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Poděkování patří především více jak 130 dětem a jejich pedagogům, kteří věnovali svůj čas, myšlenky a zkušenosti, a dali tak vzniknout tomuto nehodnotícímu výzkumnému materiálu, kvalitativní analýze prostoru náměstí Bratří Synků a přilehlých ulic očima dětí. Použité citace jsou z etických důvodů anonymizovány.
Výzkumný projekt byl přiravován, realizován a vyhodnocován od září 2016 do března 2017.
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Projektový den, ZŠ Táborská. Autor fotografie: Jan Janoušek.
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Cíle výzkumu
Náměstí bratří Synků představuje významné lokální centrum, jehož důležitost narůstá ve vztahu k procházející městské třídě čtvrté úrovně, Nuselské, a ve vztahu k plánované stanici nové linky metra D. V souvislosti
s investicí metropolitního formátu je třeba zhodnotit stávající urbanistickou strukturu a její potenciál. Tento
materiál vytváří pouze jednu z připravovaných kvalitativních sociologicko‑antropologických sond do území.
Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen IPR) zahájil přípravu veřejné urbanisticko‑architektonické
soutěže na revitalizaci náměstí Bratří Synků s cílem navrhnout kvalitní pobytový i reprezentativní prostor,
který bude zároveň efektivním dopravním uzlem. Veřejný prostor je utvářen především jeho uživateli – lidmi.
Účastníci výzkumu představují nastupující generaci, pro jejichž potřeby a aktivity by se prostor náměstí měl
měnit. Z tohoto důvodu výstupy realizovaného výzkumu by měly být použity jako jeden z důležitých podkladů
pro zadání připravované soutěže.
Výzkum se zaměřil především na:
●

Silné a slabé stránky náměstí Bratří Synků

●

Potenciál a rezervy z pohledu rozvoje veřejného prostoru

●

Klíčové problémy a jejich možná řešení v souvislosti s užívání náměstí a přilehlých prostor

Analýza definuje hlavní hodnoty a nedostatky veřejného prostoru náměstí Bratří Synků, a dále se věnuje příležitostem jeho rozvoje a možnostem řešení identifikovaných úskalí. Přispívá tak k našim znalostem lokality
a je stručným úvodem do problematiky řešeného území. V neposlední řadě přináší základní poznatky využitelné pro budoucí kvalitativní změnu s ohledem na měnící se generační požadavky a životní styl uživatelů.
Dalo by se říci, že děti mluví též ústy generace svých rodičů, díky čemuž si můžeme udělat představu i o jejich
pohledu.
Přidaná hodnota celého výzkumu tkví v samotném rozvoji povědomí o prostoru kolem nás a učení občanským dovednostem. Zapojení se do proměny veřejného prostoru umocňuje pravděpodobnost nalezení vztahu
k městu a prostoru, jímž jsme obklopeni, a kterého jsme uživateli.
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Projektový den, ZŠ Táborská. Autor fotografie: Jan Janoušek.
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Metodologie výzkumu
„Veřejný prostor je rozšířením Vašeho obývacího pokoje. A nyní můžete své představy
o něm dát jako podklad architektům k jejich další práci. Jak by náměstí mělo vypadat,
co by mělo umět, abyste ho rádi užívali a trávili tam svůj čas. Náměstí Bratří Synků
nemusí být jen dopravním uzlem, místem, kde nasedáte na tramvaj či autobus, ale
může být místem, kde si rádi sednete na lavičku se svými kamarády či se proběhnete.“
Těmito slovy uvedl architekt Ondřej Teplý jeden z projektových dní pro žáky a studenty škol blízkých náměstí
Bratří Synků.
Na podzim roku 2016 se uskutečnilo pro vybrané třídy Gymnázia Na Vítězné pláni (2. ročník) a ZŠ Táborská
(4. ročník) několik workshopů (metodicky inspirovaných projektem Architekti ve škole). Do tématu a problematiky řešení veřejného prostoru byly děti vtaženy pomocí naučných vycházek po řešeném území se zaměřením na veřejný prostor, historii a urbanistický vývoj Nuslí. ZŠ Křesomyslova, která se jako třetí škola zapojila
do výzkumu, zahrnula dílnu na základě poskytnutého metodického podkladu do výuky povinně volitelného
předmětu Průvodcovství (8.–9. ročník). Žáci a studenti před procházkou obdrželi mapové podklady, které
sloužily jako ukázka materiálů, se kterými pracují architekti, a se kterými se setkává i široká veřejnost (např.
v procesu veřejných projednání a pod.). Zároveň tato obrazová a výkresová dokumentace sloužila pro
zaznamenávání poznámek, dojmů a problematiky náměstí. Záznam žákům a studentům pomohl následně
ve třídě zhodnotit stav a potenciál náměstí Bratří Synků z vlastního pohledu. Byla vytvořena částečná SWOT
analýza, která jim pomohla jasně popsat problematiku místa. Zároveň jsme do této analýzy vnesli element
různých společenských skupin, abychom umožnili vžít se do potřeb lidí, kteří nám mohou být generačně či
mentálně vzdálení. Případná nedorozumění či zkreslení představ dané nedostatkem zkušeností či informací
byla komunikována, a dětem bylo podáno doplňující vysvětlení.
Projektové dny předcházely v říjnu vypsané žákovské soutěži pro všechny děti Prahy 4 „Pomozme architektům
při obnově Synkáče“. Více jak 130 žáků a studentů v jejich průběhu otevřeně a bez zábran vyjadřovalo své
názory na prostor náměstí a jeho okolí, a snažilo se nalézt konsensus při řešení identifikovaných problémů
i cestu, jak podpořit stávající hodnoty. Neskrývané hodnocení dětí a jejich upřímnost ve vyjadřování nám
napovídá i pohled nejbližšího kruhu přátel a rodiny, který by při práci s jinou věkovou kategorií mohl zůstat
skryt.
Vzorek účastníků výzkumu byl genderově a věkově různorodý.
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Řešené území [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: http://www.iprpraha.cz/clanek/1538/zapojte‑se‑do‑urbanisticke‑hry‑o‑budoucnosti‑namesti‑bratri‑synku
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Vymezení řešeného území
GPS: 50°3.85945‘N, 14°26.44978‘E
Zájmové území, Náměstí Bratří Synků, leží v historickém centru hlavního města Prahy, které bylo prohlášeno
Pražskou památkovou rezervací. Náměstí se rozkládá na ploše 8842 m2 a leží na pozemcích: 2942/1, 2942/2,
2942/3, 2949 a 2955. Ústí do něj ulice Bělehradská, Na Zámecké, Čestmírova, Nuselská, Sezimova a Boleslavova.
Původně parkové náměstí z roku 1903 přetnuté úhlopříčně pouze elektrickou dráhou vykazuje nyní spíše
charakteristiky rozsáhlé dopravní plochy se zbytkovými plochami zeleně. Přesto si tento tranzitní prostor zachoval svou společenskou atraktivitu díky službám drobných živnostníků majících své provozovny v hradbách
činžovních domů kolem a v přilehlých ulicích. Do budoucna dopravní situaci a život na náměstí jistě promění
plánovaná stanice nové trasy metra D.

