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Soutěže – výSleDky

X Isover. o energeticky, architektonicky a konstrukčně výjimečnou stavbu: školu 
pro děti 6–10 let kombinovanou se školou s klasickými moderními prvky, jež odrážejí „eko-
projekt“... 1. cena: Hagai Ben Naim, Wenxin Nan a Marcia Kurbrusly z National Superior 
School of Architecture, Malaquais, Paříž, Francie; 2. cena: Zuzana Zelingerová, Marek 
Novák, ateliér doc. Petra Suskeho, Ústav navrhování III, FA ČVUT; 3. cena: Radu Enea 
a Claudiu Ungureanu z Technické univerzity Gheorghe Asachi v Lasi, Rumunsko. Spe-
ciální ceny: Bogush Victoria a Belazorava Veranika z Běloruské národní technické 
univerzity, Bělorusko; Anna Hots, Ulyana Prytyka, Lili Rudenko z Národní polytech-
nické univerzity ve  Lvově, Ukrajina; Anton Fedyanin z  kazašské Národní technické 
univerzity v  Alma-Atě, Kazachstán; Heba Nazer, Abril Balbuena a  Umer Mahmood 
z  Nottinghamské univerzity, Velká Británie. Porota: Zaure Aitayeva (Astana Expo 
2017, Kazachstán), Leif Andersson (Saint-Gobain, Francie), Roland Matzig (RPM Archi-
tects, Německo), Seda Müftüoğlu Güleç (Metropolitní magistrát, Gaziantep, Turecko), 
Slawomir Szpunar (Saint-Gobain Insulation, Francie).
X Projekt Davida Sivého, studenta z ateliéru prof. Mariána Karla v Ústavu průmys-
lového designu na FA ČVUT, zvítězil v soutěži na Český pavilon na EXPO 2015 Mi-
lán před projekty z UMPRUM a Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. V zimním semestru 
2013/14 pracovali na projektu studenti A. Řehák, A. Černá, H. Sedláková, J. Poles-
ný, J. Vlastník, M. Bečková, K. Pražáková, L. Vránová, M. Šandová, M. Hušek, D. Sivý,  
O. Rakušan, G. Bajdichová z Ústavu průmyslového designu. A J. Bobitko, V. Nagyová, 
V. Filipenka, R. Hubička, L. Náhlovská a J. Vinklerová z ateliéru interiéru a výstavnictví 
doc. Vladimíra Soukenky z Ústavu interiéru a výstavnictví. Jejich projekty byly společ-
ně vystaveny v respiriu na výstavě EXPO. Pedagogové následně vybrali dva nejzdaři-
lejší projekty do studentské soutěže na projekční prostor Českého pavilonu na EXPO 
vypsané jeho generálním komisařem, a to D. Sivého a O. Rakušana.

knIHoMol

X Můj dům, naše ulice. Individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba čili návod 
k tomu, jak do ulic a čtvrtí našich měst vložit příjemné, smysluplné prostředí sdíle-
né sousedy i  generacemi. Publikační činnost na  Fakultě architektury pozoruhodně 
narůstá. Po  monografiích, ve  kterých byla reprezentativně představována tvorba 
architektů a ateliérů, přes publikace poskytující profesní, vysoce profilovanou infor-
maci – Architektura a ekologie (ed. D. Hlaváček, 2013), přes monografii Obec a sídlo.  
O krajině, urbanismu a architektuře (J. Jehlík, 2014), vychází po souboru studií Ústa-
vu teorie a dějin architektury Kapitoly z historie bydlení (M. Dulla a kol., 2014) další je-
dinečná publikace. Tématem je suburbanismus. Architektonické navrhování začíná, ať 
už se téma pojedná jakkoliv, uzpůsobením prostorového programu stavebnímu pro-
storu. Začíná vlastně teprve tam, kde se prostory rozdělují a navzájem oddělují, kde 
se prostoru přiřazuje využití, kde se slučuje do větších jednotek a kde se tyto prostory 
určitým způsobem využívají. To, jestli okolí získá nebo ztratí, závisí na vložení budo-
vy do urbanistických souvislostí. Téma suburbanismu, „individuálního bydlení a jeho 
koordinované výstavby“ , mohlo být pojednáno učebnicově, věcně sterilně – a účel by 
byl splněn. Ve vydané publikaci nechybí fotodokumentace (mimochodem skvělá, in-
spirující!), příklady, nákresy, odkazy na normy a  legislativu atd. Ale podstatné je, že 
„pod rukama“ M. Kohouta a jeho spoluautorů F. Štáfka, D. Tichého a F. Tittla se text 
proměnil v unikátní vysoce instruktivní (klíčové teze jsou odlišeny sazbou písma nebo 
barevným podtiskem) a  současně nanejvýš poutavou profesní monografii! Téma 
„suburbanismu“ získalo knižní titul, který půjde z ruky do ruky. Jindy zlověstná mantra  
o  nezbytném spojení „teorie a  praxe“ se tentokrát úspěšně naplnila. Nepochybně  
i  díky nadhledu Michala Kohouta, jehož koncepty suburbanismu vycházejí v  odbor-
ných periodikách. Publikace je nejen užitečná, ale vysloveně krásná, nad řadou řešení 
si čtenář řekne: zde bych chtěl žít. Anebo – jak mnohdy stačí málo k tomu, aby byl 
buď vyvolán, anebo ztracen pocit přívětivosti, bezpečí a domova. Můj dům, naše ulice 
představuje příručku, po níž se natáhnou ruce p o k r a čo v á n í  n a s .  12

