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Proměňování veřejných prostor
(Placemaking) & SUMP

Placemaking je přístup k plánování, ve kterém
jsou lidé zapojeni do procesu, který přináší společenský život veřejným prostorům přes cenově dostupné, lidem přizpůsobené a rychle realizovatelné změny. Je dobrým spojencem plánu
udržitelné městské mobility (SUMP). Jeho participační filozofie je v souladu se zásadami SUMP
a používáním lehčího, rychlejšího, levnějšího přístupu (LQC - Lighter, Quicker, Cheaper) umožňuje provádět rychlé transformace pro představení si požadované změny a získat podporu pro
budoucí definitivní realizaci.

Jak to funguje

Konec procesu často vede ke zklamání. Navzdory strategickému charakteru těchto plánů, lidé chtějí vidět, že změny začnou probíhat
brzy po schválení SUMP. To platí zejména tehdy, když byli zapojeni do participačních procesů
tam, kde vyjádřili svou touhu po změně. Příčinou
je obvykle omezený rozpočet. Použití dostupných prostředků musí být sestaveno dle priorit
a změny města, které jsou přímo cíleny na život
lidí a přispějí k naplnění cílů SUMP musí mnohdy počkat. Nedostatek potřebného konsenzu k
dosažení těchto nákladných zásahů je součástí
odůvodnění. Proměňování je efektivní strategie
k překonání této situace, zejména v kombinaci
s přístupem k tzv. transformaci veřejných prostranství, který je nazýván lehčí, rychlejší, levný
- Lighter, Quicker, Cheap (LQC).

•

LIGHTER (lehčí): nespoléhá na tvrdé infrastrukturní opatření. Využívá značek, malování, odnímatelného nábytku a jiných lehkých
materiálů, které mění stávající uspořádání.

•

QUICKER (rychlejší): projekty lze realizovat
ve velmi krátkém čase minimalizujícím narušení městského života.

•

CHEAPER (levnější): potřebné ekonomické
zdroje (peníze a čas/kompetence zaměstnanců) jsou mnohem nižší než náklady z tradičních stavebních projektů.

Proměňování je přístup k plánování, kdy se lidé
zapojují do procesu spolupráce, který poskytuje cenově dostupné, lidem přizpůsobené a rychle proveditelné změny s vysokým potenciálním
dopadem.

Participace založená na komunitě je klíčová,
Placemaking znamená sledovat, poslouchat a
klást otázky lidem, kteří využívají určitý prostor,
abychom pochopili jejich potřeby a touhy. Poté
dá lidi dohromady, aby společně pracovali na
přeměně a znovuobjevování veřejného prostoru.
Popis problému
Je praktické, když po procesu následuje impleSpuštění přípravy plánu udržitelné městské mo- mentační strategie k realizace dohodnuté vize.
bility (SUMP) vytváří velká očekávání obyvatel.
Ta jsou obvykle prezentována při různých udá- Pro tento účel lze použít různé strategie. Mezi
lostech za přítomnosti veřejných orgánů a mé- nimi je „přístup LQC“ velmi oblíbený díky své
dií. Na těchto akcích jsou ohlášeny velké cíle a schopnosti podporovat rychlé změny, které přivize pro budoucnost, které vznikly i s přispěním nášejí okamžité přínosy. Zkratka odkazuje na
občanů, jejichž přímé zapojení je podporováno. zásady, které vedou tento druh projektu:

Ty mohou být doplněny dalšími zásadami, které
jsou také relevantní pro přístupy Placemakingu,
•

CREATIVE (kreativita): poskytnout dostatek
prostoru novým a kreativním nápadům, ať už
jde o návrh uličních prvků nebo o činnosti,
které jsou naplánovány ve veřejném prostoru.

