Ovlivní vaše rozhodování, zda 

v listopadu dát hlas Guvernérovi Rockefellerovi, fakt, že neodsoudil Nixonovu politiku 

v Indočíně? Pokud zní vaše odpověď „ano“, vhoďte, prosím, hlasovací lístek do levého boxu, 

pokud zní vaše odpověď „ne“, vhoďte jej do pravého boxu. Lidé vhazovali své lístky do obou 

boxů, přičemž se pro odpověď „ano“ rozhodli dvakrát častěji, než pro odpověď „ne“.  Toto 

je příklad politické angažovanosti umělce ve vztahu k veřejnému prostoru instituce. Navíc je 

zajímavé přihlédnout k faktu, že v té době byl Guvernér NY Nelson Rockefeller členem správní 

rady MOMA a chystal se kandidovat na prezidenta USA. Tématem fyzického prostoru a jeho 

kritikou se zabývali mimo Hanse Haackeho např. Michael Asher, Daniel Buren či umělkyně 

Mierle Laderman Ukelesová.  

5

Místně specifické umění se přístupem umělců, diváků a kritiků postupně zásadně mění. Od 90. 

let 20. století po současnost se čím dál více socializuje, snaží se stát součástí vnějšího světa, 

„současní tvůrci místně specifických děl se snaží umění co nejbezprostředněji začlenit 

do společenského rámce, buď aby přispěli k nápravě (v aktivistickém smyslu) tíživých 

společenských problémů, jako je ekologická krize, bezdomovectví, AIDS, homofobie, rasismus 

či sexismus, nebo aby z podstatně obecnějšího pohledu relativizovali umění jako jeden 

z početných kulturních projevů.“

. 

6

                                                         
4  Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011.str 8. 
5 Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011. Miwon Kwon: Jedno místo za druhým: Poznámky 
ke specifické povaze místa, str.181. 
6 Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011. Miwon Kwon: Jedno místo za druhým: Poznámky 
ke specifické povaze místa.str.180. 
 

 Umění se snaží prostoupit do každé oblasti lidského bytí, ať 

se jedná o místa jako nemocnice, hotely, školy, nákupní centra a další, tak do mediálního 

prostoru, denního tisku, TV vysílání a v současnosti především na internet.  
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Důležitým bodem ve vývoji místně specifického sochařského díla je tedy jeho vyvedení 

z elitářského prostoru muzeí a galerií a až nutkavá potřeba vstoupit do života každého 

jedince. Objevuje se fenomén specifikace místa. Pokud začneme brát téma místně specifického 

umění důsledně a podrobně, nemůžeme se vyhnout dohledávání informací nejen o místě, ale 

především o společnosti a kultuře  usazené v dané krajině. Umělci přebírají různé role 

k dokonalému pochopení dané problematiky místa z hlediska urbanismu, architektury, 

sociologie, antropologie, psychologie či politologie. Podle kritika Hala Fostera „umění tíhne 

k sociologii a antropologii do té míry, že se etnografické mapování instituce nebo komunity 

stalo základní formou dnešního místně specifického umění."7

2.1.1 TRADICE SOCIÁLNÍ PLASTIKY (JOSEPH BEUYS) A PROBLEMATIKA MANIPULACE 

 

 

 

Umělců zabývajících se jednotnými fenomény zmíněnými v předchozí části je celá řada, 

osobnost umělce Josepha Beuyse se ovšem dotýká každého z nich. V jeho umělecké činnosti 

můžeme totiž vysledovat metody institucionální kritiky, participativního umění (přechod 

tvůrčí role z umělce na diváka), politické angažovanosti (demokratický přístup skrze diskusi). 

Jeho práce zahrnuje místně specifická díla (zkoumání sociální situace nebo charakteru 

jednotlivce). „Mé objekty by měly vyvolávat myšlenky na to, co může být sochou,“ napsal 

Joseph Beuys o svém konceptu sociální plastiky. S rozšířeným pojmem umění souvisí Beuysova 

témata jako je právě „sociální plastika“, kdy se k tradičnímu významu plastiky, sochy v umění, 

přidává ještě společenský nebo duchovní rozměr.  

Sociální plastikou pak může být cokoli od politického manifestu až po vysvětlování umění 

mrtvému zajíci. V šedesátých letech prohlásil Beuys za plastiku samotného člověka. Zavádí 

do praxe Rozšířený pojem umění (Erweiterter Kunstbegriff), který znamená radikální 

demokratizaci: uměním je spíše než projev výjimečného jedince probuzení tvůrčího já 

v kterémkoli člověku. Sociální plastika se tvoří na základě diskuze, vznikají myšlenky 

a vzájemně se ovlivňující představy a prožitky, které si pak každý odnáší sebou.  

Pokud chceme něco vytvořit, je důležitým bodem setkání a diskuse s diváky a majiteli místa, 

která představuje nejdůležitější a jediné možné řešení. V negativním smyslu se může jednat 

o násilnou až manipulativní plastiku. V pozitivním smyslu ale vznikají skrze rozhovory 

a debaty myšlenky a především dochází k ovlivňování názorů všech zúčastněných.  Sociální 

plastika jednak vzniká na určitém místě, v místnosti, ale také se prostřednictvím každého 

                                                         
7 Zálešák, Jan. 2011. Umění spolupráce.  Edice VVP  AVU / muni press. str.78 
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člověka roznáší do dalších míst. Tyto principy jsou jasně viditelné v sociálně-sochařském 

projektu 7000 dubů Josepha Beuyse, který byl vytvořen v průběhu patnácti let. V rámci 

festivalů Documenta 7 - Documenta 10 zasázel v německém Kasselu 7000 dubů a 7000 

kamenných bloků čediče. Do akce byli zapojeni dobrovolníci a obyvatelé města. Můžeme proto 

prohlásit, že šlo o kolektivní akci s prioritním ekologickým aspektem – záměrem vzbudit 

u místních obyvatel zájem o ekologii.  

Jak jsem naznačila výše, sociálně laděné projekty se v určité míře nemohou vyhnout jisté 

formě manipulace, jako např. u skupiny WochenKlausur, která „...otevřeně mluví o tom, jaký 

význam má „politický kapitál“ pro umělce usilující o „sociální obnovu“: Umění má jako 

potenciální základnu pro akci k dispozici politický kapitál, který by neměl být podceňován. 

Jeho využívání k manipulování sociálních podmínek je uměleckou praxí stejně oprávněnou 

jako manipulace tradičních materiálů.“8

Mluvíme-li o spolupráci, spoluúčasti či diskusi, uvažujeme o procesu, do kterého vědomě 

vstupujeme s tím, že nejen podstoupíme vzájemnou manipulaci, ale také ovlivníme místní, 

sociální a vztahové podmínky, ovšem za předpokladu delšího časového úseku, důslednosti, 

preciznosti a citlivosti, jak upozorňuje i Miwon Kwon. V opačném případě toto jednání odráží 

negaci, kterou v roce 2004 vyjádřil Stephen Wright. „Intelektuálně a esteticky neduživé 

postupy, díky Nicolasu Bourriaudovi obecně známé jako „vztahová estetika“, jsou ukázkovým 

příkladem: umělci podnikají nájezdy do oblasti vnějšího světa, „navrhují“ ... obvykle velmi 

neobvyklé služby lidem, kteří si o ně nežádali, nebo lidi vtahují do jakýchsi frivolních 

interakcí, jež později využijí jako materiál pro své vlastní dílo, ať už byla míra práce, kterou se 

jim podařilo z těchto více či méně nevědomých účastníků (které se někdy dokonce nezdráhají 

nazvat „spoluautory“) vytěžit, sebemenší.“

 

9

2.1.2 PROSTOROVÁ UMĚLECKÁ AKTIVITA V URBANISTICKÉ PRAXI - SPATIAL PRACTICE, SPATIAL 
AGENCY A ARCHITECTURE AND CRITICAL SPATIAL PRACTICE 

 

 

 

Dodržování principů Spatial Practice (SP), neboli územní prostorové praxe je pro mou práci 

a zároveň pro můj umělecký vývoj jako takový stěžejní. SP je možné chápat jako „rozšířené 

pole“ urbanismu, architektury i umění. Zabývá se prostředky a transformací městského 

prostoru, zahrnuje plánování, občanskou angažovanost, uměleckou praxi i aktivismus. Jedná 

                                                                                                                                                                                           
 
8 Zálešák, Jan. 2011. Umění spolupráce.  Edice VVP  AVU / muni press. str.61 
9 Zálešák, Jan. 2011. Umění spolupráce.  Edice VVP  AVU / muni press. str.60 
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se o „re-imaginaci“ města a jeho možností. Spatial Practice představuje roli umělce v novém 

světle, kdy si v rámci projektu přeměny okolí či site specific akcí, musí osvojit několik rolí - 

projektanta, architekta, urbanisty, ale i sociologa. V případně územního plánování již tedy 

není hlavní úloha na architektovi, jeho role není autonomní, architekt naopak kooperuje 

s dalšími obory ze sféry sociologie, urbanismu a spolupracuje s umělcem - aktivistou 

a hybatelem. Důležitým bodem je interakce s veřejností, jíž se bezprostředně změny 

v městském i mimoměstském prostředí týkají. 

Průkopníky ve změně vnímání veřejného prostoru a řešení územních prostorových vztahů 

můžeme hledat od poloviny 20. století mezi jednotlivci i skupinami. Byli jimi např. Walter 

Benjamin, Constant Nieuwenhuys a Guy Debord ze skupiny situacionistů, nebo celé skupiny 

jako Haus-Rucker-Co nebo Coop Himmelblau. 

Internetová databáze http://www.spatialagency.net/ mapuje projekty v duchu SP od úplných 

začátků až do současnosti. Databázi založili na Sheffieldské univerzitě Tatjana Schneider 

a Jeremy Till za podpory britské Rady pro výzkum umění a humanitních věd (AHRC). Projekt 

Spatial Agency byl od začátku založený na víře, nová zástavba nepředstavuje nejlepší řešení 

prostorových vztahů. Projekt přišel s „druhotnou rolí“ architekta a do popředí postavil zájem 

občanů, kteří o svém prostředí přemýšlí a diskutují o jeho funkci. Prostředníkem při těchto 

diskuzích má být umělec, protože stejně jako se rozšířila role architekta nad rámec regulací 

mezi prostorem a budovami, tak ani umělci již nutně netvoří obklopeni čtyřmi stěnami galerie 

ale pracují s prostorovými vztahy a snaží se ovlivnit skutečnou produkci prostoru nebo 

nějakým způsobem změnit prostorové vztahy10

Projekt Architecture and Critical Spatial Practice chápe sám sebe jako zdroj distribucí 

myšlenek, jako průsečík mezi publikační činností a produkcí pro-aktivní a z vlastní iniciativy 

tvořené veřejné diskuse, jako zkušební místo pro spekulaci o územní prostorové praxi. 

Vědecký tým vyhranil pod záštitou Städelschule Architecture Class ve Frankfurt nad 

Mohanem v oblasti architektury a územní prostorové praxe novou specializaci, kde definuje 

architekturu jako kritický, prostorový, politický, kulturní a sociální nástroj. Příspěvky 

uvedené v první publikaci z roku 2012 nazvané What Is Critical Spatial Practice? se dotýkají 

témat od Arabského jara (The Arab Spring) až po globální finanční systém. Vše ale poukazuje 

na důležitou otázku a problematiku, zda architektura a naše fyzické prostředí může být stále 

. Díky tomu se setřely hranice mezi těmito 

dvěma disciplínami a spojily se v oblasti kritické prostorové praxe tzv. Architecture and 

Critical Spatial Practice (ACSP).  

                                                         
10 www.spatialagency.com, 06.10.2012 
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chápáno jako „res publica“ – „věc veřejná“. Iniciátory nového oboru na Städelschule a autory 

projektu jsou prof. Nikolaus Hirsch, prof. Johan Bettum, prof. Ben van Berkel, hostující 

pedagog, architekt a spisovatel Markus Miessen, designéři Matthias Görlich, Zak Kyes 

a nakladatelka Caroline Schneider. Studenti Städelschule Architecture Class se přímo podílejí 

na formulaci otázek, na nastínění možných problematik, výzkumu a zmapování těch oblastí 

zájmu, distribuce nápadů a obsahu, jejichž kritériem je tvrzení: Aktivní účast ve světě kolem 

nás11

2.2  DEMOKRATIZACE UMĚNÍ 

. 

 

 

Otázka, která problematizuje Spatial Practice, tj. územní prostorovou praxi, je otázka vkusu. 

Subjektivní pohled odborníka stojí proti subjektivnímu pohledu laika a uživatele a proti 

demokratickému rozhodnutí na základě kompromisu. Vkus, stejně jako etické a morální 

závazky k profesi, se utváří zkušenostmi a vědomostmi v oboru umění, architektury i designu. 

Přesněji řečeno  se zde jedná o problematiku vztahu „vysokého umění“ a obecného 

„demokratického“ vkusu, přičemž odbornost dobrý vkus nezaručuje, pouze jej předurčuje. 

Při rozhodování o estetickém řešení veřejného prostoru je demokratický proces z hlediska 

kvality výběru problematický. Připouštíme totiž fakt, že většina nevolí kvalitu.  

Vývoj demokratizace umění ve smyslu jeho expanze do veřejných prostor a proniknutí do 

civilního života, kde může umění dělat prakticky kdokoli, můžeme sledovat od 60. let. 

