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Od roku 2012 vede! Kancelá" ve"ejného prostoru, 
vydala jsi n#kolik knih, dokon$ila dizertaci, 
pob%vala na Fulbrightov# stipendiu ve Spojen%ch 
státech a za$ala taky u$it nov% p"edm#t na 
fakult# &VUT. Má! je!t# v'bec $as na samotné 
projektování?
Kdy! to takhle sly"ím, tak m# samotnou p$ekvapuje, 
!e mluví" o mn#. Otázka ale je, co je to vlastn# pro-
jektování nebo „d#lání“ architektury. Proto!e já to zas 
tak moc neodd#luju. Myslím si, !e tvorba architektury 
je vlastn# jakékoli ovliv%ování fyzického prost$edí 
okolo nás. Docela ráda bych dokonce $ekla prost$edí 
okolo nás celkov#. A v"echny tyto &innosti ho n#jak'm 
zp(sobem vytvá$ejí. 

Ale kdy! se ptá" p$ímo na projektování ve smyslu 
navrhování a stav#ní, tak my projektujeme i v Kance-
lá$i ve$ejného prostoru na IPR. Vytvá$íme koncepce 
a projekty ulic a ve$ejn'ch prostranství. A co se t'&e 
práce v ateliéru MCA a dal"ích &inností, psaní knih atd., 
tak to je nyní po ve&erech, po víkendech, o dovolen'ch 
a tak. Chyb#lo by mi to, kdybych tuhle &istou tvorbu 
úpln# opustila. Tak!e te) m# t$eba t#"í, !e d#láme 
v MCA Palach(v památník ve V"etatech. Ta sout#! pro 
m# byla d(le!itá, bytostn# jsem cítila, jak moc tenhle 
zp(sob p$em'"lení pot$ebuji. 

Jedním z nejv%razn#j!ích a pro m# 
i nejzajímav#j!ích témat tvé poslední knihy je 
práv# profese architekta a její pozice v sou$asné 
spole$nosti. Jak ji ty osobn# dneska vnímá!? 
U! jsem to nastínila – myslím si, !e opera&ní pole 
architekt( m(!e b't velmi "iroké. A !e hodn# zále!í 
na nich, jestli ho cht#jí a doká!ou vyplnit. Proto!e 
kdy! to beru ze strany poptávky, asi dev#t lidí z de-
seti, kdyby ses jich zeptala, ti $ekne, !e s prost$edím 
okolo sebe, minimáln# s tím ve$ejn'm, spokojeni 
nejsou.

Tak!e pokud bereme architekta jako &lov#ka, kter' 
jak'mkoli zp(sobem zlep"uje fyzické prost$edí okolo 
nás, tak práce pro n# je tu f(ra. Je jí z$ejm# tolik, !e by 
to nepokryl ani desetinásobek architekt(. Na druhou 
stranu, absolventi architektonick'ch "kol, kter'ch je 
opravdu hodn#, tu práci evidentn# nemají. Problém 
je asi na obou stranách. Je v hodnotovém nastavení 
spole&nosti, která si neuv#domuje, do jaké míry je 
tvorba prost$edí jemn' a slo!it' systém, kter' skute&n# 
pot$ebuje odborníka, tedy architekta. Ale architekti 
zárove% nedoká!ou dostate&n# zhodnotit svoje zna-
losti, správn# je spole&nosti nabídnout a ukázat, jaká 
je skute&ná "kála mo!ností, jak na"e prost$edí mohou 
ovliv%ovat. 

Nebát se  
slova krása
Architektka Pavla Melková pro!ívá velmi intenzivní profesní léta. Fascinující 
je p"edev#ím její prolínající se p$sobení v r$zn%ch oblastech architektonické 
práce – od projektování a! k psaní, teorii a v%uce, od soukromé praxe a! 
k ve"ejnému p$sobení v rámci pra!ského Institutu plánování a rozvoje m&sta. 
Témat k rozhovoru bylo tedy více ne! dost.

