
Manuel de Solà-Morales, jeden z iniciátorů Evropské ceny za městský veřejný 
prostor, konstatoval v roce 2010 při příležitosti desátého výročí jejího založení ob-
rovské množství projektů, které se věnují tvorbě veřejných prostorů: „Tento exten-
zivní proces (…) v průběhu posledních dvaceti let inicioval rozsáhlou obnovu celko-
vé epidermis evropských měst. Tak jako se periodicky vyměňují buňky v lidské kůži, 
je nahrazován, rozšiřován a nově artikulován i propojující povrch evropských měst, 
tkanivo jejich ulic a cest, parků a náměstí, tedy to, co je nejběžnější a nejdůležitější, 
nejstatičtější a nejnezbytnější pro městský prostor.“1

Rostoucí investice do úprav veřejných prostorů jsou projevem obnoveného zájmu 
o město jako scénu mezilidských kontaktů, jako místo, kde je příjemné pobývat pod
širým nebem, procházet se, sdružovat, diskutovat, provozovat různorodé aktivity.
Tento posun ve vnímání města byl spojen i s revizí modernistických urbanistických
doktrín, které městský prostor chápaly jako prázdno obklopující stavby a podřízené
– s výjimkou rekreační zeleně – požadavkům dopravy. Revize těchto doktrín má svou
delší historii. V praktické rovině jsou však za průlomové příklady právem považová-
ny urbanistické koncepce Barcelony před olympijskými hrami v roce 1992 a obnova
berlínských čtvrtí v rámci Mezinárodní stavební výstavy (IBA) v 80. letech minulého
století. Barcelona inspirovala svět svou strategií „městské akupunktury“, kdy právě
veřejné investice do nové atraktivní podoby veřejných prostorů měly iniciovat po-
stupnou modernizaci okolní zástavby.2 A Berlín přispěl mezinárodnímu vývoji svou
koncepcí „kritické rekonstrukce“ (Josef Paul Kleihues), která se snažila obnovit histo-
rické stopy ulic, náměstí a městských bloků a vrátit tak městské tkáni, rozrušené vál-
kou i poválečnými přestavbami, zřetelnější strukturu a vizuálně uchopitelnou formu.3 
Oba příklady jako by dodnes reprezentovaly dvě tendence ve formování městských
prostorů. Zatímco barcelonské realizace často vynikají svou nápaditostí a uměleckou 
kreativitou při navrhování „podlahy“ veřejných prostorů a jejich vybavení, berlínský
přístup vyzdvihl význam tradičních archetypů veřejných prostorů jako jasně defino-
vaných městských interiérů. Samozřejmě se obě tendence v dalším vývoji mnohdy
doplňovaly, prolínaly, modifikovaly tak, jak obnova městské struktury a městských
prostorů navazovala na lokální tradice a danosti různých měst.

Přes tuto různorodost lze péči o městský veřejný prostor považovat za nápad-
ný společný rys ve vývoji většiny evropských měst posledních 2–3 dekád. Od cito-
vaného výroku Solà-Moralese (mimochodem spolu s Oriolem Bohigasem jednoho 
z iniciátorů renesance Barcelony) přibyly na mapě evropských měst další stovky 
ambicióznějších i skromnějších realizací, které proměňují tvář městského exterié-
ru. A spolu s realizacemi roste i počet teoretických statí a knih, konferencí i výstav 
věnovaných tomuto tématu. Téma městského veřejného prostoru se stalo módou 
odborných i laických diskuzí, tak jako se jí již dříve stala koncepce udržitelné (ekolo-
gicky ohleduplné) výstavby. Stane-li se něco módním tématem, hrozí vždy nebez-
pečí, že další módní vlna odsune téma stranou, mimo centrum pozornosti.

Existuje však mnoho důvodů, proč má tvorba a kultivace veřejných prostorů být 
trvalým a samozřejmým úkolem městských politik, významnou součástí urbanistic-
kých koncepcí i širším kontextem architektonické tvorby.

1 Aberto Viaplana, Helio Piňón: Molo Rambla de Mar, Barcelona 1995

Manuel de Solà-Morales, one of the masterminds of the European Prize for Urban 
Public Space, acknowledged in 2010 — in the year of the tenth anniversary of the 
award‘s establishment — the vast number of projects dedicated to the formation 
of public spaces: …an extensive process that, over the past twenty years, is bringing 
about a wide-ranging renovation of the whole urban epidermis of Europe. As in the 
periodical cellular replacement of human skin, the connective surface of European ci-
ties, its interstitial tissue of roads and paths, of gardens and squares, of what is most 
common or substantial and also most structural and most necessary of urban space, 
is being replaced, extended and manifested.” 1

The growing investment in the alterations to public spaces is the sign of a renewed 
interest in the city as the scene of human interaction, as a pleasant outdoor place 
to linger, gather, debate, stroll, and engage in all sorts of activities. This shift in the 
perception of the city is related to the revision of modernist urbanist doctrines, which 
tended to perceive the urban space as a void which surrounds buildings, subservient 
— with the sole exception of recreational greenery — to the demands of transportati-
on. The revision of these doctrines has a long history of its own. Practically, however, 
there are instances rightly considered as groundbreaking urbanist concepts, such as 
those of Barcelona before the 1992 Olympics, and of Berlin‘s revitalized quarters as 
part of the 1980s‘ IBA international building exhibition. Barcelona inspired the world 
with its strategy of „urban acupuncture“ which, through public investment into the 
new, attractively shaped public spaces, would initiate a gradual modernization of the 
surrounding development.2 Berlin, in turn, made its contribution to the international 
progress in the form of the concept of „critical reconstruction“ (Josef Paul Kleihues) 
striving to recreate the historical footprint of streets, squares, and city blocks, retur-
ning a clear-cut structure and a visually comprehensible form to the tissue of the city 
devastated by both WWII and the following post-war reconstructions.3

It is as if the two instances have, until now, represented two urban space-shaping 
tendencies. While the Barcelona works often stand out with their resourceful and artis-
tically creative designs of urban space „floors“ and their amenities, the Berlin approach 
has highlighted the significance of traditional urban space archetypes as clearly defined 
city interiors. The following development has, of course, seen both tendencies frequently 
intertwining, complementing, and modifying each other, as the renewal of city structu-
res has built upon local traditions and the predetermined facts of the various cities.

