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MODERNÍ PŘÍSTUPY A NÁSTROJE PRO 
PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ 
A SPRÁVU OBCÍ
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Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí je volně 

dostupná ke stažení na webu www.atraktivniobec.cz
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Je směřována hlavně představitelům malých obcí, 

pro které je plánování a zvelebování veřejného 

prostoru časově i kapacitně náročné

Přitom i v malých obcích mají veřejná 

prostranství důležitou roli:

• Plní společenskou funkci

• Nabízí místním aktivní trávení 

volného času

Náves Velká Polom. Autorem návrhu je Ateliér 38, s.r.o.

Nejsou ORP = nemají dostatečné 

odborné a personální kapacity na to 

řešit obecní veřejná prostranství
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• Multioborový tým ČVUT UCEEB – architekti, urbanisté, sociologové, specialisté na 

nové technologie

• Odborné konzultace s příslušnými institucemi (odbor územního plánování ORP 

Černošice, MMR, SIC, SMOČR, ČKA)

• Spolupráce s (nejen) malými obcemi ve Středočeském kraji i jinde (Hrusice, 

Mnichovice, Buštěhrad, Drahelčice a další)
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Přehledně a srozumitelně provádí představitele obcí procesem plánování proměny veřejných prostranství 

Výsledkem tohoto procesu je kvalitní zadání pro studii veřejného prostranství 

Je opřené o potřebná data

Zohledňuje potřeby obyvatel

Dané veřejné prostranství pojímá jako originál

Metodika není jen návodem jak přistoupit k proměně veřejných prostranství, ale také obsahuje soubor 

nástrojů, které představitelům obcí pomohou stát se informovanými rozhodovateli

Vyzývá představitele obcí, aby se stali rovnocennými partnery v dialogu s nezastupitelnými odborníky z řad 

architektů, projektantů, sociologů atd.

Vzájemná komunikace a spolupráce mezi představiteli obcí, úřady, odborníky a obyvateli je 

základním klíčem k úspěšnému vytvoření kvalitního zadání studie veřejného prostranství.
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Kde jste byli nejdál?

Co vás tam zaujalo v rámci veřejných prostranství?
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ARCHITEKTONICKÁ SLOŽKA 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ANEB 

JAKÉ VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ JE 

KVALITNÍ?
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VYVÁŽENÉ!
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• Srozumitelně popsané základní 

architektonické principy, které jsou doplněné 

ilustrativními obrázky

• Představení malých zásahů do veřejných 

prostranství, které nevyžadují povolení podle 

stavebního zákona

• Zástupci obcí tyto zásahy často realizují po 

svém, bez předchozí konzultace s 

architektem
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NAPADAJÍ VÁS NĚJAKÉ OTÁZKY 
ČI TÉMATA K PROBRÁNÍ?

Jak byste popsali veřejné prostranství ve Vašem městě? Je vyvážené? Nebo u 

něj převažuje jedna složka? 
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SPOLEČENSKÁ SLOŽKA 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ANEB 

ZAPOJENÍ VEŘEJNOSTI DO JEJICH 

PLÁNOVÁNÍ
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Veřejná prostranství můžeme přirovnat k obývacím pokojům měst i obcí

Nejviditelnější vizitka

Místa, která jsou nejvíce využívaná 

Mají vliv na kvalitu života v obci a spokojenost 

obyvatel

Jejich prostřednictvím je vytvářen vztah 

obyvatel k místu bydliště

První věc, které si všimne návštěvník = symbol 

obce

Zdroj: IPR Praha
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Většina místních ve veřejných 

prostranstvích každodenně tráví 

alespoň nějaký čas – jsou experty 

na život v obci

Aby veřejná prostranství všem dobře 

sloužila – byla kvalitní – je důležité 

zapojit různé skupiny místních (nejen) 

do přípravy zadání studie

Zdroj: MCA atelier/ ČRo Vltava Zdroj: MCA atelier/ ČRo Vltava Zdroj: Nadace Partnerství
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Možností je mnoho…

…ALE zásadní je myslet na to, že ve fázi tvorby 

zadání je potřeba:

