Výskum navrhovania

Architekt a verejný
urbánny priestor
Bohumil Kováč

Verejný priestor je integrálnou súčasťou mesta v každej jeho vývojovej etape bez ohľadu na
spoločensko-ekonomické podmienky. Dejiny
stavby miest sú súčasne dejinami verejných
priestorov. Tak ako je jedinečné každé ľudské
sídlo, je jedinečný aj jeho verejný priestor a je
súčasťou genia loci mesta. V urbánnom priestore sú najvýznamnejšími verejnými priestormi námestia a ulice, ale aj verejné parky, nábrežia. Námestia vznikli pre potreby trhu, ale
verejné priestory v mestách mali okrem týchto
hospodárskych funkcií a dopravných funkcií
aj funkcie reprezentačné, ideologické. Verejné priestory, najmä ulice a námestia, boli aj
miestami mnohých politických pohybov. Pod
verejným priestorom je umiestnené verejné
technické vybavenie mesta, ktoré často determinuje možnosti využitia jeho pozemnej časti. Verejný priestor je aj nositeľom informácií
(reklamy a pod.), ale predovšetkým získava na
zobytňujúcich funkciách. Môže mať aj edukačný ráz. (→ 15)
Verejné priestory vznikli prirodzeným vývojom (tzv. rastlé mestá) alebo ako vedome
komponované architektom. Spojenie pojmov
verejný priestor a architekt je súčasťou dejín
architektúry a stavby miest, etymológia pojmov
tohto spojenia „osoby a veci“ nám môže pomôcť pri objasňovaní ich vzájomného vzťahu
a postavenia architekta v tejto problematike.
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Verejný urbánny priestor
Verejný priestor1 sa dotýka všetkých a je predmetom záujmu rôznych odborov. Z toho je
zrejmá široká rozmanitosť definícií tohto pojmu. Filozofka Zuzana Krykorková považuje tento pojem za medziodborový „... ktorý sa
vďaka svojmu charakteru dostáva do oblasti mnohých vedných disciplín... Verejné priestranstvá
by mali byť chápané ako komplexný jav, do ktorého sa premietajú široké charakteristiky kultúrne a spoločenské, ako aj úzke kategórie priestoru
a charakteru miesta“.2
Väčšina definícií verejného priestoru vychádza z hľadania rozhraní medzi verejným a privátnym, teda z pohľadu vlastníctva. Verejné
priestory pritom tvoria len časť priestranstiev,
ktoré sú obsiahnuté v urbanistickej štruktúre.
Klasifikácia urbanistických priestorov podľa
Juliána Keppla a Lucie Benkovičovej3 rozlišuje
z hľadiska prístupnosti priestory:
• verejné, prístupné pre všetkých bez
obmedzenia,
• poloverejné, prístupné pre všetkých, ale
vytvárajú určitú adresnosť pre istú skupinu užívateľov (napr. verejne priechodný
vnútroblok),
• súkromné, fyzicky prístupné len pre určitú
skupinu (vyhradené),
• polosúkromné, v podstate vyhradený privátny priestor, ale bez fyzického ohraničenia
od predošlých, pojem súkromný tu používame zámerne v zmysle „súkromie“.
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1

Piešťany – štruktúra verejných priestorov v sídle,
autori Ján Komrska, Sidónia Gáborová. Urbanistická
štúdia CMZ Piešťany, Urbion, archív Ján Komrska
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2 Dušan Jurkovič – Lázně Luhačovice, návrh výstavby
kúpeľného stredu. Zdroj: Archív Bohumila Kováča