S Pavlou Melkovou o tom, na co zapomínáme

rozhovor text  Karolina Jirkalová
foto (portét)  Marie Votavová
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R E K O N S T R U K C E  H U S O V A 
S B O R U  A R C H I T E K T A 
P A V L A  J A N Á K A , 2000–2011, 
foto: Pavla Melková

R E V I T A L I Z A C E  B A S T I O N U 
X X X I  U  B O ! Í C H  M U K , 2012, 
foto: Filip !lapal

Tady se dot"káme i toho, #e architekti by se mo#ná 
m$li pokou%et zm$nit i rámec, ve kterém p&sobí. 
Zm$nit to celkové nastavení, o kterém mluví%. Aby 
zde byli zadavatelé, kte'í tady nejsou, aby se na%ly 
peníze, co te( chybí, a aby architekti skute)n$ 
slou#ili ku prosp$chu spole)ného prost'edí. 
To jsi !ekla p!esn". A je to t"#ká otázka. Zm"nit rámec, 
to není jen o tom, zm"nit ve!ejnou správu, financo-
vání nebo politiku m"sta, ale zasahuje to nap!íklad 
zásadn" i do legislativy. Já !íkám, a asi si to m$#u 
dovolit, proto#e jsem to sama ud"lala v Kancelá!i 
ve!ejného prostoru, #e i architekt, kter% má tv$r&í 
ambice, táhne ho to k &isté tvorb" a je v ní t!eba 
dobr%, by si to m"l odslou#it. V"novat n"jakou &ást 
svého &asu pé&i o profesi, snaze zm"nit ten rámec, 
anga#ovat se ve ve!ejné sfé!e a pak tuhle práci jako 
'tafetu p!edat dal'ím. Co# je asi to, o co se na IPR 
tro'ku sna#íme.

A kdy# se te( vrátím zpátky k tob$: Jaká byla 
tvá osobní cesta od )istého projektování – 
p'edpokládám, #e jsi po %kole spí% projektovala, 
ne# psala – k %ir%ímu p'em"%lení o architektu'e, 
k teorii, k roz%í'ení pole p&sobnosti?
Myslím, #e hned po 'kole jsem k tomu opravdu je't" 
neinklinovala. To psaní, my'leno profesní, za&alo tak, 
#e jsem si sama pro sebe pot!ebovala zaznamenat n"co, 
co m" napadlo. Tak jako si &lov"k skicuje d$m, tak 
já jsem si ty úvahy skicovala slovy. A pak to za&alo 
nar$stat, m"la jsem pot!ebu do psaní vná'et i úvahy, 
jak to v'e souvisí se spole&ností, se 'ir'ími kontexty. 
Ale po!ád jsem si tím spí' ov"!ovala v"ci jen sama 
pro sebe. (lov"k si toti# uv"domí, #e kdy# my'lenku, 
kterou má v hlav", musí p!enést na papír, dostává se 
do úpln" jiné úrovn" – je nutné ji zp!esnit. A to ne-
jenom formula&n", ale i v samotn%ch úvahách. Tak#e 
jsem zjistila, #e mi to hodn" pomáhá. A #e to zp"tn" 
ovliv)uje i moje projektování.

Pak je tam dal'í rovina – kdy# se &lov"k rozhodne, 
#e svoje texty publikuje. To znamená zformulovat své 
my'lenky tak, aby jim rozum"l n"kdo zvenku – tedy 
dal'í úrove) zp!esn"ní. A m" to za&alo hrozn" bavit. 
V první fázi m" zaujalo p!em%'lení o síle jazyka a sou-
st!edila jsem se na to, jak z n"j dostat maximum. Jak 
co nejmén" slovy !íci co nejvíc a co nejp!esn"ji. Tohle 
hledání m" baví dote*. V dal'í fázi se mi tam p!idala 
úvaha o tom, jak i jazyk, slovo, m$#e formovat sku-
te&nost. Najednou jsem pochopila, a díky tomu jsem se 
asi p!iblí#ila také k poezii, #e toté#, co se dá nakreslit 
tu#kou nebo trojrozm"rn" postavit objektem, se dá 
„nakreslit“ i slovy. Je to jen jin% mezistupe) vnímání. 
Um"ní nebo reálnou architekturu stejn" pro#íváme 
skrze v"domí, p!es n"jak% obraz, kter% si ud"láme 
v hlav". A m" dneska baví sna#it se ten obraz vytvo!it 
p!ímo slovy. To znamená evokovat skrze slova &tená!i 
ve v"domí prostorov% obraz, kter% n"jak%m zp$sobem 

ovliv)uje jeho pro#ívání a vnímání reálného prostoru, 
propojuje se s ním. Slo#it" se to vysv"tluje. Te* jsem 
zkrátka ve fázi, kdy se sna#ím prostor jazykem nejen 
interpretovat, ale vlastn" i vytvá!et.

S tím souvisí otázka, jak se psaní a teoretické 
uva#ování odrá#í v projek)ní praxi. Jak je to 
u tebe? Vidí% u sebe n$jak" pojmenovateln" posun?
Mo#ná #e d!ív tam to spojení bylo spí' intuitivn" a te* 
to d"lám v"dom"ji. M$j mu# a partner v ateliéru MCA 
Mirek Cikán to má, myslím, podobn". On sice tak &asto 
nepí'e, ale zase se hodn" pono!il do teoretického 
uva#ování v rámci p$sobení na fakult". A i kdy# je 
jeho 'kolní ateliér velmi realistick% a praktick%, sna#í 
se se studenty hodn" pracovat i na teoretické rovin" 
a d"lá to, myslím, skv"le. 