Despite this diversity, the attention paid to public urban spaces can, over the past 
two or three decades, be considered a conspicuous common feature of the develop-
ment of most European cities. Since the aforementioned quotation by Solà-Morales 
(one of the instigators, along with Oriol Bohigas, of Barcelona‘s renaissance, by the 
way), the map of Europe‘s cities has welcomed hundreds of plans, both ambitious and 
modest, which alter the face of the urban exterior. And it is not the number of works 
alone that has been growing, but also those of theoretical essays, books, conferences, 
and exhibitions dedicated to the topic. The topic of public urban spaces has become 
fashionable among both expert and lay circles, just as the concept of sustainable (en-
vironmentally friendly) construction did some time ago. 

When a topic becomes a fashion fad, there is always the danger of some other fad 
pushing it to the back burner, outside the focus of attention. There are, however, many 
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Rozvrhování veřejných prostorů bylo po staletí základním regulačním nástrojem 
při zakládání a rozšiřování měst. I proto bylo vždy v rukách veřejné moci, krále či 
městské rady. Vytýčení obrysu náměstí a uliční čáry stanovilo jasnou osnovu, kte-
rá pak mohla být vyplňována soukromými stavebníky. I když se jednotlivé stavby 
v průběhu doby měnily, půdorysná struktura veřejných prostorů zůstávala zpravidla 
nezměněná. Je proto oporou udržení kontinuity ve vývoji měst a základem jejich 
identity, jejich genia loci. To, jaké dimenze mají veřejné prostory, jak se navzájem 
propojují, jak se do nich promítá přírodní terénní konfigurace nebo naopak snaha 
o geometrický řád, určuje celkový charakter města mnohdy výrazněji než sebevý-
znamnější stavební monumenty. Moderní urbanismus a zejména rychlá expanze
sídel sice tradiční způsob plánování města zavrhly, resp. znesnadnily, přesto někte-
ré jeho prvky znovu prokazují svou oprávněnost. Např. v konceptu Metropolitního
plánu Prahy je definování rozhraní mezi veřejným prostranstvím a městským blo-
kem znovu považováno za základní nástroj regulace města.4 A právě chaotický růst
měst, jejich nepřehledná struktura, kterou již není možné uspořádat do celkového
uzavřeného rámce, zvyšuje roli veřejných prostorů. Mohou zapůsobit jako silná mís-
ta, která do oné nesoudržné skrumáže fragmentů vnášejí záchytné orientační body,
ohniska, vzájemné vztahy. Jestliže dnešní město již není kontinuální soustavou ulic
a náměstí, může být alespoň souostrovím veřejných prostorů.

Městské veřejné prostory však nejsou jen fenoménem fyzickým. Teprve život, 
sociální a kulturní obsah z fyzických míst činí veřejný prostor. Bez této náplně je 
prostor pouze prázdnou fyzickou skořápkou. Teprve souhra fyzických, sociálních 
a kulturních aspektů utváří skutečný veřejný prostor. Hannah Arendtová tvrdila, že 
veřejný prostor vzniká všude, kde spolu hovoří lidé, kde jeden druhému prostřednic-
tvím jednání ukazuje, kým je.5 Arendtová ovšem měla na mysli veřejný prostor, který 
jako by žádné fyzické předpoklady, žádné konkrétní místo nepotřeboval; prostor, 
který míníme, když dnes hovoříme o veřejném prostoru politiky, médií, internetu. 
Mezi oběma veřejnými prostory – nehmotným prostorem veřejné diskuze a měst-
ským veřejným prostorem (či v dikci zákona veřejným prostranstvím) – je však přesto 
úzká souvislost, která poukazuje i k jedné důležité roli městských prostorů. Jak vir-
tuální, tak městský prostor jsou prostorem komunikace. 

Městský veřejný prostor je (na rozdíl od prostoru soukromého) definován obec-
nou přístupností, z níž v principu není nikdo vylučován. Tato definice však neříká 
nic o jeho hlubším smyslu. Ten spočívá především v tom, že nabízí možnost setká-
vání, možnost vzájemné komunikace. Na ulici, na náměstí, do parku samozřejmě 
nevycházíme primárně proto, abychom zapřádali rozhovor s cizími kolemjdoucími. 
Po chodníku jdeme do zaměstnání nebo za nákupy, v parku usedáme, abychom si 
na chvíli odpočinuli. Ale při těchto – soukromými cíli motivovaných – přesunech po 
městě jsme konfrontováni s jinými lidmi, bezděky sledujeme jejich chování (už jen 
proto, abychom jsme se nesrazili), občas nás zaujme něčí výraz, oblečení, neobvyklé 
gesto, náhodné oslovení. Tato setkání jsou zpravidla jen chvilková, přesto nám ve 
svém celku nabízejí zkušenost lidského světa, a to jinou než můžeme získat v rodi-
ně, zaměstnání, škole. Tato zkušenost je sice povrchní, zato však nás může obohatit 
o setkání s něčím nečekaným a odlišným od toho, co prožíváme ve strukturovaněj-
ších a přehledných vztazích uvnitř rodiny nebo pracovního kolektivu. 

reasons why the formation and cultivation of public spaces should be a lasting and 
self-evident task of urban policies, forming both key parts of urbanist concepts and 
the broader context of architectural design.