3 Regulačný plán Mestskej pamiatkovej rezervácie Nový
Jičín. Zdroj: Archív Bohumila Kováča

Tento náhľad je často v nesúlade s vizuálnym vnímaním priestoru, kde môže dôjsť
k prelínaniu verejného a privátneho. Otázkou
je, či existuje v meste vôbec priestor, ktorý nie
je verejný. Žiaľ, u nás zatiaľ prevláda názor,
keď „verejné je to, čo nie je moje“. Verejný priestor
sa u nás ešte nestal vecou verejnou a tak aj vyzerá. Napríklad v holandských štvrtiach rodinných
domov, ktorých pozemky sú často bez oplotení,
vnímame otvorenosť prieniku verejného a súkromného a ich vzájomný rešpekt a zodpovednosť.4 Fyzická hranica je potretá.
Materiály nadácie Ekopolis pojem „verejný
priestor“ chápu „ako vonkajšie, verejne prístupné
priestranstvo, na ktorom sa realizujú rôzne činnosti (organizované aj neorganizované) rôznych

14

skupín ľudí aj individuálnych občanov. Ide teda
o záhrady a parčíky, zelené plochy, priestranstvá
na sídliskách, menšie námestia, priestory okolo
verejných budov a podobne“.5
Architekt a urbanista Ján Mužík charakterizuje základné požiadavky na verejný priestor aj
prostredníctvom našich subjektívnych pocitov.
„Verejný priestor silne ovplyvňuje náš pocit bezpečia. Musí byť preto prehľadný, jednoduchý a hlavne
príťažlivý.“ V zásade je teda dôležité, aby z pohľadu bezpečnosti verejný priestor nevytváral možnosti na asociálne zneužitie. Mužík ďalej tieto priestory zaraďuje medzi „vnútorné priestory mesta“
ako „pestrú škálu námestí, ulíc, nábreží, nádvorí,
pasáží a priechodov, parkov, záhrad...“6 Súčasne
akcentuje skutočnosť, že mesto sa nezaobíde
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4 Premeny verejného priestoru v čase – Nové Mesto
nad Váhom 1920, 1985, 2005. Zdroj: foto hore Archív
Bohumila Kováča, foto v strede a dole Bohumil Kováč

bez priestorov živých a rušných ako ani bez
priestorov pokojných a pobytových. (→ 1)
Architektka Zora Pauliniová pod označením
verejný priestor rozumie také „priestory v existujúcej urbanistickej štruktúre, ktoré sú nezastavané, otvorené a prístupné všetkým občanom...
bývajú spravidla na verejnom pozemku“ a dodáva:
„Verejné priestory vytvárajú prvý dojem z mesta
a obce, a zároveň sú pre obyvateľov tým, čo robí
ich mesto jedinečným.“ Vo verejnom priestore tak
vidí nástroj na „posilňovanie miestneho ducha“ .7
Architekt Jan Gehl považuje kvalitu verejného mestského priestoru za dôležitý faktor návratu ľudí do miest. Stúpajúci záujem o verejný
priestor odvodzuje od rastu privátnosti nášho
života vo sfére bývania, práce aj oddychu ako
priestor na stretávanie a spoločenské kontakty
a aktivity. Považuje súčasný mestský priestor za
priestor pre verejný život ľudí.8 Sociológ Ľubomír
Falťan túto skutočnosť vyjadruje v spojení „verejný priestor ako priestor sociálny“.9
Architekt Klaus Semsroth mestské priestory (Stadträume) považuje za výsledok a prejav
1. sociálnych podmienok, 2. vnímania životných
hodnôt, 3. vedomých a nevedomých estetických
predstáv, 4. rôznych požiadaviek a potrieb 5. zákonov. Aj on považuje mestský priestor za „voľne
prístupný, vymedzený priestor vnútri zastavaného
prostredia pre pobyt ľudí“.10
Ak by sme sa chceli pokúsiť vysloviť „komplexnú“ definíciu verejného priestoru, môžeme
sa oprieť o prieniky vyššie uvedených – Mužíkovo vymedzenie v systéme mesta, Pauliniovej
fyzické vymedzenie a Gehlov sociálny a užívateľský rozmer verejného priestoru.
Verejný mestský priestor sa fyzicky vyčleňuje ako priestranstvá medzi budovami, je neoddeliteľnou súčasťou urbanistickej štruktúry. Gehl tento stav nazval
„život medzi budovami“.11 Styk zástavby
a verejného priestoru predstavujú hrany
rôzneho architektonického charakteru a miery
spojitosti. Táto hrana je však často perforovaná

