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Rozhovor s architektem
Josefem Pleskotem
Jakub Chvojka
Vystoupal jsem po venkovních schodech na střechu domu, přešel přes střízlivou střešní zahradu
a ruch velkoměsta se mi vzdálil. Bývalá továrna Adolfa Pleskota na vodoměry mě přijala do svého
ticha, architekt Josef Pleskot mě přivítal laskavě a s pochopením. Při rozhovoru nás obklopil klid
a během tříhodinového povídání nás přerušil pouze jeden rodinný telefonický hovor.
Ing. arch. Josef Pleskot (1952),
absolvent Fakulty architektury ČVUT
V Praze, kde od roku 1990 vyučuje;
v roce 1991 založil AP ATELIER, od
roku 1997 je členem spolku Mánes,
vykonával řadu funkcí v Obci architektů a České komoře architektů
OCENĚNÍ:
1993 Grand Prix, čestné uznání
(továrna Megafyt ve Vraném nad
Vltavou)
1995 Grand Prix, hlavní cena
(dostavba radnice v Benešově)
1995 Grand Prix, čestné uznání (vila
ve Vraném nad Vltavou)
1995 Grand Prix, čestné uznání (Lví
dvůr na Pražském hradě)
1999 Grand Prix, cena (Galerie AP)
2000 Grand Prix, čestné uznání
v kategorii zahradní a krajinářská
tvorba (úprava cesty Jelením příkopem na Pražském hradě)
2003 Miese van der Roha Award,
ﬁnalista (průchod Prašným mostem
na Pražském hradě )
2004 Brick Award (nejlepší cihlová
stavba v Evropě), první cena (průchod Prašným mostem na Pražském
hradě)
2004 Piranesi Award (Generální
konzulát v Mnichově)
2008 Grand Prix, hlavní cena (ústředí
ČSOB v Praze-Radlicích)
2008 LEED, zlatý stupeň (ústředí
ČSOB v Praze-Radlicích) – bodovací
systém LEED (Leadership in Energy
and Environmental Design) klasiﬁkuje šetrnost budovy ve vztahu
k životnímu prostředí a má čtyři
stupně – certiﬁkovaný, stříbrný, zlatý
a platinový

Ing. Jakub Chvojka (1974), abslovent
Zahradnické fakulty MZLU Brno
v Lednici, autorizovaný krajinářský
architekt, roku 2002 založil skupinu
Zapálení 02, v roce 2006 založil
společně s architekty R. Dragounem
a J. Veselákem ateliér AEROPLAN
SNÍMKY: Jan Malý, Tomáš Souček
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 Rád bych se v rozhovoru věnoval veřejnému prostoru,
tomu beze stropu i tomu se stropem. rád bych vstupoval
i do interiéru. Co je pro vás veřejný prostor?
Veřejný prostor? Vlastně dnes přesně nevíme, co to je, víme, že
to je prostor všech, ale zcela přesně není jasné, jakou by měl hrát
roli a jak by měl vypadat. Řekněme, že jedna z deﬁnic může být,
že jde o prostor, kde se mají potkávat lidi takovým způsobem, aby
v součtu vytvářeli pozitivní energii. Aby se v něm ovlivňovali pozitivně natolik, že když z veřejného prostoru přijdou domů do soukromého prostoru, nebudou podráždění. To má totiž dalekosáhlý
vliv na vztahy v rodině, na vztahy mezi rodinami, na vztahy ve
státě. Veřejný prostor je úzce propojený s pojmem politika. Dobrá
atmosféra ve společnosti vzniká z nějakých událostí, ale ty události jsou ovlivňovány tím, jak se lidi k sobě mají. A právě to, jak se
k sobě lidi mají, hodně ovlivňuje kvalita veřejného prostoru, hodně
ovlivňuje tvář přírody, hodně ovlivňuje úroveň životního prostředí.
 Máte dojem, že se to u nás naplňuje, není to spíš obráceně?