p

Müllerova mapa Čech z roku 1720 [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=mul&map_region=ce&map_list=c013

p

I. vojenské mapování – josefské 1764-1768 a 1780-1783 [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=1vm&map_region=ce&map_list=c107

p

Císařské povinné otisky map stabilního katastru, 1826-1843 (Čechy)
Zdroj: http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/arcgis_api/ck_1842/index.html [cit. 2. 3. 2017]
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Nusle v historii Prahy
Na počátku 15. století se na území dnešních Nuslí rozkládaly tři osady (Nusle, později zvané Dolní, Horní Nusle, Krušina) původně vesměs v majetku církevních institucí. Již za dob Karla IV. se na jejich stráních zakládaly
četné vinice, které byly během třicetileté války značně zpustošeny a obnovovány pozdějším majitelem Nuslí
Jakubem Wimmrem. Jan Vrtba, který zde postavil počátkem 18. století zámek, roku 1715 spojil koupí od
Novoměstských Nusle v jednu obec čítající 11 obytných stavení. Zámek byl součástí nuselského velkostatku,
jehož rozsáhlá zahrada se táhla podél Botiče až ke Grébovce. V druhé polovině 19. století se postavilo několik
průmyslových podniků, například továrna na kokosové koberce a rohožky, na margarín, svíčky, mýdlo, barvy,
a další. To položilo základ pro další růst obce, která měla roku 1880 182 popisných čísel a 5555 obyvatel. O deset let později se počet obyvatel více jako zdvojnásobil a na počátku 20. století zde stálo 432 domů s 20122
obyvateli. Nusle povýšily na město roku 1898 a v roce 1922 byly připojeny k Velké Praze se 737 domy a 34662
obyvateli. Pokračujícímu stavebnímu růstu však padl za oběť nuselský zámeček, jenž se tehdy rozkládal při
dolní části dnešního náměstí Bratří Synků1, a který připomínala svým názvem zahradní restaurace „Zámecká
zahrada“stojící na nároží náměstí a Nuselské třídy. Nyní se na jeho místě do náměstí svou neorenesanční fasádou hlavního průčelí obrací budova Národního domu z roku 1897.
Náměstí bratří Synků2, které vzniklo roku 1903, se až do roku 1940 se nazývalo Riegrovo, podle českého politika a vlastence Františka Ladislava Riegra (1818–1903), s výjimkou doby německé okupace, kdy neslo název Metodějovo. O jednom z původních názvů dodnes svědčí busta F. L. Riegra na rohovém domě č. p. 363.
V roce 1948 bylo náměstí pojmenováno po komunistických novinářích a politicích, Ottovi (1900–1941) a Viktorovi (1903–1941) Synkovi, popravených nacisty za 2. světové války. Po revoluci si lidé zvolili v rámci ankety
název „Václava Havla“, který se však nerealizoval, jelikož se jednalo o tehdy žijící osobu.
Do roku 1960 zaujímal plochu náměstí park s tržištěm se zeleninou, ovocem a drůbeží v horní části. Původně
jednoduché stánky s paraplaty zhruba v polovině 30. let minulého století vystřídala šestice dřevěných osmibokých kiosků. Všechny byly jednotně upraveny, kryty dřevěnou oplechovanou střechou a večer se zavíraly
roletou. V každém z nich prodávalo vícero trhovců. Od počátku 20. let stávaly v místě dnešních veřejných
toalet podobné, a vedle nich fungoval domek s městskou váhou. Z hygienických důvodů se tržiště zrušilo roku
1959 a o rok později jej nahradila parková úprava. Nynější podoba se datuje do roku 1976.3
1
2
3