1 Aberto Viaplana, Helio Piňón: Molo Rambla de Mar, Barcelona 1995.

For centuries, the layout of public spaces has been the foremost regulation tool 
for city founding and expansion. That is why it has always been in the hands of public 
power, be it a king or a city council. The outline of the square and the street line would 
establish a clearly set framework, upon which private developers would build later on. 
Even though the individual structures would change over time, the layout plan of the 
public space would mostly stay intact. Thus it lends continuity to the city develop-
ment and forms the basis of its identity, its genius loci.

The dimensions of public spaces — how they merge with one another, how they 
reflect the natural terrain configuration or, conversely, how they strive to attain a geo-
metrical order — often define the overall character of the city more profoundly than 
any monumental building, important as they might be.

Modern urbanism and, above all, the rapid expansion of the built-up area have 
discarded, or complicated, the traditional city planning process; however, some of its 
features would, time and again, reestablish their validity. The concept of Prague‘s Me-
tropolitan Plan considers, once again, the interface of public spaces and city blocks as 
the principal tool of city regulation.4 Furthermore, it is the very disorganization of the 
city structure, its chaotic growth defying any organization within a closed framework, 
what highlights the role of public spaces. They may emerge as powerful places intro-
ducing points of reference into the swarm of incoherent fragments, providing focal 
points, building mutual relationships. While today‘s city is hardly a continuous system 
of streets and squares any longer, it can still be an archipelago of public spaces. 

The phenomenon of urban public spaces, however, is not limited to their physical 
existence. It is only the living social and cultural content what turns physical locations 
into public spaces. Without the content, the space is but an empty physical shell. It is 
the harmony of physical, social, and cultural aspects what forms a real public space.

Hannah Arendt contended that a public space emerges wherever people talk to 
each other, where they let each other see through their behavior who they are.5 Howe-
ver, Arendt deals with public space as if it were devoid of any physical prerequisites or 
spatial requirements; it is the space we refer to when discussing public space in terms 
of politics, the media, and the Internet. However, both types of public space — the 
immaterial space of public discourse and the urban public space — are closely related 
in an important fashion: both the virtual and the urban spaces are spaces designed 
for communication. 

Urban public space is, as opposed to private spaces, defined by its accessibility — 
which, in principle, nobody is denied. This definition, however, says nothing about the 
deeper purpose of such spaces. That consists in, above all, their offering the opportu-
nity to meet and communicate with each other. Admittedly, chatting up passers-by 
is not the primary reason for our presence in city streets and squares. We use the 

Městský veřejný prostor je potenciálně úžasným divadlem, je jevištěm i hledištěm 
zároveň, jsme v něm herci i diváky. Ostatně mnohé výzkumy ukázaly, že přitažlivost 
určitého místa ve městě je dána především přítomností jiných lidí.7 Protože ostat-
ní lidé jsou tím nejzajímavějším objektem, který můžeme na ulici, náměstí, v parku 
pozorovat.

Významný americký sociolog Richard Sennett píše, že městský veřejný prostor 
je místem, které nám umožňuje setkat se s odlišnostmi.8 Setkání s lidmi různých 
věkových kategorií, sociálního zařazení, národnostní či etnické příslušnosti s sebou 
přináší i obohacení naší zkušenosti. Nutí nás konfrontovat svůj pohled na svět s po-
hledem ostatních a hledat, zda nás při vší odlišnosti přece jen něco nespojuje. Tato 
setkání, konfrontace mohou být i nepříjemné a obtěžující, ale právě proto, že jsme 
jim ve veřejné sféře vystaveni, jsme i nuceni o nich přemýšlet, hledat řešení. Veřej-
né městské prostory jsou tak jedním z důležitých míst, kde se utvářejí elementární 
formy vzájemného respektu, solidarity a sociální integrace, nebo k tomu alespoň 
poskytují příležitost. Město bez skutečných veřejných prostorů by bylo příznakem 
toho, že se náš svět rozpadl do konglomerátu vzájemně odcizených soukromých 
ghett. 

Vedle samozřejmých rolí veřejných prostorů – jsou místy fyzického pohybu a do-
pravy, relaxace a zábavy, ale i mnoha pracovních činností, nakupování, politických 
shromáždění i kulturních představení – bývá často hlubší smysl těchto prostorů 
jako scény elementární sociální integrace opomíjen. Přitom právě jeho naplnění by 
mělo být důležitým kritériem pro posouzení, zda daný prostor byl dobře navržen, 
zda skutečně funguje, zda není jen líbivou kulisou konzumně orientovaného života.

2 Vladimír Balda, Jiří Janďourek: Rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka, Frýdlant 
2011; 3 Ateliér CCEA: Otevřená scéna I. P. Pavlova, Praha 2013

Jak si tedy v kontextu evropské i celosvětové renesance zájmu o městské ve-
řejné prostory vedou česká a moravská sídla? Nepochybně můžeme vyzdvihnout 
několik pozitivních, ale také negativních nebo ohrožujících trendů. Obecně lze říci, 
že ona vlna větší pozornosti tomuto tématu dospěla – byť se zpožděním – i k nám. 
V plánovacích dokumentech řady našich měst je rehabilitaci a úpravám veřejných 
prostorů obvykle věnována značná pozornost. Tvorba veřejných prostorů se stává 
specifickou agendou, s vlastními cíli a harmonogramem. Plánování městských pro-
storů je zároveň účinným korektivem jinak zaměřených rozvojových plánů nebo je 
nástrojem jejich koordinace v určité lokalitě města. V Praze dokonce vznikla v rám-
ci Institutu plánování a rozvoje města Kancelář veřejného prostoru a skromnější 
útvary s tímto posláním najdeme i jinde. Architektonicko-urbanistických soutěží 
na úpravu veřejných městských prostranství bylo v uplynulých deseti letech možná 
více než soutěží na jednotlivé stavby. 