Příkladem mohou být ideje kolektivních aktivit hnutí Fluxus sepsané v trojdílném sborníku 

Manifesto (1963), které měly objasnit poslání Fluxu, jeho cíle a filozofii. Druhá část sborníku 

vybízela k anti-umění, (anti-art), k umění, které není určeno pouze zasvěceným, ale též všem 

kreativním lidem. Třetí část logicky podněcovala snahy o kulturní revoluci. Ta měla kromě 

jiných cílů vést k naprosté umělecké anonymitě. Maciunas snil o tom, aby byly všechny 

aktivity hnutí Fluxus autorizovány jménem hnutí, nikoliv individuálně.  

Dle příkladu Situacionistů bychom měli odstranit kategorizaci umění a kultury jako 

oddělených činností a transformovat je tak, aby se staly součástí každodenního života. 

Situacionisté uvažovali o typu revoluce, kde získala moc imaginace, nikoli skupina lidí, 

a chtěli, aby poezii a umění tvořili všichni. Na místo společnosti jako podívané, navrhovali 

situacionisté komunistickou společnost zbavenou peněz, zbožní výroby, námezdní práce, tříd, 

soukromého vlastnictví a Státu. Dělba práce a antagonismus mezi prací a hrou by se překonal. 

                                                         
11  http://criticalspatialpractice.org/, http://www.staedelschule.com/architecture/, 14.10.2012 
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Byla by to společnost založená na lásce ke svobodné hře, charakterizovaná odmítnutím být 

veden, obětovat se a předvádět role. Situacionisté trvali především na tom, aby se každý 

jedinec aktivně a vědomě podílel na rekonstrukci každého momentu života. Situacionisty se 

nazývali především proto, že věřili, že všichni jednotlivci by měli konstruovat situace svého 

života, osvobodit vlastní potenciál a získat tak potěšení ze života. 

Demokratizaci umění v současných tendencích sledujeme např. u skupiny architektů 

Raumlabor. Ve svých projektech upřednostňují kolaborativní strategii, kdy spolupracují nejen 

s experty z jiných disciplín jako jsou inženýři, sociologové, etnografové ale i s místními 

obyvateli. Demokratický přístup k navrhování a projektování byl zohledněn v projektu 

Eichbaumoper z roku 2009. Šlo o přestavbu stanice metra mezi městy Essen a Mülheim, kdy 

se toto místo stalo východiskem pro obsah a témata pro novou operu. Celá akce byla 

formována ve spolupráci s místními obyvateli. Přestavba zanedbané stanice metra se stala  

„divadlem“, v němž nebyli žádní diváci, pouze aktéři, kteří přispěli k uměleckému užívání 

nově vznikající opery a navíc byl aktivován proces změny bývalé průmyslové oblasti, která 

čelila městským a sociálním problémům12

                                                         
12 http://www.raumlabor.net/?p=590, 25.05.2013, 
http://www.spatialagency.net/database/why/political/raumlabor, 08.10.2012 
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2.3 UMĚLEC JAKO TVŮRCE, INICIÁTOR ČI PRŮVODCE. 
 

Během uplynulých 40 let vývoje místně specifického umění a přístupu umělců k prostoru 

a dílu samotnému došlo k řadě změn ve vývoji vztahu umělec vs. divák a umělec vs. veřejné 

prostředí. Tyto velmi křehké vztahy vykrystalizovaly ve vzájemnou interakci 

a mnohoznačnost v chápání vzájemných vlivů a rolí. Umělec přijímá roli aktivisty, reaguje na 

veřejný prostor a upozorňuje na problémy architektury, urbanismu a sociologických hledisek. 

Subjektivní postava umělce se samozřejmě může při všech vlivech a tlaku dalších rolí ztrácet, 

a to hlavně kvůli tomu, že přijímá nástroje jiných, učí se od jiných a komunikuje a pracuje 

v kolektivu. Nicméně jeho role je nutná a nepostradatelná, protože se odehrává ve vizuální 

rovině a v rovině čtení vizuálních kódů, stejně tako jako v režimu myšlení. Umělec je kritický 

ke svému okolí a dokáže odborně pojmenovat problémy nebo chyby architekta, 

či konstruktivně pracovat s názory např. starosty nebo obyvatel. Jeho role je nepostradatelná 

i z hlediska sbírání, třídění a kontextualizace materiálu nebo organizace aktivit přesahujících 

úzce chápaný akt vystavování. 

Role „umělce-tvůrce“ je dobře patrná na následujících příkladech umělců, jejichž projekty dále 

rozvádím v následující kapitole Vymezení operačního pole a nástrojů, které lze použít pro práci 

ve veřejném prostoru: např. u Kateřiny Šedé se jedná o ráznou expanzi do soukromí a přímý 

kontakt se spoluobčany. Erik Göngrich si naopak prostě sedne na dané místo a čeká, kdo si 

k němu přisedne, kdo se s ním začne bavit, komu začne ukazovat obrázky, aby společně 

rekapitulovali místo, ve kterém se nacházejí. Zkoumá místo jako labyrint, jehož překážkami 

mohou být etnická příslušnost, třídní rozdíly nebo i nedostatek funkcí a estetická 

nesourodost. Barbora Klímová přistupuje k problematice formou procházky, vezme osobu 

více či méně sobě známou a polečně s ní prochází městským prostorem a rozkrývá jednotlivé 

vzpomínky a emoce. Také zohledňuje pozice jiné státní příslušnosti v kontextu historie. Jan 

Trejbal potom analyzuje funkci odborníka a rozmlouvá se všemi, kteří se přímým způsobem 

podílejí na navrhování a územním plánování města či vesnice.   

To vše lze shrnout jako pokusy o přivlastnění si veřejného prostoru. Jsou to určité příklady 

prožívání, analyzování, rozebírání situace, jak v mluvené tak vizuální řeči. Takového postupu 

nejsme, jak se ukazuje, většinou schopni sami, rozvíjí se tedy tzv: umění spolupráce, potřeba 

komunikace a interakce s prostředím a s lidmi. Bez těchto vzájemných vlivů bychom nemohli 

poznat ani sami sebe. Různé formy komunikace sebou přinášejí pozitivní i negativní momenty 
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mezi něž patří ztráta vlastního postoje, manipulace, nevkus, negativní reakce, ztráta vlastního 

měřítka, nedůslednost, naivita. 

Umělce, které jsem popsala jako dobré příklady „umělců-tvůrců“ jsem si vybrala pro jejich 

přesah k architektuře, urbanismu a přímému kontaktu s lidmi v konkrétním místě.  Především 

mě ale zajímá jejich zaujetí tématy jako jsou veřejná prostranství, způsob fungování města 

a vesnice, citový vztah k místu a lidem a analytické poznání jednotlivých struktur, které se 

odehrávají ve městě. Osobně jsem nejvíce zaujatá otázkou rozkrytí jednotlivých vazeb, 

neviditelných věcí na pozadí běžného života ve městě, mezi budovami, mezi lidmi, rozkrytím 

jednotlivých zájmů, historie, sociálního a ekonomického kontextu ve zvoleném veřejném 

prostranství a společnosti. Snažím se definovat přístupy, jejichž snahou je pochopení prostor, 

ve kterých žijeme.  

 

2.4 VYMEZENÍ OPERAČNÍHO POLE A NÁSTROJŮ PRO PRÁCI VE VEŘEJNÉM PROSTORU  
 

Pokud vnímáme současné místně specifické umění jako interdisciplinární průnik a pokud vnímáme 

umělce, kteří pracují s prostorovými vztahy a snaží se ovlivnit skutečnou produkci prostoru, jako 

člověka s mezioborovým přesahem, znamená to také, že musí přijímat nebo se učit různé režimy 

vědění. Jednotlivé profese obsahují určité zkušenosti a jiný způsob nahlížení na situaci, přičemž 

používají nástrojů, které náleží jejich profesi. Určitě platí, že urbanista by měl být také dobrým 

sociologem a že většinou vystudoval také školu architektury. Totéž platí i o umělci. Např. výkresy 

od dopravního inženýra nemusí být bez předešlé zkušenosti vždy čitelné.  

Příkladem umělce, který proplouvá mezi jednotlivými profesemi, je prof. Kurt Gebauer. V jeho 

případě funguje umělec jako prostředník mezi starostou a občany a zároveň jako tvůrce nové 

myšlenky, architektonicko-sochařského návrhu, který vytváří kompromis mezi návrhem 

od dopravního inženýra, požadavkem starosty a očekáváním a potřeb obyvatel. Při diskuzi 

a obhajobě vlastního návrhu ale přijímá roli performera a aktivisty13

                                                         
13 Jako v případě jeho současných aktivit v Dobřichovicích.  Ale i v případě práce z let 1980 – 1985, kdy pracoval 
v Ostravě na Minikrajině, environmentálním hřišti na Fifejdách, které je dodnes nepřekonatelným počinem, jak si 
promyšleně hrát s terénem na ploše 1,5 hektaru s minimálními prostředky a přesahem k aktivistickým a 
sociálním činům. Dokazuje to jeho korespondence mezi ním, úřady, státní policií. http://artlist.cz/?id=1649, 
08.06.2013 

. Musí vysvětlit svůj nápad 

a čelit tak nepochopení a negativní reakci, nejen obyvatel, na jejichž stranu se spíše přiklání, ale 

také starosty obce. Musí vysvětlit, že v určitém měřítku je již v pořádku role sochaře, který vyřeší 

veřejné prostranství, že zde již není zapotřebí dopravního inženýra, protože se jedná o jakousi 
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minikrajinu – tedy jiné než urbanistické měřítko, jedná se o měřítko sochy, z pohledu dopravního 

inženýra o detail, který ovšem znamená především kvalitní a estetické prožívání veřejného 

prostranství. 

 

2.4.1 SOCIÁLNÍ PRÁCE  
 

Při práci s lidmi je více než nutné přisvojit si základní metody sociální práce. Umělec přejímá 

roli pomáhajícího pracovníka, tzv. mediátora, organizátora a komunitního plánovače. 

Po vstupu do lokality nabízí své služby, analyzuje situaci v místě, zjišťuje možnosti zlepšení 

celkové situace. Vyhledává souvislosti a příčiny. Základní metodikou je rozhovor, vyjednávání, 

koordinační činnost, konzultace s odborníky, kontakt s dalšími institucemi a organizacemi14

2.4.2 METODY URBANISMU 

. 

Příkladem umělce pracujícím v duchu sociální práce je Katěřina Šedá. V projektu From 

Morning Till Night  z roku 2011 pokročila až k sociálně urbanistickému experimentu, systém 

malé obce vložila do urbanistického systému kosmopolitního velkoměsta. Tento projekt mě 

obzvláště zajímá, protože touto akcí proměnila Kateřina Šedá celou jednu urbanistickou 

situaci ve čtvrti Londýna tím, že použila jiný, vesničany žitý urbanismus. 

Projektem podobného charakteru je oceněný soutěžní návrh Strahov architektonické dílny 

IUCH. Jde o „koncepční studii konverze Masarykova stadionu na studentské koleje,“ kdy v cípu 

Strahovského ostrohu navrhli architekti Ida Čapounová a Jakub Chuchlík hustou obytnou 

zástavbou. Použitý urbánní rastr je autentickou strukturou benátského centra a má sloužit jen 

jako explicitní příklad. 

 

 

Vycházím z kvalitativních kritérií, které se týkají pěšího terénu. Je jimi: ochrana chodců před 

úskalími, která veřejný prostor skýtá, tedy např. ochrana proti dopravě a nehodám, eliminování 

strachu z dopravy, ochrana proti kriminalitě a násilí či proti nepříjemným smyslovým vjemům (vítr, 

déšť, sníh, chlad, horko, zplodiny, prach, hluk, oslnění). Důležitým kritériem je možnost chůze, 

vymezení prostoru pro pěší, dále možnost posadit se, využití výhod jako výhled, slunce, lidé, dobrá 

místa k sezení, lavičky vhodné k odpočinku. Metody urbanismu dbají na dodržení přiměřené 

                                                         
14 Martin Šimáček: “Terénní sociální práce” http://www.epolis.cz/ 05.05.2013 
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pohledové vzdálenosti, dobrého osvětlení za tmy. Veřejný prostor by měl vybízet obyvatele 

k tvořivosti, fyzické aktivitě, cvičení a hrám a poskytnout jim podmínky pro pozitivní smyslové 

zážitky – dobrý design a detaily, kvalitní materiály, krásné výhledy, stromy, rostliny, voda15

Projekt Neolokátor je badatelský systém a komunikační platforma se zaměřením na fenomén 

kulturní krajiny. Činnost Neolokátoru lze rozřadit do čtyř základních oblastí: pedagogická činnost 

na vysokých školách, vědecko-výzkumná činnost, praxe – projekty neolokátor, produkce 

experimentálního prostoru a speciálních mezioborových setkání. Možnosti spolupráce lze podle 

Trejbala aplikovat při tvorbě kulturní krajiny. Výchozím bodem jeho práce je úvaha, zda je 

na základě zkušenosti setrvávající stále ve venkovském prostředí, možné vytvořit představu – vizi, 

navracející venkovskému prostředí nejen smysl, ale následně i potřebné sebevědomí. Vývoj 

prostředí vždy obsahoval dvě základní polohy změn, které můžeme nazývat systémové a dílčí. 