Propojení mezi textovou formulací a formulací fy-
zick%mi prost!edky je mo#ná dané p!edev'ím zp$sobem 
p!em%'lení. Te* úpln" odb"hnu. M"li jsme dv" d"ti na 
hudebním gymnáziu. Osm let tam studovali hudbu – 
a vlastn" 'pi&kov". Takov%m zp$sobem, #e asi klidn" 
mohli pokra&ovat profesionáln". Ale my jsme si celou 
dobu uv"domovali a mluvili o tom i jejich profeso!i, 
#e primárn" v$bec ne'lo o samotnou hudbu. Spí' o to, 
jak%m zp$sobem strukturuje my'lení a p!ístup k #ivotu. 
Ani jedno z nich te* hudbu ned"lá, syn se v"nuje filmu, 
dcera architektu!e. Ale mám pocit, #e zp$sob my'lení, 
kter% si díky hudb" osvojili, te* velice dob!e vyu#ívají 
i v t"chto oborech. 

Se psaním je to podobné, navíc je to ur&ité !e-
meslo. (lov"k si na n"m t!íbí nebo nachází nebo 
kultivuje n"jaké vlastnosti, zp$soby uva#ování, mo#-
né p!ístupy, ur&itou systemati&nost. A to v'echno, 
jenom jinou formou, se pak promítá do navrhování 
konkrétních dom$. 

Druhá v"c je, #e kdy# &lov"k pí'e, tak se sna#í co 
mo#ná nejp!esn"ji a nejjasn"ji vyjád!it textem n"jakou 
my'lenku. Je to dost t"#ké. A podobné, mo#ná je't" 
t"#'í, je formulovat my'lenku architekturou. Taky 
&lov"k hledá jazyk… V historii teorie architektury se 
mnohokrát objevuje my'lenka, #e sama architektura 
je jazyk. A jestli#e hledám správná slova, jasná spojení, 
p!esnou syntax a také jakousi, !ekn"me, tóninu v textu, 
tak úpln" stejn" hledám nap!íklad kompozici, podobu 
a v%znam forem v architektu!e.

A pak si myslím, #e je tam je't" jeden aspekt. Ani já, 
ani Mirek nepí'eme popisné texty, nejsme kunsthisto-
rici. V#dycky jsou to úvahové, esejistické texty, hledání 
souvislostí, p!em%'lení o vztazích mezi spole&ností 
a architekturou a tak dále. A díky tomu mo#ná i do 
navrhování fyzické architektury víc vkládáme práv" 
tyhle úvahové souvislosti. 

Ale taky jsou to v'echno mo#ná jen moje p!ání. 
Jestli se nám tyhle zku'enosti opravdu da!í propsat 
i do fyzick%ch forem na'í architektury, to asi nedoká#u 
sama objektivn" posoudit. 
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nebo m!la by obsahovat, ale v praxi na to úpln! 
zapomínáme. 

Tvoje v!chodiska jsou p"edev#ím 
ve fenomenologickém uva$ování o architektu"e. 
A platí to do zna%né míry pro celou %eskou 
architektonickou teorii. T!ká se to i p"eklad&  – 
Heidegger, Dalibor Vesel!, Norberg-Schulz, Juhani 
Pallasmaa, Solá-Morales, Karsten Harries, Peter 
Zumthor… Pro% zrovna fenomenologie? 
M"#e to b$t opravdu n!jak$m deficitem, o kterém 
mluvím. %e lidé intuitivn! cítí, #e prost&edí okolo 
nás, a te' myslím i spole(enskému prost&edí, n!co 
chybí. N!co p&irozeného, lidského. A #e ho navíc 
neumíme vnímat. A to jsou v)echno otázky, kter$mi 
se zab$vá fenomenologie. Na druhou stranu musím 
&íct, úpln! kriticky a sebekriticky, #e se té vlny fe-
nomenologie zárove* i tro)ku bojím. Proto#e jsem si 
pochopiteln! dob&e v!domá, #e se v té své m!kkosti 
pojm" musí u#ívat opravdu poctiv$m zp"sobem, 
ukotven$m v pevné struktu&e my)lení. Nesmí se 
zneu#ít k prázdnému a povrchnímu blábolení. Co# 
je bohu#el snadné.