Vypadá to obráceně. Dokonce se mi zdá, že je malá citlivost
v nás, kteří ty veřejné prostory projektujeme, abychom dokázali
na takto choulostivé věci myslet a opustili ctižádost dělat prvoplánovou fotograﬁckou krásu. Veřejné prostory jsou určeny k potkávání, míjení, setkávání, ...k pokecání. Jsou-li dobře udělané,
generují hezké chování lidí a třeba i hezké oblékání. Když veřejné prostory vyvolávají dobrou atmosféru, lidi prostě začnou
lépe vypadat. Dnes se prioritně při koncipování veřejného prostoru řeší problémy individuální automobilové dopravy, pěších,
do toho obchod, inženýrské sítě, reklamy a z těchto konfrontací
vzniká spousta arogantních výsledků. První roli hrají věci, ne lidské vztahy. Určitě znáte příklady, kdy se reklamní skříně nebo
dopravní značky bezohledně staví do cesty chodcům, veřejné
osvětlení se dělá tím nejjednodušším způsobem a chodcům také
překáží. Na záběrech vyfocených teleobjektivem řekněme na
vzdálenost sto metrů v proﬁlu pro pěší je ta neprostupná bariéra
názorně vidět. Samozřejmě tímhle vším, když člověk kličkuje, tak
nemůže mít radost z lidí, které potkává. Je prostě rád, že ten slalom vůbec zvládá.
 Veřejné prostory by tedy měly být nejen praktické, ale
mají člověka pohladit po duši?
Samozřejmě, a navíc by mu měly umožnit projevit emoce. Mám
na mysli třeba i stávky, ale i velké oslavy na náměstích, jde
o prostor, ve kterém se dělá politika. Bohužel je stále možné
vidět neobratné úpravy veřejných ploch, kde vznikají, skoro
bych řekl bez pochopení, nějaké záhony či terasy, které překážejí a představují další bariéry, které musejí lidé obcházet, ti
agresivnější chodí přes ně. Nebo vysoké obruby, dopraváci dělají pořád vysoké obruby a velké poloměry zatáček, z toho pak
plyne oddalování přechodů pro chodce od křižovatky. Dokonce
i každý nevhodně umístěný strom se stává překážkou.

 Veřejný prostor je spojen s politikou jako věcí veřejnou,
veřejnými ﬁnancemi, veřejnou soutěží a transparentností
jako podstatou. Zdá se vám, že se za téměř dvacet let demokracie něco změnilo? Máte pocit, že se kvalita veřejného
prostoru a našeho vztahu k němu zlepšuje?
Velice pozvolna. Dost komunálních politiků si uvědomuje, že je
potřeba zkrášlovat a zušlechťovat prostory ve městech. Obvykle
to ale jsou prostory vymezené nějakým historicky vnímaným kontextem. Do nich se daly určité peníze, předláždily se, možná se
zde objevila nějaká umělecká díla, i když zatím ne moc současná.
Zájem o veřejný prostor nějakým způsobem vzrůstá, to slovo je
nyní mnohem více používané, což je důležité. Moje zkušenost je
taková, že veřejný prostor se velmi obohacuje propojováním zájmů veřejných se zájmy soukromými. Jakmile veřejný prostor začne dobrovolně vstupovat do soukromých teritorií a začnou se
rozmývat zavedené hranice, dostává vyšší hodnotu. Příkladů tohoto typu již je dost, otevřely se některé průjezdy, vznikly pasáže, otevřely se dvory, vznikly dvorany. Myslím si ale, že iniciativa je spíš na straně chytrých investorů, kteří chtějí z veřejného
prostoru vtáhnout klienty do toho soukromého a říct: tady nejste tak úplně v soukromém, to, co vám nabízíme, je vlastně součást veřejného prostoru. Soukromé investice jsou od budování
veřejného prostoru neoddělitelné. Všechny naše projekty pro soukromé investory, které navazovaly na veřejný prostor, přinesly
vždy nějaké jeho pokračování. Nikde, kam jsem přišel s iniciativou udělat kus soukromého pozemku jako veřejný prostor, jsem
nenarazil, ať už to bylo v Benešově na radnici nebo v Litomyšli
nebo u ryze soukromých projektů, jako je budova společnosti Metrostav, a.s., v Praze-Karlíně nebo administrativní budova BDO
na Pankráci. Všude vznikly fragmenty veřejného prostoru, které
byly vybudovány za soukromé peníze, a koneckonců je tomu tak
i v případě sídla ČSOB Group v Praze-Radlicích.
 Naopak u investic do čistě veřejného prostoru chybí
dlouhodobá péče a z toho vyplývá malá životnost projektu.
Zdá se mi, že veřejný investor se neumí celkově postarat
o hodnotu, která vznikne jeho investicí.
