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úvodník
Milé čtenářky, milí čtenáři,
otevíráte třetí číslo Pilíře, a pokud dosud
váháte, zda jsou témata architektury
a urbanismu vhodná i pro Vás, pak
doufáme, že se nám právě tímto číslem
podaří převážit misky vah v jejich
prospěch.
Zatímco jsme se v prvních dvou číslech
zabývali budovami – domy, v nichž
bydlíme a pracujeme a které známe
z našeho nejbližšího okolí, tímto číslem
vykročíme přes jejich práh do volného –
veřejného prostoru. Do prostoru
setkávání a střetávání, tedy do prostoru,
kde se realizuje společnost jako taková.
Ovlivňuje nás stejně jako my utváříme
jej. Veřejný prostor má o nás proto
velkou vypovídací hodnotu a stojí za to
jej kvůli tomu reflektovat. Ostatně hlavní
text tohoto čísla přirovnává veřejný
prostor k učebnici.
Jak vypadají naše ulice, náměstí, okolí
škol, parky a různá jiná myslitelná

zákoutí? Jaká jsou a jaká by mohla být?
K čemu slouží a jak bychom je chtěli
užívat?
Na tvorbě veřejného prostoru se nutně
podílí každý z nás, ovšem v různé
míře. Jeho zásadní proměny mají
nejčastěji v rukou naši zastupitelé,
ale ti by měli mít na zřeteli především
potřeby a přání jeho nejběžnějších
uživatelů. Právě ti, tedy i Vy a ve velké
míře také děti, jsou nejpovolanějšími
o jeho podobě rozhodovat. Dost možná
bychom zjistili, že by jej zejména dětští
uživatelé vytvořili mnohem příjemnější
a autentičtější, než je nyní.
I proto podporujeme participativní
projekty plánování veřejného prostoru
a chceme jedno z dalších čísel věnovat
představení právě takových akcí.
Příjemné čtení.
Markéta Hossingerová
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veřejný
prostor jako
učebnice
text: Kristýna Stará
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Co je to veřejný prostor? Již žáci prvního stupně
intuitivně odpovídají: „Jsou to místa, kam můžeme
chodit všichni”. „Dá se tam dělat spoustu různých
věcí”. „Je to třeba ulice, park, nebo náměstí”. Přesto
se nejedná o otázku triviální.
Vytvořit stručnou, srozumitelnou definici
pojmu veřejný prostor není snadné.
Vzhledem k tomu, že pracujeme s dětmi
z online generace (nezažily a těžko si
dokáží představit dobu před internetem),
měli bychom rozlišovat veřejný
prostor fyzický a virtuální. V tomto
textu se budeme zabývat veřejným
prostorem fyzickým, a to v jeho užším
a nejběžnějším smyslu slova (jak jej
stále vnímají i naše „internetové” děti), tj.
veřejným prostranstvím. Zákon o obcích
uvádí, že “veřejná prostranství jsou
všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání, a to bez
ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru”.
Již v této krátké definici narážíme na dvě
základní ale. Veřejná prostranství jsou ze
zákona přístupná každému, ale přesto
je obvyklá snaha z nich některé skupiny
uživatelů vyhánět pro jejich zanedbaný
zevnějšek, nadměrnou hlučnost a další
projevy, které se nelíbí většinovým
uživatelům a přidělávají starosti

teorie

správcům veřejného prostranství. Ale
tento postup není nezákonný, protože
jiné zákony a vyhlášky nastavují pravidla,
kterými se máme při užívání veřejných
prostranství řídit (např. nerušit veřejný
pořádek, nepřespávat na místech, která
k tomu nejsou určena apod.).
Veřejný prostor jako zrcadlo společnosti
Veřejný prostor je výmluvným zrcadlem
společnosti, jejích zvyklostí, zažitých
vzorců chování, přístupu ke skupině
a jednotlivci. Kolika nejrůznějších podob
může nabýt život na náměstí? Od živelné
změti procházejících osob a dopravních
prostředků všeho druhu, s ruchem,
nepořádkem, s mísícími se zvuky
vykřikujících trhovců a klaksonů aut. Až
po dokonale upravené, monumentální
prostranství s obří sochou či pomníkem,
kde si nikdo nedovolí odhodit ani
nedopalek od cigarety. Jakým způsobem
je dosahováno udržovaného vzhledu
a čistoty na veřejných prostranstvích? Je
to dáno výchovou uživatelů a přirozenou
sociální kontrolou? Neboli: kdo odhodí
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odpadek na ulici, bude pokárán někým
z kolemjdoucích? Nebo je to zajištěno
všudypřítomným autoritativním
dohledem, který rozdává příkazy
a zákazy, a obavou z formálního postihu?
Jak je nakládáno s lidmi bez domova
a dalšími uživateli z okraje společnosti?
Jsou zcela nepřítomní za cenu přísného
dohledu a represe? Jsou tolerování a drží
se na okraji veřejného prostoru? Nebo
veřejnému prostoru dominují, což svědčí
o jeho funkčním selhání?

