
Série vzdělávacích webinářů ve spolupráci CZGBC/ČKA

Šetrná řešení v praxi: Urbanismus a komunita

3. 6. 2021



• Cíl - představit komplexní pohled na šetrné budovy
• Praktické ukázky šetrných řešení
• Interaktivní formát online ZOOM
• Možnost dotazů přes Q&A
• Prezentace a kontakty budou k dispozici na komunikačních kanálech ČKA a 
CZGBC. 
• Debaty plánované vždy ve středu v 16:00 

Šetrná řešení v praxi

3. 6. 2021



• Sledujte na YouTube Rady
• www.czgbc.org

Nadcházející témata:

3. 6. 2021

• 9.6. Šetrná řešení v praxi: Alternativní zdroje, financování
• 23. 6. Šetrná řešení v praxi: Automatizace a regulace příklady dobré praxe
• 30.6. Šetrná řešení v praxi: Smart systémy v budovách – příklady dobré 

praxe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLm5bGAUALsNNng3RtvqninPZY6DJkCvSt
https://www.czgbc.org/


ŠETRNÁ ŘEŠENÍ V PRAXI

Šetrná řešení v praxi: Urbanismus a komunita

Mluvčí :

• Michaela Malá ČVUT UCEEB, Metodika plánování veřejných prostranství 
• Martina Sýkorová ČVUT UCEEB, Metodika plánování veřejných 

prostranství 
• Martina Suchánková Skanska, Práce s komunitou z pohledu developera 

participace a příklady dobré praxe
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Ing. arch. Mart ina Sýkorová, Mgr. et  Mgr. Michaela Malá
Univerzit ní cent rum energet icky efek t ivních budov ČVUT
2. června 2021

METODIKA PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ MALÝCH OBCÍ
SDÍLENÍ ZKUŠENOSTÍ ZE SPOLUPRÁCE 
TANDEMU URBANISTKA – SOCIOLOŽKA 
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METODIKA PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH 
PROSTRANSTVÍ MALÝCH OBCÍ

Metodika je  volně dost upná ke st ažení na  we b u www.at rak t ivniobec.cz
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VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

SPOLEČENSKÁ SLOŽKAARCHITEKTONICKÁ SLOŽKA

Náměst í Hrdinů, Kyjov, zdroj: Če rná Archit e ktura
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VÝZNAM VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ
Ve městech i malých obcích mají veřejná prost ranství důležitou roli:

Jsou nejvidit elnější vizit kou ob ce  a  je jím  symbolem ,

Je jich  p od ob a  m á  dopad na míst ní ekonomiku,

Mají p řím ý vliv na kvalit u život a v ob ci a  spokojenost  obyvat el .

Ve ře jná  p rost ranství jsou  zrcad le m  úrovně  rozvoje  ob ce  a  lze  je  

p řirovna t  k ob ývacím  p okojům  ob cí.
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KVALITA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ I
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KVALITA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ II
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PROČ METODIKA VZNIKLA?

Aby kladla důraz na kvalit u zadání st udií (ne je n) ve ře jných p rost ranství

Ab y p od nít ila vzájemnou komunikaci a spolupráci mezi předst avit el i  obcí, 

úřady, odborníky a obyvat eli  p ři tvorb ě  zad ání s tud ie  ve ře jné ho  p rost ranství

Jako  re akce  na  současnou podobu a st av veřejných prost ranst ví

Je  s ice  sm ě řována  h lavně  předst avit elům malých obcí, p ro  kte ré  je  p lánování a  

zve le b ování ve ře jné ho  p rostoru  časově, kapacit ně i f inančně náročné, a le  vě řím e , že  

b ud e  p řínosná  i p ro  vě t š í ob ce
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CO JE CÍLEM METODIKY?
Přehledně a srozumitelně provádí předst avit ele obcí procesem plánování proměny VP