m ů j d ů m , n a š e u l i ce :  d o l n í  b ř e ž a n y,   f u g e r r e i ,  y p p e n b u r g ,  i j b u r g ( k  r u b r i ce k n i h o m o l )
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Hovoříme s Pierrem von Meissem ( II )

není to otázka formulace zadání? nebo také poslání? například při stavbě koste-
la ve městě se jeho soliternímu, resp. ekluzivnímu charakteru nikterak nedivíme...
Jojo, před čtyřmi sty lety mělo město specifické funkce, jako byla radnice nebo zámek 
nebo brány coby oficiální vstup do města. A objekty se speciálními funkcemi měly také 
speciální výraz... Zbytek je docela obyčejné město. Obyčejné bytové domy, dvoupatro-
vé nebo třípatrové, ovšem ty neprojektovali architekti. Problémem dnešního města je 
fakt, že kdekdo předstírá, že nabízí městu speciální funkce. Jako například McDonald 
nebo banky, různé Nestlé a Shell atd. Jenže když se podíváme na 19. století, jaké to 
byly domy a  funkce, které byly ve  městě významné? Nádraží, pošta, koncertní síň, 
divadlo, soud, to všechno byly provozy moderního státu. Tyto objekty měly velký vý-
znam, a proto nabízely skutečně specifický architektonický výraz. Ale to přece není 
případ Tančícího domu. Nebo má snad tenhle dům statut objektu veřejného významu?

Jinými slovy, co se stalo s  městem, které se začíná plnit architekturou mezi-
národních hvězd, jak říkáte? Proč nepečuje více o tradiční městský ráz? není 
fragmentace urbánního charakteru výrazem demokratického vládnutí, které 
rozmělňuje tradiční vertikální hierarchii?
Ptáte se tedy, proč město vnímá tyto architektury jako výjimečnosti, a  nikoli jako 
součást jeho tkáně? Důvodem jsou peníze. To je to, co rozhoduje. Za to, že si v ulici 
nechá vyprojektovat a postavit reklamní poutač... Ale proč město, ptám se cynicky, 
neumožní investorovi pověsit na fasádu domu skutečný poutač s reklamou? Namísto 
vyprojektování a zbudování domu-poutače mezinárodní hvězdou? Ptám se skutečně 
trochu cynicky. Takže víc než o architektonické osobnosti jde o reflexi společenského 

pohybu. A ten je také ovlivněn obrovským množstvím financí, které se v současnosti 
točí kolem města. Ptáte se na rozmělnění městského tradičního rázu. Nemyslím, že 
jde o problém demokracie. Myslím, že jde o hodnoty. Přesněji o rozpad hodnot. Když 
to přeženu, většina městských obyvatel má sen – bydlet ve vile. Proč? Toto přání 
má asi nějaké psychologické podhoubí. Možná v duchu Můj dům – můj hrad. Kdyby 
každý bojoval o demokracii jako o nejvyšší hodnotu, nemyslím si, že by bylo možné, 
aby paralelně usiloval o bydlení ve vile. Něco mi v tom nehraje. Asi vnímám demokra-
cii jako určité společenství, které se nevyznačuje tím, že každý bydlí zvlášť v domě 
na pozemku za plotem... Možná v tom cítím egoismus. Ovšemže se město vyvinulo  
z tradičního charakteru v 19. století přes století dvacáté, které symbolizuje napří-
klad automobil... A podívejme se například na severoamerické město, jež se evident-
ně odlišuje od města, jak ho vnímáme v evropském slova smyslu. A je to jeden z dů-
vodů, proč se mi líbí Praha – především v jejím centru – která v jistém slova smyslu 
díky určité hustotě neztrácí něco ze své demokratičnosti... Možná že toto mé tvrzení 
vychází z mé představy nesouladu trendu individuálního bydlení, resp. egocentris-
mu, souvisejícího s komunitními principy demokracie...

eleMenty ARCHItektuRy
Jak známo, vydal jste před časem knihu elementy architektury – od  formy  
k místu a o tektonice / úvod do architektonického navrhování a nedávno jste 
ji přepsal a doplnil. v současnosti se vaše elementy překládají do češtiny. Pře-
kládá je doc. Michaela Brožová, která krom toho využívá ve výuce vaši pedago-
gickou metodiku...
Fakt, že Elementy budou v češtině, je vynikající záměr. Proč: studenti by měli dostat 
podobnou odbornou publikaci v jejich mateřském jazyce. Na konci studia už často 
student umí anglicky nebo francouzsky. Ale na úplném začátku, tedy po střední ško-
le, ještě moc nečte. Prohlíží si nejraději obrázky, což vlastně trochu odvádí od čtení. 
Tím hůř, když je většina knih v angličtině... 