Vedle příslušných městských orgánů se podpoře zkvalitnění veřejných prostorů 
výrazně věnuje i neziskový sektor, např. Nadace Proměny Karla Komárka, Nadace 
Via, soutěž projektů o Cenu Petra Parléře aj. Ale především je předmětem rostou-
cího zájmu samotných obyvatel a různých občanských sdružení. Aktivity typu „Za-

sidewalk to get to work or to go shopping, we sit down in parks to take a minute‘s 
rest. But while our moving around the city is motivated by our private goals, it brings 
about confrontations with other people; unwittingly, we watch their actions (even if 
only so as not to bump into each other). Sometimes their facial expressions, unusual 
gestures, or a randomly spoken word catch our eye. Such meetings tend to be short-
lived. Taken together, however, they allow us to experience the human world in a ma-
nner different from those conveyed in families, jobs, and schools. Superficial as such 
experience might be, it may benefit us through our meeting something unexpected 
and different from what we experience in our structured and organized relationships 
within families or work teams..6  

Urban public space is a potentially breathtaking theater, becoming the stage and 
the auditorium simultaneously, turning us into both actors and audiences in the pro-
cess. Numerous studies have revealed that the attractiveness of any given urban 
location is defined by the presence of other people7 - as „other people“ is the most 
intriguing object worth watching, be it in the street, the square, or the park.

The important American sociologist Richard Sennett writes that urban public spa-
ce is a place which allows us “to meet the difference”.8 Meeting with people of various 
age groups, social standings, national or ethnic backgrounds grows the wealth of our 
experience. It makes us confront our worldviews with those of others‘, urging us to 
look for what, for all our differences, we may have in common. Such meetings may be 
unpleasant and annoying; but it is precisely the fact that we have to face them in the 
public sphere what forces us to think about them, seeking solutions. Urban public 
space thus becomes an important place where elementary forms of mutual respect, 
solidarity, and social integration are —or may be — built. A city without genuine public 
spaces would be the sign of our world having become a conglomerate of mutually 
alienated ghettos.

This deeper purpose of urban public spaces as the scene of elementary social in-
tegration sometimes tends to pale next to their obvious roles, i.e. providing space for 
physical movement, transportation, relaxation, entertainment, countless work-rela-
ted activities, shopping, political gatherings, and cultural events. Fulfilling this dee-
per purpose, however, should be a key criterion in assessing whether a space has been 
designed well, whether it actually works, as opposed to being just a good-looking 
stage prop for a consumption-driven lifestyle.

2 Vladimír Balda, Jiří Janďourek: Rekonstrukce náměstí T.G. Masaryka (Reconstructi-
on of Masaryk Square), Frýdlant 2011; 3 Ateliér CCEA: Otevřená scéna I. P. Pavlova (I. P. 
Pavlov open air scene), Praha 2013.

How are, in terms of the Europe-wide and worldwide renewal of attention paid to 
urban public spaces, Czech and Moravian cities and towns doing? Several positive 
trends surely merit highlighting, as well as several negative or even intimidating ones. 
Generally speaking, the wave of attention devoted to the theme of urban public spa-
ce has reached this country, albeit belatedly. Numerousplanning documents of Czech 
towns pay a fair deal of attention to the rehabilitation and alterations of their public 
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žít město jinak“, akce, která má dnes již celorepublikový dosah, ukazují nové (nebo 
staronové) možnosti využívání venkovních městských prostorů a vytvářejí tlak na 
jejich další úpravy (např. na redukci individuální dopravy). Inspiraci přinášejí i spon-
tánní (tj. úřady nepodnícené) návrhy intervencí do veřejných prostor od angažo-
vaných profesionálních architektonických ateliérů, s jakými přicházel například 
ateliér CCEA Igora Kovačeviće a Yvetty Vašourkové nebo jaké se objevovaly v rámci 
několika ročníků „Městských zásahů“ (akce původně na Slovensku založené archi-
tekty Matúšem Vallo a Oliverem Sadovským). Dočasné architektonické intervence, 
instalace výtvarných děl, happeningy, městské slavnosti i obyčejná sousedská se-
tkání proměňují atmosféru městských prostorů a přitahují pozornost k jejich dosud 
nevyužitému potenciálu. Oživují městskou scénu, vnášejí do ní novou významovou 
vrstvu, vtip i vážná témata, jako například Druhá šance vánočním stromkům a další 
proměnlivé instalace na piazzettě Národního divadla v Praze nebo kontejner s figu-
rínami imigrantů uvnitř od Lukáše Houdka, dočasně umístěný na brněnském Mo-
ravském náměstí.

Obdobně jako postoj k veřejnému prostoru, jeho teoretické interpretace i aktivní 
osvojování, prošel i reálný veřejný prostor v našich sídlech pozitivní proměnou. Prak-
ticky všechna náměstí a důležitější ulice v historických centrech byly nově – s vět-
ší či menší invencí – upravovány. Nové dlažby (často nahrazující dřívější asfaltové 
povrchy), mobiliář, osvětlení, postupné potlačování průjezdné dopravy a omezová-
ní ploch zabíraných parkujícími vozy spolu s obnovou průčelí okolních domů dávají 
znovu vyniknout kráse a rozmanitosti těchto historických prostor. Od pěší zóny na 
západě republiky v Chebu (navržené ateliérem A69) po Horní náměstí v Olomouci 
(atelier HŠH), od rekonstrukce náměstí T. G. Masaryka na severu Čech ve Frýdlan-
tu (Jiří Janďourek a Vladimír Balda) po úpravy Moravského náměstí a Joštovy ulice 
v Brně (Petr Hrůša, resp. ateliér RAW) najdeme řadu historických městských pro-
storů, které se z dříve zanedbaných a dopravě podřízených komunikací proměnily 
v příjemná místa, zvoucí k pobývání. Společným architektonickým rysem mnoha 
těchto realizací je snaha scelovat dané plochy tak, aby více vynikla celková pro-
storová figura náměstí či ulice. Mnohde se uplatňuje filigránská práce s dlažbami 
a soudobý design nového mobiliáře decentně vnášející novou vrstvu do historic-
kého prostředí. Převažuje – tak jako v celé naší architektuře – spíše střízlivý tón, 
bez extravagantních kreací, jaké nabízejí třeba barcelonské vzory. Nutné ohledy na 
požadavky památkové péče, jimž většina historických středů měst podléhá, jsou 
také jedním z důvodů, proč se zde současný architektonický jazyk projevuje spíše 
v doplňujícím detailu. Jen ojediněle bylo možné stávající centrální městské prosto-
ry dotvářet i změnou okolní zástavby tak, jako tomu bylo v případě doplnění pů-
vodního obrysu Mírového náměstí v Ústí nad Labem. Plošný rozsah tohoto „velkého 
úklidu“ v centrech našich měst je různý: Někde se omezil opravdu jen na náměstí, 
někde – jako například v Litomyšli nebo Znojmě – můžeme hovořit o systematické 
rehabilitaci historických městských prostorů. Samozřejmě, že významnou pomocí 
při této obnově veřejných prostorů byly dotace Evropské unie. (Tabulky na náměs-
tích informující o tom, že jejich rekonstrukce byla z 80–90 % financována z progra-
mů EU, bezděky vyvolává otázku, jak by naše země vypadala bez nich.)