BORKOVSKÝ, I., a kol. Dějiny Prahy. Praha: SNPL, 1964.
Zdroj: http://www.prahaneznama.cz/praha−4/nusle/mesto‑nusle/ [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: http://virtualni.praha.eu/namesti/namesti‑bratri‑synku.html [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC1HXHT_namesti‑bratri‑synku?guid=c2a66e25-ada0–4a7a−
892d-0e385f3d6ae6 [cit. 2. 3. 2017]
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II. vojenské mapování - Františkovo 1836-1852 [cit. 2. 3. 2017]
Zdroj: http://oldmaps.geolab.cz/map_viewer.pl?lang=cs&map_root=2vm&map_region=ce&map_list=O_8_II
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Regulační plán Státní regulační komise, 1920-1939
Zdroj: http://app.iprpraha.cz/js‑api/app/srk/ [cit. 2. 3. 2017]

p

Letecké snímkování 1937-38
Zdroj: http://kontaminace.cenia.cz/ [cit. 2. 3. 2017]
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Již za První republiky jsme mohli ve spodní části náměstí využít stanoviště autodrožek. V jeho blízkosti byl
umístěn tramvajový vagón s prodejem známek do legitimací veřejné městské dopravy. První koleje se zde
tedy objevily krátce před První světovou válkou, v roce 1914. A již 21. listopadu téhož roku tudy projela první
tramvaj (dříve končící na Bělehradské třídě) jejíž trasa pokračovala směrem do Michle až v roce 1923 a od
poloviny roku i na Pankrác. Tramvaj úhlopříčně křížící náměstí doplnila automobilová doprava vedena po jeho
obvodu.
Náměstí zůstalo obklopeno významnými převážně secesními stavebními objekty, jejichž dominanci a malebnosti zároveň přisívá okolní stoupající terén. Kromě Nuselského národního domu (Nusle č. p. 2) s bustou
Havlíčkovou nad znakem Království Českého, sochami Přemysla, Libuše a Sv. Václava v průčelí, se jedná o pětipatrový secesní dům U Rousků s železářským obchodem a malbami podle návrhu Mikoláše Alše (Nusle č.
p. 472), či pseudobarokní repliku (Nusle č. p. 1) průčelní budovy zbořeného nuselského zámku s obrazem
Panny Marie z roku 1901, stojící na východní straně náměstí nedaleko ústí ulice Na Zámecké. Do této ulic se
soustředí čtyř až šestipodlažní secesní domy, zbudované na přelomu 19. a 20. století v zámeckých zahradách.
Vzhledem ke své povaze nákupního centra se v přízemí všech patnácti domů kolem náměstí nacházely
různé obchody a služby. V čísle 1 na rohu Bělehradské ulice jsme mohli vybrat mezi drogerií firmy Bydžovský
a květinářstvím Rudolfa Šmerala, kam dovážel květiny z nedaleké zahrady u Vršovického nádraží. Na rohu
Čestmírovy ulice sídlila od vzniku náměstí lékárna. Česká Banka a prodejna České akciové mlékárny bývala
na nároží Nuselské ulice v čísle 7. Vedlejší dům zvaný po svých majitelích patřil známým výrobcům lihovin
a vinařům bratřím Boháčkům. Dům dále hostil optiku Sedlák a Pohřební ústav hl. m. Prahy. Dodnes se
v sousedství, v domě číslo 9, nalézá železářství firmy Rousek. V domě číslo 10 jste mohli navštívit Riegrovu
kavárnu (později Šotolovu a naposledy Nollovu). Vedle krámu s obuví obchodníka Pytelky a filiálky firmy
Odkolek na rohu Sezimovy ulice se v čísle 14 nacházela pobočka Záložny Nuselské. Do vinárny Na Zámecké se
chodilo do čísla 15, a vedle jste si mohli nakoupit v řeznictví a uzenářství známého výrobce šunek Jana Šebka.
Tyto nejznámější destinace doplňoval sortiment dalších drobných obchodníků, a služby v poschodích domů
jako lékař, zubař, porodní bába, advokát a jiní.
V blízkém okolí se dále nachází4:

4

●

Nuselská radnice (1908–1909, Antonín Turek) v Táborské ulici, jejíž průčelí vidíme ze západního okraje
náměstí průhledem Sezimovou ulicí;

●

Komorní Fidlovačka v Boleslavově ulici v prostorách bývalého kina Morava (v letech 1919–1939 Světovid);

●

Náměstí Generála Kultlvašra (v letech 1918–1939 a 1945–1960 Náměstí Československých legionářů),
jižně vedle Nuselské radnice;

●

Nuselský pivovar, zhruba 200 m severně od náměstí, zahrnující historické budovy pivovaru založeného
roku 1694 zemským soudním presidentem hrabětem Janem Josefem z Vrtby, objekty Koliby u pastýřky
(z Expa 67 v Montrealu) a historický altán v někdejší Nuselské pivovarské zahradě;

●

Nuselské schody, zhruba 300 m severně od náměstí;

●

Divadlo Bez Hranic v Křesomyslově ulici;

●

Pankrácké náměstí;

●

Náměstí Hrdinů;

●

Nuselský most;

●

Nuselská sokolovna postavená na tehdejším náměstí Československých legionářů nad památníkem bitvy od Zborova v roce 1925, která nahradila původní sokolovnu, v níž byl v roce 1925 zřízen Husův sbor
církve Československé.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1m%C4%9Bst%C3%AD_Brat%C5%99%C3%AD_Synk%C5%AF
[cit. 2. 3. 2017]
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Pohled na Národní dům, Náměstí Bratří Synků za První republiky
Zdroj: http://www.starapraha.cz/pohlednice-praha-nusle.php [cit. 2. 3. 2017]

p

Náměstí Bratří Synků za První republiky
Zdroj: http://www.starapraha.cz/pohlednice-praha-nusle.php [cit. 2. 3. 2017]
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Pohled na náměstí před rokem 1930
Zdroj: https://www.geocaching.com/geocache/GC1HXHT_namesti-bratri-synku?guid=c2a66e25-ada0-4a7a-892d0e385f3d6ae6 [cit. 2. 3. 2017]