priechodmi, pasážami a podlubiami. Giovanni
Battista Nolli v Pianta Grande di Roma (1748)
a neskôr Giovanni Battista Piranesi (1762)
ako integrálnu súčasť verejného priestoru
považujú aj voľne prístupné časti verejných
a privátnych budov. Tým poukázali na význam
parteru budov pre verejný priestor. Architekt
Dušan Jurkovič takúto metódu zobrazenia
parteru budov (ktoré mal v pláne sám
projektovať) a verejného priestoru predstavil
vo svojom návrhu kúpeľného centra Luhačovíc.
V súčasnosti takúto interakciu, niekedy až
náhradu verejného priestoru mesta, ponúkajú
nákupné galérie. Interakciou parteru stavieb
a verejného priestoru vznikol pojem urbanistický parter. (→ 2)

Legislatívne postavenie
pojmu verejný priestor
Zložitosť definície a najmä fyzického vymedzenia pojmu verejný priestor spôsobuje aj jeho zložitú legislatívnu uchopiteľnosť. Napríklad v slovenskej legislatíve – v jestvujúcom stavebnom zákone
a jeho vyhláškach sa tento pojem ani jeho ekvivalenty vôbec nevyskytujú. V návrhu nového stavebného zákona sa podarilo pojem verejný priestor
presadiť, ale nie v takej podobe a polohe, v akej
navrhovatelia12 predstavovali jeho vymedzenie
aj v rámci klasifikácie stavieb. Návrh zákona
zaradil tento pojem len do časti územné plánovanie ako súčasť územného plánu obce. Tým
zdôrazňuje úroveň, kde sa problematika verejných priestorov začína východiskovo formovať.
„Verejným priestorom sú námestia, ulice, verejné
parky a verejné priestranstvá vytvorené kompaktnou alebo rozvoľnenou zástavbou“, uvádza návrh
stavebného zákona.13 Nepresnosť tejto definície
spočíva v tom, že zástavba nevytvára verejný
priestor, ale ho vymedzuje.
Verejný priestor je priestor spravidla vedome budovaný, a teda predstavuje stavby. Legislatívne ukotvenie pojmu verejný priestor
alebo jeho ekvivalentov je v súčasnosti dôležité

z hľadiska ich navrhovania a projektovania,
kde sa otvárajú otázky kompetencií jednotlivých profesií. Stavebný zákon zaraďuje tieto
stavby, keďže nie sú budovami, do sústavy inžinierskych stavieb, ktoré však v návrhu novely zákona o autorizovaných architektoch
a stavebných inžinieroch nebude mať architekt
oprávnenie projektovať. Dejiny architektúry
a stavby miest presvedčujú o opaku.
Verejné priestory vytvárajú ucelený a hierarchizovaný priestorový systém v sídle. Koncepcia verejných priestory mesta je súčasťou jeho
urbanistickej koncepcie. Pauliniová konštatuje, že „plánovanie verejných priestorov sa začína
už pri plánovaní sídiel“.14
Územný plán mesta má jasne artikulovať skelet verejných priestorov a ich hierarchické usporiadanie. Územné, respektíve regulačné plány v minulosti boli v podstate plánmi verejných priestorov.
Súčasný stav našich verejných priestorov je sčasti
aj výsledkom ich absencie v územnoplánovacej
dokumentácii, ktorá je zameraná na funkčno-prevádzkové využitie územia. Je potrebné, aby nová
metodika definovala systém verejných priestorov
mesta a ich základnú reguláciu ako jeden z podstatných znakov urbanistickej koncepcie. Ľubica
Vitková v porovnaní používaných urbanistických
ukazovateľov využitia územia v územných plánoch
miest Brno, Zürich, Berlín a Graz sleduje aj „reguláciu spevnených plôch“ a „reguláciu dimenzie
verejných priestorov“, prvé v percentuálnom vyjadrení podielu a druhé v parametri dochádzky.15
Regulačný plán ako nástroj na zonálnej
úrovni zohráva aj koordinačnú úlohu pozemnej časti a podzemných systémov verejného
priestoru. Regulácia na zonálnej úrovni má
vnímať verejný priestor ako stavbu, ktorú je
tiež potrebné regulovať. Regulačný plán Mestská pamiatková rezervácia Nový Jičín priekopnícky obsahoval aj funkčno-prevádzkovú
a materiálovo technickú a výrazovú stránku
verejných priestorov v závislosti od ich vzájomnej hierarchickej diferencovanosti. Otázky
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5 Camillo Sitte –
regulačný plán
Mariánskej hory –
Ostrava, 1903. Zdroj:
Mythos Grosstadt –
Architektur und
Städtebaukunst in
Zentraleuropa 1890 –
1937. Prestel Verlag
München, 1999