„Jakým způsobem je dosahováno
udržovaného vzhledu a čistoty na
veřejných prostranstvích?“
Veřejný prostor v občanské společnosti
Každé město a městečko je učebnicí
sociálních vztahů ve veřejném prostoru.
Česká společnost se prezentuje jako
svobodná občanská společnost. Odtud
pramení liberální definice veřejných
prostranství jako míst přístupných
každému bez omezení v zákoně
o obcích. Chceme-li, aby tomu tak
skutečně bylo, vyžaduje to od nás všech
toleranci a ohleduplnost vůči druhým,
vlastnosti, které je potřeba pěstovat
od dětství. Ochotu připustit, že ačkoliv
jsem přišel do parku odpočívat a číst si
noviny nebo knihu, stejné právo pobývat
zde má i skupina hlasitě se smějících
dospívajících opodál a paní venčící psa.
Přestože „řádné” veřejné prostory mají
svá psaná pravidla, pro jejich skutečné
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fungování je třeba vytvořit a respektovat
řadu pravidel nepsaných. Například
nebudeme provozovat nějakou hlučnou
hru přímo za zády pána, který si chce
v klidu číst, nebo nevypustíme psa na
louku, kde si právě děti hrají s míčem,
nebo piknikuje rodina. Ne každý se
chce s naším psem podělit o balon
nebo svačinu. Tomu, že „bez omezení”
není totéž co „bez pravidel”, neboli že
svoboda neznamená právo dělat si do
chceme, je potřeba učit se od dětství.
Počínaje dětským hřištěm v raném věku,
kde je třeba naučit se sdílet herní prvky
a bábovičky na pískovišti, je veřejný
prostor dobrou učebnicí občanství,
demokracie a respektu.
Děti ve veřejném prostoru
Děti (a jejich dospělí průvodci) patří
spolu se seniory k nejčastějším
a nejzranitelnějším návštěvníkům
veřejného prostoru. Tráví v něm
nadprůměrné množství času a jsou
zvýšenou měrou ohroženy dopravním
provozem, verbální i fyzickou agresí
nebo distribucí návykových látek. Díky
přirozené zvědavosti a uvědomování si
vlastní zranitelnosti jsou děti školního
i předškolního věku vnímavější a citlivější
k fungování veřejného prostoru než
mnohé jiné věkové skupiny. Dokáží
kriticky zhodnotit, které ulice a křižovatky
jsou nepřehledné, kapacitně přetížené
a z pohledu pěšího účastníka provozu
nebezpečné. Ve snaze vyhnout se
konfrontaci si dobře uvědomují, kde se
v jejich okolí vyskytují osoby, které pro
ně představují skutečnou či pocitovou
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hrozbu. Takovým místům se děti – dívky
i chlapci – raději vyhýbají nebo tudy
alespoň nechodí samotné. Přesto je
množství podnětů od dětí, zejména
těch mladších, využitelných v plánování
rozvoje měst a obcí podceňováno. Při
zvolení vhodných forem „dotazování”
je nejen počet, ale i relevance těchto
podnětů vysoká, mnohdy vyšší než
od dospělých, kteří na tématu nejsou
zainteresováni. V dalších číslech ukážeme
příklady z vlastní praxe, jak s dětmi téma
veřejného prostoru, měst a krajiny otevřít
a rozvíjet.

„Děti (a jejich dospělí
průvodci) patří spolu se
seniory k nejčastějším
a nejzranitelnějším
návštěvníkům veřejného
prostoru.“

Zapojení žáků blízkých
škol do vize pro revitalizaci
břehů Rokytky. Zdroj:
dialog architekti
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jaký si to
uděláš,
takový to
máš
text: Veronika Kovářová
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Drobná paralela dv
veřejných prostorů
reálného i toho virt
ukazuje souvislost
chováním a jednán
v tvář a na síti.
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rčení v názvu článku lze úspěšně
pochybovat, především pokud činnost
zahrnuje více účastníků. O veřejném
prostoru však platí dokonale: jaký si
ho uděláme, takový ho máme. Je-li
součástí kultury odhazování odpadků
na ulici, vypadá veřejný prostor jinak než
v zemi, kde je samozřejmostí, starat se
nejen o svůj dům, ale i o jeho okolí jako
o vlastní.
Péče o veřejný prostor vyžaduje
konsenzus skupiny lidí, kteří ho obývají,
tedy komunity, města nebo krajinné
rezervace. Všudypřítomné nekalé živly
musí vyvažovat zodpovědné osoby,
představitelé, kteří se o jejich nepořádek
postarají. Ať již vlastní činností v rámci
komunitních akcí či najímáním
technických služeb v měřítku města.