Kromě významných budov nalezneme na náměstí i „Lípu republiky“z října 1945. Původně vysazená roku 1918
byla podříznuta na rozkaz německých okupantů (1940). V roce 1960 při rekonstrukci uhlopříčné ulice však
zmizely pamětní kameny připomínající návštěvu Nuslí prezidentem T.G. Masarykem.
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Pohled na Náměstí Bratří Synků
Zdroj: http://www.proceram.cz/cs/reference‑rezidence‑bratri‑synku/
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Současný stav
K dnešním dnům soukromá i veřejná doprava s komplikovanými křižovatkami zatěžují náměstí, které strádá
náročným (bez)bariérový pohybem napříč náměstím. Náměstí čtvercového půdorysu na svažitém terénu
úhlopříčně protíná významná tramvajová trať směrem od Michle a Pankráce z jihovýchodního cípu dolů do
severozápadního cípu směrem k nedaleké nuselské křižovatce Otakarova. Zde se pak střetávají a kříží hned
čtyři tramvajové tratě propojující Nusle s Novým Městem pražským, Vinohrady, Vršovicemi a Michlí. Při severní a východní straně náměstí je vedena tramvajová kolej, která slouží jako nouzové tramvajové obratiště
pro všechny čtyři tratě a využívají ji též noční linky, které po zastávce Otakarova odbočují na kolej v ulici Na
Zámecké a na Náměstí Bratří Synků se napojují na běžnou trať směr Vozovna Pankrác resp. Spořilov do ulice
Nuselské. Vprostřed náměstí se nachází stejnojmenná tramvajová zastávka, která v současnosti slouží i jako
zastávka autobusů MHD. V počátcích první republiky tady končila tramvajová linka číslo 3, jedoucí z Václavského náměstí a Kobylis.
Právě doprava v pohybu i klidu, hromadná i individuální, předefinovala celý jeho charakter. Náměstí, dříve
společensky rušné s konečnou zastávkou tramvají, se stalo tranzitním prostorem. Prostorem s minimálním
využitím k delšímu pobytu a působící spíše chaoticky. Chaoticky působí i přes svou terénní svažitost, která by
spíše měla přispět jednodušší orientaci a přehlednosti. Situaci ztěžují i doplňkové stavby vprostřed náměstí,
které vytváří fyzické a optické bariéry a zároveň omezují využití prostoru. Stav a charakter městského mobiliáře včetně úpravy a údržby zeleně nepřispívá k harmonii a přehlednosti prostoru náměstí.
Avšak i přes chaotický vzhled si tento veřejný prostor udržuje půvab předměstského koloritu zastoupený především množstvím drobných živnostníků provozující služby od prodeje hřebíků po kulinářské speciality.

stromy/zeleň
architektura domů

přechody

lidé
WC

zmrzlinárna
akční – živé

obchody
hodiny na zastávce

tvar náměstí, měřítko

dostupnost MHD
osvětlení

restaurace, kavárna

lavičky
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p

parkoviště

chodníky

Oceňované rysy (výtah hesel z doslovných citací; vysvětlení orientačního schematu viz kapitola 6)

přechody absence
WC
bariéry
málo zeleně

špatné povrchy

nepořádek

absence předzahrádek

MHD

herna

nejsou semafory

reklamy

wifi není

rozdělení náměstí

neudržovaná zeleň

hluk

parkoviště

osvětlení

trafiky

mnoho dopravy

lavičky ve špatném stavu

nepřehlednost

různé lavičky

málo košů
zábradlí

sociální problémy

parkování- nedostatek

obruby

kontejnery viditelné

p

zmrzlinárna
obchody
dostupnost MHD
stromy/zeleň
restaurace
kavárna
architektura domů
lavičky
tvar náměstí
měřítko
chodníky
přechody
osvětlení
lidé
akční – živé
WC
hodiny na zastávce

nepořádek
špatné povrchy
lavičky ve špatném stavu
různé lavičky
kontejnery viditelné
hluk
mnoho dopravy
parkoviště
trafiky
nepřehlednost
sociální problémy
WC
přechody absence
rozdělení náměstí
bariéry, obruby
reklamy
neudržovaná zeleň
málo zeleně
málo košů
osvětlení
herna
zábradlí
parkování- nedostatek
wifi není
nejsou semafory
MHD
absence předzahrádek

Kritické momenty (výtah hesel z doslovných citací; vysvětlení orientačního schematu viz kapitola 6)
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Náměstí Bratří Synků očima dětí
Teoretické těžiště celé lokality očekává odpovídající zpřístupnění území a jeho zapojení do života města. Děti
zhodnotily stávající stav náměstí, a diskutovaly o námětech a možných přístupech k revitalizaci Náměstí Bratří
Synků. Náměstí by se podle nich mělo stát především příjemným městským prostorem, jehož hlavní funkcí
nebude pouze dopravní uzel, ale rovněž by se mělo stát místem pro trávení volného času. Hlavním tématem
se stalo nalezení rovnováhy mezi mírou dopravní infrastruktury, jak hromadné, tak i soukromé dopravy,
a znovuobjevením společenské hodnoty daného území.
Hodnoty a nedostatky
Děti vnímají kladně celkovou urbanistickou strukturu náměstí, zejména jeho tvar, kompaktnost a měřítko.
Tyto atributy jsou příjemné pro chodce, který náměstím prochází, i pro místní, kteří na náměstí tráví více
času. Velmi jasně vnímají i historické hodnoty okolní zástavby, která přispívá vyšší kvalitě a atraktivitě prostoru, a přidává mu tak na jeho reprezentativnosti a jedinečnosti.
Náměstí bratří Synků představuje lokální centrum a živý bod v srdci Nuslí. Náměstí výborně dopravně spojuje
městská hromadná doprava se středem města i jeho vzdálenějšími částmi. Z pěší perspektivy je prostor protkán osvětlenými chodníky s přechody, i místy pro společné posezení na lavičkách, pod korunami stromů. Parkovou zeleň doplňuje široký sortiment služeb a obchodů v okolních domech i drobných objektech vprostřed
náměstí. Tato vybavenost přitahuje lidi z okolí i nezanedbatelné množství lidí procházejících. Na náměstí byly
oceněny i takové detaily jako dlažba na chodnících, hodiny na zastávce či „sloup“veřejné toalety, který vzbuzoval pozitivní i negativní reakce.