rozhovor

Tvá nejnov'j#í kniha se jmenuje Humanistická 
role architektury. Co p"esn' tímto pojmem myslí#? 
Zdá se mi, $e je velmi blízko t"eba „etické funkci“ 
Karstena Harriese, kterého také %asto cituje#… 
Pojem „humanistick$“, jak ho vnímám já a jak ho pojí-
má literatura, ze které vycházím, má )ir)í v$znam ne# 
b!#n! pou#ívané pojmy „humanizace, humánní“ a tak 
dále. Proto#e ve slovech „humanizace“ a „humánní“ je 
hodn! akcent na (lov!ka jako jedince. Jde v podstat! 
o Gehlovo lidské m!&ítko. 

V$raz „humanistick$“ do toho vná)í je)t! rozm!r 
spole(nosti, a p&edev)ím zohledn!ní toho, #e archi-
tektura je sou(ást celku na)eho sv!ta. Zakotvuje nás 
v n!m. Je to pojem, kter$ má i metafyzick$ rozm!r. 
Takhle ho pou#ívá Dalibor Vesel$ v knize Architektura 
ve v!ku rozd!lené reprezentace. Pro m! bylo d"le#ité 
i to slovo „role“, nikoli tedy pouh$ pasivní „rozm!r“, 
kter$ je jen ur(itou vlastností, zatímco „role“ je 
navíc aktivní a to je pro mne d"le#ité. Neobjevila 
jsem ale nic nového, spí) jsem cítila pot&ebu tyhle 
hodnoty vyzdvihnout. A zasadit do kontextu na)í 
sou(asnosti. Ka#dodennosti. V)ichni sice podv!-
dom! víme, #e tuhle vrstvu architektura obsahuje 

R E K O N S T R U K C E  
A  D O S T A V B A  V I LY  V E 
V O K O V I C Í C H , 2008,  
foto: Miroslav Cikán

V S T U P  D O  K R Y P T Y– 
N Á R O D N Í  P A M Á T N Í K 
H R D I N (  H E Y D R I C H I Á D Y 
2012, foto: Filip !lapal
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P A M Á T N Í K  J A N A  P A L A C H A 
V E  V ! E T A T E C H 

projekt 2017,  
vizualizace: MCA atelier

Je ale pot!eba !íct, "e fenomenologie, která se 
zab#vá p!edev$ím vnímáním ji" existujícího, a je tedy 
sv#m zp%sobem v pasivn&j$í poloze, je pro mne jen 
jednou rovinou pohledu. Druhou, nemén& d%le"itou, 
je rovina aktivní. Rovina tvo!ení, ovliv'ování.

M"la jsi s fenomenologickou literaturou n"jak# 
inicia$ní zá%itek? 
Dalibora Veselého. Hned jak jsem otev!ela tu kní"ku, 
m&la jsem pocit, "e !íká p!esn& to, (eho já jsem plná, 
"e jsou to moje my$lenky, m%j sv&t, ale !íká to pocho-
piteln& asi desetkrát sofistikovan&ji. 

Jeden semestr jsi strávila na Kolumbijské 
univerzit" v New Yorku v rámci Fulbrightova 
stipendia. Jak to ovlivnilo tvou práci? 
Byla jsem tam na pozvání Kennetha Framptona, (eho" 
jsem si ohromn& vá"ila. Ale myslela jsem si, "e na m& 
nebude mít v%bec (as. Nakonec se mi ale, z!ejm& i díky 
tomu, "e má k  )echám pozitivní vztah a má tady pár 
p!átel, t!eba Rostislava *váchu, opravdu v&noval. M&la 
jsem s ním cel# semestr mo"nost tém&! ka"d# t#den 
sed&t a povídat si. Na(erpala jsem z t&ch setkání hodn& 

inspirace. A to mu tehdy bylo u" 84 let. Byl ú"asn# 
v tom, "e a( teoretik, tak bylo znát, jak mu po!ád zále"í 
na tom, aby tou teorií n&co reálného ovlivnil. 

Bohu"el musím !íct, "e v na$ich rozhovorech byl 
u" k architektu!e hodn& skeptick#. +íkal, "e z jeho 
pohledu u" nap!íklad plánování m&st v Americe v%bec 
neexistuje. ,e hybné síly v#voje m&st jsou do té míry 
v rukou kapitálu a dal$ích sil, "e sledování architekto-
nick#ch cíl% kvality prost!edí u" nehraje tém&! "ádnou 
roli. Ale zárove' i ve svém v&ku po!ád hledá cesty, jak 
tomu p!ece jenom (elit. To m& hodn& motivovalo. +ada 
lidí na tamních univerzitách má úpln& opa(n# p!ístup: 
My jsme akademická sféra a s ve!ejnou správou a poli-
tikou a vlastn& realitou nechceme mít nic spole(ného. 
Necht&jí si s tím zadat. Co" mi opravdu trochu vadilo. 