vou
ů, toho
tuálního,
ti mezi
ním lidí tváří
teorie

Slavná novinářka Jane Jacobsová popsala
tzv. „Teorii rozbitého okna“. Tato teorie
říká, že když se ve veřejném prostoru
objeví negativní jev, snadněji se na něj
nabalují další. Když se jedno rozbité okno
v ulici ihned zasklí, pravděpodobnost
rozbití druhého okna se výrazně sníží.
Je dobré si uvědomit, že i když jsme
jen jeden zoubek v soukolí společnosti,
i my můžeme zvýšit kvalitu našeho
veřejného prostoru třeba i tím, že
uklidíme odhozenou plechovku sami.
U uklizeného koše je psychologicky těžší
dělat další nepořádek. Když je někde
pár odpadků na hromádce na zemi, lidé
přestávají mít problém přihodit tam další,
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„Je-li součástí kultury odhazování odpadků na
ulici, vypadá veřejný prostor jinak než v zemi, kde
je samozřejmostí, starat se nejen o svůj dům, ale
i o jeho okolí jako o vlastní.“
i když může být koš vzdálený jen pár metrů. Nenechat
se strhnout k lenivosti vyžaduje překvapivě velmi
zásadovou osobnost.
Naprostou analogií je pak veřejný prostor na sociálních
sítích. Tam se lidé chovají úplně stejně, jako v parku,
když se nikdo nedívá. Facebookové skupiny vytvářejí
stejně černé i šedé prostory, které sdružují ty, kterým
taková místa vyhovují. Stejně jako extrémisté se
scházejí v prostorech vzdálených očím policistů,
jejich facebookové skupiny jsou tajné a myšlenky
prezentované tam stejně temné. Na sociálních sítích
najdete i skupiny vřelé a přátelské, ovšem stejně jako
je veřejný prostor udržován autoritou, tak i tyto skupiny
mají pravidla a správce, které negativní vlivy eliminují.
Hlavním rozdílem v chování ve skutečném veřejném
prostoru a prostoru na síti je právě ta autocenzura,
kterou většina lidí pociťuje, když se na ně ostatní lidé
dívají, když ví, že je mohou slyšet. Když jsou anonymní či
„neviditelní”, mnoho z nich tuto zábranu ztratí a chovají
se daleko agresivněji a nepříjemněji než tváří tvář. Proto
je veřejný prostor na sociálních sítích daleko temnější
než veřejný prostor fyzický, ačkoliv naše profily a fotky
jsou naopak daleko veselejší.
Dovolím si nadějnou myšlenku. Ve středověku se naše
ulice podobaly spíše špinavým a páchnoucím stokám.
Vývojem civilizace jsme si je začali udržovat a pečovat
o ně. Zkusme si pročistit i virtuální veřejný prostor svým
slušným chováním, dobrým příkladem a laskavostí.
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Když doprovázím dcerku
do školy, míjíme strom. Ne
obyčejný strom – kamenný
strom. Větve má vyskládané
z břidlice, kůru zvrásněnou
mozaikou rudých kamínků
a obloha se leskne opukou.
V kořenech se něco modře
třpytí, není to schovaný
poklad?
teorie
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Každé město, každá obec, ale i krajina
mezi nimi je plná drobných památek,
upomínek na minulost a záhadných
uměleckých děl. Chodíme mezi nimi
mnohdy bez povšimnutí, ale možná stačí
lehká pobídka, odkaz na příběhy, které
památky skrývají a začneme se zajímat.
Co to je? Kdo památku postavil a kdy?
Proč zrovna zde? Proč se rozpadá?
Podobné otázky odstartovaly i vznik
katalogu drobných památek Křížky
a vetřelci, který od roku 2014 mapuje
území města Plzně. Nejprve se Křížky
a vetřelci soustředily na sestavení
databáze uměleckých děl, které vznikaly
od 60. do 80. let 20. století. Tyto památky
jsou mnohdy nejohroženější a rychle
z měst mizí. Ostatně i pojem vetřelci
v názvu Křížky a vetřelci odkazuje na
tento druh umění. Označení vetřelec se
poprvé objevil v průkopnické knize Pavla
Karouse Vetřelci a volavky. Umělecká
díla z období komunismu mnohdy
mimozemské zárodky připomínají
a zároveň se do veřejného prostoru
“vetřela” a místní obyvatelé k nim mohou
mít ambivalentní vztah.

