VEŘEJNÝ PROSTOR
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2015
www. prostorprochrudim.cz
některé vize, cíle a tak podobně . . . .

ŽIVÁ DATABÁZE MĚSTA
1. web - online doplňovaná databáze a portál o
architektuře a veřejném prostoru města
současná podoba města - veřejně přístupná
inventura (analýza) projekční, stavební, soutěžní,
zadavatelské činnosti a zásahů do veřejného a
stavebního prostoru města, informace a přehled
urbanisticko-architektonického dění ve městě,
inventura návrhů, projektů, řešení nejen
projektantů, ale i studentů, školních prací atd.

LIDÉ a zájmy
muzea, archivy, školy,
sdružení, spolky, komunity,
galerie, církev, městské
instituce – samospráva,
veřejná správa
veřejnost laická,
zainteresovaná, odborná . .
(informace+prezentace
informací a dění. . . )

TÉMA: Školy / žákovské
projekty / součinnost škol na
městských projektech

TÉMA: podpora drobné
údržby města – konkrétního
místa ve městě

TÉMA: řeka – ztracená osa
městského života, život s vodou,
návrat lidí a života města k vodě
ŽIVÁ DATABÁZE MĚSTA
2. realizace (současné a
probíhající realizace +
informace+prezentace)

TÉMA: městská mobilita

veřejný prostor pro Chrudim
www.prostorprochrudim.cz

TÉMA: místa, skryté město
TÉMA identita

ŽIVÁ DATABÁZE MĚSTA
3. živý doplňovaný manuál
architektury, staveb, umění a
vybraných objektů a atributů
města
(lidé, muzea, archivy, instituce,
školy, sdružení, spolky . . . )

ŽIVÁ DATABÁZE MĚSTA
4. prostor pro témata, koncepce,
diskuze inspirace - platforma pro
nápady, změny, projekty a jejich
případnou podporu, pozastavení,
zamítnutí či jinou práci s projekty

TÉMA: alternativy k velkým
záměrům

TÉMA: objekty a drobná architektura pro
veřejný prostor+umění+skulpturální
věci+artefakt+ vybavení a nábytek pro
veřejný prostor
TÉMA: stavby+architektura města a krajiny
LIDÉ
subjekt participace / moderátor,
propojení lidí, témat, izolovaných
aktivit, potenciálu lidí a
myšlenek, usměrnění aktivit a
sdělení, sdílená odpovědnost,
sdílené představy, image, práce
se zájmy soc.+kulturní+sportovní
aj. sfér městského života

TÉMA: urbanizmus, krajina,
sídelní krajina, sídelní zeleň

TÉMA: pro společnou realizaci
lidí, pro komunitní a v nejširším
slova smyslu občanskou realizaci

MĚSTSKÝ VEŘEJNÝ PROSTOR PRO CHRUDIM
náčrt možných okruhů nabídky překrývajících se témat pro veřejný prostor
města, každodenní život a jeho podpora
TÉMATA pro MĚSTO
ŽIVÁ DATABÁZE MĚSTA - poznámky:
živý portál veřejného prostoru města,
ucelený soubor stavu, zásahů a představ – východisko (znalostí) pro dílčí veřejnoprostorové
projekty
východisko, portál veřejného prostoru, architektonický a stavební manuál (městský prostor,
stavby, umělecká díla, ostatní objekty)
inventura-audit - současná urbanistická, architektonická, stavební situace (průvodce,
medializace pro veřejnost, seznámení s projekty, ale i nerealizovanými návrhy, atd. . . .)
čím prostor byl, čím prošel, čím je, co bude
alternativní přístupy a možnosti utváření podoby města a místa, veřejného prostoru, detailů,
staveb
vytváření přístupů nad rámec všednosti úřadů
jeden z prostorů pro nápady a vize
projekty pro město a jejich prezentace (architekti, studenti, realizované, nerealizované . . . )
ŠKOLY / ŽÁKOVSKÉ PROJEKTY /
• možnosti a podpora vytváření prostředí - vlastního i navazujícího městského prostoru.
Doplněk přístupu k praktickému vzdělání.
• zapojení do formování a spoluvytváření veřejného prostoru, spoluzodpovědnost za místo a
jeho podobu
• žákovské projekty: identifikace problémů, návrhy řešení a postupy dosažení cíle
(realizace), přístup k udržitelnosti a údržbě (postupná práce s prostorem škol dle potřeb,
prezentace a vystupování, školních, společenských, sportovních aj akcí škol . . . )
Školy / součinnost na městských projektech a projektech “z venčí“
projekty “zvěnčí“součinnost na “městských“ projektech veřejného a dopravního prostoru
v rámci urbanistických, dopravních a architektonických vztahů města a místa (viz. např.
dopravně a bezpečnostně kolizní situace kolem řady škol ve městě a s tím související podoba
navazujících veřejných prostor, ZŠ Dr. Peška + ZUŠ, , ZŠ U Stadionu, Obchodní akademie
Chrudim . .. )
PODPORA DROBNÉ ÚDRŽBY MĚSTA – KONKRÉTNÍHO MÍSTA VE MĚSTĚ: alternativní přístup
k velkému množství veřejných prostor a míst problematicky pro město udržovaných a
udržovatelných, podpora a oživení míst nad rámec možností města a údržby
(veřejného prostoru je mnoho, proto údržba všech míst mnohdy nestačí)
Zanedbaná místa jako místa pro veřejný prostor
Společně využívané plochy ve společné péči (dílny, klubovny, junák, skauti . . . )
Doplňování využitelnosti a funkcí míst ve městě