Ale zrovna Kenneth Frampton cítil za v#voj spole(-
nosti odpov&dnost. M&l étos. A- (lov&k d&lá cokoli – 
a zase se vracím k tvé první otázce –, a- pí$e (lánek, 
má p!edná$ku, nebo maluje d%m nebo plán m&sta, tak 
v tom po!ád má b#t vid&t, "e chce n&co reáln& ovlivnit, 
zm&nit. ,e ned&lá tu v&c pro ni samotnou. Po!ád by 
tam m&l b#t vid&t d%vod, cíl – koho to zasáhne, co to 
reálného zm&ní. 



36 rozhovor

V New Yorku se mi líbilo, !e p"es v#echnu tvrdost 
a konkurenci, konflikty atd. je nad tím v#ím jeden 
spole$n% cíl – v#ichni cht&jí, aby se v&ci posunovaly, 
vytvá"ely, zlep#ovaly. Ne brzdily a ni$ily – jako $asto 
tady. No a co mi tady schází mo!ná nejvíc, je to nezá-
vislé, otev"ené, svobodné my#lení. A uv&domila jsem si 
tam také, jak velk% máme deficit schopností o v&cech 
uva!ovat, formulovat my#lenky, napsat je a dokázat 
je obhájit v kritické debat&. Ale to u! za$íná n&kde 
na st"ední #kole.

Na schopnosti kritického my!lení a argumentace 
stojí cel" anglosask" systém vzd#lání… 
P"esn& tak. A kdy! to p"eklopíme do architektury, 
tak tam jsem opravdu vid&la, !e i #pi$koví architekti, 
profeso"i, kdy! cht&jí n&co prosadit, musejí to v'$i 
velmi kritickému prost"edí jasn%mi argumenty ob-
hájit. Nikdy nem'!ou jenom "íct: Já jsem to rozhodl, 
proto!e já u! jsem taková kapacita nebo v takové 
institucionální pozici, která mi to umo!(uje. U nás 
mám pocit, !e je to p"esn% opak. Debata, a) u! na 
úrovni odborné, nebo spole$enské, není vy!adovaná, 
a kdy! u! existuje, tak je to spí# k"i$ení, populismus, 
r'zné militantní metody nebo ptydepe atd. namísto 
promy#lené a respektující argumentace. 

Musíme se nau$it na#e názory obhájit, dolo!it je 
relevantními podklady, úvahami, p"esv&d$it ostatní 
o tom, !e jde o nejlep#í "e#ení. To bylo asi to nejd'le!i-
t&j#í, co jsem si z Kolumbijské univerzity odnesla. A je 
pot"eba, abychom k tomu vedli i na#e studenty – m&li 
by se nau$it p"em%#let, formulovat, argumentovat, 
a tedy také mo!ná i psát. 

Architektura vzniká formulováním názor' na sv&t, 
na spole$nost, na !ivot $lov&ka – jednotlivce i spole$-
nosti. To tady hrozn& chybí.

Hned v dal!ím roce jsi na pra$ské Fakult# 
architektury zalo$ila p%edm#t Koncept 
a interpretace architektury. Souviselo to p%ímo 
s tvou zku!eností ze Spojen"ch stát&? 
Souviselo. Nicmén& u! del#í dobu jsme s "adou koleg' 
na #kole cítili, !e taková pr'prava student'm chybí. 
A kdy! jsem jela na tu stá!, tak jsme se s d&kanem 
Ladislavem Lábusem dohodli, !e v rámci svého pobytu 
na Kolumbijské univerzit& mimo jiné zjistím, jak%m 
zp'sobem tam tyto znalosti u$í, a !e se to pak poku-
síme tady implantovat.

