Za atraktivnější
veřejný prostor
v České republice
STRUČNĚ A PŘEHLEDNĚ O ASOCIACI
ZA ESTETIKU VEŘEJNÉHO PROSTORU
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Estetika* veřejného
prostoru má svou
ekonomickou hodnotu
Atraktivita, funkce, podoba a kvalita veřejného prostoru ovlivňuje
náš každodenní život, naši spokojenost a v konečném důsledku
také bezpečí a dlouhodobou prosperitu a konkurenceschopnost
místa, ve kterém žijeme nebo podnikáme.
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za
estetiku
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veřejného

* Estetika (z řec. aisthetikos - vnímavost, cit pro krásu) ve smyslu “stavební estetika” jako soubor zákonitostí, které vzbuzují
“pohledový soulad, harmoničnost, dojem ukončeného celku, charakter odpovídající okolí, princip přehledné členitosti, jasné,
souladné a rytmické uspořádání hmot podle vnitřních prostorů, barevnost, nálada vlastní celku”. (Teyssler – Kotyška: 1929).
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Revitalizace pražských náplavek
Realizace 2019
Autor: Petr Janda
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Co je to
veřejný prostor
Zákon o obcích (§ 34 zákona č. 128/2000 Sb.) hovoří o veřejném
prostranství jako o všech náměstích, ulicích, tržištích, chodnících,
veřejné zeleni, parcích a dalších prostorech přístupných každému
bez omezení, tedy sloužících obecnému užívání, a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.
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4 základní podmínky
atraktivity veřejného
prostoru

Základní vjemové (vizuální) vrstvy,
které ovlivňují naše vnímání
ve veřejném prostoru

Údržba, čistota a bezpečnost
Čistota a kvalita prostředí
a chování veřejnosti v/k prostoru
(chování lidí ve veřejném prostoru,
bezpečnost místa, bezdomovectví)
Kvalita mobiliáře a zeleně
Urbanistická a architektonická kvalita
veřejné zeleně, městského mobiliáře,
osvětlení a dalších důležitých prvků
Kultivovanost vizuální komunikace
Reklamní prostor, propagační vrstva,
která významně ovlivňuje atraktivitu
a hodnotu místa – vizuální/reklamní
smog
Kvalita architektury
Architektura a architektonický vzhled;
fasády a “obaly” budov a jejich
estetická rovina
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Klíčová témata
Tyto základní vrstvy jsou spojeny
s klíčovými tématy, která stála
za vznikem Asociace.

vizuální smog
aranžérství (visual
merchandising)
městská zeleň
kvalita městského
mobiliáře
barevnost a podoba
opláštění budov
umění ve veřejném
prostoru

[01]

Veřejný prostor
není zbytek
Je to prostor, ve kterém se dennodenně
pohybujeme. Neměl by tedy být jen pouhým
zbytkem, ale důležitou součástí našeho
života. Právě na něm záleží, jak dobře se
budeme cítit.
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[02]

Fotografie: [01] Israel Plads, Kodaň, Dánsko, [02] Linec, Rakousko, léto 2020,
[03] Kopřivnice, Česká republika, léto 2020

[03]

“Stav krajiny a architektury
je obrazem našich duševních
hodnot. Nejenom že vyjadřuje
naše ideály, ale dává jim
i fyzickou formu.”
Léon Krier (architekt, urbanista)
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Asociace za estetiku veřejného prostoru

Hlava Franze Kafky, Praha
Autor: David Černý

Asociace za estetiku
veřejného prostoru
Usilujeme o popularizaci a postupnou a stabilní kultivaci
veřejného prostoru s vědomím, že estetizace veřejného
prostoru je důležitým článkem, který možná na první
pohled působí okrajově, ale ve skutečnosti významně
přispívá k atraktivitě a úspěšnosti regionu.
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Náš cíl

Účel a předmět naší Asociace
dle stanov z 1. října 2020:

Naším základním cílem je zasazovat se
o zlepšování estetiky veřejného prostoru v České
republice a zvyšovat povědomí odborné a široké
veřejnosti o možnostech odpovědného nakládání

Účelem spolku je v rámci své hlavní činnosti přispět
k estetizaci veřejného prostoru v České republice.
Předmětem činnosti spolku je:

s veřejným prostorem.
vytváření, provozování, spravování, řízení a
podporování projektů, které přispívají k estetizaci
veřejného prostoru;

Naše vize
Přejeme si, aby v České republice vznikaly
atraktivní veřejné prostory a díky našim aktivitám

poskytování informací o všech aspektech tvorby
veřejného prostoru odborné i široké veřejnosti;
osvětová činnost, vzdělávání a popularizace otázek
týkajících se veřejného prostoru pořádáním seminářů,
konferencí, přednášek a jiných popularizačních
programů naplňujících účel spolku;

a činnostem bylo viditelné, že se v naší zemi
o veřejný prostor zajímáme, pečujeme o něj
a cítíme se v něm dobře.

aktivní účast při vytváření, prosazování a přijímání
právních předpisů upravujících nakládání s veřejným
prostorem;
spolupráce se subjekty obdobného zaměření.
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Asociace
v jedné větě

Rozsah spolupráce
a zainteresované skupiny
Spolupracujeme se všemi, které zajímá
podoba veřejného prostoru a usilují

