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Architekt 
se musí umět ptát

Patří k významným tvářím české architektury, učí na vysoké škole a vede ateliér. Jako spoluautorka 
je Pavla Melková podepsaná pod řadou zásadních staveb. Navrhla třeba vstup do krypty památníku 

heydrichiády v Praze, ale také přeměnu rodného domu Jana Palacha ve Všetatech.
text: eva tichá  foto: marie votavová

  jakém bytě či domě žije 
architektka vašeho typu?

Bydlíme ve starém bytě na Vinohra-
dech. Je to asi paradox, protože od ar-

chitektů by se nejspíš očekávalo, že si postaví 
vlastní nový dům, že? 

Proč ho nemáte?
Vymyslet dům, naprojektovat ho a postavit je 
velmi náročné. Když to děláte jako svoji profe-
si pro klienta, přijmete to, jakmile ale všechen 
ten čas máte brát ze svého soukromí, tak si to 
rozmyslíte. A nám vždycky s manželem přišlo, 
že jsou v tu chvíli mnohem důležitější věci než 
stavět vlastní dům. Navíc bydlíme hezky, máme 
to na Vinohradech rádi, nabízejí životní styl, 
který nám vyhovuje.

Co to znamená?
Vinohrady jsou v rámci Prahy trochu speci-
fické, zejména tam, kde bydlíme my, což je 
rozhraní Vinohrad a  Vršovic. Láme se tam 
činžovní zástavba s vilovou, a my se díky tomu 
koukáme do velkých zahrad. Vůbec celé Vi-
nohrady velmi často uvádím jako příklad, jak 
má vypadat město. Je to vlastně centrum, ale 
v jistém smyslu je tu i život jako na venkově. 
Turisté sem až tak moc nepřijdou, ještě pořád 

tu bydlí poměrně hodně starousedlíků, třeba 
v našem domě potkáváme dvacet let stále stejné 
sousedy. Především je tu ale všechno dostupné 
– školky, školy, kultura, obchody, služby, kan-
celáře, kavárny, kostel, parky. Z principu nejez-
díme například vůbec po Praze autem a takový 
typ čtvrti to velmi usnadňuje. Pro urbanisty je 

to názorný příklad diverzifikované, tedy růz-
norodé části města, která je ideálním místem 
pro život. 

Má tahle čtvrť nějaká negativa?
Nemá. Snad jen to, že se stává stále víc čtvr-
tí luxusní a výlučnou, probíhá tady klasický 
příklad gentrifikace, tedy že si zde kupují byty 
jen bohatí lidé, což jde paradoxně proti tomu, 
čím je tahle čtvrť přitažlivá, tedy různorodostí 
všech možných typů lidí, kteří zde bydlí. Mizí 
tu klasické služby jako obyčejné potraviny, 
řezník, železářství, opravna obuvi a přibývají 
namísto nich kavárny, vinotéky, delikatesy. 

A bydlení tady se také stává pro mnoho lidí 
nedostupné. 

Kde v zahraničí bychom se podle vás 
v urbanismu a architektuře mohli inspirovat?
Nic není přenositelné v celé míře, ale z každé 
země se dá něco použít. Třeba od skandináv-

ských zemí bychom mohli převzít důraz na ho-
rizontální kvalitu, což znamená, že se snaží, aby 
co nejvyšší kvalita byla přístupná co největšímu 
počtu lidí, namísto soustředění se na špičkové 
stavby jen pro málo lidí. Vysokoškoláci mají 
nádherné jídelny, kde jsou čerstvé květiny, ve-
řejné knihovny jsou přístupné všem a můžete 
si tam nejen půjčit a číst knížky, ale také tam 
strávit celý den namísto toho, že budete v ná-
kupním centru. Veřejná prostranství vypadají 
vlastně velmi obyčejně, ale zároveň všude máte 
pocit empatie. Kde se potřebujete chytit madla, 
madlo je, kde si chcete sednout, jde to, když se 
potřebujete schovat před větrem, je tam stříš-

V New Yorku se moc netrápí designem, zato jsou velmi 
akceschopní. O změnách deset let nemluví, rovnou je udělají.
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ka. A třeba v New Yorku se sice mnohdy tolik 
netrápí designem a některé věci jsou pro mne 
z estetického hlediska těžce přijatelné, ale zase 
je velmi inspirativní jejich akceschopnost. Když 
se rozhodnou pro změnu, udělají ji rychle, ne 
že o ní deset let jen mluví. Například když chtě-
jí uzavřít jízdní pruh, ale nejsou si jisti, zda to 
veřejnost přijme a zda to třeba nezpůsobí zá-
cpy, uzavřou ho nejdřív provizorně pomocí 
květináčů, židlí a laviček a čekají, co bude. Po-
kud to funguje, což většinou funguje, tak změ-
nu udělají definitivně.