„Dlažba uspává mimina.“(Informátor, 9–10 let)
Přehled oceňovaných rysů z pohledu:
●

charakteristiky prostoru:
○

tvar a měřítko náměstí

○

živost

○

lidnatost

○

osvětlení

●

●

●
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○

architektura okolní zástavby

○

zeleň

nabídky služeb:
○

obchody – služby (restaurace, kavárna, cukrárna, pekárna aj.)

○

veřejná toaleta

○

hodiny na zastávce

Pobytové funkce prostoru:
○

parková úprava – zeleň, stromy

○

lavičky, místo pro společné posezení

dopravy:
○

dostupnost MHD

○

chodníky a přechody pro pěší

○

parkoviště

I přes nalezené hodnoty, které náměstí nabízí, děti jím denně prochází, a nevyužívají jej jako pobytový prostor. Náměstí pro ně představuje hlukem a dopravou zatížený, nepřehledný a rušný prostor, který v nich vyvolává spíše pocity chaosu a potenciálního nebezpečí. Tyto pocity mají však spojené i se sociální problematikou,
nabídkou nočních heren, či nedostatečným a nerovnoměrným osvětlením podporujícím vznik tmavších zákoutí.

„Bydlím kousek, ale sem nechodíme.“(Informátor, 9–10 let)
Složité členění a dělení prostoru náměstí či množství drobné architektury situované vprostřed náměstí též
nepřispívá jeho čitelnosti a znesnadňuje orientaci chodců. Jako další městské veřejné prostory i tento trpí
množství reklamy, která devalvuje i městský mobiliář. Od delšího pobytu děti odrazuje i nepořádek, který jen
podporuje malé množství odpadkových košů. V případě revitalizace náměstí by děti uvítaly připojení Wi‑Fi,
předzahrádky, či přehodnocení formy a umístění veřejné toalety. Ani malé množství neudržované zeleně, expozice zákoutí s kontejnery, nebo obecně špatný stav mobiliáře (zejména laviček) nezvyšuje atraktivitu místa.
Nakonec se jako největší překážka v prostoru diskutovalo dopravní řešení, která je nejen zdrojem nadměrného hluku a znečištění, ale též zabírá velké množství prostoru s pobytovým potenciálem. Přestože děti mluvily
o nedostatku parkovacích stání, zároveň se jednomyslně shodovaly na tom, že náměstí vnímají spíše jako parkoviště. Pohyb skrze tuto nepřehlednou dopravní plochu ještě znesnadňuje nedostatek semaforů a přechodů
pro chodce, které jsou navíc nevhodně a bez kontextu umisťovány. Pěší pohyb neusnadňuje ani množství
drobných překážek, jako jsou nevhodně (ne)umístěná zábradlí, vysoké obrubníky, či úzké chodníky se špatným stavem povrchu.
Přehled kritických momentů z pohledu:
●

charakteristiky prostoru:
○

rozdělení náměstí

○

nepřehlednost a s ní související pocit nebezpečí i chaosu

○

znečištění – z dopravy, ale též nepořádek

○

nerovnoměrné osvětlení – vznik tmavých zákoutí

○

sociální problémy

●

●

●

nabídky služeb:
○

mnoho reklamy

○

mnoho drobné architektury – stánky

○

absence připojení Wi‑Fi

○

veřejná toaleta na exponovaném místě

○

herna jako zdroj potenciálního nebezpečí i sociálních problémů

○

absence předzahrádek

pobytové funkce prostoru:
○

zeleň – malé množství, neudržovaná

○

špatný stav mobiliáře – zejména laviček

○

malé množství odpadkových košů

○

exponovanost kontejnerů

dopravy:
○

zdroj nadměrného hluku

○

nedostatek parkovacích stání

○

náměstí působí jako parkoviště

○

prostorová bariéra – přetíženost prostoru dopravou – množství aut, ale i veřejné městské dopravy zabírá velké množství pobytového prostoru.

○

nepřehlednost

○

frekventované křižovatky a nedostatek semaforů

○

nedostatek přechodů pro chodce, a špatně trasovaných

○

drobné prostorové bariéry – (bez) zábradlí, vysoké obrubníky, úzké neudržované chodníky se
špatným stavem povrchu

Příležitostí a doporučení
Úvodní diskuse přinesla množství námětů na proměnu prostoru náměstí ve velkém měřítku i drobném
detailu, jako je například dláždění chodníků.

„Mohli bychom chodit po „kočičkách“(Informátor, 9–10 let)
Náměstí postupně začalo dostávat svou původní parkovou podobu se stromy a možností konání trhů. Žáci
i studenti kladli velký důraz na volnost a přehlednost prostoru, zcelení jeho roztříštěné chaotické struktury,
i čistotu a bezpečnost, která je spjatá nejen se sociální problematikou, ale i s rekonstrukcí okolních budov či
redukcí drobné architektury. V tomto bodě se některé názory rozcházely a část žáků přišla s myšlenkou rekonstrukce i stávající drobné architektury, jejího doplnění a sjednocení vzhledu navzájem, i v reakci na architekturu tvořící hranici náměstí. Nově by měla být instalována zeď na vzkazy a reklamu či kryté místo pro tříděný
odpad, které by mělo být ideálně přesunuto z ulice Zámecká.