Nositeli zmiňované zkušenosti v daném prostředí jsou sice především jeho obyvatelé, ale 

k systémové tvorbě je vždy třeba ,,odborných profesí“ opatrujících vize a nutný řád

. 

Příkladem projektu splňující tato kritéria je Neolokátor 2012 architekta a umělce Jana Trejbala. 

Projekt má interdisciplinární přesah, usiluje o mezioborovou spolupráci. Janu Trejbalovi jde 

především o ověření možností v oblasti žitého prostoru. Rozvádí velmi široký mezilidský dialog, 

oslovuje ekology, geobotaniky, zemědělské inženýry, sociology. Zabývá se modelem středověkého 

lokátora, který spojoval roli urbanisty, tvořitele vizí a stavitele.  

16

2.4.3 OBČANSKÁ ANGAŽOVANOST - AKTIVISMUS   

. 

 

 

Tato aktivita znamená v rámci oboru a profese především komunikaci se zastupiteli města 

a účast na veřejných diskusích, přičemž se nevyhýbá konfrontaci rozdílných názorů. Příklady 

občansky angažovaných umělců jsou např. Barbora Klímová a Erik Göngrich. 

Projekt Barbory Klímové Crosscultural Guide z roku 2011 mapoval Brno prostřednictvím 

zkušeností lidí , kteří se zde nenarodili . Na základě jimi komponovaný ch procházek vznikl 

alternativní průvodce městem. Projekt se uskutečnil v rámci přehlídky Sochy v ulicích / Brno 

Art Open 2011. Tyto komentované procházky po městě přímo odkazují k Walterovi 

Benjaminovi a jeho postavě „Flamendra“. I pojem Prožívání města skrze chůzi, který zavedl Jan 

Gehl, hovoří o chůzi jako o zvláštní formě komunikace mezi lidmi, kteří sdílejí veřejný prostor 

                                                         
15 Zdroj: Gehl, Gemzøe, Kirknaes, Sønderga ard, New City Life, The Danish Architectural Press, 2006., Dále 
rozpracováno: Gehl Architects - Urban Quality Consultants, 2009. 
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jako platformu a rámec. Člověk byl stvořen pro chůzi a všechny životní události se více či 

méně rozvíjejí chůzí mezi jinými lidmi. 

Erik Göngrich naopak zkoumá fotografické reprodukce architektury a odkrývá nedorozumění 

v rámci architektonických, urbanistických procesů. Göngrich vystudoval interiérovou 

architekturu a výtvarné umění, žije a pracuje v Berlíně. Zabývá se otázkou tvorby obrazů 

a soch na veřejnosti a jejich střetem s existujícím veřejným prostorem a jeho architekturou. 

Během delšího časového úseku vytváří pro dané místo pokaždé originální projekt, v jehož 

rámci se stává kreslířem, fotografem, architektem a průvodcem. Erik Göngrich se zabývá 

řadou otázek: Jakou roli hraje fotografie při zkoumání místa? Jak se fotografie používá 

v uměleckém výzkumu a jak naráží na své hranice v rámci znázornění komplexních vztahů? 

Vztah mezi znalostí výroby a estetikou, Poetologien des Wissens, jak říká Joseph Vogl, 

problematizuje nadužívání fotografie v umělecké či architekektonické praxi, ať už jako 

pomocníka pro rešerši o prostoru, nebo jako prostředníka při navrhování veřejného prostoru, 

kdy se skrze něj zprostředkovávají ideje a vznikají vizualizace tj. transformovaná fotografie, 

neboli matte-painting. Může a měla by fotografie předávat znalosti, nebo ji máme vnímat třeba 

jako součást vzájemného srovnávání nebo estetické umělecké tvorby? Otázka důkazu o realitě 

skrze fotografii není a nebyla možná. I v současných digitálních možnostech je spekulativní 

faktor fotografie stále patrnější. Fotografie byla vždy generována pro realitu 

představivosti.  Erik Göngrich zastupuje uměleckou pozici, která prozkoumává historické 

a současné reality ve fotografii s odkazy na imaginární, symbolické a nebo reálné úrovni17

                                                                                                                                                                                           
16  Neolokátor: 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.neolokator.cz/, 22.03.2013 
17  http://www.research-wirklichkeit-als-material.net/ausstellung/, 03.10.2012  
 

http://www.neolokator.cz/�
http://www.research-wirklichkeit-als-material.net/ausstellung/�
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 
 

V této části se budu zabývat konkrétními nástroji, postupy a výsledky, k nimž jsem dospěla 

při práci na návrhu Moravského náměstí ve městě Březová nad Svitavou.  

 

3.1 OSOBNÍ VZTAH K TÉMATU, MIMOUMĚLECKÁ ZKUŠENOST I PARALELY K VLASTNÍ TVORBĚ 
 

Osobně kladu důraz na otázky: Jak pracovat ve veřejném prostoru a jak spolupracovat s lidmi 

a užívat při tom co nejmenší míry vědomé manipulace, nátlaku a naléhavosti? A naopak jak nastavit 

podmínky pro příjemné pozorování a jak v tomto veřejném prostoru pracovat účelně a tento prostor 

sdílet? 

Zabývám se konkrétní prácí s konkrétními lidmi, zkoumáním ekonomických a ideologických vazeb, 

zakotvením umělecké aktivity v plánování města. 

Jestliže věříme, že budoucnost krajiny (v mnohoznačném významu od přírodní krajiny po krajinu 

městskou) není jen vize či metodika, ale participativní akt architektů historiků, etnografů, životního 

prostředí, výzkumníků, ekologů apod., ale také města, průmyslu a politiky, pak by mohli mít umělci 

v procesu neodmyslitelnou a spojovací roli, a to nejen jako „tvůrci památníku“. Stali by se 

integrální součástí všech fází rozvoje. Uvažovat o komplexu znamená vpustit do umění dva pojmy - 

krajinu a architekturu, jak můžeme číst již v eseji od Rosalind Krauss: Socha v rozšířeném poli. 

Tato široká problematika krajiny se dotýká architektury, urbanismu, městské zeleně, Spatial 

Agency, mapování a přehodnocení špatných pohybů biopolitiky, politických rozhodnutí a produkce. 

Formou testování místa jsem začala zkoumat a pracovat s komunistickým dědictvím české městské 

a venkovské krajiny. Zabývala jsem se post-totalitním lobováním u architektonických projektů 

s omezenou citlivostí pro místní městskou situaci a v kontextu obyvatel. Důležitou součástí je 

pohyb směrem k mezioborovým projektům jako Umělecký územní plán – Marseille / les Hauts de 

Mazargues, na němž spolupracuji s architektem Benjaminem Foerster-Baldeniem, s vizuálními 

umělci Erikem Göngrichem, Stefanem Shanklandem, Borisem Sievertsem  a s teoretičkou Corou 

Hegewald. Všichni čtyři uskutečňují umělecké intervence do veřejného prostoru, kde jejich práce 

vstupuje do dialogu s existujícím prostorem a architekturou. Erik Göngrich vytváří projekty 

pro konkrétní místa v delším časovém rozpětí (i dva roky).  

Jako spoluorganizátor site specific projektu Rozptylové podmínky, a člen občanského sdružení 

Štkaní jsem získala zkušenosti se společenskou animací. Hlavním cílem workshopů Štkaní je 



 

22 

zaktivizovat obyvatele daného místa, přimět je přemýšlet nad místem, v němž žijí. Zajímá nás 

otevřenost kultur a tradic, proměna chování a přizpůsobení se nutným konvencím. Chceme 

tento proces zachytit, reflektovat a zviditelnit. Site specific akce je komunitní tvar v dané 

lokaci. Prostor je využíván novým způsobem. Úspěšnou akcí byl workshop v prostorách 

Textilany v Novém Městě pod Smrkem, v němž v rozpadajícím se industriálním prostoru 

společně tvořili mladí lidé.  Stavba bývalé továrny sloužila např. jako zázemí pro účastníky 

a k prezentaci volného umění, filmu a divadla. Cílem bylo vyvolat zájem o tuto chátrající 

nevyužívanou budovu. Lidé často prožívají námi zviditelněná místa s velkými emocemi 

a potlačovaným smutkem nebo vztekem, což se v létě 2012 potvrdilo právě v Novém Městě 

pod Smrkem v souvislosti s uzavřeným areálem bývalé továrny Textilana. Ta živila většinu 

obyvatel města již od roku 1840. V Novém Městě pod Smrkem nakonec zůstal poslední 

výrobní závod schopný vyrábět celý sortiment světoznámé značky. Přesto byla v polovině 

srpna 2004 textilní výroba definitivně zastavena.  Výrobní areál je významnou ukázkou 

průmyslové architektury 19. století. 

 

3.2 OSVOJENÍ SI NÁSTROJŮ ARCHITEKTA 
 

3.2.1 NÁSTROJE UŽITÉ V PROCESU  
 

Zde zmíněné nástroje zdůrazňují a rozkrývají proces, který jsem podnikla a který směřoval 

k vytvoření studie k novému řešení Moravského náměstí, protože jsem zjistila, že tato studie 

jako důležitá část architektonického projektu, zčásti chybí. Do procesu navrhování veřejného 

prostranství jsem se pokusila zapojit jako umělec.  

Účelnost, s níž jsem pracovala, se dá shrnout do tří způsobů, a to osobní aktivní komunikace 

(schůzky, workshopy, e-maily, happening), vizuální komunikace (interakce na základě vizuálního 

návrhu, kresby, analýzy, odborné zaměřování, fotografování, ankety) a nepřímá fyzická 

komunikace (sdílení společenských aktivit ve veřejném prostoru).  

Důležitým bodem, se kterým jsem musela nutně počítat, byla aktivní občanská angažovanost. 

Aktivismus nemusí být vždy spojen s anarchií, může být velmi konstruktivní a ve spojení 

s uměleckou vizí je osvědčeným způsobem, jak začlenit obyvatele do praktického procesu účelné 

změny veřejného místa. Vědoma si tohoto faktu jsem na základě své umělecké vize skrze 

provokativní otázky nebo provokativní vize, (provokativní vizualizace podoby náměstí), 
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zaktivovala obyvatele a přiměla je přisvojit si veřejné prostranství. Srovnávala jsem názory 

obyvatel, jak se cítí jako součást plánování a nakonec jsem zkoumala reakce na svůj konkrétní 

umělecký počin. K tomu bylo zapotřebí vstoupit do různých rolí včetně role aktivisty, čímž 

se ukázala flexibilita umělce. 

Postupovala jsem dle svých zkušeností z projektu Parc v Marseille, kde umělci spolupracovali 

s architektem, vytvořili sérii intervencí s vlastním městským mobiliářem, na kterém 

prezentovali své kresby a fotografie a vedli zde diskuze a komentované procházky. 

Inspirací k vlastnímu pracovnímu postupu mi byla úvaha teoretičky umění Miwon Kwon, kde 

při analýze projektu Marka Diona z roku 1991 O tropické přírodě určuje čtyři místa, v nichž 

se aktivita umělce nacházela18

5. Jakési páté místo je definované umělcovou výstavní minulostí, jeho curriculum vitae

. Je to místo fyzické, určitý diskursivní prostor a režim vědění. 

Dle tohoto schématu jsem pracovala i já.  

1. Březová nad Svitavou  

(U Marka Diona byl fyzickým místem prales). 

2. Výstava v Ateliéru sochařství, VŠUP  

(Druhým fyzickým místem Dionova projektu byl výstavní prostor). 

3. Skupinová výstava diplomových prací  

(Třetí prostor byl v projektu Marka Diona tvořený kurátorským rámcem tematické skupinové 

výstavy). 

4. Problematika přivlastnění si veřejného prostranství  

(Dle Miwon Kwon je čtvrtý prostor nejméně hmatatelný. Dion se snažil svým projektem 

začlenit do diskursu zabývajícího se kulturně podmíněnou reprezentací přírody 

v podmínkách celosvětové krize životního prostředí viz. textová příloha 1).  
19

3.3 BŘEZOVÁ NAD SVITAVOU JAKO PŘÍPADOVÁ STUDIE  

. 

 

 

Starosta obce Březová nad Svitavou, Mgr. Martin Kiss, oslovil r. 2009 architektonickou 

kancelář se zadáním návrhu úpravy náměstí. Dle klasického postupu byla vypracována 

architektonická studie, která byla prezentována na obecním úřadě celému zastupitelstvu 

a občanům obce. 

                                                         
18 Císař, Karel. Stav věcí. Sochy v ulicích III. Brno Art Open 2011. Miwon Kwon: Jedno místo za druhým: Poznámky 
ke specifické povaze místa, str. 182 . 
19 Toto 5. místo uvádí Miwon Kwon u projektu Světové turné, Renee Greenová, z roku 1993. 
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Situace navrhovaného řešení byla pro diváky téměř nečitelná a představený ideový návrh se 

neshledal s kladnou odezvou. Proto si starosta vyžádal vizualizace. Vizualizace byly 

zpracovány technikou perové kresby a akvarelu [obr. 1]. Celá architektonická studie pak byla 

postoupena k vypracování projektu dopravního řešení [obr. 2].  Projekt byl ovšem finančně 

náročný, a tak nebyl zatím realizován. Osobně jsem studii předložila ke zhodnocení několika 

odborníkům, jejichž vyjádření jsem zaslala starostovi.  