Jsme  Jako  psychologové
Když si budu chtít nechat postavit dům, podle 
čeho jako laik poznám dobrého architekta?
Já bych ho asi hledala tak, že bych nezačala 
jenom prohlížet časopisy, ale obrátila bych 
se také na lidi, kteří se architekturou zabývají 
a kterým důvěřuji, třeba na teoretiky, kurátory 
anebo na šéfredaktory odborných časopisů či 
nakladatelství. A nekoukala bych jen vizuálně 
na stavby, zajímal by mne i postoj architekta 
k životu obecně, protože i osobní porozumění 
v hodnotách je důležité. 

Je to pro spolupráci nezbytné?
Naprosto. My se novým klientům snažíme 
nejdříve ukázat nejen co děláme, ale také jak 
přemýšlíme o světě, a tím je vlastně můžeme 
i odradit, ale pokud věci cítíme lidsky podob-

ně, bude spolupráce zaručeně lepší. Tím vůbec 
neříkám, že architekt se nemá snažit přizpůso-
bit tomu, co klient chce, naopak, ale jsou určité 
základní hodnoty, na kterých by se měli všichni 
shodnout. Mně se těžko bude spolupracovat 
s člověkem, který se například rozhodl postavit 
dům, který svojí funkcí nebo přehnaným obje-
mem škodí svému okolí. Zároveň ale musím být 
empatická, nemůžu klientovi předložit hotovou 
věc, říct mu, že jsem to vymyslela takhle a tak 
to zkrátka bude. Architekt musí být vnímavý, 

k prostředí, k lidem a především se musí umět 
ptát a naslouchat. 

Jinými slovy potřebujete být 
i dobrá psycholožka?
Určitě ano, ale neměl by to být nástroj zne- 
užití, manipulování. Já ve škole učím studenty, 
jak mluvit o architektuře, jak ji přiblížit lidem, 
a považuji to za velmi důležité. Mezi architekty 
existuje spor, jedni říkají, že se o architektuře 
nemá „kecat, ale má se především dělat“, jiní 
jsou zastánci toho, že je potřeba o ní navíc ještě 
mluvit. Já patřím k těm druhým, protože si my-

slím, že je naší povinností vysvětlovat, co stav-
ba lidem přinese, proč jsme ji takhle navrhli, 
s čím vším to souvisí. 

Města v zemích na jih a západ od nás 
i o víkendu žijí, místní se v nich setkávají, 
zatímco v Česku se vylidňují a lidé 
odjíždějí na venkov. Proč tomu tak je?
Nemám pocit, že zrovna Praha se vylidňu-
je, třeba právě na Vinohradech sice řada lidí 
odjede, ale řada dalších jich sem zase přijede 

za kulturou, za svými známými. Vylidňování se 
ale děje ve čtvrtích, které mají jen jednu funk-
ci, například je tam pouze turismus, nebo jde 
o administrativní čtvrti, kde pak je o víkendu 
i každý večer území duchů. Tohle je urbanis-
tický problém a souvisí s rozložením funkcí 
ve městě, které by měly být promíchané. Ideální 
je, když jsou tam ráno a dopoledne děti s rodiči, 
zaměstnanci, večer se ulice zaplní lidmi, kteří 
se vracejí z práce domů a  jdou za kulturou, 
do restaurací, o víkendu zmizí auta a někteří 
lidé, ale nahradí je jiní, protože v té čtvrti mají 
pořád co dělat. Město potřebuje být přirozené.

 iNZerce ▼

Pavla Melková (56),  
architektka
•  Vystudovala fakultu archi-

tektury ČVUT v Praze.  

•  Od roku 1996 spoluvlastní 
s Miroslavem Cikánem 
ateliér MCA. Na Fakul-
tě architektury ČVUT 
založila a vede předmět 
Koncept a interpretace. 