v participatívnych postupoch. V nich architekt
nevystupuje spravidla ako moderátor – tým
by mal byť kvalifikovaný špecialista, ale ako
usmerňujúci odborník. V konečnom dôsledku
musí byť jasná osoba, ktorá za bezpečnosť priestoru preberie aj zodpovednosť.
Verejný priestor je súčasťou diela mnohých
významných architektov, pričom sú dve základné situácie.

1. Verejný priestor ako
súčasť súboru stavieb
6 Siena, Piazza del
Campo Zdroj: http://
farm6.staticflickr.
com/5103/5741911515_
d817e22f29_b.jpg

vecnej a časovej koordinácie technickej infraštruktúry, prevádzky a výstavby súvisiacich
s verejným priestorom možno riešiť len na
úrovni územného plánu. (→ 3)

Verejný priestor
v tvorbe architektov
Zo slovného spojenia architekt a verejný priestor je stabilizovanejšia definícia pojmu architekt16, ktorým sa všeobecne označuje „autor
konštrukčných a umeleckých plánov stavby, úpravy
miest...“.17 Súčasne ide o označenie licencovaného povolania prostredníctvom profesijných
združení18, na získanie ktorého je potrebné
architektonické vzdelanie, prax a absolvovanie
odbornej skúšky. V tejto definícii je dôležitý
pojem autor, tvorca, pôvodca diela. Výstupom
z tejto úvahy je skutočnosť, že výsledkom činnosti architekta je dielo. Dielom sa rozumie výsledok vlastnej duševnej činnosti, a to vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Verejný
priestor každého mesta je jedinečný a vyžaduje
aj jedinečné riešenia, čo je jedným z atribútov
autorského práva. Otázky autorstva, s ktorým
súvisí aj právna zodpovednosť za „techniku“
verejného priestoru, sú veľmi citlivé najmä

16

Umelec a architekt Michelangelo Buonarroti stavbami Palazzo dei Senatori a Palazzo
dei Conservatori dal súčasný vzhľad námestiu
Piazza del Campidoglio v Ríme. Pri umiestnení budov využil optické zákonitosti vnímania
priestoru podobne ako Bernini na Námestí
svätého Petra. Priestor je tak výsledkom jedinečnej priestorovej a materiálovej súčinnosti
budov, kresby dlažieb, exteriérových schodísk
a výtvarných diel už do?? až do roku 1536 a stal
sa súčasťou svetového kultúrneho dedičstva.
Tento príklad je ukážkou postupu, keď verejný priestor vzniká ako súčasť súboru stavieb
a je aj dôležitým dokladom, že tvorba verejného
priestoru môže mať umelecký rozmer a charakter
diela.
Širší urbanistický rozmer má koncepcia verejných priestorov v Ľubľane od slovinského
architekta Jože Plečnika. Jeho urbanistická regulácia je podriadená verejným priestorom vo
vízii „mesta na vode“. Koncepcia nábreží, trhu,
ale najmä trojmostie priniesli mestu nového
genia loci. Plečnik tu bol urbanistom, architektom stavieb a dizajnérom prvkov v jednej
osobe.
V obidvoch prípadoch ide o príklad postupu, keď verejný priestor vzniká ako súčasť
súboru stavieb jedného autora a predstavuje
„konečné“ riešenie, ktoré limituje využívanie
priestoru. Plečnik svojej stavbe verejného priestoru podriadil urbanisticko-architektonickú
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7 Skalica, vnímanie verejného priestoru v zime a v lete.
Foto: Bohumil Kováč