Výsle d ke m  tohoto  p roce su  je  kvalit ní zadání pro st udii  VP

Zohle d ňuje pot řeby obyvat el

Da né  ve ře jné  p rost ra nství p ojím á  ja ko  originál

Me tod ika  není jen návodem ja k p řis toup it  k p rom ě ně  ve ře jných  p rost ra nství, a le  t a ké  obsahuje soubor 
pomůcek  a nást rojů, k t eré předst avit elům obcí pomohou st át  se informovanými rozhodovat el i

Tipy na zlepšení veřejných prost ranství

Formulář pro zhodnocení veřejného prost ranství přímo na místě

Zapojení veřejnost i do plánování proměny veřejného prost ranství 

Vyzývá  p ře d st a vit e le  ob cí, a b y se  s t a li rovnocennými part nery v dialogu s nezast upit elnými odborníky 
z řa d  a rchit e ktů , p ro je kta ntů , socio logů a td .
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METODIKA JAKO PŘÍČINA I VÝSLEDEK MEZIOBOROVÉ 
SPOLUPRÁCE
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JAK METODIKA VYPADÁ?
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O SPOLUPRÁCI ARCHITEKTŮ/ 
URBANISTŮ A SOCIOLOGŮ/ 
ODBORNÍKŮ NA PARTICIPACI
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Máte zkušenost i se spoluprací s  d a lš ím i od b orníky – socio log y, lid m i zab ýva jící se  

p a rt icip ací? Jak je  hod not ít e ?

Vyžad ují ob ce zap oje ní ve ře jnost i ne b o  se  ji Vy sam i snažít e zap ojit  ve  svých 

p ro je kte ch? Pokud  ano , v jaké  fázi? Je  to  p od le  Vás sp rávně ?

V če m  m ůže  b ýt  sp o lup ráce se  socio log e m , od b orníke m  na  p a rt icip aci p od le  Vás 

p řínosná?

Jaká  je  p od le  Vás ro le  urb anisty v p roce su  zap oje ní ve ře jnost i?

JEŠTĚ NEŽ ŘEKNEME VLASTNÍ POHLEDY, RÁDY 
BYCHOM SE ZEPTALY NA VAŠE ZKUŠENOSTI…
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JAKÝ JE PŘÍNOS MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE (NEJEN) PŘI 
PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO URBANISTU ČI 
ARCHITEKTA?

Získá objek t ivní pohled na pot řeby všech skupin obyvat el

Zjednoduší mu jeho práci, protože má velmi omezený čas seznámit se s veřejným prost ranstvím

i se životem v něm

Tím, že bude opravdu znát  pot řeby a post oje různých skupin míst ních, navrhne kvalitní 

a využívané veřejné prost ranství a může na ně reagovat
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JAKÝ JE PŘÍNOS MEZIOBOROVÉ SPOLUPRÁCE (NEJEN) PŘI 
PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ PRO SOCIOLOGA?

Bude mít  j istotu, že zj išt ěné poznat ky ohledně pot řeb míst ních, jej ich vnímání míst a 

a vzpomínek  na něj , budou přínosné  ja k p ro  urb a nis tu , t a k i p ro  sa m osp rá vu

Zá rove ň z n ich  bude vycházet  návrh a následná realizace veřejných prost ranst ví, kt e ré  p ozna tky 

b ud ou zohle d ňova t

Bud e  vě d ě t , co  a  v ja ké  fá zi se  p ot ře b uje  d ozvě d ě t  urb a nis t a , a  t a k zapoj í veřejnost  ve chvíl i , 

kdy t o dává smysl, resp. kdy podnět y od obyvat el budou zohledněny a zapracovány

Sociolog je nest ranným moderát orem/  faci l i t át orem p a rt icip a t ivních  se tká ní, ro le  urbanisty je  

reagovat  na připomínky a návrhy obyvat el a vysvět lovat , co je „ t echnicky“  možné a  za  ja kých 

p od m íne k
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ZÁSADNÍ JE FAKT, ŽE OBA NAŠE OBORY MAJÍ 
SPOLEČNÝ CÍL