„Nejprve se Křížky a vetřelci soustředily
na sestavení databáze uměleckých
děl, které vznikaly od 60. do 80. let 20.
století. Tyto památky jsou mnohdy
nejohroženější a rychle z měst mizí.“
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A tak začalo hledání, leckdy připomínající
houbaření. Někdy šel hledač na jistotu
k veřejným stavbám postaveným v 60.80. letech. Veškeré veřejné budovy
tehdy musely část rozpočtu investovat
do umění, takže nález sochy ve
dvoře školy byl téměř jistý. Jindy bylo
hledání namáhavější a musely pomoci
historické mapy či dobové publikace.
Nejpřínosnějším zdrojem byla ročenka
Spolupráce výtvarníka s architektem,
která vycházela v letech 1974–1990.
Podle této ročenky z roku 1980 se měly
např. v jídelně vysokoškolských kolejí
nacházet dva plastické objekty od Karla
Malicha. Po roce pátrání se toto dílo
připomínající prostorovou předpověď
počasí podařilo nalézt, bylo vystaveno
v Muzeu Kampa a dnes visí v kanceláři
rektora Západočeské univerzity.
Ale nesbírali se jen vetřelci, postupně
se katalog rozšiřoval o boží muka, bysty,
drobné stavby, fontány, funerální plastiky,
funkční plastiky, intarzie, kaple, kašny,
kinetické sochy, křížové kameny, land art,
lustry, malby, mariánské sloupy, mozaiky,
niky, níťáky, památníky, pamětní desky,
pamětní kříže, pamětní stromy, pomníky,
portály, poutní místa, reliéfy, sgrafita,
sluneční hodiny, smírčí kříže, sochy,
sochy svatých, street art, svaté obrázky,
štolprštajny, umělecké nápisy a květníky,
vitráže, výklenkové kaple a základní
kameny.
V počátku fungování v roce 2014
čítal katalog 244 položek, na základě
informací získaných od Správy veřejného
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Každá drobná památka odlišuje čtvrť,
náves či dům a dovoluje obyvatelům
navázat s místem konkrétnější vztah.
Drobné památky mohou zlepšit
orientaci. V sídlišti domovní znamení
navedou ke správnému vchodu, křížky
připomenou, kterou cestou se na
křižovatce vydat. Památka zanechá
v paměti vizuální otisk a soubor
takových otisků vytváří neopakovatelnou
atmosféru místa. Jeden ze zdrojů hrdosti
na svůj domov vyvěrá právě odtud.

statku města Plzně. Po půl roce
obsahoval 616 drobných památek. V roce
2015 se počet evidovaných památek
zdvojnásobil na 1265. Dnes v roce 2020
se lze v databázi probírat celkem 2815
drobnými památkami.
Jako většina lidských činností i stavění
drobných památek probíhá ve vlnách:
Vlna budování. Vlna nezájmu. Vlna
bourání. Vlna obnovy. V současnosti se
snad nalézáme v období obnoveného
zájmu o kulturní dědictví minulých
dekád. Ale záleží na místě. Například
v Praze jsou typické kovové socialistické
prolézačky předmětem vášnivých debat
v hipsterských kroužcích. Takže pozor, ať
vám je z vaší obce neodvezou a neudělají
z nich v Praze muzeum! Byla by to škoda,
i zdánlivě obyčejné prvky jako prolézky,
typické esovité lavičky, betonové květníky
či stylizovaný nápis na samoobsluze při
dobré péči dotvářejí genia loci místa.

teorie

Vyšší formou péče o drobné památky
je jejich aktivní ochrana. Pokud začne
kolem památky podezřelý stavební
ruch, vyplatí se informovat na obecním
úřadě a ujistit se, že s památkou počítá
i budoucí rozvoj území. Základem je
zajímat se, a čím více a do hloubky, tím
lépe.
Drobné památky ve veřejném prostoru
jsou drobnými poklady, které zpestřují
život ve městě. Dobré umění probouzí
zájem, přivede k zamyšlení nebo je „jen”
krásné. Tak jako kamenný strom na cestě
do školy. Teď už víme, podle katalogu
Křížků a vetřelců, že jej do mozaiky složil
výtvarník Vladimír Havlic v 70. letech při
budování plzeňského sídliště Lochotín.
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text: Lukáš Houška

univerzální
průvodce městy
pro družiny
a volnočasové
kluby část III. –
veřejný prostor
a život v něm

Co všechno se dá
dělat na ulici?
A co bychom tam
rádi dělali? Námět na
procházku
s přemýšlením
o nejbližším okolním
veřejném prostoru.
Téma veřejného prostoru je složité pro
odpovědné odborníky ve vedeních
našich měst. Přesto si myslíme, že
existuje jednoduchý způsob, jak
zákonitosti prostorů určených ve
městech pro všechny (proto prostor
veřejný) jsou ve své podstatě jednoduché
a zvládneme se při nich i hezky projít.
Opět proto bez větších příprav pojďte
s dětmi objevovat, co to je ten tajemný
a opomíjený veřejný prostor.
Pro dobrý prožitek si zkuste ve svém
městě, či obci naplánovat trasu ze školy
na náměstí či náves. Vyberte cestu přes
rušnou hlavní ulici, odbočte do nějaké
ulice klidnější – ideálně s vysázenými
stromy při okraji, dále jděte přes park až