8 Zima a leto v prevádzke verejného priestoru, Nové
mesto nad Váhom.
Foto: Bohumil Kováč

reguláciu stavieb, kde sa predpokladali iní autori. Ide síce o autoritatívny postup (bez súťaže, verejnosti...), ale v tomto prípade so všeobecne akceptovaným výsledkom... Väčšina
verejných priestorov však zaznamenala postupnú premenu svojho „interiéru“ v závislosti od
zmien spoločenských požiadaviek a vyvíjajúcich sa odborných názorov. Príkladom sú zmeny Hlavného námestia v Bratislave, z ktorých
posledné dve sa udiali za posledných dvadsať
rokov, alebo v Novom Meste nad Váhom. (→ 4)
Umelecký rozmer problematiky akcentoval
aj rakúsky architekt a urbanista Camillo Sitte. V súvislosti s verejným priestorom hovorí
o „vzťahu medzi budovami, pomníkmi a námestiami“19 a žiada hľadanie umiestnenia a vzájomných proporcií stavieb a priestoru na základe
estetických zásad. Krásu verejného priestoru
videl v reminiscencii stredovekých nepravidelných tvarov, ktoré pred návštevníkom postupne otvárajú nové obrazy, a to v súčinnosti

s architektúrou a s aplikáciou výtvarného
umenia v (na) architektúre aj vo verejnom
priestore.
Richard Meier v architektonickom súbore
Gettyho centra vyriešil verejný priestor v jednote s budovami, keďže išlo o spoločný projekt
jedného autora.
Uvedené príklady sú tiež dokladom potreby paralelného viacdimenzionálneho myslenia
architekta, keď je vyšší nadhľad urbanistického
konceptu ustavične konfrontovaný z úrovne
vnímania z horizontu človeka vrátane uplatnenia umeleckých parametrov. (→ 5)
Mimoriadnym príkladom je Piazza del Campo v Siene. Hrany priestoru tvaru podkovy
tvoria jednoduché fasády budov, ktoré dávajú
vyniknúť architektúre radnice s excentricky
umiestnenou štíhlou vežou, ktorá dominuje priestoru aj mestu. Vejárovite usporiadané
sektory dlažieb akoby odrážali parceláciu blokov na obvode a strmšie spádovanie s cieľom

rýchleho odtoku vody smerom do kompozičného stredu podporuje vnímanie námestia.
Textúra povrchov korešponduje s materiálmi
fasád. Obvod v styku s parterom budov umožňoval organizáciu pretekov. Zovretie priestoru
stavbami mu dáva aj osobitú akustiku, ktorá
prenikne každým návštevníkom. Celý priestor
pripomína koncepciu „kukátkového“ divadla,
scénu pre realizáciu života. V súčasnosti sú exteriérové sedenia a markízy farebne a materiálovo regulované. (→ 6)

2. Vložené riešenie
Vložené riešenie je najčastejším postupom,
predstavuje analógiu vloženia nového interiéru do budovy.20 Vyžaduje stabilizovanú urbanistickú štruktúru a funkčno-prevádzkové východiská dané územným plánom. Na rozdiel
od prvého postupu je aj koncepčno-technicky
zložitejší vzhľadom na rôzne danosti stavu.
Architekti Bohuslav Pernecký, Anna Pernecká,
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9 Záznam architekta do stavebného denníka a realizácia
detailu. Zdroj: Archív Bohumila Kováča. Foto: Bohumil
Kováč

