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Transformations of Public Spaces

In Czech towns and cities, public space has become a widely discussed topic, 
with growing social demand for high-quality public spaces. In spite of this, we 
still often see public spaces – both new and created by transformation of exist-
ing ones – that do not fulfil their purpose and lack sufficient quality, despite 
significant spending. 

Yet the successful functioning of a public space is the main indicator of its 
quality. Today, leading world theoreticians agree that public spaces need to be 
adapted to people visiting them, and should provide room for social activities.
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Veřejný prostor je v prostředí českých měst dnes již aktuální téma; spole-
čenská poptávka po kvalitních veřejných prostranstvích roste, ovšem přes-
to jsme svědky realizací mnohých veřejných prostorů, ať už nově vzniklých 
nebo rekonstrukcí těch stávajících, které ani po vynaložení značných nákla-
dů neplní úspěšně svůj účel a nemají dostatečnou kvalitu.

Úspěšnost veřejných prostranství je přitom hlavním indikátorem kva-
lity. V současnosti je převažujícím názorem předních světových teoretiků 
nutnost tvořit veřejná prostranství přizpůsobená pobytu lidí a poskytující 
možnost společenských aktivit.

Přesto ve většině případů není hned na počátku projektů jasně definová-
na kvalita veřejného prostoru v celé šíři jeho problematiky. Projekty se zpra-
vidla omezují na fyzickou stránku prostředí, na obnovu povrchů, rozmístění 
a design mobiliáře a zeleně. Estetická stránka je ale pouze jednou složkou 
kvalitního veřejného prostoru. Představa o faktorech, které formují veřejné 
prostory, se v současnosti aktualizuje o nabídku různých funkčních náplní 
prostorů. Zásadní roli v otázce kvality hraje rovněž vztah veřejných prostorů 
a hmot urbánních celků, které je vymezují.

Zároveň projekty se silným konceptem, který zohledňuje všechny aspek-
ty kvalitního veřejného prostoru, mohou být problematicky realizovatelné 
 v rámci českého prostředí a právního systému, protože vyžadují změnu ně-
kterých dosud zavedených přístupů od direktivního, definitivního řešení 
směrem k otevřenějšímu přístupu.

Cílem práce není hledat v problematice kvality veřejných prostranství 
revoluční myšlenky a originální koncepty. Naopak, současný stav poznání 
a směr vývoje jsou v souladu s potřebami soudobé společnosti, ovšem chybí 
nástroje implementace myšlenek v českém prostředí.

Práce si tedy klade za cíl přispět k realizovatelnosti kvalitních veřejných 
prostranství poskytnutím přehledu zahraničních přístupů k procesu vzniku 
vhodných referenčních příkladů.

Analýza úspěšných realizací ze tří zahraničních měst – New Yorku (ob-
čanské iniciativy, POPS), Kodaně (dopravní řešení) a Vídně (územní pláno-
vání) – má poskytnout odpovědi na tři otázky – co činí veřejná prostranství 
úspěšnými, jak vznikají a jaké nástroje mohou různí aktéři použít a jak lze 
tyto poznatky aplikovat v českém prostředí.
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