Autory již zmíněné první studie pro Moravské náměstí, Ideový návrh a architektonické řešení 

prostorů Moravského náměstí a okolí chrámu Sv. Bartoloměje, byli architekti MgA. Přemysl 

Kokeš a MgA. Mikuláš Mendlík. Ti ale opomenuli zveřejnit pořízené podklady a analýzy, 

tj. zhotovený fyzický a CAD model stavby pro prezentační účely a pro potřeby samosprávy 

včetně tiskových předloh, fotodokumentace, koncepce a teorie urbanistického rozvoje.  

Kvůli této neúplnosti jsem požádala o spolupráci architekta a urbanistu Ivana Gogoláka, který 

napsal podstatné připomínky k vývoji města, ačkoliv se na návrhu nové architektonické studie 

posléze přímo nepodílel, protože se spíše zajímá o úlohu nového územního plánu. Gogolák 

v písemném shrnutí urbanistické situace upozorňuje na řadu faktů, které jsou typické 

pro úpravu veřejných prostor, jakým je Moravské náměstí v Březové nad Svitavou. Díky jeho 

připomínkám se mi dostalo cenných rad, které inspirovaly mé budoucí počínání. Mezi tyto 

rady patřilo např. Gogolákovo doporučení oslovit co nejvíce kvalifikovaných a kvalitních 

odborníků a díky jejich názorové různorodosti získat objektivní pohled pro práci na nové 

studii úpravy náměstí, a především se snažit zapojit obyvatele do procesu plánování obce, aby 

se stali součástí místa, ve kterém žijí, a cítili s ním sounáležitost, veřejně s nimi diskutovat 

o získaných datech a dalším počínání ve vývoji města20

Díky tomuto poslednímu doporučení jsem se utvrdila v přesvědčení, že toto je momentálně 

jediný možný přístup. Nejprve jsem pracovala sama, to se ale ukázalo jako nedostatečné. 

Vypracovala jsem podklady ke zhodnocení současného stavu, včetně geodetického zaměření 

volně stojících stromů a sloupů s velkou pomocí studenta architektury Shoty Tsikoliya, 

zejména při ovládání zaměřovacího přístroje theodolit.  Díky tomu jsem mohla přesně 

vymodelovat 3D digitální model Moravského náměstí. Ke zpracování nové architektonické 

studie jsem zvolila experimentální strategii, která zohledňuje demokratický přístup 

při procesu navrhování veřejného prostranství.

 viz. textová příloha 2. 

21

                                                         
20 Ing.arch. Ivan Gogolák 01.2013 

21 Podobně jako jsem uvedla v teoretické části Demokratizace umění v příkladu Eichbaumoper z roku 2009 
od skupiny Raumlabor.  
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Pro vytvoření studie Moravské náměstí jsem sestavila tým, který jsem tvořila já spolu 

s Lenkou Špirudovou a designérem Ondřejem Elfmarkem, kteří přijali mou žádost 

o spolupráci. Společně jsme vypracovali analytickou část, situaci navrhovaného řešení, 

řezopohled, vizualizaci, booklet s rozborem navrhovaného řešení, fyzický 3D model 

navrhovaného řešení. Starosta přehodnotil možnosti územního plánování náměstí teprve 

na základě mé intervence, kdy jsem ho pravidelně kontaktovala kvůli jednotlivým zjištěním, 

a začal spolupracovat s obyvateli, přičemž jsem se stala prostředníkem a zprostředkovatelem 

dvou důležitých kontaktů a konfrontace názorů mezi správou města a jeho občany.  

Architektonická studie, jejíž finální podoba bude vyhotovena v září, je tvořena podle toho, 

co lidé řekli, že chtějí.  Prostřednictvím ankety a workshopu jsme se s  účastníky průzkumu 

dopracovali ke čtyřem demokratickým návrhům, které jsme společně vizuálně zpracovali. 

Stanovený cíl byl zapojení a účelná participace umělce a občanů na městském plánování. K tomu 

bylo zapotřebí osvojit si vizuální projev a nástroje architekta, ale také aktivisty a jakéhosi sociálního 

pracovníka. Ukázalo se, že proměna role není zcela možná, protože působení umělce je v určitých 

ohledech limitované. Umělec je v nevýhodě, protože rozhodně není považován za experta v oblasti 

architektonického navrhování, i kdyby se jednalo o veřejná prostranství a o měřítko spíše sochařské 

než architektonické nebo urbanistické.  

I když architektonický výkres a projekt musí nepochybně dělat architekt nebo projektant,  může 

umělec s  těmito odborníky spolupracovat, podílet se na koncepci návrhu, zapojit sebe či další 

osobu do procesu a nebo například přimět starostu přemýšlet o tom, jestli se městu vyplatí 

investovat do soutěže a nového projektu. 

 

3.4 TESTOVÁNÍ MÍSTA 
 

Březová nad Svitavou se postupně vyrovnává se svým novým statutem města, do r. 1999 

vesnice, a snaží se podle slov starosty přijmout dvouproudovou komunikaci jako 

„životodárnou“. Problematická komunikace byla nejprve v 60. letech lemována alejí stromů, 

která jako by vytyčovala trasu pro automobily. Obyvatelé malého města reagovali na agresivní 

technokratický vývoj tím nejpřirozenějším způsobem: spontánním zasázením náměstí 

stromy, vytvořením parku, místa klidu. Pro obyvatele tohoto města jsou hlavními překážkami 

hluk a riziko nehod. To nejen omezilo možnosti pro chůzi jako formu přesunu, ale v ohrožení 

se ocitla také místa určená pro sociální a kulturní funkce. Velmi citlivou otázkou je odsun 

sudetských Němců.  Podobným otázkám týkajících se srdce města a nedávné historie, bylo 

možné se věnovat až po několika osobních setkáních a workshopu.  
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V průběhu celého procesu jsem pracovala na vlastním návrhu a dělala si osobní poznámky 

a varianty úpravy Moravského náměstí. Vizualizace vlastního návrhu a výkres situace 

prezentuji jako součást příběhu představeném na výstavě v ateliéru sochařství na VŠUP. 

Uvažovala jsem o řadě možností, jakým způsobem „zlidštit“ prostor náměstí. Zabývala jsem se 

především myšlenkou zpříjemnění pobytu obyvatel na náměstí, tedy tím, aby náměstí začalo 

plnit svou funkci ve smyslu centrálního místa k sociálnímu kontaktu mezi občany. Například 

umístění posezení pod stromy, otevření průhledů pro sedící vyklestěním keřů, umístění aleje 

stromů lemující hlavní cestu pro pěší, zrušení chodníku mezi komunikací a zatravněnou 

plochou, umístění osvětlení mezi stromy pro prosvícení jednotlivých prostor, zdůraznění 

historických akcentů – hraničník, původní lampa z první poloviny 20. století, barokní sousoší, 

kamenný kříž, který leží přesně na ose vedoucí od Brna. Po workshopu s občany vznikly 

zajímavé náměty, jako např. prostor před základní školou bez motorové dopravy 

s reprezentativní funkcí, parkování odsunout níž, prolnutí zpevněných a nezpevněných ploch, 

náměstí centrální multifunkční plochou, plochou pro odpočinek, včetně plochy bez bližšího 

určení funkce – pobytový trávník (fantazie), umístnění infotabulí, stojanů pro kola, odpadkové 

koše a lavičky s opěradly, úmístnění soch do prostoru náměstí – doplnění, případné nové 

ztvárnění pomníku.  

Tyto ideje souvisejí s pojmem desire lines, tzn. město v úrovni očí, jako s pojmem definujícím 

městskou část. Obyvatelé měst po celém světě se velmi zajímají o energii, pokud jde o to, aby 

ušetřili svou vlastní energii při chůzi. Přecházejí ulice tam, kde je to pro ně nejpřirozenější, 

vyhýbají se oklikám, překážkám, schodištím a schodům a všude dávají přednost přímým 

trasám. Když chodci vidí cíl své chůze, pustí se k němu tou nejkratší cestou. Podle stop 

ve sněhu na náměstích a na bezpočtu vyšlapaných stezek přes trávníky a parky lze jasně 

pozorovat, jak dobrý pocit z přímé cesty mají. Zamířit k cíli přímo je přirozené, i když je tento 

postup často v nešťastném, skoro komickém rozporu s architektonickými pravidly, jejichž 

výsledkem je pravoúhlé projektování města. Tyto pravoúhlé návrhy vyhlížejí v projektech 

úpravně a řádně, dokud nejsou rohy, trávníky a čtvercové plochy prošlapány všemi směry. 

Často není těžké předvídat preferované trasy chůze a zahrnout je v rozumné míře do návrhu 

komplexů nebo parkových úprav. Preferované trasy mnohdy inspirují k pozoruhodným 

vzorům a tvarům. 
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3.4.1 VYBRANÉ NÁVRHY VIZUALIZACE NÁMĚSTÍ 
 

1. IDEOVÝ NÁVRH 2. IDEOVÝ NÁVRH 

Počítá s následováním odpozorovaných mentálních 

desire lines, s vytvořením psychologického scénáře 

prostoru, se zpevněním vyšlapaných cest říčním 

štěrkem a mechanicky zpracovaným kamenivem 

bez obrubníku [obr. 3]. 

Návrh počítá s přesměrováním intenzivní motorové 

dopravy mimo obec. Projekt výstavby rychlostní silnice 

R43 slibuje snížení dopravního zatížení území podél 

stávající silnice I/43. 

Sousedský život, lidé na silnici. Navrácení některých 

historických prvků, například rekonstrukce staré 

litinové lampy. Úprava pochozích ploch odvodněním, 

štěrkem a zatravněním. Ideální stav bez vjezdu 

motorových vozidel [obr. 4], [obr. 5]. 

Je ovlivněn názory místních obyvatel. Požadavek dvou 

třetin náměstí pokrytých zelení, ale také 

reprezentativního charakteru prostoru).  

Prostor rozdělen na čtyři části: 

a) I. Náměstí: žulová dlažba, menší stromy (sad, sakura, 

japonské třešně – Prunus yedoensis subhirtella), značka 

omezení vjezdu z komunikace. Cyklisté vjíždějí od řeky. 

Vyhrazené stání 1+1 invalidé. 

b) Zatravněná část: zúžení silnice, trávník, děti, hravý 

mobiliář. 

c) II. Náměstí: jírovec červený Aesculus carnea (zks), 

jasan úzkolistý Fraxinus angustifolia, dlážděná plocha + 

stromy + záhony. Pro aktivity jako pouť, trhy. 

d) Zahrada: voda, cesty, skupiny stromů, japonské 

třešně + jasany + jírovce. Bus – záliv pro dvě místa. 

[obr. 6] 

Přesunout pěší cesty, které v současné době lemují 

zelený prostor, a to do samotného nitra náměstí. 

Pro motoristy navrhuji podélné parkování po obou 

stranách hlavní komunikace [obr. 7], [obr. 8]. 
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3.4.2 ARCHITEKTONICKÁ STUDIE MORAVSKÉHO NÁMĚSTÍ 
 

5. března 2013 se uskutečnila první schůzka pracovního týmu. Schůzky jsem se účastnila 

já spolu se zahradní architektkou Lenkou Špirudovou a designérem Ondřejem Elfmarkem. 

Během dvou hodin jsme zpracovali plán a domluvili se na přípravě podkladů pro analýzy.  

 

1. ARCHITEKTONICKÁ STUDIE 2. INTERAKCE S OBCÍ BŘEZOVÁ 

NAD SVITAVOU 

 Bookle t obs a hující a na lytickou ás t – formát A4 

 S itua ce  na vrhova ného e š e ní, e zopohle d, 

vizualizace: 4x – formát B1: 2x 

 Bookle t s  rozbore m navrhova ného eš e ní – 

formát A4 

 Fyzický 3D mode l navrhova ného e š e ní 

 Vypra cování a  vyhodnoce ní a nke ty pro oba ny měs ta  

Březová nad Svitavou, týkající se funkčnosti navrhovaného 

území 

 Works hop s e  zastupiteli města, případně zainteresovanými 

občany 

 P rodis kutování na vrhova ného e š e ní (1-2 schůzky) 

 

Na závěr analytické části jsem požádala oba členy týmu, aby sepsali své osobní hodnocení 

a případně návrh řešení. 

Zahradní architektka Lenka Špirudová se vyjádřila především k estetickým funkcím náměstí 

a jejich užitku pro obyvatele. Navrhla například přesun pěších zón do samotného nitra 

náměstí, čímž zůstane náměstí lemováno zeleným prostorem a pocitově dojde k zmírnění 

vědomí proudící dopravy kolem náměstí. Vyjadřuje se také k umístnění historických objektů 

na náměstí (pomník padlých I. a II. světové války, barokní sousoší, barokní kříž a boží muka), 

které neshledává šťastným. S tímto názorem nemohu souhlasit, protože historické objekty 

naopak tvoří svým rozestavěním „image“ místa. To vyplynulo i z dotazování obyvatel a jejich 

kreseb, tzv. mentálních map [obr. 9], kde se ukázalo, že si lidé tyto sochy a malé 

architektonické objekty (jako například kaple asi 200 m od náměstí), spojují s dominantou 

místa a důležitým bodem veřejného prostoru, ke kterému mají vztah22

Designér MgA. Ondřej Elfmark vidí situaci podobně, náměstí musí sloužit svým obyvatelům, 

ne jak je tomu nyní. Obyvatelé se zde nezdržují, využívají jej čistě ke krátkým zastávkám, jako 

parkování auta, čekání na autobus, nebo rychlé přeběhnutí z jednoho konce na druhý. 