p i e r r e v o n m e i s s

d o ko n če n í  z m i n u l é h o č í s l a

p o k r a čo v á n í  n a s .  8

z k n i h y p i e r r a v o n m e i s s e e l e m e n t y a r c h i te k t u r y. . .  ř e c ké m ě s t o h y d r a ,  h y d r a s e v s a z e n ý m i m o d e r n i s t i c k ý m i d o m y ( f o t o m o n t á ž ) ,  
o t t o w a g n e r,  s t ř e l n i ce ,  v í d e ň ,  19 0 8 ,  h e r z o g & d e m e u r o n ,  v y s o ko r e g á l o v ý s k l a d r i co l a a g ,  l a u f e n ,  19 8 6 –19 87,  19 9 0 – 91
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Obr. 1, 2, 3: Odpadkový koš. Experiment s materiálem.  
Recyklát odpadu z pěnového polystyrenu ze školních dílen.  
Autoři: G. Bajdichová (4. roč.), Z. Jirkalová (2. roč.), J. Svobodová (2. roč),  
H. Janů (4. roč.)
Obr. 4: Průmyslové svítidlo. Autor: Miroslav Hušek (4. roč.)
Obr. 5: Ruční mlýnek na obilí. Autor: Lucie Kubátová (3. roč.)
Obr. 6: Papírový košík na zeleninu. Autor: Mira Veselá (2. roč.)
Obr. 7: Toaletní stolek. Autor: Eliška Nováková (3. roč.)
Obr. 8: Nemocniční vozík. Autor: Petr Strejček (4. roč.)
Obr. 9. Plynová maska. Autor: Kryštof Veis (3. roč.)

Ateliér Šulc
Ateliér se zaměřuje na produktový design v celé jeho šíři, s přihlédnutím k indi-
viduálnímu zájmu studenta. Klademe důraz nejen na rozvoj samostatné tvůrčí 
práce, ale i na schopnost spolupráce v širším týmu, kterou práce průmyslového 
designéra přináší. Naším cílem je naučit studenta hledat a nacházet nový, neo-
třelý design a pro ten pak umět vytvořit podklady pro sériovou výrobu a komu-
nikaci s výrobcem.

Ústav průmyslového designu FA ČVUT
Vedoucí ateliéru MgA. René Šulc
Odborný asistent MA Marie Doucet

Ateliér k publikování vylosoval doc. Eduard Schleger



6

WORKSHOP
BEZPEČNOST VEŘEJNÉHO
PROSTORU

JIŽNÍ MĚSTO
HÁJE

pořádal
ÚSTAV URBANISMU FA ČVUT
a
OTEVŘENÁ SPOLEČNOST, O. P. S.
ve dnech 31. března  – 4. dubna 2014

RUBIKOVO NÁMĚSTÍ
Martin Fleischmann, Jonáš Kolařík,  
Jan Ret, Michal Štěpař,  
Petra Vojtasíková

JIHOMĚSTSKÁ SMYČKA
Anna Ritterová, Ondřej Novák, 
Klára Náglová, Ondřej Šašek

Pražské Jižní Město je i  dnes městem spíše podle jména; přitom zde žije více než 
osmdesát tisíc obyvatel všech příjmových skupin a sociálních statusů, kteří by rádi 
považovali tuto sídlištní čtvrť za  svůj domov, za  dobrou adresu k  životu. Centrem 
Jižního Města I. je bezprostřední okolí stanice metra Háje, jež místo kvalitního veřej-
ného prostranství představuje lokalitu s  velkým potenciálem – z  hlediska sociálně 
patologických jevů – jako je vandalismus, bezdomovectví či drogy. Cílem dílny, které 
se zúčastnilo třicet studentů, pracujících v sedmi týmech, bylo navrhnout architekto-
nické intervence do vlastní lokality i do struktury s ní související, jež by zlepšily situaci  
z hlediska bezpečnosti a umožnily všem jejím uživatelům se s ní identifikovat.
Workshop pořádal ateliér Plicka – Sedlák ve spolupráci s dalšími pedagogy Ústavu  
urbanismu; na jeho přípravě a průběhu se podílela i Otevřená společnost, jež se dlou-
hodobě věnuje tématu bezpečnosti veřejného prostoru. Součástí dílny byly přednáš-

ky, které nahlížely téma z různých úhlů pohledu. Mezi aktéry byl i holandský policista 
Marcel Zethoven – specialista v oblasti prevence kriminality prostřednictvím utváření 
prostředí. Ten se kromě přednášky zúčastnil i společné procházky po JM a po řešené 
lokalitě a následujícího dne průběžné pracovní prezentace; jeho komentáře a způsob 
pojímání tématu byly velice inspirativní.
Na  první pohled zcela jasný přístup – předcházení problémům s  kriminalitou hod-
notným návrhem městského prostředí – se po  prozkoumání aktuální, resp. čes- 
ké/pražské reality nejeví zas až tak samozřejmým. JM nese všechny stopy následků 
monofunkční výstavby ze sedmdesátých a osmdesátých let minulého století, kdy je-
dinou preferencí bylo zajistit bydlení pro maximální počet obyvatel; vývoj posledních 
dvaceti let znamenal přitom další degradaci lokality. Výsledkem je nesmírně nízký 
standard, způsobený nedostatečnou kvalitou téměř všeho, co městské prostředí 