Jak má! v"uku koncipovanou? Má! p%edná!ku 
a pak je k tomu prakti't#j!í seminá%? 
Není to p"edm&t, kter% by fu#oval do $isté teorie archi-
tektury. Spí# se sna!í dávat budoucím architekt'm do 
rukou dovednosti, které u!ijí v rámci své vlastní pro-
jek$ní praxe. Název Koncept a interpretace znamená, 
!e je d'le!ité si p"i navrhování zformulovat koncept 
hned na za$átku a myslet na n&j b&hem celé dal#í 

práce na projektu. Pokud na za$átku tahle my#len-
ková, koncep$ní práce chybí, v%sledn% projekt se jen 
t&!ko obhajuje. Pak sedíme u diplom' a posloucháme 
studenta, kter% "íká: „Tady jsem ud&lal $tvercové okno, 
tady jsem ud&lal parapet devadesát centimetr', tady 
jsem to ud&lal z cihel.“ A my se t"ikrát zeptáme: „Jasn&, 
to vidíme, ale pro$? Co vás k tomu vedlo? Jak% to má 
celkov% smysl?“ A on t"ikrát odpoví zase podobn&. 
*ada z nich se sice sna!í, ale jako by ani nev&d&li, na 
co se jich ptáme.

A m'j p"edm&t je také u$í, jak koncept r'zn%mi 
zp'soby interpretovat. To znamená $lánkem, kní!kou, 
v%stavou, grafikou, komunikací s ve"ejností, a tak 
dále. Já samoz"ejm& vím, !e architekt ve skute$nosti 
tyhle v&ci v&t#inou nebude d&lat sám. Ale je dobré, 
kdy! si osvojí ur$ité základní znalosti o tom, jak se to 
d&lá, proto!e kdy! pak má profesionálního kurátora 
nebo grafika, tak to m'!e b%t skute$n& oboustrann& 
pou$ená spolupráce, která je znát na v%sledku. 

My u$ jsme tady tro!ku narazily na to, $e je u nás 
docela velká propast mezi vnímáním sou'asné 
architektury lidmi z oboru a !irokou ve%ejností. 
Hodn# lidí nechápe kvality sou'asné architektury, 
na rozdíl od té staré, nevidí v ní ani $ádnou poetiku 
nebo krásu. A stejn" problém má vlastn# sou'asné 
um#ní. Kde u$ ale nejde mluvit o kráse, ale spí! 
o smyslu.
V sou$asném um&ní stejn& jako v architektu"e je krása 
n&kdy a! hanlivé slovo, !e? Pro m& je tohle citlivá 
otázka. Hodn& se jí zab%vám a hodn& to souvisí i se 
situacemi, kde v reálné praxi tvrd& nará!ím. Kdy! 
se nap"íklad rozhoduje o n&jakém projektu, jestli se 
p"iklonit k tomu, nebo onomu konkrétnímu "e#ení. 
A já ve prosp&ch toho, které up"ednost(ujeme, se 
sna!ím argumentovat kritérii, jako je obytná kvalita, 
smyslov& a intelektuáln& podn&tné prost"edí nebo 
práv& krása. Fakt, !e projekt z utilitárního a technic-
kého hlediska dob"e funguje, beru jako samoz"ejmost, 
ale samo o sob& to nesta$í. +lov&k se tam také musí 
cítit dob"e. Ale tahle m&kká kritéria je velmi t&!ké 
obhajovat, nejsou toti! na rozdíl od t&ch technick%ch 
nijak vy$íslitelná.

A to je dal#í d'vod, pro$ si myslím, !e má smysl, aby 
i praktikující architekti psali. Upev(ují se tím pojmy, 
vytvá"í se jazyk, kter%m se dá o kvalitách prost"edí 
mluvit. I v Manuálu tvorby ve"ejn%ch prostranství 
jsme se sna!ili zpevnit ur$ité pojmy, které souvisejí 
se smyslov%m vnímáním, pro!íváním, cít&ním – to 
v#e také vytvá"í obytnost. Doufám, !e kdy! je budeme 
stále opakovat, tak i tyhle m&kké pojmy m'!ou tro#ku 
ztvrdnout. Architekt m'!e vzít na ú"ad& do ruky ná# 
Manuál a "íct: „Já se opírám o kvalitu, která je tady 
popsaná.“ 

V zásad& by se mohla p"i hodnocení projekt' ud&lat 
tabulka, kde by byla v#echna ta funk$ní, technická, 
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normová kritéria, ale taky by tam byly rovnocenn! 
nap"íklad architektonické a obytné kvality. Budu se 
tady cítit p"íjemn!? Je to podn!tné prost"edí? Budu 
tam chtít trávit #as? Není to náhodou stresující, proto$e 
je to o%klivé? Bude se mi tady dob"e $ít? Ale to u$ je 
asi hodn! utopick& scéná"…

Ale shodneme se na t!ch kvalitách? A shodne se 
odborník a b!"n# u"ivatel?
To nevím. Ale m!li bychom, jinak to nep'jde.