• kdo jsou uživatelé místa

• zjistit potřeby místních, co jim v rámci 

veřejných prostranství v obci chybí

• zjistit, jaký k veřejným prostranstvím 

chovají vztah, jak je vnímají a užívají

• zmapovat vnímání současného stavu místa 

– klady, zápory a problémy prostranství 

• získat pohled na paměť a historii míst
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Jedině tak můžou architekti/ urbanisté zohlednit 

a zapracovat názory místních rovnou do svých 

konkrétních návrhů

Vznikne tak vícefunkční území, které bude sloužit 

různých skupinám obyvatel
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Zadání studie veřejných prostranství bude zohledňovat skutečné 

potřeby obyvatel

Růst důvěry obyvatel v obecní samosprávu

Snadnější dosažení legitimity pro návrh veřejných prostranství a 

následná rozhodnutí
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Navažte 

spolupráci 

s odborníkem 

na participaci

Srozumitelně a dostatečně seznamujte 

obyvatele se svými záměry 

a informujte je o plánovaných 

aktivitách prostřednictvím různých 

kanálů 
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Kombinujte více postupů zjišťování 

potřeb veřejnosti, které zohlední 

zapojení specifických skupin

U každé aktivity s veřejností vždy 

(znovu) vysvětlete, co je jejím účelem, 

aby nedošlo k falešným dojmům 

a očekáváním

Zaručí to získání širšího spektra 

podnětů, které přispějí ke vzniku 

kvalitního veřejného prostranství

Právě nenaplněná očekávání 

bývají častým kamenem úrazu při 

prezentaci návrhů
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Po fázi zjišťování potřeb uspořádejte 

závěrečné setkání, kde obyvatele 

seznámíte s výsledky a další postupem 

plánování veřejného prostranství

Pořádejte aktivity s veřejností venku

přímo v řešených veřejných 

prostranstvích
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Spojte zapojení veřejnosti k veřejným 

prostranstvím s dalším tématem, které 

obec řeší, nebo ho uspořádejte v rámci 

události konané v obci

Vyhněte se však období prázdnin či 

svátků 
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Jaké máte zkušenosti se zapojováním veřejnosti do plánování nejen 

proměny veřejných prostranství?

Odnesli jste si z Vaší zkušenosti se zapojením veřejnosti nějaké poučení? 

Co byste příště udělali jinak a proč? 

NAPADAJÍ VÁS NĚJAKÉ OTÁZKY 
ČI TÉMATA K PROBRÁNÍ?
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NOVÉ TECHNOLOGIE VE 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ ANEB 

JAK VYTVÁŘET VEŘEJNÁ 

PROSTRANSTVÍ V 21. STOLETÍ
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PROJEKČNÍ FÁZE
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DOPRAVA
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MOBILIÁŘ
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MATERIÁLY
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OSVĚTLENÍ
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KOMUNIKACE
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NAPADAJÍ VÁS NĚJAKÉ OTÁZKY 
ČI TÉMATA K PROBRÁNÍ?

S jakými novými technologiemi máte zkušenost z Vaší obce?

Jsou tyto zkušenosti pozitivní?
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PROCES TVORBY ZADÁNÍ
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NAPADAJÍ VÁS NĚJAKÉ OTÁZKY 
ČI TÉMATA K PROBRÁNÍ?

Jaké máte zkušenosti se s přípravou zadání ve své obci? Jaké fáze jsou pro 

vás zásadní a jaké naopak upozaďujete a proč? 
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HODNOCENÍ KVALITY 

VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
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Jak byste zhodnotili řešení z hlediska 

dostupnosti i pro lidi se zvláštními 

potřebami?

Čeho si všimnete jako první, když do 

něj přicházíte či přijíždíte?

Před vstupy do objektů 

je dostatek prostoru.

Chodníky mají dostatečnou 

šířku, pohodlně zde projdou 

dvě dospělé osoby vedle sebe.

Láká k zastavení či 

pobytu.

Jak byste zhodnotili řešení z 

hlediska bezpečnosti?
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• Univerzální pomůcka pro představitele 

obcí k nahlédnutí na dané veřejné 

prostranství optikou architekta nebo 

urbanisty 

• Podpora představivosti a přemýšlení 

zástupců obcí nad prostorem tak, aby se 

stali rovnocennějším partnerem pro 

jednání s architektem či urbanistou

• Důraz na vyplnění formuláře přímo v 

prostoru, který má projít proměnou
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A JEŠTĚ NĚCO NAVÍC…
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Volně ke stažení nabízíme i další 

metodiku, která vznikla pod taktovou 

ČVUT UCEEB a která se zabývá 

hospodařením s dešťovou vodou

Metodika pro hospodaření s dešťovou 

vodou ve vazbě na zelenou 

infrastrukturu je dostupná na webu 

www.vodavemeste.cz
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DĚKUJEME!
Ing. arch. Martina Sýkorová

Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB

Ing. arch. Barbora Hejtmánková

Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB

Mgr. et Mgr. Michaela Malá

Participativní plánování a design, ČVUT UCEEB

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí

Martina.Sykorova@cvut.cz

602 273 597

Barbora.Hejtmankova @cvut.cz

723 081 810

michaela.mala6@email.cz

728 848 984

www.uceeb.cz

www.atraktivniobec.cz