6

ZELENÉ HÁJE
Marcela Bumerlová, Lucie Hanzlíková, 
Klára Jehlíková, Sandra Gulázsiová, 
Simona Čabanová
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(spolu)vytváří. A  samozřejmě viditelným nezájmem o  standard veřejných prostran-
ství, včetně tak banálních věcí, jako je kvalitní údržba a úklid.
Vývoj městského parteru v posledních dvaceti letech nebyl na JM v mnoha ohledech 
odlišný od toho, co se odehrávalo v pražském centru, v kamenném městě – ale je 
zřejmé, že sídlištní prostředí je mnohem zranitelnější, neschopnější vzdorovat všemu, 
co je zasahuje. Buďme rádi, že v pražském centru ještě stojí kamenné město, které 
nás nutí chovat se tu jako ve městě.
To ovšem neznamená, že bychom měli rezignovat na starost o kvalitu sídlištních ve-
řejných prostranství – přinejmenším už z důvodu jejich bezpečnosti, což bylo vstup-
ním tématem workshopu. 
Letošní dílna dospěla k řadě podobných zjištění jako ta loňská, která se zabývala Orte-
novým náměstím (viz ALFA 8–9/2013); ovšem vzhledem ke zcela specifické sídlištní 

situaci kladla na  všechny týmy nové nároky v  přemýšlení o  urbanistických a  archi-
tektonických možnostech řešení dnes degradovaného a dosti složitě uchopitelného, 
až bezbřehého území. Toto specifikum mimo jiné ukázalo, že řešení musí vycházet 
z pochopení kontextu a principů, jež se uplatnily při tvorbě původní struktury Jižního 
Města. Neznamená to jistě mechanický návrat k Athénské chartě, ale empatii k tomu, 
co bylo, mohlo být či co je hodnotného na původní sídlištní, resp. městské struktuře, 
jistě ano. 

Ivan Plicka

ZELENÁ NA KONCI ČERVENÉ
Jakub Med, Veronika Ščerbanovská, 
Aneta Zadáková, Pavla Zvěřinová

HÁJE NA HÁJÍCH
Veronika Lípová, Adéla Medunová, 
Martina Novotná, Zuzana Paclová

BEZPEČNÉ HÁJE
Ondřej Mohyla, Le Song, 
Martin Soukup, Pavel Vinter

CENTRÁLNÍ PARK
Anita Černá, Filip Novotný, 
Adam Preisler
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na příkladech vybraných z tisícileté historie stavění a prezentovaných rovno-
cenně slovem i obrazem dokládáte a vysvětlujete v knize i na přednáškách uni-
verzální principy tvorby. tato vaše soukromá sbírka architektonických a urba-
nistických realizací, výkresů a plánů, ale i malířských a sochařských děl nezapře 
váš obdiv a lásku ke středozemní kultuře, antickému Řecku a Římu, gotice, re-
nesanci a mistrům modernismu první třetiny 20. století. který z těchto příkladů 
uvádíte na přednáškách nejčastěji, protože k němu máte nejblíže?
Samozřejmě že má odpověď závisí na námětu a obecenstvu přednášky. V případě, 
že se má přednáška věnuje urbanismu, určitě zařadím barevnou fotomontáž Hydry 
(obr. 61, s. 54 Meissovy knihy – pozn. red.). Protože jde o  věrohodnou ukázku, že 
nejpřísnější předpisy na  ochranu obrazu chabě napodobují minulost, namísto aby 
zkoumaly pravdivou interakci prvků soudružnosti. V případě, že přednáška pojedná-
vá o prostorové kompozici, většinou prezentuji některé ze schémat, aby bylo jisté, že 
každý bude vědět, o čem mluvíme. V této souvislosti používám rád obrázky budov 
velkých mistrů prostorových kompozic 20. století: například Franka Lloyda Wrighta, 
Miese van der Rohe, Kahna, Le Corbusiera a zejména Carla Scarpy. Nemohu používat 
stavby Herzoga s  de Meuronem, OMA, Hadid, Gehryho či Ita, protože prostorová 
kompozice pro tyto autory nepředstavuje klíčové téma. Více než prostoru se věnují 
vytváření „image“. V případě, že se v přednášce zabývám fasádami, resp. kůží, což 
čtenář najde v kapitole 10 – Tělo a povrch, určitě použiju Wagnera stejně jako Herzo-
ga s de Meuronem. Protože Otto Wagner byl génius kompozice fasád a tým Herzog 
– de Meuron je skutečně invenční. 
A tak bych mohl pokračovat dál: v případě, že se přednáška zabývá například místem, 
světlem, inženýrstvím atd., mé zdroje se samozřejmě opět budou lišit. 

uvědomění si architektonického prostoru – nehmoty definované hmotou – je podle 
vás, jak zdůrazňuje doc. Brožová, nejvýznamnějším objevem adepta architektury. 
vybavujete si, kdy vy sám jste dospěl k tomuto objevu? o jakou situaci šlo? 