Rovněž dík finanční podpoře EU se v novém miléniu rozvinula výstavba vyso-

spaces. The formation of public spaces is becoming a specific agenda with its own 
goals and schedules.

The planning of urban spaces is also an efficient corrective applied to development 
plans stressing other priorities, or may be used to coordinate such plans in specific 
urban localities. Prague has even seen the establishment of the Public Space Bureau 
as part of the Planning and Development Institute; more modest entities pursuing 
the same goal may be found elsewhere as well. Over the past decade, architectu-
ral-urbanist competitions to design urban public spaces may well have outnumbe-
red those to design individual buildings. Apart from the relevant city authorities, the 
betterment of public spaces enjoys the support of non-profit actors, such as Karel 
Komárek‘s Foundation Transitions, the Via Foundation, the Peter Parler Prize project 
competition, and others. Most importantly, though, it has raised a growing amount 
of interest among the city inhabitants themselves, and of various civic associations. 
Activities such as the „Experiencing the City Differently“ statewide event have shown 
new (or newly rediscovered) possibilities of the use of outside public spaces, applying 
pressure to ensure their further redesign (e.g. traffic reduction). Inspiration is also 
provided by spontaneously (i.e. not solicited by the authorities) submitted designs 
of public space interventions by engaged professional architect studios, such as Igor 
Kovačevič and Yvetta Vašourková‘s CCEA studio, or those introduced as part of se-
veral annual „City Interventions“ events (originally a Slovak event organized by the 
architects Matúš Vallo and Oliver Sadovský). Temporary architectural interventions, 
the installations of visual art works, happenings, city festivals, and even informal nei-
ghborhood gatherings improve the air of urban spaces, drawing attention to their yet 
unused potential. They bring the urban scene alive, introducing a new semantic layer, 
wit, and serious topics, such as Christmas Trees‘ Second Chance and other various 
installations in Prague‘s National Theater Piazzetta, or a shipping container holding 
dummies representing the bodies of immigrants by Lukáš Houdek, temporarily on dis-
play in Brno‘s Moravian Square.

As the attitude towards public space, to its theoretical interpretation, and to its ac-
tive adoption has undergone a positive transformation, so has the actual public space 
of this country‘s residential areas. Just about every square and prominent street in the 
historic centres has been redesigned, with varying degrees of inventiveness. New pave-
ments (often replacing black-top surfaces), street furniture, lighting, the gradual redu-
ction of both through-traffic and parking areas, along with the renewal of the surroun-
ding facades have returned the spotlight to the beauty and diversity of the historical 
spaces. Ranging from Cheb‘s pedestrian zone in the westernmost part of the country 
(designed by the A 69 studio) to Olomouc‘s Upper Square (HŠH studio), from the remo-
deled Masaryk Square in northern Bohemia‘s Frýdlant (Jiří Janďourek, Vladimír Balda) to 
the alterations made to Brno‘s Moravian Square and Jošt street (Petr Hrůša and RAW 
studio, respectively), numerous historical urban spaces, once neglected and reduced to 
mere traffic thoroughfares, have turned into pleasant, inviting places.

Many such executed designs display one common architectural feature, namely the 
effort to integrate the areas in question in order to highlight the overall spatial figure of 
the squares and streets. Fine pavement work and contemporary design of new street fur-
niture, gently introducing new layers into the historical context, have found a good use.
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koškolských areálů. Jejich urbanistická koncepce často usiluje o to, aby jednotli-
vé stavby zřetelně definovaly nebo dotvářely venkovní veřejné prostory. Můžeme 
zmínit nový brněnský areál Masarykovy univerzity v Brně-Bohunicích (ateliér A Plus), 
pardubickou Fakultu chemicko-technologickou (ateliér Kuba–Pilař), univerzitní ná-
městí Technické univerzity v Liberci (Jiří Suchomel a kol.) nebo nové ohnisko dej-
vického areálu ČVUT, artikulované výstavbou Národní technické knihovny (ateliér 
Projektil). 

Zajímavým momentem je to, že některé veřejnosti sloužící venkovní městské 
prostory vznikly na soukromých pozemcích nebo v rámci soukromých investic či za 
jejich výrazné účasti. Uveďme park uvnitř administrativního komplexu v Praze na 
Chodově (ateliér Cigler–Marani), přístupný obyvatelům sousedního sídliště; pražský 
komplex Futurama v Karlíně (Vladimír Krátký) nebo rovněž karlínský soubor Corso 
s vnitřní soustavou ulic a parkem (Ricardo Bofill + CASUA), brněnské administrativní 
centrum Spielberk Park (Petr Hrůša, Petr Pelčák) a především proměnu dříve uza-
vřeného průmyslového areálu Dolních Vítkovic v atraktivní veřejný prostor, který má 
ambici stát se postupně plnohodnotnou součástí města (Josef Pleskot).