Naše iniciativa spojuje
a podporuje všechny, kterým
není lhostejná estetická
podoba a kvalita veřejného
prostoru, a chtějí přispívat

o jeho trvalou atraktivitu a kultivaci
vizuální komunikace v něm.
Zainteresovanými skupinami jsou obce a kraje,
státní správa a instituce, zastupitelé,
investoři, developeři, architekti,
urbanisté, designéři a výrobci
městského mobiliáře,

k jeho kultivaci a trvalému

reklamní a marketingové

zlepšování.

a další.

zastupitelé

agentury, podnikatelé

státní správa
a instituce
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obce a kraje

Spolupráce a synergie jako
klíč k dosažení společných cílů
Spolupracujeme se subjekty napříč obory,
hledáme synergie jejich činností a zastřešujeme
jejich společné aktivity ovlivňující veřejný prostor.

Kdo stojí za vznikem
Asociace za estetiku
veřejného prostoru
Pocházíme ze tří naprosto odlišných oborů.
V oblasti estetizace veřejného prostoru
však máme mnoho společného.

Bc. Jakub Kletenský
Výkonný ředitel Asociace
investoři

developeři

podnikatelé

architekti
a urbanisté

Manažer a spoluzakladatel technologického
startupu LumiTRIX, zabývajícího se světelnou
technikou a videomapingem, který se stal
Inovační firmou roku.

doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D.
Výrazná osobnost nové generace českých architektů.
Zakladatel ateliéru Kamil Mrva Architects, nositel
mnoha ocenění. Spolupracuje s vysokými školami.
Aktivně působí v akademické sféře.

designéři a výrobci
městského mobiliáře

Asociace za estetiku
veřejného prostoru
marketingové
a reklamní agentury

Ing. Petr Čaník
Manažer marketingové agentury a aktivní
propagátor CSR principů a podnikatelské etiky.
Nositel ocenění v rámci České ceny za PR či
Internet Effectiveness Awards.

Naše projekty
a aktivity
V letech 2020 a 2021 je naším hlavním cílem
nastartovat chod Asociace a vstoupit
do povědomí odborné i široké veřejnosti.

Webový portál
Vizuální smog
Portál přehledně shrnující informace týkající
se vizuálního smogu v České republice,
obsahující také mapy kritických lokalit.

Magazín věnovaný estetice
veřejného prostoru
Magazín věnovaný nakládání s veřejným
prostorem, přinášející odbornost i inspiraci
pro zvyšování atraktivity českých měst.

Zima 2020/2021
Start magazínu
věnovaného
estetice veřejného
prostoru

1. říjen 2020
Založení
Asociace

Říjen 2020
Zahájení vstupu partnerů
do Asociace
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Konference o estetizaci
veřeného prostoru

Zásobník společných
projektů

Otevíráme diskuzi o veřejném prostoru
a propojujeme obory spolupodílející se
na tvorbě atraktivního veřejného prostoru.

Společně s městy, institucemi, developery,
investory i dobrovolníky vytváříme zásobník
projektů, kterým se chceme dále věnovat.

Databáze zdrojů
a případových studií

Umění ve veřejném
prostoru

Kompletace a poskytování zdrojů a
důležitých informací, které souvisí s veřejným
prostorem a péčí o něj.

Zasazujeme se o zvyšování zájmu obcí
na umisťování uměleckých děl ve veřejném
prostoru.

Rok 2021
Databáze zdrojů,
inspirativních
případových studií

Jaro 2021
1. odborná konference
věnovaná problematice
estetizace veřejného
prostoru
Rok 2021
Webový portál
věnovaný problematice
vizuálního smogu
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Vytvoření zásobníku
společných projektů

Jak můžete přispět
k větší atraktivitě
a estetizaci vaší obce
Svými odbornými zkušenostmi pomáháme spoluvytvářet
a prosazovat atraktivnější a esteticky příjemná veřejná
prostranství ve vašem regionu. Nenahradíme role
místních architektů, úředníků a dalších zúčastněných
stran. Pomáháme vám však urychlit cestu za lepším
veřejným prostranstvím ve vaší lokalitě. To vše mnohem
rychleji a efektivněji, než byste dokázali jako jednotlivé
subjekty. Úspěch našich aktivit závisí i na vaší pomoci.
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Staňte se partnerem Asociace
za estetiku veřejného prostoru

Máte skvělý nápad?
Kontaktujte nás.

Staňte se našim partnerem. Vstupte do Asociace

Chceme propojovat subjekty

a podporujte prosazování estetizace veřejného

napříč obory a nacházet

prostoru v České republice.

synergie jejich aktivit. Máte
skvělý nápad, ale sami na něj
nestačíte? Kontaktujte nás.

Podpořte
konkrétní projekt
Zaujala vás konkrétní aktivita nebo projekt, který
je vám blízký? Oslovte nás a podpořte společně
s námi projekty, které mají skutečně smysl.

15

Asociace
za estetiku
veřejného
prostoru

Asociace za estetiku veřejného prostoru

info@azevp.cz
+420 603 93 04 04

Asociace za estetiku veřejného prostoru, z. s.
Štramberská 378/2, 742 21 Kopřivnice
+420 603 93 04 04
info@azevp.cz
www.azevp.cz
/zaestetiku
/zaestetiku
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