Co je však nového je použití dočasných a nízkonákladových technik zdůrazňující myšlenku
Placemakingu jako transformačního procesu víc
než konečné řešení samotné. Rovněž je třeba si
uvědomit jeho schopnost vést strategie transformace v centrálních místech, kde by se dříve
daly představit pouze velké infrastrukturní projekty, jak dokládá transformační proces v New
Yorku.

•

EQUITATIVE (rovnováha): podporovat vyváženější distribuci městského prostoru a
umožňovat využití, která byla dříve ve stávajícím městském prostředí zanedbávána.

•

SOCIALIZACE: ze dvou hledisek - participativního a podporujícího společenské „znovuvlastnění“ veřejného prostoru. Jinými slovy, lidé jsou zapojeni do procesu přípravy a
výsledek má být takový, aby lidé měli pocit,
že jsou jeho spoluvlastníky.
Výhody - a pro koho jsou

V podstatě tento koncept není nový. Vychází ze
základů, které definovala Jane Jacobsová a další urbanisté koncem šedesátých a sedmdesátých let, kteří obhajovali občanské vlastnictví
ulic a tvrdili, že města by měla být navržena tak,
aby vytvářela společenský život. Skutečně mnoho projektů s těmito myšlenkami zaznamenalo světlo během těchto desetiletí. Od „woonerf“
(první obytné zóny vytvořené v Nizozemsku) až
po „sdílené prostory“ se několik iniciativ zaměřilo na jiný přístup k využívání veřejného prostoru.

Na rozdíl od tradičních urbanizačních projektů
projekty LQC nevyžadují tolik času a peněz, aby
byly realizovány. Kromě toho jsou snadno nastavitelné, změnitelné a dokonce i odstranitelné. To
přináší významný přínos pro proces plánování:
•

Překonat odpor vůči změnám: jejich lehký a
dočasný charakter je otevřenými dveřmi pro
experimentování. V rámci pilotních projektů
mohou být nápady snadno implementovány, znovu formovány a nakonec odstraněny,
pokud nejsou hodnoceny uspokojivě. To by
mělo snížit obavy těch, kteří se zdráhají změnit věci.

Broadway,Times Square v New Yorku (Zdroj: www.pps.org)
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•

•

Konsensus je výsledkem procesu pokus - • Posílit zapojení veřejnosti: konflikty veřejomyl: tradiční projekty vyžadují, aby konsennosti se velmi často objevují po implemenzus byl založen na abstraktních myšlenkách
taci změn. Dokonce i když byly naprogramovány participační procesy, mnohokrát nezaprezentovaných v rámci participativních prosáhly všechny zúčastněné strany. Tímto přícesůpřed provedením skutečných projektů.
Předsudky je obtížně změnit. Avšak vzhlestupem participace nekončí s realizací prodem k tomu, že Placemaking nevyžadujektu a umožňuje tak širší zapojení občanů.
je konsenzus k implementaci, transformaKonečné rozhodnutí o tom, zda je navrhované řešení validováno, změněno nebo dokonce LQC mohou být součástí participativních
ce zamítnuto, závisí na jejich zapojení.
procesů, při nichž jsou navrhovaná řešení
testována, zdokonalována nebo změněna.
Konsenzus je výsledkem tohoto a rozhodnu- Nevýhody, rizika
tí je založena na skutečném experimentováPředevším je třeba zdůraznit, že přístup LQC
ní s úpravami veřejného prostoru.
není vhodný pro všechny projekty. Stále existuUmožnit validaci řešení: tradiční projekty vy- jí situace, kdy jsou vyžadovány rozsáhlé projekžadují nejen prognostické studie očekáva- ty v oblasti infrastruktury a bylo by chybou k nim
ných dopadů, ale i přijetí veřejnosti k budou- přistupovat z této perspektivy.
címu vývoji. Nákladná rozhodnutí se opíraFlexibilní přístup neznamená, že projekty mohou
jí o značnou míru nejistoty. U projektů LQC
být navrženy neopatrně a ledabyle a přenášeny
lze efekty potvrdit a řešení ověřit skutečnýna budoucí vylepšení. Vzhledem k tomu, že Plami daty.
cemaking je zaměřen převážně na nemotorizo-