teorie

do centra města či obce. Výlet můžete
rozdělit také na čtyři části, kde každé
lokalitě budete věnovat samostatný čas.
Tentokrát bude hra, která je připravena
pro děti, jednoduchá. Připravte jim do
skupinek (je jedno jak velkých) papír
s vyznačenými typy veřejného prostoru
(hlavní ulice, vedlejší ulice se stromy, park
a náměstí či náves). Bude stačit mít čtyři
sloupečky na jednom papíru formátu A4,
víc není třeba.
Úkolem pro děti i pro Vás, bude se
vždy v dané lokalitě zastavit a nechat
děti navrhnout, které aktivity by zde
rády dělaly. Celá hra je zaměřená na to,
zjistit, jak by si děti představovaly využití
takových prostor, aby pro ně byly nějak
atraktivní. Ve své podstatě však bude
pro mnohé problém uvažovat o ulici
jako o místě, kde se dá trávit nějaký
čas jiným způsobem, než přesunem
za nějakým cílem. Proto je důležité jim
nechat dostatek času na prozkoumání
dané lokality a vybízet je k tomu, aby
vymyslely, co by se muselo změnit, anebo
doplnit do daného místa, aby to bylo pro
ně zajímavé.

„ Pro všechny hry je na
ulici většinou potřeba
zvětšit prostor určený pro
lidi – chodníky. “
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Pokud bude mít s touhle hrou některá
ze skupinek problém, můžete jim
navrhnout, jestli dokáží vymyslet, co na
daném místě změnit, aby se zde dobře
hrály třeba nějaké hry. Nemusíte být
konkrétní. Pro všechny hry je na ulici
většinou potřeba zvětšit prostor určený
pro lidi – chodníky. Popřípadě se můžete
společně ptát, jaký povrch mají děti
venku nejraději. Zda trávu, či povrch
pevný a pokusit se jej doplnit na dané
místo.

se mění, a proto vůbec nebude vadit,
když při diskuzi dojdete k tomu, že tyhle
dané podmínky už dnes třeba nejsou
potřeba.
Celá tato hra je jednak o možné změně
prostředí, ve kterém žijeme. Nicméně
stejně tak je důležité ukázat dětem, že
ulice a náměstí nemusí být jen místo,
přes které se projíždí, prochází, nebo se
tam parkuje.

Až se vrátíte zpátky do školy, můžete
v aktivitě pokračovat tak, že necháte
dětem v původních skupinách nakreslit
jeden z vybraných prostor, které jste
navštívili. Nejdříve jednoduše tak,
jak skutečně byl – ulice s provozem,
zaparkovanými auty. Náměstí bez všech
aktivních prvků a podobně. Posléze
necháte skupinu vypracovat projekt, jak
by si daný prostor nejlépe představovala.
Zachování rozměrů a rozmístění velkých
budov je důležité, změna šířky vozovky,
náměstí, různých ploch je naopak
žádaná.
Na závěr můžete o důvodech, proč daný
prostor vypadá jinak, než ho nakreslily
děti, diskutovat. Důležité je zaměřit se
na to, že někdy je současný stav dán
potřebami aktuálního života. Například
pro současné obytné domy je potřeba
mít parkovací místa. Že na náměstí často
nejsou žádné houpačky, stromy a jiné
prvky proto, že se tam pořádají různé
akce, které potřebují pevnou rovnou
plochu. Nicméně veřejný prostor i život
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pilíř 3

muž, který
sázel
stromy
Vlny veder a horká léta činí ulice
mnohých měst neobyvatelnými, a proto
není divu, že roste poptávka po jejich
přirozené klimatizaci – po stromech.
text: Matěj Forejt

teorie
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v

roce 1952 vydal francouzský spisovatel
Jean Giono povídku o svých fiktivních
setkáních s mužem jménem Elzéard
Bouffier, který během několika desítek
let dokázal svou vytrvalou prací proměnit
nehostinné pláně v jihofrancouzském
podhůří Alp v přívětivou krajinu plnou
zeleně. Tuto povídku nazval Muž, který
sázel stromy (v originále L‘homme qui
plantait des arbres).
Ačkoli českého překladu se povídka
dočkala až v roce 1997, již o deset let dříve
podle ní kanadský režisér Frédéric Back
natočil stejnojmenný krátký animovaný
film, který v roce 1987 získal cenu
americké Akademie filmových umění
a věd (tzv. Oscara) za nejlepší krátký
animovaný film. O rok později získal
stejnou cenu snímek Plechový panáček
(Tin Toy, režie John Lasseter, 1988), což
byl jeden z prvních filmů slavného studia
Pixar i vůbec jeden z prvních, které byly
vytvořeny 3D počítačovou animací,
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a stal se tak symbolem technologického
pokroku v kinematografii. Jak moc se
tyto dva snímky – oceněné stejnou trofejí
jen rok po sobě – navzájem odlišují!
Muž, který sázel stromy nespoléhá
ani na technologické inovace, ani na
dynamickou akci. Je to půlhodinový
film vytvořený metodou ruční kreslené
animace, plný pozvolných proměn
záběrů a mistrně provedených
transformací postav i předmětů
a doprovozený slovy své literární
předlohy. Jeho klidné plynutí i ladné
pohyby animace jako by se inspirovaly
přirozeným tokem času i šuměním korun
stromů, jež hlavní hrdina vysadil.
Přestože film vznikl v době, kdy se
začínala psát éra počítačové animace
a nové generace filmových efektů,
v žádném případě ale nebyl v závěru
80. let zjevením z jiné epochy. Kromě
rozmachu digitálních technologií se totiž
do stejné doby datuje také velký rozvoj
environmentálních hnutí či ekologických
politických stran. Lidé po celém světě
si tehdy začali naplno uvědomovat, že
technologický rozvoj má celou řadu
neblahých dopadů na celou naši planetu.
V tomto ohledu tedy Backův film dobře