Marianna Bogyová, Denisa Krupová na základe víťazstva v súťaži návrhov realizovali pešiu
zónu v Piešťanoch ako sústavu mobiliárom,
výtvarnými dielami a zeleňou komplexne vybavených verejných priestorov, ktorá významne
zatraktívnila kúpeľné mesto. Drahomíra Dobrotková vložila do štruktúry pamiatkovej zóny
v Skalici architektonické riešenie celého systému verejného priestoru, ktoré našlo odborný
ohlas.21 (→ 7 a,b)
Návrh riešenia verejného priestoru predpokladá ovládať množstvo špecifických otázok,
ktoré sú pre exteriérové stavby zásadne odlišné
od navrhovania a projektovania budov. Ide nielen o projektovú fázu, ale tieto špecifiká majú
vplyv už na vlastnú ideu návrhu. Striedanie
dňa a noci, poveternostných vplyvov a ročných
období kladie vysoké nároky na „techniku verejného priestoru“, ktoré musia zabezpečiť jeho
funkčnosť v každom období. Ďalej napríklad
odvodnenie priestoru, otázky svetla a tieňa,
vedenie línií pre zrakovo postihnutých, koordinácia s verejným technickým vybavením, otázky dopravy, statiky povrchov a mnoho ďalších
majú významný koncepčný priemet. (→ 8 a, b)
Každá etapa na ceste architekta „od vízie
k realizácii“ má svoje špecifiká. Najvhodnejším
nástrojom na hľadanie architektonickej koncepcie je architektonická súťaž. Pojem architektonická uvádzame zámerne. Predpokladom
je, že urbanistická koncepcia je daná územným
plánom. Ak tak nie je, potom je vhodná súťaž
sériová, respektíve dvojkolová – urbanistická
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a následne architektonická. Spájať urbanistickú koncepciu s „dizajnom“ priestoru do jedného kola (urbanisticko-architektonická súťaž)
môže byť kontraproduktívne, keď urbanistická
a architektonická časť môžu dosiahnuť rôzne
kvality. Ktorej dať prednosť?
Kým v súťaži je architekt relatívne slobodný, pretaviť ideu návrhu do projektu je zložitou
úlohou, ktorá predpokladá ovládať techniku
priestoru, aby bol bezpečne užívateľný a udržiavateľný. Pripraviť sa treba na množstvo detailov, najmä stykov s budovami, verejného
a súkromného. Najzložitejšou je však etapa
výstavby a autorského dohľadu, keď architekt
množstvo ďalších detailov rieši priamo na stavbe, napríklad formou škíc.
Architekt Tibor Zelenický si pri výstavbe pešej zóny v Nitre sám obliekol montérky a robotníkom ukazoval spôsob kladenia
dlažby... Otvorenie stavby môže priniesť aj
niekoľko prekvapení, ktoré spätne zasiahnu
nielen do projektu, ale aj do samotnej koncepcie, napríklad archeologické nálezy. Honorárovú náročnosť tejto etapy by mal architekt predvídať v ohodnotení svojej práce už
v zmluve... (→ 9 a,b)

Odborné a spoločenské pozície
pôsobenia architektov
Vzťah architekta k verejnému priestoru má
niekoľko rovín. Najvšeobecnejšou je pozícia občana, užívateľa. Jeho vzdelanie ho však
vo verejnosti predurčuje k aktívnej účasti na