Navrhuje náměstí rozčlenit na shromažďovací (reprezentativní) a odpočinkovou (relaxační) 

část. Navrhuje zanechat pouze dominantní vzrostlou zeleň, na přesně daná místa umístit 

 viz. textová příloha 3. 

                                                         
22 Ing. Lenka Špirudová 19.5.2013 
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dlážděný povrch, který by po stranách doplnil mobiliářem – lavičkami a odpadkovými koši 

tak, aby na sebe co nejméně upozorňovaly. Důležitým bodem úpravy náměstí  je právě 

spolupráce s občany a jejich zapojení do aktivního procesu, např. vlastní pomoc při drobných 

stavebních pracích na náměstí23

Jestliže se podíváme na rozměry, vzdálenosti nad 100 metrů nejsou časté. Sociální zorné pole 

přibližně ve 100 metrech se odráží ve velikosti většiny náměstí ve starých městech. Stometrové 

vzdálenosti umožňují divákům, aby se postavili do rohu a měli základní přehled o tom, co se 

na náměstí děje. Když postoupíme pár kroků do prostoru náměstí, v šedesáti až sedmdesáti metrech 

začneme poznávat lidi,  a tak můžeme vidět, kdo je na náměstí přítomen. Mnohá stará náměstí 

v Evropě jsou založena právě v těchto dimenzích. Náměstí jsou zřídka větší než 10 000 m2, většina 

z nich má 6-8000 m2 a mnohá jsou spíše menší.

 viz. textová příloha 4. 

Nejpodstatnější pro mne je to, že jsme se shodli na sociálním aspektu našeho projektu, 

klademe na něj důraz a vnímáme jej velmi podobně. 

 

Analýza zeleně [obr. 10] 

Náměstí svou velikostí a charakterem činí lidem překážky. Dimenze prostoru nabízejí 

v nejlepším případě přehled a detail. Na Moravském náměstí se hustou a rozmanitou 

výsadbou stromů a výměrou 13 153 m2 přehled vytratil.  

24

Stávající provoz se vyznačuje silnou motorovou dopravou. Na dvouproudovou komunikaci je 

napojena komunikace s možností omezení provozu. Výrazný hluk se šíří od dvouproudové 

komunikace a od vlakové tratě. To se ukazuje jako velká překážka pro sociální a kulturní 

funkce místa.  Není zde vyznačené  parkování, parkovat je možné po obvodu všech 

ohraničených ploch a podél chodníků, ve středu náměstí je autobusová zastávka. Chodci mají 

k dispozici tři linie chodníků, dvě podél fasád domů a třetí vede podél vozovky blíže ke středu 

náměstí. Jeden přechod pro chodce přes hlavní komunikaci je umístěný v severovýchodní 

 

Seznam vzrostlých stromů naznačuje první problematický moment. Jilm horský (Ulmus glabra), 

Smrk obecný (picea abies), Škumpa obecná (Rhus typhina), Bříza bělokorá (Betula pendula), 

Jírovec maďal (Aesculuc hippocastanum), Javor mléč (Acer platanoides), Jasan ztepilý (Fraxinus 

excelsior), Smrk pichlavý (Picea pungens), Lípa malolistá (Tilia cordata), Hrušeň obecná (Pyrus 

communis). 

 

Analýza provozu stávající [obr. 11] 

                                                         
23 MgA. Ondřej Elfmark  1.6.2013. 
24 GEHL, Jan. Města pro lidi, 2012. str.38 
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části mezi prvním ohraničenou částí zeleně a obchodem s potravinami. Za domy v západní 

části náměstí teče řeka Svitava. Cyklotrasa na náměstí zcela chybí. 

Tři hlavní vstupy na náměstí jsou definovány od řeky a ze severní a jižní části komunikace. 

Shromaždiště se nacházejí především před hlavním vstupem do školy, před poštou a v prvním 

zeleném segmentu mezi pomníky a fontánou. Ve druhém zeleném segmentu je hlavní místo 

pro konání veřejných akcí (masopust). 

Ze stávající provozní analýzy vyplynul návrh ponechání motorové dopravy pouze na dvouproudové 

komunikaci, ale na zbylých komunikacích by byla motorová doprava pro rezidenty a MHD. 

Pro parkování to znamená podélné stání a vyhrazená parkoviště pro sanitku podél fasád v západní 

části náměstí, před školou příčné stání a mezi prvním a druhým ohraničeným segmentem zeleně 

navrhujeme autobusovou zastávku a parkoviště pro MHD. 

 

Analýza provozu návrh [obr. 12] 

Navrhujeme cyklostezku, která se napojuje od západního průčelí kostela a pokračuje podél řeky 

za domy na západní straně náměstí s možností dvou vstupů do náměstí. Tím vznikají čtyři vstupy 

na náměstí, dva od řeky ze severozápadní a jihozápadní části, dva vjezdy ze severní a jižní části 

po hlavní komunikaci. 

Hlavní shromaždiště se ukazuje v prvním segmentu zeleně a podél něj, kde je autobusová zastávka, 

pomníky, škola, pošta a telefonní budka. Druhé shromaždiště uprostřed náměstí. 

Náměstí by bylo tvořeno pouze dvěma ohraničenými segmenty zeleně. První segment určují 

pomníky a vodní prvek. Druhý segment se rozkládá od autobusové zastávky ke kamennému kříži, 

zdůrazněním a dosázením přesného stromořadí bude lemována hlavní trasa chodců. 

Z projektu dopravního inženýra Leoše Jelínka by byly vhodné celkem tři přechody pro chodce, 

a to mezi kostelem a farou, mezi obchodem s potravinami a prvním segmentem zeleně, mezi 

hospodou a poslední ohraničenou částí zeleně s kamenným křížem. 

 

Výtvarná analýza [obr. 13] 

Seznam stávajících materiálů: zámková dlažba, beton, pískovec, vápenec, kov (ocel). 

Důležité body pro výtvarnou analýzu: jílm, škumpa, stromy listanté, stromořadí, průhled 

stromořadím, pomník padlým II. sv.v., barokní sousoší, pomník - kamenný kříž, fontána. 

Ve městě Březová nad Svitavou v bývalém sudetském městě stojí v kontrastu o pouhý  metr od sebe 

barokní sousoší a pomník padlých II. světové války. Děti odcházející ze školy pravidelně vede cesta 

sypaná štěrkem mezi těmito památníky a míří k fontáně. 
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Přistoupíme-li z protějšího cípu, uvádí  rozsáhlé náměstí kamenný kříž.  Ten jen vrcholem 

trojúhelníku, jehož dalšími body jsou hrušeň a lípa. Druhý, o trochu větší segment zeleň 

je březový háj ve tvaru poháru. Následuje třetí segment tvoří javory vysázené do kruhu kolem 

torza staré lampy, čtvrtý segment je kaštanová alej - to je výměrou největší část. V posledním 

segmentu jsou dva památníky uzavřené v závorkách čtyř stromů - dvou škump, jílmu a břízy. 

 

Historická analýza [obr. 14] 

Je to území s archeologickými nálezy. Za významné nemovité kulturní památky považujeme Kostel 

sv. Bartoloměje, boží muka, budovu informačního centra a barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého. 

Pomník padlým ve II. světové válce, kamenný kříž, fontána a hraničník vyznačují podstatné 

historické události. 

Zajímavé jsou historické portály dveří a vrat domů, například čp. 40 na náměstí z roku 1837, 

čp. 384 z roku 1851, čp. 41 z roku 1863, které tvoří hraniční linie, neboli setkání budovy s městem. 

Odehrávají se zde stejně důležité situace jako v samotném středu náměstí. Rozhovor, vcházení 

a vycházení, chůze podél průčelí, postávání na chodnících, postávání ve dveřích, nákupy, interakce, 

prohlížení výkladů, posedávání, posadit se vedle někoho, nahlížení dovnitř i ven.25

                                                         
25 GEHL, Jan. Města pro lidi, 2012. str.74 

 

 

Funkční analýza [obr. 15] 

V severní část náměstí byla postavena škola a pošta. Východní cesta je zcela zaplněna obchody 

a jinými funkcemi. Od masny, elektro, potraviny, drogerii, ovoce-zelenina, pekárnu-cukrárnu, 

přes informační centrum, tabák, Kafé-bar, Pizzerie, Restaurace u Pospíšilů, Hotel Národní dům, 

po autopříslušentsví. Na protější straně se nacházejí hasiči. 

 

Problémová analýza [obr. 16] 

Do poloviny náměstí sahá záplavové území stoleté vody řeky Svitavy. Problematická je také vysoká 

hladina podzemní vody. Povrch je zabahněn především na jaře po celé dva měsíce. 

Na katastru Březové je významné vydatné prameniště podzemních vod. K jejich využití v Muzlově 

došlo na počátku 20. století. První březovský vodovod pro město Brno byl vybudován v letech 

1911 - 1913.  

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1837�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1851�
http://cs.wikipedia.org/wiki/1863�


 

32 

3.4.3 SPOLUPRÁCE S OBČANY  
 

Aktivní komunikace s obyvateli města je možná skrze anketní otázky, kreativní setkání, workshop, 

happening, představení „provokativního“ návrhu úpravy náměstí. Přímá komunikace se zastupiteli 

města je možná spíše prostřednictvím výkresů - architektonické studie. Spolupráce zprvu především 

se starostou a místostarostkou.  

 

Anketa 
Anketa probíhala v období od 29. dubna 2013 do 10. května 2013 [obr. 17]. 

 

Respondenti Děti ve škole v 7. a 8. třídě, obyvatelé domů okolo náměstí, hasiči, mateřské centrum, 
zastupitelé, návštěvníci knihovny a zástupci zájmových organizací - fotbal, jóga, 
kynologové 

Počet odpovědí celkem 110 

Návodné otázky ankety "Co vám na současném stavu náměstí vadí nebo chybí?" 

"Co se vám na současném stavu náměstí nejvíce líbí, co oceňujete?" 

"Kudy nejčastěji chodíte přes náměstí?"  

a zakreslení mapky 

SHRNUTÍ ANKETY 

Preference vzhledu 
náměstí 

55% zelené náměstí 

 

45% napůl zelené, napůl 
dlážděné 

1% dlážděné náměstí 

Nejdůležitější aktivity 
seřazeno sestupně 

24% 
odpočinek 

17%, 
aktivity 
pro děti 

15% 
aktivita 
pro turisty 

14% 
reprezen-
tace  

13% 
 aktivity 
pro 
dospělé 

9% 
občasné 
tržiště 

8% 
parkování 

Doprava a provoz 
na náměstí 

52% omezený provoz 
(zásobování, MHD) 

29% chodci a cyklisté 19% plný provoz 

Umístění zastávky MHD 36% zastávka BUS spíše 
u hasičské zbrojnice 

34% zastávka BUS jinde 30% zastávka BUS spíše 
u školy 

Umístění nového 
přechodu pro chodce 

37% přechod u hospody 36% přechod u kostela 
i hospody 

19% přechod u kostela 

Je počet přechodů 
na náměstí dostatečný? 

57% NE 43% ANO 

Pomohli by při realizaci 
úpravy náměstí? 

59% ANO 41% NE 
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Workshop 

Workshop v Březové nad Svitavou proběhl 24. května 2013. Otázkami jsme se snažili 

dopracovat k srdci města. Setkání se odvíjelo především formou diskuze a zapisováním 

a zakreslováním do slepých map. Pro vhodnou formulaci úvodní žádosti o kresbu mentální 

mapy v kombinaci s nestrukturovaným či semistrukturovaným rozhovorem jsem vycházela 

z otázek Kevina Lynche a jeho původních výzkumů z Bostonu, Jersey City a Los Angeles:  

• Pokuste se, prosím, nakreslit mapu toho, co vás napadne, když se řekne významné veřejné 

místo. 

• Pokuste se, prosím, nakreslit mapu toho, co pro vás znamená nejdůležitější místo náměstí. 

• Pokuste se, prosím, nakreslit, co se vám vybaví, když se řekne dominanta náměstí.  

 

Počet osob (21) 18 osob rozděleno do 5 skupin 

Analytická část otázek 1. Preference poměru 

ploch zeleně 

a zadlážděných ploch.   

Nejprve každý provedl 

individuálně zákres na A4 

slepé mapy náměstí.  

Poté ve skupině proběhla 

diskuse, jejímž výsledkem 

byl jeden návrh, zakreslen 

na A3 slepé mapě 

náměstí.  

Následovalo slovní 

shrnutí a finální zákres na 

B1, na kterém se shodly 

všechny skupiny [obr. 18]. 

2. Funkční řešení.  

Kartičky tzv. náladové 

obrázky, do kterých je 

možno vpisovat 

a dokreslovat komentáře.  

Zadáním pro skupinu bylo 

vybrat kartičky a umístit je 

na A3 slepé mapy 

náměstí.  

Prezentace skupin. 

Výsledný kompromisní 

návrh skupin [obr. 19]. 

3. Provozní vztahy 

se zaměřením na 

omezený provoz.  

Kartičky s textem: 

umístění parkování, 

zastávka bus, umístění 

tříděného odpadu.  

Prezentace skupin 

(odůvodnění, závěry) 

[obr. 20]. 