„ Lidé po celém světě si tehdy začali
naplno uvědomovat, že technologický
rozvoj má celou řadu neblahých dopadů
na celou naši planetu.“
pilíř 3

vystihuje náladu alespoň části tehdejší
společnosti, která začínala uvažovat
o tom, jak napravit svůj ničivý vliv na
životní prostředí. A jak může jednotlivec
sám přispět k tomu, aby tento ničivý
vliv napravil. A i po více jak třiceti letech
určitě stojí za to si připomenout, jak
prosté – i když dlouhé – mohou být
cesty k tomu, aby svět kolem nás byl
o něco příjemnější i o něco zelenější.
A málokteré z takových připomenutí
bude tak poetické, prosté a zároveň silné,
jako je Muž, který sázel stromy.

teorie
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didak

Soukromí a veřejnost – aktivita do českého jazyka (1. stupeň) – Jana Polášková, učitelka 1. stupe
Veřejný prostor a lidé – aktivita pro předměty občanská a výtvarná výchova (2. stupeň), Kristýna
Jak houbařit sochy – námět na mezipředmětový projekt (2. stupeň) – Aleš Hejna
Sídlištní bingo – terénní aktivita do občanské výchovy (2. stupeň) – Markéta Hossingerová, učite
Lidé, kteří sázejí stromy – mezipředmětová lekce s důrazem na environmentální výchovu (2. stupe
Neobvyklé rozhovory – lekce tvůrčího psaní reflektující obyčejná i bizarní setkání ve veřejném pro
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pilíř 3

ktika

eň ZŠ
Stará, Markéta Kačenová, Karolína Kopecká, Marie Kadlecová webové stránky Architekti ve škole

elka občanské výchovy
eň) – Matěj Forejt
ostoru (2. stupeň, SŠ) – Markéta Hossingerová
teorie

Anotace k didaktickým článkům.
Kompletní články naleznete na
www.casopispilir.cz
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veřejný prostor
soukromí
a veřejnost – soubor a lidé –
aktivit pro 1. stupeň mezipředmětová
lekce s důrazem na
osobnostní a sociální
výchovu
text: Jana Polášková

Hodina č. 1
Děti by nejdříve měly umět rozlišit, co
je veřejné a co je soukromé. Jsou to
pojmy obecné, protiklady, které mají
jistě již dobře zažité. Jediné, co je tedy
třeba udělat, je přiblížit jim dané termíny
a nechat je, aby samy prostřednictvím hry
se slovy hledaly a pojmenovávaly rozdíly
mezi veřejným a soukromým.
(Dvou)hodina č. 2
Je pojatá jako dramatizace těch
nejznámějších veřejných míst. Žáci musí
analyzovat svou představu konkrétní
prostoru, např. nádraží: jak se tam lidé
pohybují, jak vypadají, co mají u sebe,
co se kolem nich ozývá za zvuky, jak je
prostor řešený, jaké jsou v něm prvky
(lavičky, hala, odjezdová tabule, vlaky),
a pokusí se podle možností naaranžovat
ve školní třídě a „zahrát“ svým
spolužákům toto místo.

text: Kristýna Stará

Veřejný prostor představuje ukázku
demokracie a tolerance v praxi. Využívají
jej různé skupiny obyvatel, často
s protichůdnými potřebami. Žáci se
prostřednictvím humorných profilů
vcítí do identity osob jiného postavení,
zaměstnání, věku, pohlaví a zájmů.
Pomocí pocitové mapy pak zaznamenají
své dojmy z místa v blízkosti školy, které
dobře znají, ale pohlíží na něj očima své
nové identity. Následuje diskuse nad
problémy daného prostoru a formulace
požadavků na jeho změnu, která by měla
být konsensem všech zájmových skupin.
Aktivita rozvíjí skupinovou spolupráci,
naslouchání názoru druhých, schopnost
pojmenování problému i umění
konsensu, stanovení priorit a v neposlední
řadě obhájení a prezentaci vlastního
názoru.
Více naleznete na stránkách
Architekti ve škole. Autorky
metodiky: Markéta Kačenová,
Karolína Kopecká, Marie Kadlecová
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pilíř 3

jak houbařit
sochy – dlouhodobý
mezipředmětový
projekt (výtvarná
výchova, informační
výchova, dějepis
a český jazyk)
text: Aleš Hejna