„Trafika by měla mít stejnou barvu jako fasáda domu.“(Informátor, 9–10 let)
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V souvislosti se vznikem plnohodnotného parkového prostoru by někteří uvítali i jeho oživení sochařským
umění, vodním prvkem, umístěním altánu, který by poskytl kryté místo k sezení, či doplněním funkcí pro
aktivní trávení času jako stoly pro deskové hry, hřiště s herním mobiliářem a pískovištěm, pódium pro mladé
umělce, či ojediněle skatepark. Jeden návrh přinesl též myšlenku funkčního zónování – tedy oddělení komerčního prostoru s drobnou architekturou a prostoru relaxačního s možností kulturního vyžití. Téměř jednomyslně se však žáci i studenti shodli na doplnění mobiliáře a sjednocení jeho designu. Tento námět na změnu se
týkal nejen laviček či odpadkových košů (včetně těch se sáčky na psí exkrementy), ale též prvků osvětlení.
S výjimkou názoru na veřejnou toaletu nevznikl konsensus ohledně nabídky služeb. Někteří byli spokojeni
s relativně širokou paletou, jiní by ji doplnili v rámci obchodů o hračkářství či trhy, a z pohledu volného použití například o klavír, hodiny s digitálním displejem či veřejnou Wi‑Fi. Objevil se i návrh na situování domova
důchodců či toalet a výběhu pro psi. Většina se ale shodla na zrušení herny, přesunutí veřejné toalety ideálně
pod zem a zrušení jejího zpoplatnění, a v souvislosti s nabídkou a poptávkou na redukci reklamního smogu
a sjednocení designu poutačů na fasádách.
Shoda panovala i v názoru na všeobecné zklidnění dopravy. Jen forma se lišila. Někteří navrhovali jednosměrky a snížení rychlosti. Jiní přišli s nápadem na svedení dopravy na obvod náměstí a rozdělení tras individuální
a městské hromadné dopravy, či úplným zákazem vjezdu automobilové dopravy. Ani doprava v klidu, která si
nárokuje svůj díl prostoru náměstí, se nevyhnula diskusi. Někteří volili formu parkování pouze pro rezidenty
za pomoci vyhlášení modrých zón, jiní v souvislosti s potřebou parkovacích stání navrhovali přesun do podzemí, či ulice u alternativní zastávky tramvaje používat jako parkoviště, průjezdné pouze pro zásobování.
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„Měla by tu být modrá zóna.“(Informátor, 9–10 let)
Změny by ve jménu co největšího a uceleného parkového náměstí podle dětí mělo zaznamenat i trasování městské hromadné dopravy (MHD). Diskutovaly se možnosti sjednocení linek s jedním nástupním ostrůvkem či zrušení tramvají, nebo alespoň jejich přímého průjezdu. Na základě zkušenosti se záborem místa
povrchovou dopravou chtěly děti plánovaný výstup z metra situovat například do stávajícího bloku domů.
Nejen z důvodu tolik potřebné a požadované bezpečnosti na tramvajových ostrůvcích by ale žáci i studenti
uvítali oddělení zastávek autobusu a tramvaje.
Objevil se i názor zavedení cyklostezky, ale důležitějším tématem bylo zajištění bezpečnosti a maximálně volného pohybu chodců. Přestože například na typu dláždění povrchů chodníků se názory lišily, všichni se shodovali v otázkách bezpečnosti zejména na přechodech přes silnici, která by měla být podpořena semafory pro
chodce, hlasitými přechody, a hlavně rozmístěním přechodů v kontextu se situací a potřebami pěších. Dalším
bodem shody se ukázala nutnost bezbariérového přístupu a pohybu a s tím související odstranění prostorových překážek jako zábradlí, vysoké obrubníky či rozbité povrchy. Chodníky by též měly být rozšířeny, ale jejich
množství redukováno, jelikož nyní vytváří síť bez širší souvislosti. Někteří též hlasovali pro pocitové oddělení
chodců a aut, např. pomocí keřů.

„Ta zeleň by měla být nižší, aby bylo vidět na fasády domů.“(Informátor, 9–10 let)
Přehled příležitostí ke změně z pohledu:
●

charakteristiky prostoru:
○

volný přehledný prostor

○

náměstí jako park se stromy – zcelení roztříštěné struktury – spojení nyní rozdělených prostorů
parku (dvou trojúhelníků)

○

čistota prostoru a jeho údržba, vč. údržby zeleně – zajištění úklidových brigád (např. využití
práce vězňů / obecně prospěšné práce)

○

bezpečnost prostoru nejen na přechodech pro chodce – kamerový systém, policejní hlídka

○

rekonstrukce okolní zástavby

○

●

●

●

drobná architektura
■

redukce drobné architektury a rekonstrukce trafiky v kontextu s okolní zástavbou

■

instalovat památník/sochu, altán

■

zastřešení či zídka (vizuální bariéra) kolem kontejnerů, NEBO přesunutí tříděného odpadu z ulice Zámecká – a nalezení vyhrazeného, zastřešeného místa pro barevné kontejnery (nad či pod zemí)

■

betonová tabule na psaní vzkazů a výlep vzkazů a plakátů

○

redukce reklamního smogu (lavičky, sjednocení poutačů)

○

řešit sociální otázky (např. bezdomovectví)

nabídky služeb:
○

klavír

○

hračkářství

○

Wi‑Fi

○

domov důchodců

○

zrušit a nově situovat veřejnou toaletu (zdarma) – ideálně pod zem

○

trhy

○

zrušit kasíno – hernu

○

toaleta a výběh pro psy

○

hodiny s digitálním displejem

○

vytvoření komerční zóny se stánky stejného vzhledu a sem situovat i veřejnou toaletu

pobytové funkce prostoru:
○

funkční rozdělení náměstí na 2 zóny: komerční se stánky a klidovou se zázemím a možností kulturního vyžití

○

mobiliář:
■

doplnění mobiliáře: koše, lavičky (nové dřevěné či oprava stávajících; bez reklam!),
lavičky se zastřešením (viz altán výše), nové zastávky, koše se sáčky na psí exkrementy,
nové lampy s květináči