Vedle úprav historických městských prostorů jsou v poslední době nejčastějším 
typem zásahů do veřejných prostorů rekonstrukce městských parků, v menší míře 
jejich nové založení. Tyto intervence mají samozřejmě různorodý charakter. Saha-
jí od více či méně pietní obnovy jejich historické podoby po radikálnější uplatnění 
nové estetiky krajinářské architektury a přizpůsobení novým formám využívání par-
ků pro aktivní rekreaci. Obojí najdeme v královéhradeckém Šimkově parku (Pavel 
Zadrobílek) i v pardubickém parku Na Špici (M1 architekti), v Keltském parku v Dol-
ních Břežanech (ateliér Sendler–Babka), ale v nejvýraznější podobě asi v českobudě-
jovickém Parku 4Dvory, který byl nově založen na rekultivovaném území (Markéta 
a Petr Veličkovi, David Prudík).

4 Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Vlastislav Novák: Rekonstrukce Joštovy ulice, Brno 
2011; 5 Ateliér Projektil: Národní technická knihovna, Praha 2009; 6 Markéta  
a Petr Veličkovi, David Prudík: Park 4Dvory, Budějovice; 7 Lukáš Houdek: „Hope 
tour“ – kontejner na Moravském náměstí v Brně, 2016.

 

Při posuzování tuzemského vývoje ovšem musíme na druhou misku vah položit 
promarněné příležitosti, setrvačnost tendencí, které již dávno ve světě prokázaly 
svůj negativní vliv na městský prostor, ale i nová ohrožení veřejného prostoru, která 
sdílíme se současnou konzumně orientovanou západní společností.

Mnohé historické veřejné prostory turisticky atraktivních měst, v čele s Prahou, 
přestávají být scénou veřejného života místních obyvatel tak, jak jsou jejich běžné 
funkce vytlačovány zařízeními turistického průmyslu. Jejich proměna ve skanzen 
není důsledkem konzervativní památkové péče, ale výsledkem komerčních tlaků, 
které lákají turisty na kulisy idealizované minulosti. Globální turistický průmysl, ten-
to průmysl postindustriální éry, však s sebou nese i uniformitu, ztrátu autenticity 
míst, vylučování všeho, co by narušovalo idylu tematického parku, jímž se město 
samo stává. 

As in most of Czech architecture, rather sober tones prevail, free from Barcelona-
like extravagant excess. Most historical city centers are subject to stringent building 
requirements of our monuments care, leading to the contemporary architectural lan-
guage‘s role reduced to that of complementary detail. The opportunity of completing 
the existing central urban spaces with alterations made to the surrounding develop-
ment — as the completion of the original outline of Ústí nad Labem‘s Peace Square 
did — has rarely arisen. This „grand cleanup“ of our city centers has varied in scale: in 
some cases, it has been limited solely to the main squares, while in others, such as 
those of Litomyšl and Znojmo, a genuine systematic rehabilitation of historical urban 
spaces has been carried out.

It goes almost without saying that the renewal of public spaces has been heavily 
subsidized by the European Union. (The street signs reading about how 80-to-90 per-
cent of the work was EU-financed makes you wonder what this country would have 
looked like without these subsidies.) 

The new millennium has also seen, again thanks to Europe‘s financial support, the 
development of university campuses. Their urbanist concepts often strive to have the 
individual buildings to delineate clearly, or complete, outside public spaces. Brno‘s 
new Masaryk University compound in Bohunice (A Plus studio), Pardubice‘s Faculty of 
Chemistry and Technology (Kuba-Pilař studio), Liberec‘s Technical University square 
(Jiří Suchomel & coll.), or the new focal point of Dejvice‘s Czech Technical University 
(ČVUT) complex articulated through the construction of National Technical Library 
(Projektil studio) merit a mention. In a remarkable development, several exterior urban 
spaces dedicated to serving the public have emerged on private lots, or have been 
privately (or semi-privately) financed. These include the park inside Prague‘s Chodov 
office compound (Cígler-Marani studio), made accessible to the inhabitants of the 
adjoining housing estate; Prague‘s Karlín Futurama complex (Vladimír Krátký) or, in 
the same neighborhood, the Corso compound featuring an interior street system and 
a park (Ricardo Bofill + CASUA), Brno‘s Spielberk Park office center (Petr Hrůša, Petr 
Pelčák) and, above all, the transformation of Dolní Vítkovice‘s once-closed industrial 
zone into an attractive public space which aims to become a fully-fledged part of the 
city (Josef Pleskot).

Apart from the redesigned historical urban spaces, the most frequent types of pu-
blic space interventions include the remodeling of city parks or, to a lesser extent, 
their establishment from scratch. These interventions, needless to say, vary in natu-
re, ranging from more or less pious renewals of their historical looks to rather radical 
applications of the new landscape architecture esthetics and to the adaptation to 
their new purpose of active recreation. Both elements can be found in Hradec Králo-
vé‘s Šimek Park (Pavel Zadrobílek) and in Pardubice‘s Pointed Park (M1 architects), in 
Dolní Břežany‘s Celtic Park (Sendler – Babka studio), and, in its perhaps most promi-
nent expression, in České Budějovice‘s 4Courts Park, newly built on reclaimed ground 
(Markéta and Petr Velička, David Prudík).