Dost možná máte v areálu školy, nebo
přímo v těle budovy umístěný nějaký
umělecký objekt – sochu, plastiku,
mozaiku, pamětní desku… Není to dobrý
začátek pro nastartování dlouhodobého
projektu mapujícího drobné umění ve
Vaší obci? Hledání drobných památek
může být napínavé dobrodružství. Zkuste
vysbírat svoji obec. Určitě se dozvíte něco
nového o místě, kde žijete, ale nikdy není
vyloučeno, že se vám podaří narazit na
opravdový poklad!

didaktika

sídlištní bingo –
terénní aktivita do
předmětu občanská
výchova
text: Markéta Hossingerová

Přestože většina panelových sídlišť
pochází z totožné doby a byla plánována
na základě podobných kritérií, při jen
letmém bližším pohledu seznáme, že
je každá panelová lokalita jiná – svá.
Vydejte se prozkoumat veřejný prostor
vašeho sídliště a objevte, co jej dělá
jedinečným. Pozorujte ale i to, která
místa kdo a jak využívá, a jestli je to ke
škodě nebo k užitku. Sdíleným albem
s komentovanými fotkami je možné
aktivitu zařadit i při distančně vedeném
vzdělávání.
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lidé, kteří sázejí
stromy –
mezipředmětová
lekce propojující film
a environmentální
výchovu pro
2. stupeň ZŠ
text: Matěj Forejt

Film Frédérica Backa Muž, který sázel
stromy natočený podle literární předlohy
Jeana Giona vypráví příběh člověka, který
dokázal svou vytrvalou činností proměnit
nehostinné prostředí v místo příjemné
k životu. Projekty, které zohledňují
potřeby i pocity jedince a přinášejí
také do městského prostředí zeleň, ale
neznáme jen z literární fikce. S inspirací
nikdy nedokončeným krajinářským
projektem umělkyně Magdaleny Jetelové
se navržená lekce zaměří na nápady,
kterými člověk může sobě i ostatním
vytvořit zdravější a příjemnější životní
prostředí.
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neobvyklé
rozhovory – dílna
tvůrčího psaní pro
starší žáky a studenty
text: Markéta Hossingerová

Veřejný prostor je místem setkávání
i střetávání. Přirozeně se v něm učíme
sociálním dovednostem, které nám
umožňují fungovat ve společnosti. Je to
prostor, umožňující pěstování tolerance
i empatie. Denně na svých pochůzkách
ulicemi míjíme desítky lidí. Mnohdy ale
bez povšimnutí. Dílna je zaměřená na
psaní fiktivních rozhovorů různorodých
účastníků dění ve všemožných koutech
veřejného prostoru. O čem si asi tak bude
povídat teenager a babička s pejskem
v parku?

pilíř 3

jak navrhnout
férově sdílené
město? –
metodická
publikace
text: Milota Sidorová
a Kristýna Stará

Publikace vytvořena ve spolupráci s pražskou kanceláři Nadace
Heinricha Bolla ke stažení na stránkách WPS Prague
Autorský kolektiv: Milota Sidorová, Alevitina Bainakova, Veronika
Fajmonová, Zdeňka Lammelová, Miha Mazzini, Kristýna Stará
Ilustrátorka: Andrea Šafaříková
Grafická designérka: Katarína Dorčáková
První vydání, prosinec 2016
ISBN: 978-80-906270-6-2
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pilíř 3

í architektonická
Ve střední Evropě slouž
nování obvykle
praxe a urbanistické plá
m a ekonomicky
dobře především zdravý
měli bychom brát
aktivním osobám. Ale
trendy o stárnoucí
v úvahu demografické
pracovně a ekopopulaci a skutečnost, že
ří jen o trochu více
nomicky aktivní lidé tvo
ěsta. Senioři, děti
než polovinu obyvatel m
dbatelnou zbylou
a mládež tvoří nezane
neme k pohlaví,
část. Když navíc přihléd
boženskému vyetnickému původu či ná
ofii, skupiny uživaznání nebo životní filos
em liší. A každá
telů se zásadním způsob
by, které se vedle
z nich má vlastní potře
ta.
sebe řadí v prostoru měs

Publikace Jak navr
hnout férově sdílené
město? přináší osm
hrdinů s vlastními
příběhy z běžného vš
edního dne. Dva fik
tivní architekti, Sofie
a Erik, Vás provedou
příběhem dívky, kt
erá se bojí vkročit
na
hřiště, rodiče, kter
ý hrdinně překonáv
á
překážky a nástrahy
města, starší ženy,
která raději zůstan
e doma, postaršíh
o
páru, který si při proc
házce stěží odpočine
,
dětí, které při každé
příležitosti vyhledáv
ají zkratky a nevědom
ky tím často ohrožu
jí
své zdraví a dalších
návštěvníků různýc
h
prostorů města.