Příklad vstoupení placemakingu do uličního prostoru, osa San Diego-Bandera, Santiago de Chile (Zdroj: www.okuplaza.org).

vané využívání veřejného prostoru, měly by projekty řádně zvážit hlavní zásady nemotorizovaných opatření, zejména těch, které se týkají bezpečnosti.

důležitější. Vedení občanů je jedním z hlavních
aktiv tohoto přístupu. Přesto má veřejná správa
schopnost tyto iniciativy povzbudit (a také blokovat).

Existuje také riziko, že nízké náklady mohou vést
k nízké kvalitě použitých materiálů a používání
špatných konstrukčních postupů, což by vedlo k
veřejné nespokojenosti těch, kdo je zjednodušeně vidí jako politické populistické kroky.

V souladu s principy udržitelného plánování mobility by se v rámci městské správy Placemakingem měly zabývat multidisciplinární týmy, kde
pracovníci v oblasti mobility a plánování města úzce spolupracují s jinými odděleními (jako
je životní prostředí, zdraví, architektura, sociální
Konečně, Placemaking je o přinášení společen- věci, atd.) a komunitou. Vytvoření struktur účastského života do veřejných prostor. Aby byly za- nících se participačních procesů je v rámci místjištěny optimální podmínky pro úspěch tohoto ní správy velmi důležitá.
konceptu, měla by být věnována pozornost také
související politické oblasti, které ovlivňují spole- Dobré / špatné postupy
čenský život (bydlení, obchod, atd.).
(krátké příklady)

Právní rámec

Placemaking dosáhl celosvětového uznání po
obrovských transformačních projektech ve vePlánování nevyžaduje vytvoření specifického řejném prostoru New Yorku, které následovaly
právního rámce, ale úzce souvisí s územním plá- po kampani Streets Renaissance Campaign (renováním, stejně jako s předpisy o dostupnos- nesance ulic) v NYC. Obrázky různých míst, kde
ti, silničním zákonem a zákonem o provozu na byly realizovány přístupy LQC, zejména ty, ktepozemních komunikacích a s předpisy o bez- ré pocházejí z Times Square, inspirovaly mnopečnosti silničního provozu. Požadavky tohoto ho dalších lidí, aby přemýšleli jinak o tom, jak lze
právního rámce na uspořádání veřejného pro- veřejný prostor řešit. Během několika let se dostoru jsou rozhodující. Nicméně některá právní stavil výrazný zájem a projekty LQC různých veustanovení mohou otevřít cestu k tomuto druhu likostí a charakteru se nacházejí ve všech kouiniciativy (např. Participační rozpočtování a mini- tech světa. On-line platforma URB-I: URBAN
mální požadavky na účast veřejnosti na projek- IDEAS nabízí rozsáhlou databázi takových protech měst). Pro nastavení tohoto druhu změn na jektů, včetně obrázků porovnávajících situaci
místní úrovni je zapotřebí otevřenost a pružnost. “Před a po”.

Politické možnosti pro města
Města mohou aktivně prosazovat tento přístup, a to i při zachování požadovaného principu “zdola nahoru”, a to vytvořením specializovaných programů, v nichž mohou občané a organizace navrhnout nové projekty, které budou
financovány místní správou, a také poskytovat
technické zázemí a vedení pro tento proces. Příkladem toho je program NYC Plaza.