Intuitivní část otázek 4. Mentální mapa Březové 

nad Svitavou.  

Kresba, malba či popis 

objektů do prázdných 

papírů A4. [obr. 21]. 

5. Vystavení výsledků 

ankety, shrnutí závěrů. 

6. Proběhla dobrovolná 

diskuse za účasti 

starosty 

a místostarostky. 

 

Proběhla dobrovolná diskuse mezi účastníky workshopu za účasti starosty a místostarostky 

viz. textová příloha 5. 
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Vystavení výsledků ankety, shrnutí závěrů z workshopu: 

SHRNUTÍ VÝCHODISKA MOŽNOSTI 

1 prostranství před ZŠ bez motorové dopravy,  
reprezentativní funkce, ale také možnost 
krátkodobého  parkování 

přesun pomníku a jeho  nová podoba 

2 pěší provoz odsunut od silnice dovnitř 
náměstí 

zpevněné cesty 

3 2/3 plocha zeleně – různá kvalita, modelace 
prostoru 

reprezentativní městská zeleň 

4 prolnutí zpevněných a nezpevněných ploch klikaté cesty (pomohou zastavit 
se v prostoru, zdržet se) 

5 vodní prvek ne příliš technické řešení – design 
uměřený malé obci 

6 centrální multifunkční plocha slavnostní osvětlení (strom) 

7 plocha pro odpočinek, včetně plochy bez 
bližšího určení funkce – pobytový trávník 

barevné  záhony a mobiliář 

8 mobiliář (infotabule, stojany pro kola, koše, 
lavičky s opěradlem) 

pítko jako umělecký objekt 

9 sochy – doplnění, případně nové ztvárnění 
pomníku 

jednoduchost prvků 

10  informace součástí mobiliáře 

11 parkování (na straně u infocentra / 
na opačné straně náměstí) 

12 krátkodobé parkování pro rodiče dětí ZŠ 
/  krátkodobé parkování u pošty (1 + 1 
invalidé) 

13 parking pro učitele, ale mimo náměstí 

14 krátkodobé parkování – zásobování 

15 zrušit dlouhodobé stání BUS 

16 zastávka BUS mimo náměstí, případně 
v jižní části náměstí, či podél silnice 
v obou směrech 

17 kontejnery pro tříděný odpad – nové 
umístění 
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4 ZÁVĚREČNÁ VÝSTAVA V ATELIÉRU SOCHAŘSTVÍ VŠUP  
 

Vyústěním mé práce na návrhu úpravy Moravského náměstí v obci Březová nad Svitavou je 

výstava v Ateliéru sochařství VŠUP, kde budu prezentovat veškeré výstupy a závěry, 

ke kterým jsem v průběhu svého výzkumu dospěla. Vycházela jsem ze zavedených postupů, 

které jsem rozkryla v teoretické části diplomové práce.  
Za výsledek rešerše celého mého projektu v duchu Critical Spatial Practice, který jsem časově 

ohraničila od 3. října 2012 do 1. června 2013, považuji čtyři sešity, ve kterých budu v rámci 

výstavy prezentovat rozřazené informace a komentáře podle témat: 1. Spatial Practice – 

Územní prostorová praxe, 2. Evropské hlavní město kultury – Marseille, 3. Hlavní město –  

Praha, 4. Městys – Březová nad Svitavou. Sešity obsahují fotografie současného stavu vybrané 

lokality, letecké snímky a mapy městských částí, komentáře a doprovodné texty vysvětlující 

jednotlivé fotografie, kresby, výkresy, snímky digitálních modelů, přepisy z rozhovorů, 

fotografickou dokumentaci intervencí, návrhy a analýzy. Sešity ukazují vztahovou mapu 

zadavatelů a zpracovatelů i občanských iniciativ viz. textová příloha 6 a vizuální výsledek 

jejich činnosti nebo odpovědi na zakázku. Sešity čítají 524 stran, které se výhradně týkají 

problematiky veřejného prostranství [obr. 22]. 

Největší důraz klade závěrečná instalace v ateliéru sochařství na sociologický průzkum, který 

reprezentují návrhy pro Moravské náměstí ve městě Březová nad Svitavou [obr. 23]. Tyto 

návrhy jsou z velké části tvořeny lidmi, jejichž charakter se projevuje právě tím, jak vizuálně 

přetvořili svou vizi o náměstí. Ať už se jedná o subjektivní pohled odborníka či aktivisty, 

odhalujeme, jak je těžké se na něčem shodnout, ocenit dobrý vkus a to, proč to vede 

ke zdlouhavému procesu porozumění si.  

 

4.1.1 SCÉNÁŘ DISKUZE: SVIŽNÁ KONVERZAČNÍ KOMEDIE O ZDLOUHAVÉM PROCESU 
POROZUMĚNÍ SI. 

 

Tento příběh je součást instalace v Ateliéru sochařství, kde bude začleněn do úvodu 

před jednotlivé vizuální návrhy řešení Moravského náměstí dle subjektivního 

či demokratického pohledu. Podle skutečného příběhu rámovaný školním rokem, komunikací 

mezi studentkou umění (mnou), starostou, odborníky, účastníky workshopu a městem 

Březová nad Svitavou. Jedná se o scénář rozhovoru mezi všemi zúčastněnými nebo 

zapojenými do hlavního tématu Moravské náměstí. Vybranými body diskuze jsou stromy, 

silnice, voda, památky, městský mobiliář, cíl. Aktéry jsou: ARCHITEKT (studie Moravské 
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náměstí: vizualizace), DOPRAVNÍ INŽENÝR (dopravní řešení: situace, vzorové příčné řezy), 

URBANISTA (písemné shrnutí urbanistické situace), ZAHRADNÍ ARCHITEKTKA (písemný 

návrh náměstí v obci Březová nad Svitavou), DESIGNÉR (písemný návrh), STUDENTKA 

ATELIÉRU SOCHAŘSTVÍ (JÁ)(vizualizace vlastního návrhu a situace), STAROSTA (realizace 

veřejného osvětlení a ochranného zábradlí podél komunikace), ÚČASTNÍK WORKSHOPU 

(mentální mapa) viz. textová příloha 7. 

Demokratický pohled lze demonstrovat na výsledku z ANALÝZ: spolupráce 3 osob: zahradní 

architektka, designér, studentka sochařství. ANKETY: odpovědělo 110 respondentů 

z 8 skupin: fotbal, hasiči, jóga, kynologové, mateřské centrum, ostatní-knihovna, zastupitelé, 

škola 7.-9. třída. WORKSHOPU: 18 účastníků.  Na výstavě bude tento bod zpracován stylem: 

Vedle sebe leží obraz události a na ni vázaný obraz idee nebo jen jméno či profese člověka 

a jeho názor. Popis osobního příběhu skrze animaci procesu, kdy každý obraz je vysvětlen 

událostí nebo osobou (demokratickým nebo subjektivním pohledem), která jej ovlivnila, 

při čemž se rozvíjí další jednotlivé příběhy každého z diváků.  

Chtěla jsem rozkrýt asociace, které mě vedly k určitému ztvárnění své představy o náměstí. 

Událost, setkání, zkušenost, kapitola knihy, myšlenka, idea, tak vniká řetězec asociací. Divák 

se tak začne věnovat také hře svých myšlenek a svých asociací. Seskládané události, které 

ovlivnily mé uvažování o nejen vizuální podobě náměstí. Je to záznam vedený více či méně 

na lineární ose,  změna přemýšlení pod vlivem jednotlivých událostí, setkáním a podobně. 

Všechny zmíněné varianty toho, jak upravit náměstí, jsou prezentovány vedle sebe na lineární ose, 

na jednotném formátu, na stejné výchozí slepé mapě. Každá situace, vizualizace a fotografie 

představuje jiný pohled na věc, odlišnou ideu a charakter jednotlivých osob. Divák bude vtažen 

do přímého prožitku díky instalaci, která bude zasazena do pomyslného obdélníku v rohu místnosti.  

V diplomové práci prezentuji výsek procesu plánování veřejného prostranství. Tento proces je více 

méně nekonečný. Pokud bylo cílem aktivní zapojení umělce a obyvatel do věcí veřejných a přímé 

podílení se na návrhu náměstí, není to možné uskutečnit za pouhý rok. Např. prof. Kurt Gebauer při 

realizaci dětského hřiště v Ostravě takto strávil 10 let. Naše práce v tuto chvíli slouží jako 

podkladová studie. Pokud by se zastupitelé města shodli na tom, že jsou s naší studií spokojeni, 

mohou pouze vybrat kancelář pro zpracování prováděcí dokumentace. V tom případě bude platit to, 

že autorům architektonické studie (Janušková, Špirudová, Elfmark) bude vyhrazeno právo 

koncepčního zásahu do prováděcí dokumentace a bude s námi projednána jakákoli koncepční či 

materiálová změna. Pokud se náš návrh shledá s kladnou odezvou a bude se realizovat, je pro nás 

do konečné fáze důležitá spolupráce s místními občany. Každá osoba žijící v Březové 

se pod odborným dohledem může podle vlastního uvážení zapojit do úprav Moravského náměstí, 
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a to nejen sponzorským darem, ale také vypěstováním květin, pomocnými pracemi při dláždění, 

úklidem atd. 

Co tedy znamená umělecká aktivita v urbanistické praxi? 

Snažila jsem se popsat, že umělecká aktivita je možnou součástí architektonické i urbanistické 

praxe. Jedná se spíše o alternativní až experimentální přístup, ale v komplikovaných situacích, 

kdy je narušena komunikace mezi městem a veřejností může zastat důležitou roli. 

Adekvátním zhodnocením umělce v územní praxi je přistoupení na to, že v určitém měřítku by 

měla být jeho účast a zapojení do utváření koncepce veřejného prostranství samozřejmá., 

Díky stanoveným podmínkám by měli být vždy osloveni a dotazováni lidé žijící v místě, ať už 

se jedná o měřítko urbanistické, architektonické či sochařské.  

V úplném závěru diplomové práce zmiňuji dvě realizace příkladné spolupráce města, 

odborníků a obyvatel, které budou podrobněji zpracovány v ukázkových sešitech na výstavě 

v Ateliéru sochařství VŠUP: První je umělecký urbanistický plán Marseille - PARC, který je 

zpracován v sešitu Evropské hlavní město kultury - Marseille. Závěrečná publikace projektu 

se začne formovat až v červenci 2013, ale sešit, který je součástí mé rešerše, může objasnit 

provázanost města, umělce a veřejnosti. Výčet všech partnerů podílejících se na územním 

plánu naznačuje vysoký podíl osobního přístupu lidí a aktivit sdružení a organizací 

k plánovaným úpravám veřejného prostranství.  Druhým příkladem je architektonický 

urbanistický návrh – Praha / Kampa. Dokumentace aktivní činnosti Komunitního centra 

Kampa, které vedly k úspěšnému zapojení se do procesu navrhování a utváření koncepce 

projektu Park Kampa je graficky zpracována v sešitu Hlavní město Praha, který je také 

součástí mé instalace na VŠUP.  Naskenované petice, korespondence, mnoho protestních 

letáků, novinové články, schůzky na radnici odkrývají několikaletou práci obyvatel městské 

části Praha 1, přičemž by spolupráce, ke které se nakonec dospělo, měla být samozřejmostí.  
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6 TEXTOVÁ PŘÍLOHA 
 

1. Čtyři místa podle Miwon Kwon ve vztahu k mé práci 

1. místo -  Březová nad Svitavou (textová příloha) 

(fyzické místo u Marka Diona bylo deštný prales) 

Typ komunikace: 

· přímá i nepřímá, spontánní i plánovaná komunikace s obyvateli 

· přímá i nepřímá komunikace se zastupiteli 

· nepřímá komunikace skrze organizované společenské aktivity 

· nepřímá komunikace skrze odbornou činnost - zaměření volně stojících stromů 

a keřů 

Forma spolupráce: 

· s obyvateli: 1.anonymní = ankety. 2. osobní  = workshop 

· se starostou: osobní - skrze vizualizace, výkresy, analýzy 

· se zahradní architektkou a designérem: osobní  - kreslení a příprava celého procesu 

Formy jednotlivých finálních výstupů - dle místa, dle typu komunikace: 

· Studie Moravské náměstí, na které spolupracuji se zahradní architektkou 

a designérem. 

Druhy pohledu a jeho výstupy: 

Demokratický pohled. 

· Analýzy: spolupráce 3 osob: zahradní architektka, designér, studentka 

sochařství.   

· Ankety: odpovědělo 110 respondentů z 8 skupin: fotbal, hasiči, jóga, 

kynologové, mateřské centrum, ostatní-knihovna, škola 7.-9. třída, zastupitelé.  

· Workshop: 18 účastníků.  

Subjektivní pohled.  
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· Architekt: Ideový návrh a architektonické řešení prostorů Moravského náměstí 

a okolí chrámu Sv. Bartoloměje: VIZUALIZACE 

· Dopravní inženýr: dopravní řešení: SITUACE, VZOROVÉ PRIČNÉ ŘEZY 

· Urbanista: písemné shrnutí urbanistické situace  

· Zahradní architektka: písemný návrh náměstí v obci Březová nad Svitavou 

· Designér: písemný návrh a vizualizace 

· Studentka sochařství (já): vizualizace vlastního návrhu a situace 

· Starosta: návrh a realizace veřejného osvětlení a zábradlí na náměstí 

· Účastník workshopu: mentální mapa 

 

Zvolené nástroje a metodika: 

· Rozhovor, konzultace s odborníky, koordinační činnost 

· Ochrana chodců, Prostor pro pěší, Dobré povrchy, Zóny k sezení, Neomezené 

výhledy, Zajímavé pohledy, Motivace k fyzické aktivitě, Dobrý design a detaily, 

kvalitní materiály. 