Dosud mi nikdo takovou otázku nepoložil... Asi to bylo během školních let, ale ta se 
zúročila, až když mi bylo třicet. To jsem učil na Cornellově univerzitě a od prvního 
do posledního ročníku jsme vedli důkladné debaty o prostoru. Studenti se zabývali 
podrobnými analýzami budov a měst, které ovšem nikdy nemohli navštívit – napří-
klad v  Indii nebo v Evropě. Začal jsem být podezíravý: prostor prezentovaný plány 
a fotografiemi bude vždy postrádat kruciální dimenzi fyzické zkušenosti. Proto jsem 
po návratu do Švýcarska založil Laboratoř pro experimentování s architektonickým 
prostorem (EPDL – pozn. red.), kde může být snadno simulována jakákoli prostoro-
vá konfigurace nebo světlo pomocí stavebnice o velikosti dlaně a posuvných ramp 
v měřítku 1 : 1. Dnes je již laboratoř zavřená. Univerzita dospěla k názoru, že v době 
počítačové simulace je tento spíše krkolomný systém staromódní. Mýlili se: pohy-
bovat se v prostoru a mít možnost jej pozměnit není v žádném případě srovnatelné 
se zkušeností získanou na monitoru počítače. Navíc není náhodou, že za kapitolou 
o prostoru ihned následuje kapitola o místu a zkušenosti...

ZAČÁtky
na kterých jiných školách jste učil?
Jako hostující profesor jsem působil ve Filadelfii na Pensylvánské univerzitě, učil jsem 
také v Itálii, na Kypru ale také v Brně, v Bukurešti a ve Varšavě…

lze předpokládat, že nejčastěji učíte první ročníky...
Druhé. Druháky už nemusíte učit držet tužku a ještě se nestali snobští... To si myslí, že 
vědí všechno – a jediný, kdo to neví, je jejich profesor…

Děkuji za rozhovor.
JHR

z e z a h á j e n í  a k a d e m i c ké h o r o k u 2 014 –2 015
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lAB: očima doktorandů

1/ Zaujala vás některá z myšlenek v poslední Alfě?
2/  ve které části vaší disertační práce se nacházíte? Překvapila vás během prá-

ce některá skutečnost či idea?
3/  oslovila vás během psaní resp. během rešerší v architektonicko-urbanistic-

kém archivu některá tvůrčí osobnost – se svým vztahem k paměti místa?

klára Brůhová
1/ V minulé Alfě jsem si ráda přečetla článek o posledním ročníku ceny Břetislava 
Štorma. Soutěž pořádaná pod záštitou Ústavu památkové péče a renovací je zamě-
řena na  oceňování studentských projektů, které rehabilitují či se jinak vážou k  his-
torickým nebo památkovým objektům. Mám za to, že i všeobecně se ke slovu stále 
více dostává architektura, ve které nejde jen o navrhování novostaveb, nýbrž o citli-
vou a účelnou adaptaci již existujících objektů – ať se týká budov přímo památkově 
chráněných nebo například zaniklých komplexů průmyslových areálů. Oceňuji proto, 
že i fakulta se tomuto tématu výrazně věnuje, ať už v rámci praktického navrhování 
nebo mapování památek techniky ve VCPD.
2/ Ve  své práci se zabývám tématem nerealizovaných urbanistických projektů 
v Praze. Zpracovávám období od sklonku 19. století do konce první republiky, kte-
ré bylo doslova nabité architektonickými a urbanistickými soutěžemi i soukromými 
návrhy jednotlivých architektů, kteří tak chtěli přispět k debatám o budoucí podobě 
Prahy jako moderního velkoměsta a později i hlavního města samostatného státu. 
Prostorově je téma zúženo na  oblasti související s  Vltavou jako geomorfologickou 
a reprezentativní osou Prahy se silným historickým kontextem. V současné době se 
nacházím v  závěrečné fázi zpracovávání jednotlivých projektů. Konkrétně se právě 
zabývám návrhy a spletitými debatami nad umístěním nového parlamentu, pro nějž 