■

sjednotit design

○

zvětšit plochy parku a vysadit více stromů, případně květin

○

vodní prvek

○

hřiště (např. hřiště místo plochy pro tramvaj) s klouzačkou, houpačkou a pískovištěm

○

skatepark

○

pódium pro mladé umělce

○

stoly na deskové hry (šachy)

dopravy:
○

všeobecné zklidnění dopravy – jednosměrky, snížení rychlosti, svedení dopravy na obvod ná-
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městí a rozdělení tras individuální a městské hromadné dopravy, či zákaz vjezdu automobilové
dopravy
○

○
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MHD
■

změna trasy tramvají – např. sjednocení linek s jedním nástupním ostrůvkem či zrušení
tramvají, či jejich průjezdu, a rozšíření parku

■

výstup z metra situovat do bloku domů

■

oddělení zastávek autobusu a tramvaje

■

zajistit bezpečnost na tramvajových ostrůvcích

parkování
■

zavedení modré zóny

■

podzemní parkování

■

ulice u alternativní zastávky tramvaje používat jako parkoviště, průjezdné pouze pro
zásobování

○

zavedení cyklostezky

○

pohyb pěší
■

zajistit bezpečnost na přechodech pro chodce – semafory pro chodce, hlasité přechody, více přechodů umístěných v kontextu se situací a potřebami chodců

■

redukce množství chodníků a stezek

■

rozšíření chodníků

■

bezbariérový pohyb – odstranění bariér zejména v podobě zábradlí, vysokých obrubníků a rozbitých povrchů; navržení ramp

■

pocitové oddělení chodníků od silnice pomocí keřů
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Shrnutí
V rámci workshopů bylo sebráno velké množství dat a námětů. Chuť a snaha pomoci nebo alespoň vyjádřit
svůj názor či pohled na věc byla velmi přímá a nezatížená. Je vidět, že pokud dáme prostor k diskusi a vytvoříme atmosféru porozumění a naslouchání, můžeme získat cenné informace. To nám umožní vhled do problematiky z nové nezatížené perspektivy dětských očí.
Jak je patrné na zpracovaných datech, otázky týkající se náměstí tkví v tématech dopravy městské hromadné
i soukromé včetně parkování, a hlavně v míře a úpravě parkových ploch. MHD je vnímáno jako pozitivní element, který však zabírá neadekvátní množství prostoru. Zároveň je doprava vnímána jako velký zdroj hluku
a znečištění, který znepříjemňuje pobytové možnosti náměstí.
Dalším fenoménem náměstí je jeho parková úprava včetně mobiliáře a zejména údržby – (ne)pořádku. Neoddiskutovatelně jsou stromy pozitivním elementem a možnost posezení v jejich stínu nenahraditelnou devizou
prostoru. Zároveň této složce chybí místo pro hry (hřiště) a jiné vyžití včetně kulturního (umístění pódia). Žáci
a studenti tedy navrhovali sjednocení mobiliáře – laviček, košů a eliminaci vizuálního působení kontejnerů.
Součástí vybavení náměstí byl mnohokrát zmiňován vodní element – fontána. Pozitivním překvapením se
ukázalo, jak negativně je vnímán vstup reklam do prostorů včetně požadavků na jednotný styl poutačů.
Zásadním tématem bylo sjednocení prostorů náměstí, tj. nepřetínat prostor dopravní tepnou. Toto umístění
tramvajové zastávky mělo logiku jako konečné stanice, která byla konečným bodem pro chodce lehce
akceptovatelným a překonatelným. Nyní rušný průtah dělí náměstí na dvě části, které jsou kvalitativně rozdílné a tento dopravní koridor je vnímám jako zásadní bariéra v prostoru. Toto potvrzují snahy řešit tento problém např. odstraněním zábradlí a výškového rozdílu, semafory nebo vymístěním zastávek v centru náměstí,
a s tím související změny trasy vedení MHD.
Žáci a studenti přinesli i další zajímavé podněty jako umístění sochy/pomníku, přesun parkování pod zem či
chápání náměstí jako prostoru pro trhy a obchod a s tím spojené umístění stánků či trafik působících na jasně
vymezeném prostoru.
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Projektový den, ZŠ Táborská. Autor fotografie: Jan Janoušek.
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Pomozme architektům při obnově Synkáče
Někteří žáci se rozhodli dále rozvíjet myšlenky z workshopu. Cílem jejich ideových záměrů bylo nalézt a zpracovat témata, která by inspirovala vytvoření kvalitního městského prostoru – Náměstí Bratří Synků v návaznosti na okolní ulice. Pod heslem „Přístupné všem“pracovali s náměty, které by vedly k obnově lokálního centra a případně katalyzovaly další rozvoj blízkého okolí.
Byly odevzdány celkem tři skupinové návrhy, které prezentují úvahy o problematice náměstí a snaží se přispět
do diskuse konkrétními náměty. Každý člen týmu přispěl do návrhu svým pohledem a soustředil se na vybrané dílčí řešení problému. Tento přístup byl patrný u dvou návrhů z FZŠ Táborské žáků čtvrté třídy. Třetí ze ZŠ
Křesomyslova žáků osmé třídy se zabývá prostorem jako celkem, a přemýšlí nad jeho využíváním a členěním.
Můžeme z něj číst racionální úvahu o možném zónování a snahu aktivně využít potenciál místa.
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Žáci se návrhem snaží vytvořit bezpečné místo k setkávání s jasným funkčním zónování prostoru. Vzniká zde
kulturní pobytová část v zeleni – parku s dostatečným množstvím míst k sezení, šachovými stolky či pódiem.
Do druhé části náměstí umisťují dlážděný prostor, který je možné využít komerčně, prostor s trafikami a stánky jednotného vzhledu, propojenými reklamní plochou (jedinou na celém prostranství).
Bezpečnost v návrhu hrála důležitou roli. Žáci navrhují nejen dělící pás keřů mezi komunikací pro pěší a komunikací pro automobilovou dopravu, ale též kamerový systém či hlídky městské policie.
Model, na kterém jasně prezentují členění prostoru náměstí, řeší i takové detaily jako přesun tříděného odpadu z ulice Zámecká na vyhrazené kryté místo, placené veřejné toalety umístěné v komerční zóně, či využívání
ulice u alternativní zastávky tramvaje pouze pro zásobování a parkovací stání.
Zajímavou částí odevzdaného návrhu je reportáž o průběhu a vzniku návrhu, jejíž doslovnou citaci uvádíme
níže.