Započít  proces vzniku veřejného prost ranství, které bude dobře sloužit  různým 

skupinám lidí t ím, že bude naplňovat  jej ich pot řeby, bude dobře přístupné a stane 

se místem setkávání a t rávení volného času.
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ZÁVĚREČNÁ CITACE K VÝZNAMU ZAPOJENÍ 
VEŘEJNOSTI POHLEDEM PŘEDSTAVITELKY OBCE

Přínos part icipace veřejnost i na proměně veřejného prost ranství spat řuj i hlavně 

v p oznání názorů  různých lid í a  uvě d om ě ní s i, co  je  je jich  p říčinou. To  je  d ůle žit é  

ne je n  p ro  ve d e ní ob ce , a le  t aké  p ro  lid i sam otné . Jd e  h lavně  o  vzá je m né  

p ochop e ní různých p ohle d ů a  uvě d om ě ní, že  m ůj názor ne ní t e n  je d iný.
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DĚKUJEME ZA POZORNOST
Ing. arch. Mart ina Sýkorová

Architektura a životní prost ředí, ČVUT UCEEB

Mgr. et  Mgr. Michaela Malá

Part icip a t ivní p lánování a  d e sig n , ČVUT UCEEB

Univerzit ní cent rum energet icky efek t ivních budov ČVUT

Met odika plánování veřejných prost ranst ví malých obcí

Mart ina .Sykorova@cvut .cz

Michae la .Ma la@cvut .cz

www.uce e b .cz

www.a t rakt ivniob e c.cz



Urbanismus a práce s komunitou 
Martina Suchánková



Lokalita



Historie cukrovaru

− 1861 zahájena stavba na místě 
Panského mlýna

− 2002 – demolice cukrovaru



Záměr předchozího vlastníka
− Neocity Group

− čtvrť Neo Riviéra
• 13 obytných domů 
• 1 administrativně 

obchodní komplex

− 40 patrové mrakodrapy

− šetření UNESCO

Předvádějící
Poznámky prezentace
Developerská společnost Neocity Group plánovala na pozemcích výstavbu nové čtvrti Neoriviéra. Mělo jít o komplex 13 obytných domů a jeden administrativně obchodní komplex. Podle původního návrhu měly břehům Vltavy dominovat čtyřicetipatrové mrakodrapy. Protože by věže byly viditelné i z historického centra Prahy, stal se projekt předmětem kritiky i šetření mezinárodní mise UNESCO v Praze. 



Akvizice Skanska

Rok 2011
Obytný soubor U cukrovaru
(předchozí realizovaný projekt)

Rok 2015
Polyfunkční soubor 
Modřanský cukrovar
- celková rozloha pozemků: 75 936 m2

- HPP: 81 601 m2

- předpokládaný počet bytů: 767



Dobrý soused



Hübnerky

Elča a Emča

Rarach



Parkové muzeum



Veřejná participace



Veřejná participace

„S laiky nevybíráme variantu, ale podrobně hodnotíme 
konkrétní pozitiva a negativa několika navržených variant řešení a toto 
hodnocení je pak podkladem pro vytvoření finálního návrhu.“

Ing. arch. Petr Klápště, Ph.D

• mění dnes běžný postup projednávání projektů, který je nepříjemný pro 
občany, developery i architekty

• start  ještě před začátkem projektování 

• mapování potřeb místních občanů a jejich vnímání místa 

• architekti hledají řešení, která by naplnila potřeby obyvatel 

Předvádějící
Poznámky prezentace
Participativním plánováním se snažíme změnit dnes běžný postup projednávání projektů, který je nepříjemný pro občany, developery i architekty. Ještě před začátkem projektování mapujeme potřeby místních občanů a jejich vnímání místa – co jsou jeho pozitiva a negativa. S výsledky architekti již od počátku pracují a hledají řešení, která by naplnila potřeby obyvatel i další nároky na projekt. Když jsou připraveny koncepční varianty, věnujeme se na participativních setkáních podrobné a strukturované zpětné vazbě. S laiky tak nevybíráme variantu, ale podrobně hodnotíme konkrétní pozitiva a negativa několika navržených variant řešení a toto hodnocení je pak podkladem pro vytvoření finálního návrhu.“