každodenní siPříběhy upozorňují na
jící design může
tuace, ve kterých stáva
ekážku v užívání
znamenat výraznou př
ň nabízejí řešení,
daného místa. Zárove
a drobná změna
jak uvědomělý design
kvalitě městského
významně přispívá ke
ých nákladů. Tato
života a to bez dodatečn
jen architektům,
publikace je věnována ne
, antropologům
urbanistům, politikům
em o plánování
a širší veřejnosti se zájm
ázat na vliv pláměst, ale snaží se pouk
žný život obyvatel
nování a designu na bě
o pochopení poa snahu nalézt prostor pr
iny uživatelů.
třeb více nežli jedné skup

teorie
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Více dívek
v parcích.
Zdroj: Jak
navrhnout
férově sdílené
město?
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pilíř 3

inspirativní weby
výběr z databáze ar
PANELACI.CZ
Paneláci představují pětiletý projekt
podpořený Ministerstvem kultury
zaměřený na téma známé snad
všem městům v České republice,
téma panelových sídlišť jako součást
městského životního prostředí. Cílem
byla realizace výzkumu a dokumentace
vybraných panelových sídlišť v ČR,
postižení historických, kulturních
a sociálních aspektů při percepci
těchto celků v minulosti i přítomnosti
a vytvoření edukačních modelů k jejich
prezentaci. Dosud přehlíženému
architektonickému a urbanistickému
dědictví ve městech různých regionů
České republiky se tak dostalo mnoha
přednášek, výstav i publikací a na
stránkách projektu je dostupný
i tematický pracovní list.
BEEN THERE TOGETHER
Been There Together je mobilní aplikace
a karetní hra pro jednoho hráče kamkoli
do veřejného prostoru. Kdykoli se venku
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nudíte a ocitáte se obklopeni cizími lidmi,
tato hra dá Vašemu času smysl. Vyzvěte
sami sebe, odpovězte na otázky a pomocí
jednoduchých úkolů se seznamte
s prostorem a lidmi kolem Vás. Hra
pomáhá vnímat prostředí a být citlivější
k potřebám druhých. Inspiruje k opuštění
vlastní virtuální bubliny a pokouší naši
sociální odvahu. Pomáhá nám nebát se
vyjadřovat solidaritu, empatii a osobní
angažovanost.
UČÍME SE PŘÍBĚHY
Příběh dává prostor dialogu, interpretaci,
fantazii, konfrontaci vlastních postojů,
názorů a zkušeností. Příběh přirozeně
rozvíjí naši zvědavost a kreativitu. Odkaz
dobrého příběhu v nás dlouho rezonuje.
Každý, kdo zná svůj příběh, zná i svou
hodnotu. Znát a sdílet svůj vlastní příběh
je skutkem sebeuvědomění. Učíme se
příběhy představuje projekt inspirativní
pozitivní vlny, v rámci níž autoři mapují
příklady aktivního občanství a vztahu
k lokálnímu společenství na skutečných
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příbězích konkrétních lidí. Projekt
přispívá k rozvoji občanského vzdělávání
a podporuje vědomí hodnoty české
společnosti.
PAMĚŤ NÁRODA
Vzdělávací workshopy Paměť národa
seznamují účastníky nejen s historickými
reáliemi a událostmi minulého století,
ale vedou je i k hlubšímu zamyšlení se
nad možnými příčinami a následky.
Žáci a studenti se tak mohou vcítit do
životních situací, rozpaků a těžkého
rozhodování lidí, kteří zlomovými
okamžiky 2O. století procházeli na vlastní
kůži. Workshopy využívají prvky výchovné
dramatiky a zážitkové pedagogiky
a pracují se vzpomínkami pamětníků
zaznamenanými na portálu Paměť
národa. Workshopy mohou inspirovat
k průzkumu orální historie ve vlastním
okolí, k hledání individuálních prožitků,
motivace a vzpomínek našich blízkých.

teorie

text: Kristýna Stará

rchitekti ve škole

ZVOL SI INFO
Zvol si info učí pracovat s informacemi
a odhalovat manipulace, které na lidi
číhají na internetu a v médiích obecně,
uvědomit si roli vlastních emocí,
sociálních bublin i nástrah algoritmů
sociálních sítí. Přednášky pro školáky,
studenty i důchodce podporují kritické
myšlení a práci s informacemi. Projekt
se věnuje nástrahám sociálních sítí – od
kyberšikany až po řetězové e-maily,
vysvětlení pojmů – hoax, fake news,
konspirace a jak se jim bránit, rozlišování
druhů médií a rozdílům mezi zprávami
a názory. Ke stažení na stránkách
naleznete i stručného Surfařova
průvodce.
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