Často vznikají takové projekty jako předvolební gesta. Ovšem
smysl mají pouze takové, které jsou naplněny trvale udržitelným
obsahem. Potom i jejich údržba je naprosto normální a samozřejmá. Například nábřeží Loučné v Litomyšli vzniklo z ryze veřejných prostředků, z fondů na protipovodňová opatření. Některá
města vyčerpala prostředky tím, že udělala hráze, to je bezvadné,
ale ty hráze budou dlouho nečinně čekat, než přijdou k nějakému
využití. V Litomyšli jsme si řekli, že uděláme hráz a ještě k tomu
jakoby mimochodem vznikne veřejný prostor. Není to správné využít svěřených peněz takto dvojnásobným způsobem?
Tohle město je obzvlášť vnímavé, a když přijdou nějaké prostředky státní, tak přidají, pokud to jde, ještě městské, aby
vznikla větší hodnota. Za přidané městské peníze jsme se rozZ A H RA D A – PA R K – K RA J I N A 3–4/2008

KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
A VEŘEJNÝ PROSTOR
hodli, že překročíme řeku, aby děti mohly chodit kratší, bezpečnou a romantickou cestou do školy. A také aby došlo k silnější interakci lidí z obou břehů.
 Myslíte, že si veřejný prostor primárně neseme v sobě,
že jsme nějak naladěni z předchozích dob?
Ano, člověk asi má elementární zkušenost, která je dána staletými zkušenostmi. Veřejné prostory ale nejsou atributem jenom
demokratického systému, naopak, s velkou vehemencí vznikaly
i v absolutistických poměrech a dokonce s velkou okázalostí,
protože dokážou deklarovat moc, sílu a peníze. V totalitních režimech vznikaly veřejné prostory jako velkolepé výkladní skříně.
V demokracii není velká touha tyto velkolepé prostory, veřejné
salony, dělat. Architekti ale mají tendenci monumentalizovat. Je
to, myslím, omyl. Na nejlepších příkladech ze současnosti je imponující právě snaha nedělat okázalou krásu.
 Nesouvisí ta fotograﬁcká krása s tím, že se vlastně moc
neví, k čemu a jak má konkrétní veřejný prostor sloužit?
Určitě. Nejčastějším důvodem pro zadání úprav veřejných prostorů bývá nespokojenost s jejich estetickou kvalitou. Od realizace se očekává především zkrášlení, a tak se naše veřejné
prostory začínají dost hemžit marnotratnými nápady. Udržitelnost této křehké krásy je ovšem velmi problematická. Obecné
mínění nemá jasno, jak s veřejnými prostory zacházet. Určitě
jsme ztratili povědomí o jejich přirozeném používání. No a tak
to dnes zachraňuje taková ta pelargóniová mánie. Je to nějaký projev péče, ale zdaleka nestačí. Zdá se mi, že byl nějaký
typ blízký naší mentalitě a dokonce byl tak trochu i náš. Když
se podíváme na naše historické prostory, je v nich kus něčeho
svébytného. Pochopitelně by to „něco“ bylo potřeba dohledat
a pomalu se s tím znovu ztotožňovat. Nechci říct, že jsme výjimečně odlišní nebo obzvlášť rozpoznatelní od jiných kultur,
ale přeci jen něco svého, (nebo) speciﬁckého, máme.
 Napadá mě příklad českého baroka. Oproti okolnímu
kulturnímu prostoru se u nás prosadila radikální, svébytná
větev baroka. V tom zdejším jemně odlišném typu je myslím
více citu a méně řádu, rozumím tomu dobře?
Máte pravdu. Takový ten zvláštní smysl pro organizovaný nepořádek, poetický nepořádek, nelpění na přesnosti. Citlivá nedbalost je prostě naším národním rysem, nad tím není třeba
lámat hůl. Němci nebo Rakušané to tak pravděpodobně nemají. Našinec si řekne, přece se z toho nezblázním, jsou důležitější věci. Vždyť to znáte, zedník vám řekne: „... Prosím vás,
trošku to nevyšlo.“ Jak říkám, do určité míry je to sympatické,
jakmile je to ale šlendrián, tak je to špatné a netolerovatelné.