V Praze, dne 21. 11. 2016
Většina žáků naší třídy bydlí poblíž náměstí a téměř denně tudy procházíme. Proto nás zaujal projekt „Architekti ve škole“, v rámci kterého jsme měli předložit návrh na změny v tomto prostoru. Naším úkolem bylo podívat se na nám. Bří Synků z pohledu jednotlivých občanských skupin. Měli jsme posoudit, jak zpříjemnit tento
prostor např. důchodcům, matkám s kočárky, dětem, postiženým a podobně. Napadlo nás vizuálně ztvárnit
naší vizi tím, že sestrojíme plastický model náměstí, tak jak bychom si ho představovali.
Při dalším setkání jsme se vydali přímo na místo. Jedna žákyně, která přinesla fotoaparát, pořídila snímky
náměstí v perspektivě a ve 360 stupních. Ostatní se zatím rozdělil do skupinek, které se rozešly po prostoru
náměstí a hledaly, co je na Synkáči špatně. Já jsem byl ve skupině, která měla posuzovat Synkáč z pohledu
důchodců. Shledali jsme, že je zde nedostatek laviček, na kterých by si starší lidi mohli sednout při čekání na
tramvaj či autobus nebo jen tak posedět. Nakonec jsme se sešli a přečetli si vzájemně svoje návrhy. Ne všechny však byly rozumné. Nevím proč, ale začaly padat návrhy, aby se zbouraly trafiky, zrušily silnice nebo nápad
o tom, že KB a Reiffeisen Bank by měly mít stejnou ceduli. Dle mého soukromého názoru se více trafik hodí,
auta jezdí obvykle po silnicích a díky odlišným cedulím lidé poznají, do jaké banky jdou.
Poté jsme začali pracovat na modelu Synkáče. Lepit jakási dřívka lepidlem k sobě ale bylo dost obtížné, moc se
nám to zpočátku nedařilo. Ani fotky se příliš nepovedly, neboť nenavazovaly a černobílé spektrum zabraňovalo rozeznat detaily.
Dále jsme se vydali na procházku s panem architektem, která začínala u školy pokračovala kolem Nuselské
radnice a končila na náměstí Bří Synků. Cestou nám pan architekt komentoval jednotlivé prvky městské vybavenosti, dozvěděli jsme se dost zajímavostí a informací.
Poslední dvě hodiny pracuji na této reportáži, stejně jako někteří další, zatímco holky dotvářejí 3D model Synkáče. Jak je tak sleduji, není to vůbec jednoduché. Uvidíme, jaký bude výsledek, nejsem si jist, neboť přímo na
modelu nepracuji.
Autor: Pavel Tichý, ZŠ Křesomyslova
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FZŠ Táborská – panel 01

Žáci vychází z kritiky neudržovaných travních ploch a přání tyto plochy rozšířit a znásobit počet stromů. Navrhují též z důvodu hluku odklon či svedení pod zem veškeré povrchové dopravy (individuální i veřejné), nebo
alespoň snížení její rychlosti. Budoucnost náměstí se v jejich vizi neobejde bez většího prostoru pro maminky
s dětmi (ať již formou hřiště, pískoviště či laviček). Sjednocený design laviček, lamp a odpadkových košů představuje společný jmenovatel celého prostoru.
Návrh vytváří z náměstí park, do kterého navrhují vybavení pro relaxaci a pobyt. Jako důležitou součást vnímají dětské hřiště a rovněž mobiliář. Žáci se zabývají funkčním designem osvětlení, které obsahuje zároveň
odpadkový koš či květináč.
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Magdalena Bartoňová, Elen Hovorková, ZŠ Táborská - panel 01
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Jáchym Tuček,
ZŠ Táborská - panel 01

q

Eliška Fichtlová,
ZŠ Táborská - panel 01

t

Jan Florian,
ZŠ Táborská - panel 01

q

Anna Bardonová,
Tereza Šmejkalová,
ZŠ Táborská - panel 01
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FZŠ Táborská – panel 02

Návrh i na druhém panelu vychází z názoru, že v současné době není náměstí Bratří Synků náměstím, ale nebezpečnou křižovatkou bez semaforů pro chodce. Rovněž tedy podporuje myšlenku intenzivního parku, který
je intenzivněji osázen stromy. Veřejné toalety se nacházejí v podzemí. A stávající nepořádek včetně reklamního smogu je odstraněn.
I zde se objevuje nový design mobiliáře, které se soustředí na rozšíření svých funkčních možností. Návrhy
odpadkových košů s popelníkem, krytá lavička a v neposlední řadě hodin s digitálním displejem.
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Adéla Svobodová, Helena Junková, ZŠ Táborská - panel 02
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František Cuřín, ZŠ Táborská - panel 02
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David Sommer, ZŠ Táborská - panel 02
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Albert Petránek, ZŠ Táborská - panel 02

p

Laura Jedináková, ZŠ Táborská - panel 02
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