4 Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Vlastislav Novák: Rekonstrukce Joštovy ulice (Recon-
struction of Jošt street), Brno 2011; 5 Ateliér Projektil: Národní technická knihovna 
(National Technical Library), Praha 2009; 6 Markéta a Petr Veličkovi, David Prudík: Park 

Naopak řada krásně opravených historických prostorů zejména v menších měs-
tech je ohrožena jiným soudobým fenoménem. Masová výstavba nákupních center 
na periferii vytvořila silnou konkurenci maloobchodu v historických jádrech a od-
vedla obyvatele z jejich veřejných prostorů. Prázdná náměstí o nedělních odpoled-
nech kontrastují s přeplněnými parkovišti před shopping centry, jejichž vnitřní atria 
a arkády jen vnějškově připomínají skutečný veřejný prostor, neboť jsou přísně pod-
řízeny manipulativním marketingovým strategiím.

Oprava centrálních veřejných prostorů byla jistě logickým prvním krokem rekon-
strukce našich zanedbaných měst po roce 1989. Často však zůstala krokem jediným. 
Mnohem méně zásadnějších proměn veřejných prostorů nacházíme ve čtvrtích mimo 
centrum, které přitom tvoří většinu plochy měst a kde také bydlí většina jejich oby-
vatel. Zejména velké sídlištní soubory s rozvolněnou zástavbou nabízely příležitost, 
jak volným plochám vtisknout výraznější charakter, prostorovou artikulaci, sociální 
atraktivitu. Kolik takových intervencí však u nás můžeme najít? Častěji jde o obno-
vu starších zanedbaných realizací (jako například v Praze obnova parku Přátelství 
na Proseku od klasika českých krajinářských architektů Otakara Kuči nebo – ovšem 
nedokončená – rekonstrukce náměstí na sídlišti Novodvorská). Příkladem vnesení 
opravdu nového impulzu, který má sídliště obohatit o příležitosti života na veřejném 
prostranství, je Litomyšl s tamní úpravou nábřeží říčky Loučné a s garážemi, které 
zbavují sídliště parkujících aut a zároveň mají na střeše dětské hřiště.

V rámci nové bytové výstavby také nenajdeme mnoho příkladů zajímavějších 
koncepcí veřejných prostorů. Jistě, venkovní plochy dnešních obytných souborů 
jsou upravenější, než bývala socialistická sídliště v okamžiku svého dokončení. Je-
jich urbanistické koncepce však nepřinesly zásadní změny. Většinou nadále sledují 
princip solitérních staveb obklopených volně přístupnou zelení, nebo se volně sto-
jící budovy seskupují do uzavřených celků. Promyšlenější artikulaci vztahů mezi ve-
řejným, poloveřejným a soukromým prostorem, jakou nabízí například pražský sou-
bor Na Vackově nebo litomyšlský soubor U Nemocnice, nacházíme zřídka. Naopak 
i u nás se začíná prosazovat výstavba tzv. gated communities, které jsou přitom 
očividným projevem sociální segregace. Zvláštní problém představuje chaotická 
výstavba v zázemí velkých měst, kde mnohdy stovky nových rodinných domů para-
zitují na vybavenosti a prostorové struktuře staršího vesnického jádra, k němuž jsou 
nabaleny. Jako jednu z výjimek lze uvést Dolní Břežany u Prahy, kde nárůst obyva-
tel i staveb obohatil původní vesnici o nové náměstí s obchody, o parky a dokonce 
i o nový hřbitov.

K výčtu negativních stránek vývoje je třeba připojit i stále nezvládnutý vliv in-
dividuální automobilové dopravy na kvalitu veřejných prostorů. Přes dílčí opatře-
ní ke zklidnění dopravy ve vybraných částech měst a navzdory tomu, že městská 
hromadná doprava je u nás na poměrně dobré úrovni, nároky individuálních auto-
mobilistů nadále dominují. Budování silničních obchvatů měst se zpožďuje za ná-
růstem počtu aut, chybí záchytná parkoviště na okraji měst. (V Praze se naopak 
budují podzemní garáže i v bezprostředním sousedství Václavského náměstí, jejichž 
otevřené rampy znetvoří jeho plochu.) Používání bicyklů je stále chápáno jen jako 
forma rekreačního pohybu, nikoliv jako šetrnější způsob běžného pohybu po městě, 
pro který je třeba vytvářet systematické předpoklady.

4Dvory (4 Dvory Park), Budějovice; 7 Lukáš Houdek: „Hope tour“ – kontejner na Morav-
ském náměstí v Brně (shipping container placed at Moravian Square), 2016

When assessing the domestic development, however, the above must be counter-
balanced with missed opportunities, the persistence of trends long-proven all over 
the world as detrimental to the urban space, and also new threats to the public space 
that we share with the current western consumerist society.

Many historical public spaces of popular tourist destinations — Prague first among 
them — gradually cease to be the scene of the local public life, as their regular roles 
are being pushed aside by tourist establishments. Their transformation into open air 
museums is not the result of conservative care of historical monuments, but the out-
come of commercial pressures wooing tourists with stage props advertising an idea-
lized version of the past. Global tourism, the industry of the post-industrial era, has 
also brought about uniformity, the loss of authenticity of the very places it promotes, 
the exclusion of everything that does not sit well with the idyllic image of the theme 
park into which the city has begun to turn.

Conversely, numerous beautifully restored historical spaces in smaller towms are 
facing a different kind of threat in the shape of yet another current phenomenon. The 
mass development of shopping centers at the outskirts has built strong competitors 
to retailers in historical city cores, leading the inhabitants away from their public spa-
ces. Their empty squares on Sunday afternoons come in sharp contrast to the pac-
ked parking lots next to the shopping centers, whose interior atria and arcades, being 
strictly subordinated to manipulative marketing strategies, bear but a superficial re-
semblance to genuine public space.

After 1989, the restoration of central public spaces surely was the logical first step 
in the process of reconstruction of this country‘s dilapitated cities. All too often, 
though, the process has stalled there. Few fundamental public space transformati-
ons have been on record outside city centers, although peripheral areas take up the 
best part of the cities‘ areas and most of their inhabitants live there. Particularly the 
large housing estates with their diffuse development presented opportunities to im-
bue the free spaces with character, spatial articulation, and social attractiveness.