•  Stála u zrodu Kancelá-
ře veřejného prostoru 
(2012) na Institutu 
plánování a rozvoje hlav-
ního města Prahy, kterou 
do roku 2017 řídila.

•   Věnuje se výtvarné tvorbě, 
teoretické, přednáškové 
a publikační činnosti. Brzy 
jí vyjde kniha Architektura 
reciprocity.

•   Má hlavní cenu Grand Prix 
architektury 2012, nomi-
naci na Piranesi Award 
2019 a další. Jako spo-
luautorka je podepsaná 
například pod rekonstruk-
cí Husova sboru, úpra-
vou krypty Národního 
památníku heydrichiády či 
přeměnou domku rodiny 
Palachových ve Všetatech 
na Památník Jana Palacha.

Dlouhá léta jsme chalupu odmítali, napsala jsem i několik článků, jak 
jsou chalupáři pohroma měst, ale před pár lety jsem názor změnila.
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Vy sama odjíždíte na víkendy z města pryč?
Dlouhá léta jsme vlastní chalupu odmítali, 
dokonce jsem napsala několik článků na téma, 
jak jsou chalupáři pohroma měst, protože 
v čase, který by mohli věnovat péči o město, 
pečují o chaty a chalupy. Ale před pár lety 
jsem názor změnila, najednou jsem silně cíti-
la, že nezbytně potřebuju klid a přírodu. Více 
než na víkendy tam ale odjíždím spíše na delší 
dobu, abych tam mohla pracovat. A změnilo 
mi to dost zásadně život. Když přijedu, stačí, 
že se třikrát nadechnu, rozhlédnu do kraje 
a všechno, co jsem celý týden viděla nějakým 
úhlem pohledu, vidím z nadhledu a jinak. Co 
se mi jevilo jako zásadní, je náhle malicher-
nost, a naopak věci, které jsem v tom měst-
ském shonu přehlížela, se ukážou jako pod-
statné.

ŽeNa  mezi  muŽi
Co vás vlastně přivedlo k architektuře?
V mojí rodině nejsou architekti ani profesio-
nální umělci, spíše vědci, takže se to nenabíze-
lo, ale někdy ve druháku na gymnáziu jsem se 
pro architekturu rozhodla a už u toho zůstala. 
Asi to souviselo s tím, že mi šla zároveň mate-
matika a výtvarné obory. A taky mne už tehdy 
intuitivně zajímalo prostředí okolo nás. 

Kolik vás bylo v ročníku studentek?
Nás bylo celkově málo, padesát studentů 
a z toho asi třetina dívky. Dnes fakulta archi-
tektury ČVUT přijímá přes dvě stě studentů 
a dívky myslím dokonce převažují.

Jak si tu změnu vysvětlujete?
Obecně žen na vysokých školách studuje více 
než dříve a vybírají si zajímavé a v jistém smě-
ru náročnější profese. Asi to souvisí i s před-
sudky, dříve bylo všechno více nalajnované, 
jaký obor a povolání se hodí pro holky a jaký 
pro kluky. 

Pocítila jste někdy ústrky či předsudky kvůli 
tomu, že jste žena v „mužské“ profesi? 
Ještě před nějakou dobou bych odpověděla, že 
ne. Dnes si myslím, že jsem řadu věcí možná 
nehodnotila správně, že jsem se sama para-
doxně někdy stala součástí těch předsudků. Ji-
nými slovy – podvědomě jsem akceptovala, že 
jako žena mám prostě některé věci těžší, a ne-
řešila jsem, že by to tak nemělo být, ale udě-
lala jsem si z toho jakýsi úkol, že to zvládnu. 
A protože se mi nakonec většinou vše podaři-
lo, zaslepovalo mne jakési uspokojení, že jsem 
to přes všechno dokázala, místo toho, abych se 
zamýšlela nad tím, kde je skutečně něco nefér 
a co bych měla změnit v základu. A troufám si 
říct, že to tak má stále mnoho žen, tím ovšem 
tu situaci vlastně legitimizujeme.  