· Veřejné diskuse, konfrontace názorů zastupitele města s občanem 

 

2. místo - Výstava v Ateliéru sochařství, VŠUP 

(druhým fyzickým místem projektu byl výstavní prostor) 

Typ komunikace: 

· nepřímá vizuální komunikace s divákem, divák si představuje vlastní podobu 

náměstí nebo si vybírá z přednesených variant, dle své profese, zkušeností, 

vkusu 

Forma spolupráce: 

· s divákem, který fyzicky vstupuje do instalace 

Formy jednotlivých finálních výstupů - dle místa, dle typu komunikace: 

· Prezentace diplomové práce. Čtyři sešity. Instalace. 

Druhy pohledu a jeho výstupy: 

Demokratický pohled. 
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· Scénář diskuze, která probíhá mezi všemi zúčastněnými v projektu Moravské 

náměstí. 

 Subjektivní pohled.  

· Studentka sochařství (já): specifická instalace. 

· Návštěvník výstavy: vlastní úsudek. 

 

3. místo - Skupinová výstava diplomových prací 

(třetí prostor byl v projektu Marka Diona tvořený kurátorským rámcem tematické skupinové 

výstavy) 

Typ komunikace: 

· nepřímá vizuální komunikace s divákem 

Forma spolupráce: 

· se spolužáky a kurátory při organizaci a instalaci výstavy 

Formy jednotlivých finálních výstupů - dle místa, dle typu komunikace: 

· Obhajoba teoretické a praktické části diplomové práce. 

 

4. místo - Problematika přivlastnění si veřejného prostranství 

(čtvrtý nejméně hmatatelný prostor dle Miwon Kwon. Mark Dion se svým projektem snažil začlenit 

do diskursu zabývajícího se kulturně podmíněnou reprezentací přírody v podmínkách celosvětové 

krize životního prostředí) 

Typ komunikace: 

· plánovaná komunikace s obyvateli Březové nad Svitavou 

· nepřímá vizuální komunikace s divákem výstavy na VŠUP 

Forma spolupráce: 

· s obyvateli: 1.anonymní = ankety. 2. osobní  = workshop 

· se starostou: osobní - skrze vizualizace, výkresy, analýzy 

· se zahradní architektkou a designérem: osobní  - kreslení a příprava celého 

procesu    
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· s odborníky: osobní nebo telefonicky  - názory a rozhovory nad danou 

problematikou 

Formy jednotlivých finálních výstupů - dle místa, dle typu komunikace: 

· Studie Moravské náměstí, na které spolupracuji se zahradní architektkou 

a designérem. 

· Prezentace diplomové práce. Čtyři sešity. Instalace. 

· Teoretická a praktická část diplomové práce. 

Druhy pohledu a jeho výstupy: 

Demokratický pohled. 

· Analýzy: spolupráce 3 osob: zahradní architektka, designér, studentka 

sochařství.   

· Ankety: odpovědělo 110 respondentů z 8 skupin: fotbal, hasiči, jóga, 

kynologové, mateřské centrum, ostatní-knihovna, škola.7.-9. třída, zastupitelé.  

· Workshop: 18 účastníků.  

· Scénář diskuze, která probíhá mezi všemi zúčastněnými v projektu Moravské 

náměstí. 

Subjektivní pohled.  

· Architekt: Ideový návrh a architektonické řešení prostorů Moravského náměstí 

a okolí chrámu Sv. Bartoloměje: vizualizace 

· Dopravní inženýr: dopravní řešení: situace, vzorové příčné řezy 

· Urbanista: písemné shrnutí urbanistické situace  

· Zahradní architektka: písemný návrh náměstí v obci Březová nad Svitavou 

· Designér: písemný návrh a vizualizace 

· Studentka sochařství (já): vizualizace vlastního návrhu a situace, instalace 

v ateliéru 

· Starosta: návrh a realizace veřejného osvětlení a zábradlí na náměstí 

· Účastník workshopu: mentální mapa 

· Návštěvník výstavy: vlastní úsudek. 
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2. Shrnutí urbanistické situace. Ing.arch. Ivan Gogolák 01.2013 

Popredu by so chcel upozorniť, že niektoré názory na urbanistickú štruktúru, prípadne 

samotný návrh na úpravu námestia sú subjektívneho charakteru. Obecná správnosť mojich 

tvrdení sa nedá nijakým spôsobom dokázať a osobne sa o to ani nebudem snažiť. 

Subjektívnosť podporuje i to, že obhliadnutie neprebehlo na mieste a tzv. obhliadnutie 

nad plánom prebehlo v priebehu pár dní. Je preto veľmi pravdepodobný výskyt určitých 

nepresností. 

Březová nad Svitavou 

Mesto, ktoré vzniklo okolo začiatku 14.storočia a na konci 15.storočia dostalo tento štatút, má 

jasne danú štruktúru. Hlavné námestie rozvíjajúce sa po hlavnej severojužne obchodnej trase 

ma lievikový charakter. Rozšírenie prebieha u hlavných budov námestia a to školy a komplexu 

kostola svatého Bartoloměje z obdobia založenia mesta a neskoršou baroknou prestavbou, 

ktorý je v jej pozadí. 

Pôvodné rozširovanie obce popri miest je doplnené najsilnejším zásahom do obrazu mesta. 

Tým je nová štvrť mesta vytýčená ulicami Luční a Poľní. Ta vytvára určitý disbalanc v obci 

a presúva pôvodné ťažisko mesta z námestia do priestoru kríženia Dlouhé, Pražské 

a Slunečního údolí. Toto kríženie je jeden z troch základných verejných priestorov ďalšími sú 

práve námestie a predpriestor kostola. Významovo vyššie námestie tak stráca silu presunom 

ťažiska. To je podporené aj presunom vybavenosti do oblasti kríženia ako i zvýšená 

pozornosť na úpravu jeho okolia. Tento jav sa dá považovať za negatívny pokiaľ pripustíme, 

že hlavným priestorom je námestie. Teoreticky sa dá zvrátiť jedine podporou zástavby 

v blízkosti námestia. Ta však musí vykazovať väčšie urbanistické kvality než určitým 

spôsobom nová menej architektonicky kvalitná zástavba na silne schematickom pôdoryse. 

Na zástavbu mesta bude mať v budúcnosti najväčší vplyv komunikácia 43 a plánovaný 

obchvat /podľa platného ÚP/ ako i fenomény suburbanizácie spôsobený odlivom 

obyvateľstva  z väčších miest /Brno/. To môže znamenať neadekvátny rozvoj mesta 

ilustrovaný už predvedenou zástavbou ulíc Luční, Polní. Navyše integrácia obyvateľov 

podobných celkov veľmi podobných tzv. gated communities je veľmi problematická 

a viacgeneračná. Najväčším negatívom platného ÚP je podľa môjho názoru necitlivé 

začlenenie viacúrovňového kríženia do organizmu mesta – doporučujem úrovňové riešenie, 

ktoré však vo vzťahu k ceste 43 bude problematické /dnešné dopravné normy z všeobecného 

hľadiska dnes obmedzujú správne trasovanie komunikácií v organizme mesta /.  
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Návrh úpravy námestia 

Samotný návrh úpravy námestia je typickým príkladom dnešných tendencií úpravy verejných 

priestorov v podobnej veľkosti obcí.  Tie sú väčšinou kritizované za svoju neadekvátnosť, 

cenu i estetiku, ktorá nenáleží k charakteru daného miesta. Riešenie nebolo schválené práve 

kvôli obmedzeniu cesty 43 ktorá námestím prechádza. 

Toto obmedzenie by sa dalo riešiť dočasným presunutím do polohy záhumennej cesty 

námestia avšak muselo by prejsť hlbším rozpracovaním a overením. 

Historicky bolo námestie bez porastu ako väčšina podobných priestorov. Podľa cisárskych 

otiskov stal v strede námestia špalíček, čím je opodstatnená jeho dĺžka. Hlavný priestor je 

bezpochyby severná časť. Tá je podporená barokným súsoším ako i pamätníkom. Druhý 

priestor je na úrovni infocentra. Tu sa v dnešnej dobe nachádza zastávka autobusu.  Medzi 

týmito dvoma priestormi je pravdepodobne najväčší tok ľudí a aktivít. Južný cíp je zvyškový 

priestor vyplnený izolačnou zeleňou. 

Samotné námestie svojou orientáciou vytvára dve zóny osvetlenú a neosvetlenú podľa toho sa 

tu zoraďujú aj aktivity. Práve tento motív by mohol napomôcť k regenerácií východnej časti 

a úpravám zelene medzi spomínanými dvoma priestormi. Vodný prvok, ktorý na námestie 

zavádzal návrh, by som doporučil nepoužiť. Vedie ma k tomu blízkosť toku Svitavy, ktorý pri 

správnej regenerácií a zapojení cyklotrasy môže suplovať túto funkciu. 

Motívy do budúcnosti 

Dôležitým pre obec je zamyslenie sa nad svojim obrazom. Určitá vízia tvarovania mesta ako 

i kvalita života v ňom môže byť smerodajná. Je vidieť , že určité aktivity v meste smerujú 

k podpore kvalitných riešení alebo aspoň snahe o ne. Mestu BnS doporučujem 

- zamerať svoju snahu pri tvarovaní obce na podobu okruhu a umiestnení nových rozvojových 

plôch 

- prebiehajúce aktivity hierarchizovať podľa vytýčenej vízie/ obrazu mesta a nenechať sa 

poddať náhodnému rozmiestňovaniu objektov v svojom okolí, ale koncepčne pristupovať 

k celkovej veci 

- pri riešení jednotlivých zámerov získať  čo najviac názorov  od kvalifikovaných a kvalitných 

odborníkov a to formou súťaží /nie len o cenu/, workshopov, kolokvií 

- snažiť sa zapájať obyvateľstvo do diania a plánovania obce aby získali pocit spolunáležitosti 

s vlastným mestom, získané dáta od obyvateľstva analyzovať a podrobiť kritike 
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3. Návrh náměstí v obci Březová nad Svitavou. Ing. Lenka Špirudová 19.05.2013 

Náměstí se nachází v centrálním prostoru obce. V současné době není prostor téměř využíván. 

Hlavními příčinami jsou: podmáčená pochozí plocha, nedostatek mobiliáře, hluk z motorové 

dopravy, nedostatek bezpečných přechodů z okolních ploch, nedostatečná atraktivita 

prostoru, chybějící prvky pro možné aktivity. 

V prostoru se nachází nevhodně umístěné historické objekty. Chybí mu umělecká hodnota 

a propojení s okolními plochami. Přiléhající široká západní ulice je téměř výlučně využívána 

pro parkování, což negativně přispívá k celkovému estetickému dojmu a snižuje atraktivitu 

prostoru z hlediska pobytu v něm. 

Okolní zástavba je určena primárně pro rezidenty. Mnohé z domů nabízejí služby obyvatelům. 

Jsou zde situovány také důležité veřejné budovy, jako je škola, kostel, pošta, informační 

centrum a radnice. 

Výsadby v prostorách náměstí jsou nesourodé. Velká část z nich již dožívá. Největší hodnotu 

z vysázených dřevin má jírovcová alej. Občané si s ní spojují obraz podzimu s barevnými listy 

a plody. 

Náměstí má vzhledem ke své poloze a ploše velký potenciál co se týče využití pro obyvatele. 

Není příliš možností jak zabránit hluku z dopravy, je však možné přesunout pěší cesty, 

v současné době lemující zelený prostor, a to do samotného nitra. Pás zeleně složený z liniové 

výsadby stromů, doplněný nižší výsadbou keřů s možností kombinace s vyššími trvalkami by 

pocitově odsunul rychlou motorovou dopravu. Stávající dřevinné výsadby je možno ponechat 

na dožití, přitom však vysázet jejich zástupce, které je možno nově uspořádat a vytvořit tak 

linii otevřených a uzavřených ploch. Tím bude dána možnost dalšího využití náměstí.  

Pro zobytnění daného území je nutné doplnění mobiliáře a funkčních prvků, které sem 

pomohou vtáhnout obyvatele obce a všechny příchozí návštěvníky, a to různých věkových 

kategorií. 

Březová nad Svitavou je obcí s historickým pobytem sudetských Němců. Její současní 

obyvatelé nemají v území své kořeny, stejně tak nemají ani silný vztah ke své obci. Je tedy 

žádoucí dát jejímu ústřednímu prostoru novou tvář s novým duchem.  