vznikalo velké množství návrhů v rozmezí několika desetiletí, avšak nakonec se jej až 
do konce první republiky realizovat nepodařilo. A musím říci, že po celou dobu svého 
bádání prakticky nevycházím z údivu. Mimo jiné pochopitelně proto, že v dobových 
časopisech a archivech objevuji stále nové projekty – některé inspirativní, jiné naopak 
docela bizarní. V souvislosti s parlamentem mne například zaujal projekt Jana Gilla-
ra z roku 1929 na asanaci části Starého Města vrcholící mrakodrapem u Národního 
divadla... nebo podobně panoramaticky výrazný návrh Kamila Roškota pro Petrskou 
čtvrť z téže soutěže. Obecně mne také udivilo množství paralel se současností, ať už 
se týkají řešených témat, míst nebo také problematiky veřejných soutěží. 
3/ Často se během svých rešerší setkávám s  osobností Bohumila Hübschmanna, 
který měl k pražskému geniu loci silný vztah. Diskusí o urbanistických řešeních his-
torických částí Prahy se účastnil už od počátku 20. století a to jak prostřednictvím 
architektonických návrhů, tak i svými texty, které hojně publikoval. V případě regulací 
území jako bylo Staré Město, Malá Strana nebo například Podskalí volal po pokoře 
a  citlivosti nových zásahů k  původnímu obrazu města. Spolu s  Klubem Za  starou 
Prahu, jehož byl členem, se mu po desetiletích debat například podařilo zachovat po-
hled na majestátní Emauzský klášter a doplnit jej o své vlastní architektonické řešení, 
v němž hraje klíčovou roli právě ohleduplnost ke stávajícím prostorovým a vizuálním 
vztahům. Pochopitelně se v Hübschmannově kariéře dá najít také několik rozporu-
plných momentů, například návrh poměrně robustního objektu v  soutěži na  státní 
galerii na Kampě (1923) – a to poté, co řadu předcházejících let důrazně brojil proti 
přehnaně velkorysým projektům, které by překřičely subtilní malostranské panorama. 
Nicméně i přesto Hübschmanna považuji za jednoho z nejvýraznějších zastánců idey, 
že v architektonické tvorbě nejde v prvé řadě o absolutní cenu jednotlivého objektu či 
prostoru, nýbrž o jejich relativní cenu ve vztahu k širšímu okolí.
D o k t o r a n d k a j e  a b s o l v e n t ko u FA Č v u t,  o b o r a r c h i te k t u r a a  u r b a n i s m u s ( 2 010 )  
a  u M P R u M , o b o r te o r i e a  d ě j i n y u m ě n í  a  k u l t u r y ( 2 013 ) .  D o k t o r a n d s k á p r á ce n e -
r e a l i z o v a n é u r b a n i s t i c ké /m ě s t o t v o r n é n á v r h y p r o h i s t o r i c ké j á d r o P r a h y o d  ko n ce  
19.  s t o l e t í  d o r o k u 193 8 ,  š ko l i te l  d o c .  P e t r  vo r l í k ,  P h .  D.

k l á r a b r ů h o v ái l u s t r a ce z  k n i h y j a s a n b u r i n ,  j i s t o t y a  p o c h y b y



nekooperativní naladění společnosti
nad workshopem Bezpečnost veřejného prostoru – Jižní Město-Háje

V dubnu uspořádal ateliér Plicka – Sedlák z Ústavu urbanismu ve spolupráci s Ote-
vřenou společností, o. p. s., dílnu, o které píšeme v čísle na s. 2 a 8–9. Navazuje 
na loňský workshop se shodným tématem na holešovickém Ortenově náměstí. Re-
dakce se obrátila na některé z účastníků s žádostí o reflexi.
 
 Považujete téma workshopu za užitečné? A proč?
  Patologické společenské jevy na inkriminovaném sídlišti jsou jedním z důsledků 

stavu části veřejného prostoru v ČR. Co je podle vás příčinou tohoto stavu?

ondřej Mohyla, 10. semestr Bc. studia
 Myslím si, že jakákoliv diskuse o  veřejném prostoru je přínosná; a  v  místě nej-
většího českého sídliště obzvlášť. Dotazování v terénu jako konkrétní bod progra-
mu mě osobně zaujalo nejvíc. Postoje uživatelů řešeného veřejného prostranství 
k patologickým jevům byly vesměs spíše tolerantní, možná až apatické, což silně 
kontrastovalo s nazíráním přizvaného nizozemského policisty jakožto představitele 
„paranoidního Západu“. 
 Nemyslím si, že by materiální stav veřejných prostranství, který je zároveň nej-
snáze odstranitelným problémem, byl hlavní podmínkou vzniku patologických jevů. 
Překážku vidím spíše v nekonstruktivním a nekooperativním naladění společnosti, 
za kterým může stát mnoho dílčích faktorů. Z těch hlavních bych jmenoval třeba: 
1/ deklasifikaci sídlišť jakožto výdobytku minulého režimu formou laciného antiko-
munismu z úst českých společenských elit, 2/ hyperindividualizaci velké části oby-
vatelstva, která je plně vytížena udržováním svého prekarizovaného zaměstnání,  

a 3/ v neposlední řadě démonizaci outsiderů společnosti, na které je směřován vět-
šinový hněv právě těch prekérně pracujících, aniž by se poukazovalo na opravdové 
společenské parazity. Specifickým problémem jsou majetkoprávní vztahy a s  tím 
spojená odpovědnost za stav veřejného prostoru. Redukování velkého objemu to-
hoto prostoru ve prospěch soukromého vlastnictví je určitě žádoucí, je ale třeba mít 
představu, do jaké míry a za jakých podmínek tak činit.