Ale asi jsem se vyhnula #ásti tvé p"ede%lé otázky. 
K oblib! star%í architektury m'$e b&t docela legitimní 
d'vod. Ani ne tak stárnutí materiál', jakási patina, 
jak si mo$ná myslíme a sna$íme se ji i um!le ka%írovat 
na nové stavby, jako prost& fakt, $e stará ulice nebo 
star& d'm jsou n!jak dot#ené $ivotem. (e na nich ulpí 
#as. A $ivoty, které tím místem pro%ly, vytvá"ejí ur#it& 
jazyk, kter& lidem usnad)uje #tení toho prostoru a cítí 
se v n!m lépe, komunikuje s nimi, rozumí mu. To je 
jedna z racionáln! t!$ko vysv!tliteln&ch v!cí. Nová 
architektura je je%t! nedot#ená, a proto je v ní mo$ná 
ur#itá tvrdost, ne$ ji ten $ivot ohladí a zm!k#í.

Ned$v!ra v architekturu mo"ná u nás souvisí 
i s tím, "e v 70. a 80. letech tvo%ila devadesát 

procent produkce v#stavba panelov#ch sídli&'… 
Promi), $e ti ská#u do "e#i, ale te* se zase deva-
desát procent omezuje na v!ci, které neprojektují 
architekti.

Já v$bec ne%íkám, "e je to te( lep&í. Je tu zkrátka 
ned$v!ra v architekta a v postupy sou)asné 
architektury.
A já myslím, $e ned'v!ra k sou#asnému stav!ní 
je úpln! od'vodn!ná. Kdy$ se tady bavíme o ar-
chitektu"e, máme ob! na mysli t!ch deset procent 
architektury a v'bec nemluvíme o devadesáti pro-
centech stavební produkce. Ale ve"ejnost to prost! 
nerozli%uje. A já se pod to podepí%u, $e velká #ást 
stavební produkce je dneska p"í%erná. A je to proto, 
m'$u se znova vrátit k tomu Kennethovi, $e "ada 
v!cí vzniká jako produkt úpln! jin&ch sil, ne$ je 
architektonick& zp'sob tvorby prost"edí. Jsou to 
nap"íklad ulo$ené peníze. Nebo je to jenom hrubá 
utilitární úvaha – velice rychle a efektivn! splnit 
danou funkci a v'bec se nezab&vat ni#ím jin&m. 
A taky nem'$eme lhát, $e ka$d& architekt je dobr& 
architekt. Prost! není. 

A nedorozum!ní je taky názor, $e dobrá architek-
tura, t!ch na%ich deset procent, je n!jaká nadstavba.
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rozhovor

Ale myslím si, !e v obecné rovin" to moc nefunguje 
a je to #koda. Spolupráce mezi architekty a v$tvarníky 
by mohla b$t mnohem #ir#í. Mo!ná jsou architekti 
n"kdy namy#lení, mo!ná – a to bude asi %ast"j#í – je-
jich klienti prost" necht"jí to v$tvarné dílo platit. Ale 
p&í%inu obavy architekt' ze spolupráce vidím trochu 
i na stran" v$tvarník', v necitlivosti n"kter$ch z nich 
k prostor'm, do nich! vstupují. Hodn" %asto se d"je, 
a nejen u sou%asné architektury, ale i u té historické, 
!e dané místo vícemén" zneu!ijí, stane se z n"ho 
vlastn" jen podstavec pro jejich vlastní exhibici. A !e 
v'bec nevnímají, !e by m"li spoluvytvá&et kontinuální 
prost&edí. V Kancelá&i ve&ejného prostoru se ov#em 
sna!íme tuto spolupráci zlep#it a usnadnit. Te( t&eba 
p&ipravujeme manuál pro umis)ování v$tvarn$ch d"l na 
ve&ejn$ch prostranstvích. Hledáme postupy, které ve-
dou k tomu, aby dílo a prostor vytvo&ily souladn$ celek. 

Zárove* na státní úrovni nyní vzniká novela zákona 
o n"kter$ch druzích podpory kultury – jsem %lenkou 
pracovní skupiny, která jí p&ipravuje –, ve které bude 
zakotveno jedno procento z rozpo%tu ve&ejn$ch staveb 
na um"lecká díla. Soub"!n" vzniká v Praze materiál, kde 
jsou z ve&ejn$ch staveb v"nována na um"ní procenta 
dv", k tomu jsme p&ipravovali na IPRu strategii. Ale také 
je to mince o dvou stranách. Jedna je jednozna%n" pozi-
tivní, to jest umo!nit, aby um"ní jako dal#í rovina kul-
tivace prost&edí, jeho kulturní roviny, dostalo k tomu 
p&íle!itost. Na druhou stranu je to pot&eba ud"lat tak, 
abychom nem"li m"sto plné nekvalitních druho&ad$ch 
soch. Nelze &íct, %ím víc v$tvarn$ch d"l v ulicích, tím 
lépe. Já bych &ekla, !e %ím víc se bude myslet na to, aby 
se v prost&edí jako celku uplatnila skute%ná v$tvarná 
kvalita, tím lépe. A nemusí zdaleka jít jen o „sochy“. 
V!dy) v 60. a dal#ích letech, kdy podobn$ zákon platil, 
to um"li docela dob&e. Hodn" t"ch v"cí vznikalo jako 
integrální sou%ást architektury. Kolíbal, Cigler, spousta 
v$tvarník' vkládala do architektury krásné v"ci.