Základní principy participace

− Facilitátor – alfa a omega celého procesu
− Architekt – laické podněty nebere jako kritiku ale příležitost, 

umí veřejně vystupovat 
− Aktivní občané, kteří chodí na setkání, aktivně se zapojují



01-04/2016: 
Ustanovení 
pracovní skupiny

1

09/2016: První 
plánovací setkání

2

04/2017: Druhé 
plánovací setkání

5

12/2017: Finální 
urbanisticko-
architektonický návrh

8

10/2016: Zadání 
studie 1. kolo 

3

01 – 04/2017: 
Hodnocení 
návrhů 1. kola

4

05/2017: Zadání 
studie 2. kolo 

6

08 – 10/2017: 
Hodnocení 
návrhů 2. kola

7

Proces participace Modřany



− Velký zájem veřejnosti
3 x 100 lidí s námi strávilo 2 večery až do 22 h a 3 plánovací 
odpoledne

− Nový pohled na projekt
projekt zohledňuje potřeby starousedlíků nejen klientů (budoucí 
obyvatelé)

− Reálné dopady do projektu
projekt dnes vypadá velmi odlišně = jiný typ zástavby, 
centrální náměstí s odkazem na historii, loděnice…

Co nás na participaci překvapilo



Co nás na participaci překvapilo

− Komunikace s laickou veřejností
nutnost naučit se říkat věci srozumitelnějším způsobem (HPP, 
PSP, trojtrakt, vázané stání…)

− Lidé řeknou, co nechtějí, ale často neumí vysvětlit 
proč – klíčová informace kterou od nich potřebujete 

− …nikdo vás neplácá po ramenou, nechválí, 
veřejnost je většinou spíše negativní



̶ kvalitnější architektonický/urbanistický návrh

̶ šance na pozitivnější přijetí veřejností 

̶ vlastní představu o tom, co občané opravdu chtějí

̶ navázání sousedských vztahů, pozitivní PR 

Co může participace přinést…?



̶ urychlení povolovacího procesu
̶ záruky souhlasu veřejnosti / městské části

Ale nečekejte…



2018: komunitní areál

Předvádějící
Poznámky prezentace
Particip



Cukrkandl tvoří komunitu. Komunita tvoří Cukrkandl.

Spící prostor, který tvoří bariéru mezi městem a řekou, 
odemykáme a vnášíme do něj nový život. 



Jaro 2018



Vize – spolupráce s ČVUT

Předvádějící
Poznámky prezentace
Hořická, spolupráce ČVUT



Spolupráce s místní samosprávou 



https://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiK4bWfwJbaAhUNZ1AKHXbICusQjRx6BAgAEAU&url=https://www.kokoza.cz/&psig=AOvVaw2zRvuJt8MKbJppf_TskC3M&ust=1522583622958261
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj0lsX9v5baAhUNLVAKHeM1AMoQjRx6BAgAEAU&url=http://www.spolecenskaodpovednostfirem.cz/obsah/415/reditele-firem-vybudovali-komunitni-zahradu-v-azylovem-domu-pro-matky-s-detmi/&psig=AOvVaw2-WZoHlOBBwSGMw-oU0nOz&ust=1522583551255536
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixser5wJbaAhWPbFAKHan9AzcQjRx6BAgAEAU&url=http://vikendotevrenychzahrad.cz/sindex.php?idvyrb%3D1274%26akc%3Ddetail&psig=AOvVaw2zRvuJt8MKbJppf_TskC3M&ust=1522583622958261










https://www.youtube.com/watch?v=fyXyyjEXrro








Náměstí



Multifunkční prostor pro MČ P12



Revitalizovaný břeh Vltavy



Děkuji za pozornost

Martina Suchánková
Vedoucí projektu
martina.suchankova@skanska.cz
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