klára náglová, 4. semestr Bc. studia
 Dubnový workshop považuji zcela jistě za užitečný. Bezpečnost, zejména na síd-
lištích, je závažným problémem – nejen těch pražských. Uspořádání a celkový kon-
cept ze sedmdesátých let již neodpovídají představám současných obyvatel; město 
s nimi nevede takový dialog, jaký by si představovali, je příliš strohé a neposkytuje 
jim správnou míru inspirace a atraktivity. Myslím si tedy, že je na čase začít řešit 
otázku veřejného prostoru, který je ve většině případů bohužel pokryt pouze nekon-
trolovaně vzrostlou zelení. 
 Jako základ tohoto problému vidím dvě témata: anonymitu a veřejné prostory, tedy 
prostory nesoukromé, zdánlivě nepatřící nikomu. Právě na sídlišti se anonymita, základ-
ní předpoklad výskytu patologických společenských jevů, projevuje v  největší možné 
míře. Podporována je více než 85% objemem veřejného prostoru, který až na několik 
solitérních ostrůvků v podobě hřišť většinou nenabízí obyvateli žádný atraktivní cíl. Tím 
se dané území stává „zemí nikoho“. Pro projev patologických společenských jevů není 
ve městě ideálnější místo než právě toto. Řešením, alespoň částečným, by bylo zvýše-
ní podílu sociální kontroly; toho by se mohlo dosáhnout rozdělením velkých (z bezpeč-
nostního hlediska špatně udržitelných) ploch, na menší soukromé celky. Celky, které by 
byly ve vlastnictví někoho jmenovitého, které by byly viditelně označené či oddělené;  
i  z  psychologického hlediska by dokázaly lépe čelit patologickým společenským pro-
jevům, jimž se dobře daří právě na veřejné ploše, jež na první pohled nikomu nepatří.
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Filip novotný, 8. semestr Bc. studia
 Užitečné mi přijde proto, že pomáhá odhalit a pojmenovat nejen problémy, kte-
ré jsou na první pohled viditelné nebo očekávatelné, ale že se zabývá též pohledy 
samotných obyvatel, kteří ne vždy dokáží vyjádřit své pocity (přitom s nimi denno-
denně žijí ). 
 Nemám podklady ke  srovnání míry i  projevů patologických jevů ve  společnos-
tech například západní Evropy. Mohu tedy jen věřit, že to může být lepší. V našich 
podmínkách může jít o určitou apatii, která se stala náhradou životního stylu. Též 
o neuchopitelnost a rozlohu sídlištního prostoru, který je pro vnímání a promýšlení 
(do  většího detailu) velice komplikovaný. Chci doufat, že se současná společnost 
bude více zajímat o výraz veřejného prostoru i o to, co se v něm odehrává; ale snad 
bude i ochotnější hledat a nalézat zde patřičné aktivity. A že přestane prožívat ve-
řejný prostor jako nutnou překážku na cestě od metra k bytu.

Zuzana Paclová, 2. semestr Mgr. studia
 Workshop se zabýval tématem, které se sice soustředilo na jedno konkrétní místo, 
ale právě na tomto konkrétním místě nám bylo dobře demonstrováno, jak obecné  
a  jak rozšířené téma „bezpečnost veřejného prostoru“ je. V  rámci fakultních pro-
jektů se snažíme tvořit, resp.  obnovovat veřejný prostor jako prostor krásný a pří-
větivý; v rámci workshopu jsme ovšem pracovali s prostorem, pro jehož obyvatele 
je hlavním měřítkem a základním znakem krásy prostoru, v němž žijí, pocit bezpe-
čí. Užitečnost tématu vidím hlavně v metodě práce. Jeden den jsme mohli strávit 
na sídlišti Háje ve společnosti místních policistů a obyvatel.
 Sídliště vyvolávají v člověku pocit, že tu nemá co dělat, že překáží, že je na obtíž do-
pravě, komerci, jiným zájmům, že jeho potřeba bydlet, je nežádoucí. Není tedy snad-
né se identifikovat s místem (ať už je vnímáme jako krásné nebo ošklivé), a pokud 

se s místem nikdo neidentifikuje, stává se prázdným, bez pravidel – čili otevřeným 
pro jakoukoliv činnost či jakýkoliv děj. Stává se tedy ideálním místem pro kriminalitu  
a místem s absencí bezpečí, tak jak je tomu v Hájích. A když je takové místo dlouho-
době přehlížené (dokud problémy nejsou příliš viditelné), začne se uplatňovat teorie 
rozbitého okna – jeden patologický děj jako magnet přitáhne deset dalších...