ŘEKA – ZTRACENÁ OSA MĚSTSKÉHO ŽIVOTA, ŽIVOT S VODOU, NÁVRAT LIDÍ A ŽIVOTA MĚSTA K
VODĚ
voda, říční nivy, řeka v krajině a městě, nábřeží, lávky, mostky, přístupy k vodě, mola, schody,
zdi a nábřežní zdi, náhony
ztracená voda, kam se poděla voda ve městě, současnost a budoucnost řek a vody
inspirace řešení řek, nábřeží a břehů ve městech světa
MĚSTSKÁ MOBILITA
přemisťování, doprava, cesty, silnice, parkoviště, garáže, cyklistika, inline, pěšky, chůze,
promenády a bulváry, schody, stojany, místa k odpočinku, zdi, zídky, bariéry, pěšiny . . . (např.
řešení dílčích věcí - dopravní stroky, rehabilitace městských nábřeží, parkovišť v centru města,
život do vnitrobloků)
ALTERNATIVY K VELKÝM ZÁMĚRŮM
Pozitivně k negativním vlivům urbanizmu, dopravy, realizovaným drobnostem. Alternativní než
developerský a jiný silový záměr, resp. možnosti v již realizovaném.
MÍSTA, SKRYTÉ MĚSTO
Zapomenutá místa, detaily, objekty, věci, městské kouty, náměstíčka, drobné plochy, zahrady .
. . Nový život pro nová místa a prostory, kultivace míst. Místa pro kulturu a společenské akce
pod širým nebem (město, zahrady, drobný městský prostor)
IDENTITA
Obnova identity, sousedství, komunitního života, vnitrobloky , obnova míst a dílčích věcí
v místě . . . (detaily veřejného prostoru přednádraží, detail veřejného prostoru náměstíčko
sídl. U Stadionu, detail veřejný prostor Kopanice . . . )
OBJEKTY A DROBNÁ ARCHITEKTURA PRO VEŘEJNÝ PROSTOR
řemeslný či přímo umělecký (umění vzniká, když to tak přijmou lidi) objekt pro veřejný prostor,
drobná venkovní stavba a architektura pro veřejný prostor, venkovní nábytek a venkovní
vybavení, zpříjemnění místa a možností jeho využití lidmi, podpora rozmanitosti a drobných
podob města, prostor pro venkovní umění, řemesla, objekty, venkovní galerie . . .
STAVBY+ARCHITEKTURA
dům řemesel, umění, industriál, výměníky, proluky, zbořeniště, dům - místo - pro architekturu
a veřejný prostor města pod střechou
ZELEŇ
Krajina města a jeho okolí, vegetace, zeleň, parky, zahrady, stromy, kytky, i zeleň je veřejný
přírodní prostor, prostor pro drobné landscape aktivity, venkovní zelené drobnosti aj.
skryté či zanedbané zahrady, užitkové zahrady,komunitní zahrady, ovoce, sady, cibuloviny,
tradiční i netradiční formy zeleně a jejich forem ve městě, rozkvetlé město . . . Město a jeho
panorama - obnova města v krajině, propojení, vztazích
DROBNÉ INTERVENCE DO REGENERACE MĚSTA
Nákupní centra x Průmyslová zóna x Panorama města