How many such interventions can be found in the Czech Republic, however? Mostly, 
what we see is the remodeling of older decrepit urban spaces (such as the redesigned 
Friendship Park in Prague‘s Prosek by Otokar Kuča, the classic protagonist of Czech 
landscape architecture, or the unfinished reconstruction of the Novodvorská housing 
estate square).

An example of a truly new stimulus designed to enrich the housing estate by brin-
ging alive its public areas can be found in Litomyšl withits riverside walk along the 
Loučná river, or withnew children‘s playground on the roof of garages.

 New residential development has hardly much more to offer in terms of remarkable 
public-space concepts. The exterior areas of today‘s residential units are in better 
shape than the old Communist housing blocks used to be at the time they were fi-
nished. Their urbanist concepts, however, hardly bring any sweeping changes. They 
still tend to follow the principle of solitary structures surrounded by freely accessible 
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Řada zmíněných problémů samozřejmě poznamenává vývoj i jiných evropských 
nebo amerických měst. Zejména proměna sociální atmosféry veřejných prostorů, 
která omezuje jejich inkluzivitu a otevřenost, bývá předmětem kritiky a teoretic-
kých analýz řady urbanistů a sociálních vědců i na Západě. Komerční tlaky na formy 
využití veřejných prostorů, jejich zjevná nebo skrytá privatizace, zahlcení turistic-
kým ruchem, projevy gentrifikace a nerovnost v dostupnosti kvalitních veřejných 
prostorů pro různé sociální vrstvy, nadměrné posilování kontroly veřejných prostorů 
sledovacími prostředky – to vše jsou témata, která dnes silně zaznívají v mezinárod-
ní odborné diskuzi; mnohá z nich však u nás nebyla ještě ani otevřena.9

Situaci v českých a moravských městech navíc poznamenává rozpor mezi ušlech-
tilými cíli na stránkách politických programů a skutečným rozhodováním o městě, 
absence vizí doprovázená realistickým dlouhodobým programem jejich naplňování, 
ale i podléhání komerčním tlakům a zájmům soukromých subjektů. Přitom kvalitní 
veřejné prostory mohou vzejít jen z vyvážené souhry důsledně hájených veřejných 
zájmů a privátní iniciativy.

Úspěšné příklady úprav městských veřejných prostorů v českých a moravských 
městech i naopak promarněné příležitosti a dosud zanedbaná místa jsou příslibem 
i ohrožením budoucího vývoje našich měst. Jsou ale i svědectvím toho, v jakém sta-
vu se u nás nachází veřejná sféra jako taková. Města totiž nelžou.

8 Uzavřené satelitní sídlo, Nupaky u Prahy; 9 Ne-místo na sídlišti Jižní Město, 
Praha; 10 Jakub Cigler: „Vizualizace“ plánované rampy do podzemní garáže na Vác-
lavském náměstí.

greenery, or that of detached buildings forming closed groups. Examples of finer arti-
culation of the relationships between public, semi-public, and private spaces, as pre-
sented by Prague‘s Vackov housing complex, or complex in Litomyšl, are hard to find. 
To the contrary, the development of the so-called gated communities, an obvious 
manifestation of social segregation, has taken off in this country.

A specific problem is present in the form of chaotic development in the backyards 
of large cities. This phenomenon often sees hundreds of newly built single-family ho-
mes parasitizing on the local amenities and the spatial structure of an old village core 
to which they hang on to. Exceptions exist, though; one of them can be seen in Dolní 
Břežany near Prague, where the growing population and development have enriched 
the original village through the establishment of new parks, a new square with stores, 
and even a cemetery.

The list of the negatives of progress must be extended to the — as yet untamed 
— impact of individual car transport on the quality of public spaces. Despite partial 
measures taken to subdue city traffic in selected parts of cities and despite the fact 
that this country enjoys a relatively high-quality public transport, the demands of 
individual automobilists still prevail.

The construction of ring roads is lagging behind the growing number of cars while 
parking lots at the outskirts (P + R) are missing. (In Prague, conversely, underground 
garages are being planned even in the immediate vicinity of Wenceslas Square, disfi-
guring its face.) The use of bicycles is still perceived as a recreational activity as op-
posed to a more considerate manner of one‘s regular movement around the city which 
requires the formation of systematically supportive conditions.

Many of the aforementioned problems, of course, are present in the development 
of other European or American cities. The metamorphosis of public spaces‘ social 
atmosphere, curtailing their inclusive and open nature, tends to be the target of cri-
ticism and theoretical analyses by numerous urbanists and social scientists in the 
West as well. Commercial pressures aimed to control the use of public spaces, their 
overt or covert privatization, the overwhelming presence of tourism, displays of gen-
trification, inequal access to high-quality public spaces for various social classes, 
the overuse of surveillance - these topics feature prominently in the international 
expert discourse; in the Czech Republic, however, many of them have yet to be ad-
dressed at all..9

The situation of Bohemian and Moravian cities is further complicated by the 
discrepancy between the noble goals set out by political manifestos and the actual 
decision making process by city governments; by the absence of long-term visions 
along with realistic execution schedules, as well as by the prevalence of commerci-
al pressures and vested private interests. High-quality public spaces, however, may 
only emerge from a balanced interplay of closely guarded public interests and private 
initiatives.

Examples of successful alterations to urban public spaces in Bohemian and Moravi-
an cities, along with wasted opportunities and still neglected localities form both the 
hope of and the threat to the development of this country‘s cities. However, they also 
present a testimony of the general condition of the country‘s entire public sphere. 
Because cities do not lie.

8 Uzavřené satelitní sídlo (Gated community), Nupaky u Prahy; 9 Ne-místo na síd-
lišti Jižní město (South Town housing estate non-space), Praha; 10 Jakub Cigler: „Vi-
zualizace“ plánované rampy do podzemní garáže na Václavském náměstí (Computer 
image of the Wenceslas Square underground garage ramp)
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