 

4. Náměstí Březová nad Svitavou - studie. MgA. Ondřej Elfmark  01.06.2013 

Současný stav neodpovídá potřebám a požadavkům obyvatel. Náměstí je osázeno smíšenou 

zelení, zatravněno bez drenáže a rozděleno čtyřmi asfaltovými výjezdy napříč, které ruší 

celkový výhled. Lidé se zde nezdržují, pouze procházejí, parkují svá auta nebo čekají 
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na příjezd autobusu v nevhodně umístěné zastávce. Velkou nevýhodou je frekventovaná 

hlavní komunikace procházející podél celého náměstí, spojující Brno se Svitavami. Historickou 

dominantou jsou dva pomníky a kříž. Oba sakrální objekty jsou na protilehlých koncích 

náměstí. Mezi další dominantní prvky patří prvorepubliková základní škola a budova 

infocentra v hanzovním stavebním stylu architektury. Dále je náměstí obklopeno především 

obchůdky, restaurací, poštou, hostincem a hasičskou zbrojnicí. 

Náměstí je především místem pro setkávání, ale může také plnit další funkce – např. 

odpočinkovou, interaktivní, reprezentativní, sportovně relaxační, ap. V geografickém kontextu 

lokality, urbanistického členění města vycházejícího z historie a současných potřeb obyvatel, 

bych navrhoval náměstí rozčlenit na shromažďovací – reprezentativní a odpočinkovou – 

relaxační část v poměru asi 1/3 ku 2/3. Velmi důležité také bude vhodně definovat jednotlivé 

funkce. V horní části náměstí – bych navrhoval zanechat pouze dominantní vzrostlou zeleň, 

zvolil bych dlážděný povrch v různých měřítcích a doplnil jej po stranách mobiliářem – 

lavičkami a odpadkovými koši tak, aby na sebe co nejméně upozorňovaly. Pozornost bych 

spíše věnoval pomníku, adekvátně doplněn osvětlením.  

Z horní – reprezentativní části by se volně přecházelo do zbylých 2/3 náměstí pozvolně 

z dlážděného do zpevněného povrchu. Tento přechod by byl patrný i skladbou a profilem 

zeleně – od květináčů až po plně zatravněnou plochu s cestičkami. Opět doplněno adekvátním 

mobiliářem v podobě informačních panelů o historii města, atributu vody, dále lavičkami 

ve stínu korun stromů nebo např. uměleckými díly – nový pomník padlých II. sv. války.  

Jednou z motivací občanské společnosti může být například i vlastní pomoc při drobných 

stavebních pracích na náměstí. Prozatím se mi spolupráce vedení města i občanů zdá velmi 

dobrá a vstřícná, je vidět, že jim na budoucnosti jejich města asi opravdu záleží. Poctivě 

vyplněné anketní lístky i aktivita všech účastníků společného workshop nám určitě lépe 

osvětlí a zjednoduší rozhodování při výběru a koncepci jednotlivých prvků v prostoru. 

 

5. Jména účastníků workshopu 

Martin Kiss – starosta, učitel, 43 let 

Kateřina Novotná – místostarostka, 32 let 

Jan Slezáček – zpracování odpadů, 46 let 

Dan Škaroupka – úředník magistrátu, 31 let 

Eduard Kutlák – zastupitel, 36 let, Tico Kuřim (výroba mikroelektroniky, nástrojař) 

Vojtěch Tuček, zastupitel, komise životního prostředí, důchodce, včelař, 70 let 
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Jiřina Janků – OSVČ - zahradnictví, floristika, 37 let 

Kamila Odráčková – zastupitelka, mediální komise, redaktorka, 28 let 

Hana Blažková – důchodkyně, učitelka, bydlí přímo na náměstí, 66 let 

Lubomír Šebela – zastupitel, vedoucí pozice RWE (plynaři), technik,  41 let 

Markéta Slezáčková – zastupitelka, právnička, 42 let 

Markéta Volečková – studentka, 18 let 

Bohuslava Zelená – zastupitelka, ředitelka ZŠ, 55 let 

Tomáš Horák – 31 let, vedoucí nákupu ve strojírenství, bydlí na náměstí 

Magdalena Šudomová – 53 let, účetní, tajemnice úřadu 

Ondřej Mrázek – revizní technik, 40 let 

Vopálenský – důchodce, 62 let 

Libor Trojan – manager kontrolního oddělení ve společnosti Karafa s.r.o., 39 let 

Jména organizátorů workshopu: 

Lenka Janušková – studentka ateliéru sochařství, 27 let 

Lenka Špirudová – zahradní architektka, 27 let 

Ondřej Elfmark – designér, 28 let 

 

6. Struktura zájmů v dané lokalitě - Březová nad Svitavou 

Vybraná lokalita → Městys 

→ Březová nad Svitavou 

→ Moravské náměstí 

→ náměstí 

Návrh úpravy náměstí 

Objednatel → Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 

Zodpovědný projektant → Společnost Prodin a.s. - Ing. Leoš Jelínek 

→ vizualizace 

→ vzorové příčné řezy  

→ situace 

Regenerace zeleně města Březová nad Svitavou 

Investor → Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 

Hlavní inženýr projektu → Ing. Anna Vysloužilová, Projekce zahradní, krajinná a GIS, s.r.o. 
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Nový územní plán 

Pořizovatel → Město Březová nad Svitavou, Moravské náměstí 1, 569 02 

Projektant→ REGIO, projektový atelier s.r.o. 

→ výkresy  

→ texty 

Současný stav 

Zpracovali → Lenka Janušková - studentka umění, Shota Tsikoliya a Tadeáš Klaban - studenti 

architektury 

→ zaměření 

→ 3D model 

→ výměry 

Studie Moravské náměstí 

Zpracovali → Lenka Janušková - student umění, Lenka Špirudová - zahradní architektka, Ondřej 

Elfmark - designér 

→ Autorské dílo, alternativa 

→ rozhovor se starostou 

→ analýzy 

→ shrnutí urbanistické situace 

→ srovnání 

→ výkresy 

Osobní preferovaný zájem → Vizualizace užívání náměstí jeho obyvateli → Mentální mapy, 

Desire lines 

Místní skupiny 

DOPRA občanská iniciativa 

PRSTYFUČ živnostníci → akce na náměstí → ohňostroj, topínkářství 

Svěcení vánočního stromečku 

Vnitřní systémy 

policisté pochůzkáři 

systém posílání sms přes počítač místo městského rozhlasu 
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7. Scénář "Rychlostní komunikace". Ukázka: 

1 

V rámu okna vnitrostátního rychlíku pokojně odpočívá podzimní krajina Českomoravské 

vysočiny, v odlesku skla se rýsuje i část protější budovy nevelkého nádraží a po chvíli 

se v něm objeví i silueta mladé ženy zápasící v uličce vagónu se svými podivnými zavazadly, 

skoro ve stejnou chvíli se krajina za oknem začíná dávat pomalu do pohybu. 

„Dobrý den. Je tady volno?“ 

Starší ze dvou mužů v kupé, asi pětačtyřicetiletý bodrý tatík, který kdyby vstal, byl by o dvě 

hlavy vyšší než ona, mladé ženě odpoví: 

„Dobrý den…! Pojďte, sedněte si. Co to máte? Kam jedete?“ 

„To je koloběžka, z domácí 3D tiskárny, na výstavu. Jedu do Brna instalovat a tady jsem z nějakého 

důvodu musela přestoupit…“ 

„No jasně, přepřahali vagóny. A co jste zač? Vy jste umělkyně?“ 

„No… jakoby. Studuju umění. Vy jste umělec?“ 

- odpoví žena ironicky, ale uctivě, pána to pobaví: 

„Já? Né. Já jsem učitel, teda starosta. Ale dycky jsem chtěl být architekt. Mám jako k výtvarnu 

blízko, to jo. A co že to máte? 3D koloběžku?“ 

„Né… koloběžku z 3D tiskárny.“ 

Muž sedící naproti dvojici s úsměvem pozoruje. 

Krajina za oknem už delší dobu uhání jako o život, mladá žena a pan starosta se mezitím 

navzájem představili jako Lenka a Martin a nyní už zapáleně debatují o možnosti udělat 

na náměstí v Březové nějakou uměleckou sešlost, v tom se starosta ale najednou mírně 

zachmuří: 

„No jo… jenomže tam to vlastně pořádně není kde udělat. My máme totižto takové divné náměstí, 

strašně dlouhé, takovou nudli, celou zarostlou stromama všech možných druhů, že se tam 

přes to pořádně nedá ani podívat z jednoho konce na druhý, natož tam najít nějaký plac na aktivity. 

Teď se snažíme pár jehličnanů shodit, ale už jenom že jsme si o tom dovolili vůbec mluvit, to jsou 

emoce, panečku, to je pozdvižení. To víte, přesně po česku – každý je odborník na všecko.“ 
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Lenka zamyšleně přikyvuje, pak: 

„To je škoda, že máte náměstí v takovém stavu. To ti lidi nejsou ochotní přijmout vůbec žádné 

změny? Nebo čím to je?“ 

„No, s lidma je potíž, ti si nenechají nic vysvětlit. Ale hlavně, my jsme nějaký plán na předělání 

toho náměstí měli, ale nakonec nám to neschválili, protože to bylo moc drahé. Bylo to prostě úplné 

sci-fi. Tak se snažíme aspoň něco teď dělat na vlastní pěst, teda spíš na koleně. Podařilo se mi 

udělat návrhy pouličního osvětlení… jako podle mého vlastního návrhu, a můj dvorní svářeč 

to pomalu dává dohromady.“ 

„Aha… Ale tak to asi není úplně legální…? Nechcete spíš vypsat nějakou soutěž? Pozvat nějaké 

odborníky? Zapojit třeba nějaké mladé lidi?“ 

„No, jestli se na to chcete třeba Vy podívat, tak k nám klidně přijeďte.“ 

„Já nejsem architekt, já tomu úplně nerozumím. Ale možná bych Vám mohla doporučit nějaké 

spolužáky…“ 

2 

Lenka sedí ve svém Pražském bytě u počítače a na stránkách Googlemaps si prohlíží náměstí 

v Březové, celé zarostlé velkými stromy. Ve vnitřním monologu si říká: 

//Možná… by stačilo jen otevřít průhledy vyklestěním spodních větví a keřů… Takové romantické 

posezení pod stromy…// 

Z venku do místnosti proniká hluk z nedaleké Jižní spojky mísící se s vyzváněním kostelních 

zvonů. 

//Mám mu napsat…? …nemám mu napsat…?// 

3 

Lenka vystupuje z vlaku v Březové, teple oblečená, připravená na počasí začínající zimy. 

Před nádražím na ni čeká starosta, pozdraví se srdečně a jdou pomalu směrem k náměstí. 

Prochází se mezi holými listnatými stromy i vzrostlými smrky, starosta hojně gestikuluje 

rukama a ukazuje Lence mnohý detail na fasádách domů, zbytek staré pouliční lampy z 20. let, 

barokní sousoší bijící se o místo s hranatým pomníkem oběhem 2. světové války. Jejich 

rozhovor je zcela přehlušen rachotem stovek automobilů, které celou dobu překročenou 

rychlostí uhání v obou směrech po silnici vinoucí se podél celé délky náměstí. Po chvíli i tento 
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hluk přebije svistot projíždějícího vlaku, který náměstí uchvacuje z protější strany. Když ten 

odezní, zaslechneme Lenčin vnitřní monolog: 

//Možná… by stačilo ty stromy jen trochu prokácet, aby se tu dalo chodit, a některé z nich, 

vhodného druhu, by se mohly nechat prorůstat do sebe a postupně tvarovat tak, aby jejich koruny 

tvořily takové stříšky… takové… živoucí altánky…// 

Dorazí pak konečně do kanceláře starosty, kde se baví dál u rozměrných papírových plánů 

přestavby náměstí, které starosta tahá už lehce zaprášené z jedné z polic: 

„No, tak tohle všecko prostě padlo, tyhle plány, to by bylo tak na 60 milionů. A to náměstí je teď 

na takovým mrtvým bodě. Takže jestli Vy máte na to chuť a jestli na to máte tu… energii, tak… 

Teda samozřejmě my bysme počítali s tím, že by to pro nás vůči Vám znamenalo nějaké náklady, to 

jo. No, já si myslím, že by se dalo zkusit vymyslet nějaký… nějaký elegantní jednoduchý řešení, 

jak s tím něco udělat, aby to zase nabylo tu původní funkci, zachovalo tu zeleň a zároveň dostalo 

nějaký výraz, nějakou konturu, a zároveň to bylo i nějak relativně… příjemně realizovatelné.“ 

„Hmm, hm, hm, hm, hm, hm, hm… Chápu. No, tohle je vlastně zbytečný, že. Tyhle všechny 

úpravy v tom plánu ani nejsou třeba… asi. A celé to dostává charakter už skoro jakéhosi lázeňského 

města. To se sem podle mě vůbec nehodí, k tomu baroku.“ 

„No, třeba tady tenhle ten prvek jsem vymyslel já, někde jsem to viděl a líbilo se mi to.“ 

„Aha…“ 

„Ale ty lampy… to třeba jsem chtěl úplně jinak. Říkal jsem jim, ať jsou takový víc… historizující. 

Tak to nějak navrhli a zjistili jsme, že by to stálo dva a půl milionu. Jeden sloup za 150 000,-, takže 

úplně nerealistický, samozřejmě.“ 

„Hm…“ 

„Jak se Vám vlastně ty moje lampy líbily? …ty, co jsem Vám ukazoval na náměstí…“ 

„Eeeeh… no… pěkný, pěkný…“ 

V jejím vnitřním monologu ale v zápětí uslyšíme: //…ale měl byste se držet nějaké koncepce. 

Ty lampy se tam vlastně vůbec nehodí a určitě se pak budou muset všechny vyměnit…// 
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