Jaké podpásové situace jste zažila?
Mužský kolektiv, když jste v něm jediná žena 
nebo jste v  menšině, umí být někdy velmi 
bezohledný. Nejhorší jsou pracovní jednání, 
kde argumentujete věcně a ostatní se ve chvíli 
ztráty obsahových argumentů začnou uchylo-
vat k nevěcným poznámkám, které se dotýkají 
ženství a jsou sexistické, vulgární, podpásové. 
A já, jak už jsem zmínila, jsem se to snažila 

zvládnout s elegancí, udělala jsem si z toho 
úkol namísto toho, abych dala jasně najevo, 
že mi to vadí a že to považuji za nefér a ne-
přijatelné. Nerada paušalizuji a to, co říkám, 
se netýká mnoha mužů, mluvím teď jen o té 
v tomto ohledu horší části.

Proč myslíte, že se tohle pořád děje?
Protože to většinová společnost umožňuje, 
toleruje a v podstatě podporuje. Já si napří-
klad myslím, že jednoznačně chybí hlas žen 
ve veřejném prostoru. Zejména tam, kde se 
mluví o důležitých společenských věcech, ne 
v showbyznysu. Stále platí předsudek, že když 
něco řekne muž, jako by to mělo větší váhu, 
a lidé to tak více akceptují, než když to řekne 
žena, i když ve skutečnosti leckdy poučeněji. 
Zdá se mi také, že ženy si více rozmýšlejí, co 
řeknou, a proto nepůsobí tak suverénně, za-
tímco muži spíš řeší, jak to řeknou, tedy hla-
sitě a rozhodně, obsah je až na druhém místě. 
Když se podíváte na debaty, konference, komise 
i do struktur, kde se rozhoduje, je neuvěřitelné, 
že tam vidím sestavy bez jediné ženy nebo v ne-
vyváženém poměru. A bohužel mám pocit, že 
po určitém zlepšení v poslední době se to zase 
zhoršuje. Nemyslím, že pomůžou kvóty, ale spíš 
skutečné docenění reálných a konkrétních žen-
ských schopností, které jsou v něčem jiné než 
mužské a jednoznačně existují. 

Rok 2020 se kvůli pandemii zapíše 
do historie a promítne se do všech sfér 
našich životů. Ovlivní i architekturu? 
Asi je předčasné říkat, co přijde po pandemii, 
stále jsme uprostřed ní, ale pozitivní dopad 
může být ten, že tím, kolik času teď trávíme 
doma, si lidé ještě více uvědomí, jak je pro ně 
důležité prostředí. Že se budou více starat o to, 
aby bylo krásné a funkční, k čemuž je zapo-
třebí dobrá architektura. Řadě lidí už teď také 
dochází, že kontakt přes sociální sítě, ve kte-
rých odborníci vidí riziko zaniknutí fyzického 
setkávání, jim nestačí, že kontakt s ostatními 
zatraceně potřebují. Negativní dopad může být 
ten, že se posílí uzavírání vůči ostatním v růz-
ných oplocených bytových areálech, že strach 
vytvoří nedůvěru k veřejnému prostoru, který 
se nám v poslední době v českých městech ko-
nečně začalo dařit budovat. 

Jak podle vás za sto let bude vypadat Praha?
Ve své předposlední knize s názvem Ke stolu! 
jsem poprosila 18 známých autorů a  osob-
ností z různých profesí, aby řekli, co považují 
za největší dnešní problém Prahy. Když jsme tu 
knihu křtili, její grafik Robert Novák to krásně 
shrnul, když říkal, že oslovení autoři se vlastně 
snaží složitě vrátit obyčejné věci. Chápu to tak, 
že všichni chceme přirozené, obyčejné věci, 
které dělali lidé už dávno v minulosti, protože 
náš individuální a společenský život se v zá-
kladu příliš nemění. Chceme zakládat rodiny, 
důstojně bydlet, dělat smysluplnou práci, být 
zdraví, setkávat se s přáteli, mít čas na kulturu, 
zábavu i odpočinek, mít kontakt s přírodou. 
O moc víc nepotřebujeme. A to bude lidem 
přirozené i za sto let, proto bych byla ráda, 
kdyby Praha tohle všechno svým obyvatelům 
poskytovala.  � eva.ticha@mfdnes.cz

Památník Jana Palacha ve Všetatech

Rodinný dům v Praze-Jinonicích

Interiér rodinného domu  
v Praze-Vokovicích

Revitalizace Bastionu  
u Božích muk v Praze na Karlově
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