Pavel vinter, 2. semestr Mgr. studia 
 Bezpečnost je pro mě jednou z  přirozených kvalit veřejného prostoru. Ne vždy 
na ni při návrhu vědomě myslím, takže brát ji jako hlavní koncept návrhu bylo osvě-
žující. Přínosem byla především komunikace s obyvateli, policií a jinými autoritami. 
Jejich vize bezpečnosti šly často proti sobě, a co jiného by měl architekt dělat než 
zprostředkovávat komunikaci a navrhovat řešení konfliktů?
 Workshop ukázal, že obyvatelé sídliště nepovažují svoji čtvrť za problematičtější 
než jiné části města. Většina z nich je se stavem spokojena a problémy akceptuje 
jako součást jejich života. K zlepšení současného stavu veřejného prostoru by bylo 
žádoucí zdůraznit jeho strukturu a hierarchizaci. Proto nechápu stav, kdy se hlav-
ním cílem stává rekonstrukce dětských hřišť, a  nikoli koncentrace sil do  posílení 
sídlištní kostry. Určitě není v silách městské části pečovat o veškerý veřejný prostor, 
proto by se měla soustředit na jeho hlavní prvky.
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jednotlivých stavebníků či představitelů státní správy. Je napsána a graficky dotažena tak, 
že mimořádně rozsáhlá fakticita neodradí, ale vyvolá zájem a doslova radost ze snímku 
a myšlenky. Přes knihovny bude jako unikátní knižní titul přístupná širší veřejnosti a také 
studentům, na které může působit představení „100 plus 1 téma“ suburbanismu jako 
živá voda. Přiznávám, že jsem rád, že jsem tuto publikaci (nakladatelství Zlatý řez), která 
bohužel nebude běžně distribuována, získal. 
Michal kohout, František Štáfek, David tichý, Filip tittl: Můj dům, naše ulice. Individuální byd-
lení a  jeho koordinovaná výstavba. Praha, Zlatý řez 2014, 136 s., ISBn 978-80-87068-11-3 
 Oldřich Ševčík
X Ročenka FA Čvut 2013–2014. Tak jako každý rok vydala fakulta svou ročenku. 
208 stran, 17 ústavů, více než pět desítek ateliérů... V prodeji v děkanátu FA ČVUT.
X Jasan Burin, Jistoty a pochyby – kniha autorů doc. Petra Vorlíka, Kláry Brůhové 
a Marca Maia spatřila světlo světa koncem letního semestru na FA ČVUT (vydavatel-
ství Zlatý řez).

výStAvy

X Současný dům očima mladých architektů. Projekty studentů z polských a českých 
architektonických škol. Pořadatel: FOIBOS BOOKS, s. r. o. Ve dvoraně FA ČVUT ve dnech 
22. 10.–5. 11. 2014. Výstavu zahájí děkan prof. Ladislav Lábus v úterý 22. 10. v 16 h.
X Ateliérové práce ze zahraničních pobytů. Dvorana FA ČVUT, ve dnech 10. 11.–21. 
11. t. r.

noteS

X Dne 15. září ve 14.00 zahájil v levé fakultní dvoraně děkan FA ČVUT prof. Ladislav 
Lábus akademický rok 2014–2015. Součástí malé slavnosti byla i prezentace ročen-
ky FA ČVUT 2013–2014. 

X na  základě výsledků výběrového řízení vede Ústav výtvarné tvorby (od 
1. 9. 2014) Ing. arch. akad. mal. Ivan Vosecký (namísto doc. akad. mal. Karla Pokorné-
ho). Ústav průmyslového designu vede (od 1. 7. 2014) prof. akad. soch. Marián Karel 
(po doc. akad. soch. Alexi Applovi). 
X What next?  aneb 17. setkání vedoucích škol architektury v Chanii. Letos kon-
cem léta se opět sešli v Chanii na Krétě zástupci řady evropských architektonických 
škol, aby společně přemýšleli o budoucnosti odborné výuky pod zmíněným titulem.  
V průběhu třídenního jednání byl nejen shrnut současný stav profesních škol po fi-
nanční krizi, která výrazně zasáhla především středozemní státy EU, ale všichni 
účastníci rozebírali perspektivu nejbližší budoucnosti, výrazně ovlivněnou technolo-
gickými změnami a globálním propojováním profese. Setkání se zúčastnili i zástupci 
ACE – zatřešující evropské organizace profesních komor architektů, sídlící v Bruselu. 
Důležitou součástí konference byla i  formální „General Assembly  “ společné nadace 
EAAE, sdružující 150 evropských škol. Asociace prochází rovněž výraznými změnami 
a hodlá se do budoucna otevírat dalším (i mimoevropským) školám a spolupracovat  
s obdobnými spolky na dalších kontinentech.  Fakulta architektury ČVUT (Ústav 514 
a  VCPD) se díky těmto kontaktům bude podílet na  novém programu ERASMUS+, 
zaměřeném na výuku památkové péče a péči o průmyslové dědictví (www.eaae.be).
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