Kdo (ve správě města) se s tím musí
zabývat
PPlacemaking je skutečně participační přístup,
kdy je klíčové zapojení komunity. Městská správa je proto jen jedním z aktérů, ale ne nutně nej-

Samozřejmě, ne všechny příklady jsou dobré.
Některé z projektů, které se prezentují jako Placemaking, nejsou ve skutečnosti v souladu s
hlavními zásadami a nezískají veřejnou podporu, někdy vedou k jejich předčasnému zrušení.
Jedná se zejména o projekty, které nevycházejí z přístupu zdola nahoru a nejsou koncipovány
jako společné úsilí tam, kde se sousedi skutečně podílejí na návrhu cílového stavu.
Existují také případy, kdy se zdá, že projekty reagují na touhu příslušné správy, aby zachycovaly Placemakingový proud a upřednostňovaly
projekty LQC před staršími postupy nebo schémami v dotčených oblastech, což vyvolalo opo-

Stručný přehled inovace
zici místních, kteří nevidí, že jsou jejich požadav- pravděpodobně vybraných na základě kritérií
ky splněny. Existují i případy, kdy lokalizace pro- pro vyhýbání se konfliktům, znesnadňovalo vyjektů do specifických míst (konfliktních lokalit), tvoření požadovaného společenského života.

University Street, Seattle (Zdroj: www.urb-i.com)

Časový rámec

Náklady

Projekty LQC jsou podle své definice krátkodobé iniciativy. To se však většinou týká schopnosti poskytovat rychlé změny současného uspořádání veřejného prostoru. Jak již bylo řečeno,
Placemaking by měl být koncipován jako proces, kdy je konečné (např. stavební) řešení navrženo společně po pokusu a omylu. Neexistuje žádný způsob, jak předvídat, za jak dlouho je
potřeba dosáhnout potřebného konsenzu, aby
byl projekt trvalý.

Projekty LQC jsou levnější. Jedná se o relativní
pojem se dvěma pohledy. Na jedné straně jsou
ekonomické zdroje potřebné pro projekty LQC
mnohem nižší než ekonomické zdroje z tradičních stavebních projektů. Ale jak jsou levné, je
možné je analyzovat pouze ve srovnání s dostupným rozpočtem příslušné správy a významem projektu ve vztahu k jiným městským politikám, odkud by se finanční prostředky snížily. To znamená, že navzdory tomu, že jsou projekty LQC nízkonákladové, je třeba je připravovat důkladně, aby byla zaručena efektivita jejich
nákladů.

Otevřené otázky

Jak a kde to celé zapadá do SUMP?

Hlavní otevřenou otázkou týkající se Placemakingu je to, zda zde zůstane a bude trvale měnit způsob, jakým je plánování města realizováno, nebo je to jen atraktivní a účinný způsob, jak
přizpůsobit politickou akci těžkému ekonomickému kontextu, který by byl opuštěn, kdykoli by
přišly lepší ekonomické časy.

Placemaking je dobrý spojenec SUMP. Jeho
participační filozofie je v souladu se zásadami
SUMP a použití přístupů LQC umožňuje provádět rychlé transformace pro ilustraci požadovaných změn a získání podpory pro budoucí tvorbu SUMP. Pomáhá aktivovat cyklus v krátkodobém horizontu:

Existuje také otázka, kdo převezme odpověd- i.
nost, např. pokud dojde k nehodě v území, kde
Placemaking probíhá. Na jedné straně, jako veřejný prostor, se konečná odpovědnost opírá o
obec. Placemaking však obhajuje sounáležitost ii.
(teoreticky i sdílenou odpovědnost) těchto společně navrhovaných oblastí, a proto by mohl mít
dopad na právní odpovědnost.
iii.

SUMP se zaměřuje na modální změnu a odklon od motorové dopravy (zejména aut), jak
je uvedeno v manuálu SUMP
Manuál SUMPse dotýká veřejného prostoru,
který lze díky LQC v krátkém časovém horizontu přetvořit
Využití ulice se rychle mění: objevují se noví
uživatelé (více chodců a cyklistů) a využívání (nový obchod, více společenské interakce atd.)

iv. Nové využití ulice konsoliduje nový model
mobility a upřednostňuje jeho budoucí vývoj.
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