problematike verejného priestoru. Tu možno
registrovať aj mnohé aktivity architektov, ako
napríklad hnutie „mestské zásahy“. Niektoré
z nich majú povahu architektonického diela,
keďže ponúkajú „konečné“ riešenie, mnohé
aktivity sú však zamerané aj na také vstupy,
ktoré možno realizovať hneď a s minimálnymi
nákladmi.
Kontexty polohy autora sú zrejmé z uvedených príkladov. Menia sa požiadavky na
filozofiu a techniku verejného priestoru, čo
vyžaduje ustavičný kontakt so štúdiom filozofických, ale aj technických a výtvarných trendov problematiky. Otázka verejných priestorov sa stáva verejnou témou a architekt musí
zvládnuť aj pozíciu vo verejnej diskusii, niekedy dokonca ako jej moderátor22. Ideálny
spôsob, ako získať riešenie a následne zadať
architektovi zákazku je použiť súťaž návrhov,
ktorej zadanie obsahuje aj zohľadnenie verejných záujmov, o ktorej výsledku rozhodujú
odborníci. (→ 10)
Poloha architekta urbanistu spočíva v schopnosti koncipovať rozvoj sídla územným plánom prostredníctvom identifikácie sústavy verejných priestorov. Na tejto úrovni sa formujú
koncepčné východiská, ktoré sa premietnu
v konkrétnych riešeniach. Táto náročná úloha
formovania diferencovanej sústavy verejných
priestorov a ich tektonických hrán v obraze
mesta súčasne podporuje argument, prečo je
žiaduce, aby územný plánovač23 bol súčasne
architektom. (→ 11)
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10 Námestie Slobody Nové Mesto nad Váhom, súťažný
návrh. Zdroj: Archív Bohumila Kováča

11 Územný plán Písek.
vľavo: Autor štúdie prevádzkovej osnovy verejných
priestorov doc. Jan Mužík (2007)
vpravo: Priemet koncepcie verejných priestorov do
územného plánu, Písek, spracovateľ Petr Vávra (2011).
Zdroj: Mužík, Jan: Veřejné prostory a obraz města.
In: Zborník AUÚP 2008, s. 33.

Architekt mesta24 je iniciátorom procesov
urbanistického rozvoja mesta a jeho verejných
priestorov, jeho autorita sa očakáva aj pri presadzovaní architektonickej kvality stavieb. Preberá zodpovednosť za usmerňovanie vývoja urbanistickej koncepcie, ako aj za jej realizáciu.
Mnohí architekti plnia dôležité úlohy v polohe úradníkov na stavebných úradoch a to
najmä v súvislosti s povoľovaním stavieb. Tu
sa očakáva rovnaký progres znalostí z trendov
a požiadaviek na verejný priestor.
Poloha architekta stavby budovy, ktorá je
v dotyku s verejným priestorom, je najbežnejšou situáciou praktizujúceho architekta. Tu je
architekt spravidla v službách privátneho záujmu. Koncepcia architektonického riešenia, fasáda a najmä riešenie parteru stavby sa výrazne
premietajú do kvalít verejného priestoru. Tento príspevok privátneho verejnému je zásadnou otázkou architektúry a jej urbanistického
vkladu do prostredia.

Nové požiadavky na
verejný priestor
Legislatíva, ale najmä slušnosť, vyžadujú koncepčné riešenia s cieľom vytvoriť bezbariérový
priestor, k čomu slúžia pravidlá univerzálneho
navrhovania exteriérových stavieb. Požiadavkou je aj sociálna a fyzická bezpečnosť verejného priestoru. Novou úlohou verejného priestoru je zber a zadržiavanie dažďovej vody. Súčasne
sa zvyšujú požiadavky na efektívnu energetickú bilanciu urbanistických súborov. Ako ukazujú zahraničné príklady25, verejný priestor
v spolupráci s verejnými budovami ponúkajú
vysoký potenciál v získavaní solárnej energie
alebo zadržiavaní vody. S rýchlo sa meniacimi spoločenskými požiadavkami rastie požiadavka na univerzálnosť a adaptabilitu verejného
priestoru. „Konečné“ riešenia sa uplatnia len
v tzv. reprezentačných polohách. Všetky tieto
nové požiadavky súvisia s prácou architekta.
(→ 12)
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Výskum navrhovania

12 Solar City Linz, verejný priestor ako miesto získavania
slnečnej energie. Zdroj: http://www.greenlab.cz/cs/projekty/
solarcity-linz/