Poslední otázka: Kter!m ze sm"r# tvé práce se 
chce$ p%ednostn" v"novat v budoucnu?
Mo!ná !e d&íve nebo pozd"ji budu muset zkoncentrovat 
pozornost na mén" %inností. Ale zárove* si myslím, !e 
tohle období #irokého rozprostran"ní je pro m" sv$m 
zp'sobem dar. Ono nejde o n"jak$ mamon, o to, !e %lov"k 
stíhá sed"t na víc !idlích najednou. D'le!ité je, !e ka!dá 
ta v"c pozitivn" ovliv*uje v#echny ostatní. +e si po&ád 
uvnit& m" samotné pomáhají, prohlubují se a navenek 
zefektiv*ují sv'j dopad. Z tohoto hlediska bych &ekla, !e 
kdyby to %lov"k takhle mohl d"lat cel$ !ivot, bylo by to 
skv"lé. Proto!e – moje hlavní ambice, mo!ná neskromná, 
je v#ím, co d"lám, aktivn" prom"*ovat prost&edí okolo 
nás k lep#ímu. To fyzické, ale i to nefyzické. Um"ním, 
psaním, architekturou, spole%ensk$m anga!ováním se. 
Ale problém je samoz&ejm" kapacita energie a %asu.  

Ono si to ale samo &ekne. V!dycky si to, myslím, 
zatím &eklo. 

Mluví se o ní dokonce jako o luxusu…
P&esn", !e je to luxus. A na#e úloha je ukázat, !e to 
v'bec není luxus. +e to je prost" pro ná# !ivot ur%itá 
d'le!itá hodnota, kterou do toho bu( vlo!íme, nebo 
ne. ,asto za stejné peníze. A je-li v'le, m'!eme ji 
vlo!it do v#eho. Do jakéhokoli domu, do jakéhokoli 
oby%ejného místa.

D"láme rozhovor pro v!tvarn! &asopis a um"ní je 
téma, které t" kontinuáln" dost zajímá. Jak dneska 
vnímá$ vztah architektury a v!tvarného um"ní? 
Pota'mo vztah architekt# a um"lc#. Je je$t" mo'ná 
a 'ádoucí jejich vzájemná spolupráce?
Je pravda, !e my si v MCA v$tvarná díla ve sv$ch stav-
bách %asto navrhujeme sami. Je to asi taky tím, !e ná# 
p&ístup k architektu&e je sám o sob" hodn" v$tvarn$ 
a také jsme podobn" jako um"lci hodn" zano&ení do 
my#lenky, kterou chceme na#í realizací sd"lit. N"-
které na#e projekty jsou vlastn" asi na pomezí mezi 
architekturou a v$tvarn$m dílem – není tam hranice. 
Ale na druhou stranu se nám v$tvarní um"lci, jejich 
díla, my#lenky i !ivotní osudy do na#í architektury, ale 
i do uva!ování o ní u! vícekrát propsali. Nedávno se 
nap&íklad dominantní sou%ástí na#í rekonstrukce Al-
#ova náb&e!í stalo umíst"ní sochy Johna Hejduka D"m 
syna a d"m matky. Navrhovali jsme taky t&eba objekt 
expozice ateliéru Zby*ka Sekala pro Národní galerii 
a ur%itou dobu byli siln" pono&ení do jeho my#lenek. 
Stejn" tak, kdy! jsme, respektive Mirek, proto!e na tom 
já !ádnou zásluhu nemám, odlévali a posléze umís)o-
vali ve Vídni devítimetrovou sochu Bruna Gironcoliho, 
samoz&ejm" ve spolupráci s autorem. A v poslední dob" 
opakovan" úzce spolupracujeme s Michalem -kodou, 
se kter$m si hodn" rozumíme ve zp'sobu uva!ování 
o prostoru, ale i o sv"t". Dalo by se asi &íci, !e s &adou 
um"lc' jsme n"jak$m zp'sobem my#lenkov" propojení.