V otázke tvorby zadania, koncepcií a prijímania územnoplánovacej dokumentácie,
ako aj navrhovania a projektovania verejných
priestorov sa zvyšuje úloha verejnosti. Verejný
priestor sa stáva vecou verejnou a aktivizuje
sa „participatívne plánovanie“. Musí mať však
jasné pravidlá a rozdelenie kompetencií medzi
verejnosťou, komunálnymi politikmi a odborníkmi. Vznikajú mnohé občianske združenia
a aktivity, ktoré si vytvárajú aj vlastné metodické postupy. Zdanlivo je pozícia architekta
týmto sťažená, na druhej strane takýto postup
uľahčuje akceptáciu návrhov. V participatívnych procesoch je potrebné zachovávať cit pre
demokraciu. Iné sú predstavy občanov, ktorí sú priamo dotknutí susedstvom s verejným
priestorom (vlastníci nehnuteľostí), iné pravidelných a iné občasných a príležitostných návštevníkov. Koho právo je vyššie? Nie vždy ide
o reprezentáciu názoru väčšiny. Príkladom je
napríklad zmocnenie sa verejného priestoru na
realizáciu podľa predstáv úzkeho okruhu ľudí,
keď napriek kritike odbornej verejnosti stojí na
Bratislavskom hrade, pri absencii súťaže, výtvarne viac ako problematická socha Svätopluka. Preto súčasťou územných plánov miest má
byť aj koncepcia, respektíve zásady výtvarného
dotvorenia verejných priestorov, napríklad formou výtvarného generelu mesta.
Poriadok vo verejnom priestore vyžaduje pravidlá vytvárania a užívania verejného priestoru.
Pravidlá tvorby a výstavby sú spravidla písané
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(predpisy), pravidlá následného užívania spravidla nepísané – etika a slušnosť.26 Aj tu je však
rovnako ako existencia pravidiel dôležité ich
dodržiavanie. Pritom iné požiadavky na verejný priestor a pravidlá majú priamo dotknutí
(obyvatelia v tesnej blízkosti), iné pravidelní a iné občasní návštevníci. Architekt Robert
Špaček v rámci úvah o urbánnej slušnosti považuje „slušnosť ako prejav mestskej kultúry“. U nás
zatiaľ niekedy „dodržiavanie pravidiel vyvoláva
údiv“.27
Alexandra Mitscherlicha pred 50 rokmi
pobádal k nepokoju nad „nehostinnosťou našich miest“ aj stav a obsah verejných priestorov28.
V súčasnosti sa verejnému priestoru pripisuje čoraz väčší spoločenský význam a tak snáď
prispejú k ich vyššej pohostinnosti a obytnosti
miest.
Verejný priestor je aj témou pre maliarov. Niektoré diela môžu dokonca slúžiť ako doklady o výzore verejného priestoru v minulosti, napríklad
keď sa hľadajú argumenty na jeho rekonštrukciu.
Z olejomaľby Dominika Skuteckého Trh v Banskej Bystrici (1889), môžeme napríklad usudzovať o pôvodnej konštrukcii povrchov námestia.
Baldassare Peruzzi (1481 – 1536), a neskôr Hans
Vredeman de Vries (1527 – 1607) konštruovali
verejný priestor na overenie zákonitostí perspektívy – optických vlastností jeho zobrazenia
a vnímania. (→ 13, 14)
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13 Dielo Dominika Skuteckého Trh v Banskej
Bystrici (1889). Zdroj: http://www.ssgbb.sk/
vystavy/29-stala-expozicia-dominika-skuteckeho/

14 Dielo Baldassare Peruzzi. Zdroj: Architectural
Drawings, B. Peruzzi, Scala Group S.p.A., 2011.

15 Edukačné informácie vo verejnom priestore a ich
výtvarný prejav. Vľavo: Náměstí svobody, Brno
Vpravo: Námestie slobody Nové Mesto nad
Váhom, autori diela Bohumil Kováč, Ján Komrska.
Foto: Bohumil Kováč
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