jako do křižovatky, se ulamovaly hroty a vznikala příjemně neutralizovaná kultura na křižovatce. Nikdy se tady nic radikálního nevymýšlelo, na to úplně nemáme, prostě nejsme velký
národ, ale metamorfovali jsme kulturní proudy, které křižovaly
tohle území v něco zvláštního. To byl třeba Parléř ve středověku
nebo Santini, české baroko, kubismus, v malbě by se toho dalo
dohledat hodně. Kdybychom měli dostatečný odstup od vlivu
sovětské kultury, možná by se dalo vypozorovat něco podobného. Myslím, že i tehdy se zlobilo, že česká povaha byla vůči té
sovětské invazní kultuře tak nějak naježená a něco s ní udělala,
něco dobrého. Napadá mě Brusel, opět mix, a to nejen západního vlivu. Dnes je svět otevřený, přicházejí přímé proudy i přes
počítače, přes další média a náš malý národ, který žádný styl,
žádnou revoluci v kulturních dějinách neudělal, má tendenci
si překládat z cizích vlivů i nadále po svém. Má tu potřebu, to
je dobré. Přeložením významů podle vlastní mentality vzniká
s velkou pravděpodobností v čase něco svébytného, a to by se
mělo podporovat. Ne se za to stydět.
 Nezdá se vám, že v takových přiznáních nám brání určitý nedostatek odvahy, který byl generován stejnou historickou křižovatkou? Nepatří do naší národní povahy určitý
nedostatek hrdosti? Myslím, že nedostatek sebelásky, sebedůvěry může donekonečna oddalovat nalezení vlastní hodnoty, vlastní podstaty a síly?
Je potřeba hodně pracovat na získávání zdravého sebevědomí,
určitě ano. Ne se malodušně starat, jestli už jsme dosáhli světové úrovně v té které oblasti. Je to starost spojená s tím mindrákem. Proč pořád zkoumat, jestli jsme v architektuře dosáhli
světového niveau? Upřímně nevím, jaké je to světové niveau. Je
pravděpodobné, že jsme v užívání široké demokracie nedosáhli
stupně tradičních demokracií, proto samozřejmě lavírujeme.
I v tvorbě architektonické nebo krajinářské. Musíme se dostat na společenskou a kulturní úroveň především v rovině duchovní a pak to začne jít samo, dovednost tady je. Když člověk
ví, co má dělat, tak to udělá snadno, ale my nevíme, lavírujeme.
Proto se tolik pleteme, proto jsme s Evropou nesrovnáni. Zdá
se mi, že oni jsou přece jenom dál, říkám oni, ale přitom je to
jinak ve Francii, jinak ve Španělsku, jinak v Itálii, jinak v Anglii
a jinak v severských zemích. Rozdíly jsou dány zvyklostmi nebo
odlišnostmi, které jsou ale ve smyslu chápání demokratických
principů legitimní. Díky menší ztrátě identity se jim lépe daří
určitou sebejistotu interpretovat v konkrétních stavbách veřejných i neveřejných nebo v krajině celkově. My nejsme tak sebe-

J. Pleskot, vinařský dům v Popicích,
Sonberk, a. s., ve spolupráci s I. Grosseovou, A. Škripeněm, E. Rudolfem,
J. Trčkou a P. Sýkorou, 2007

 Zdá se mi, že fenomén, o němž mluvíme, byl dán také
tím, že české etnikum fungovalo v širším internacionálním a multikulturním kontextu. Mám dojem, že ta rovnováha vznikala přetlačováním. Na jedné straně pořádek
a řád a na druhé cit, teplo nebo vzruch. Postupně se multikulturnost ztrácela a s ní i rovnováha. Na první republice je
hodně vidět, že navazovala na předchozí tradici RakouskoUherska, vůči které se vymezovala nebo z ní těžila.
Mám dojem, že existuje něco jako fenomén naší národní povahy, myslím tím určitou neposlušnost, zlobivost, uličnictví.
A tenhle fenomén je strašně příjemný. Filtruje a relativizuje silné
proudy, které přicházejí z okolí. Když Rakousko tlačilo, když židovská kultura silně tlačila nebo německá menšina silně tlačila,
tak se projevovalo v české povaze něco takového zlobivě reakčního. Bylo to dost výrazné a podepsalo se to na tváři českých
měst i krajiny, kulturním proudům, které přicházely do Čech
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jistí, proto se nám to nedaří. Kdybychom se stokrát dobře naučili používat jejich formy, tak to prostě neděláme pořád dobře.
Musíme najít adekvátní vlastní řeč.
 Nemáte tedy dojem, že součástí české národní povahy
je „strašpytlovitost“, nedostatek odvahy?
Nechci si připustit negativní vidění.
 Myslím, že nedostatek odvahy v národě souvisí
s jeho občanskými postoji, které pokud nejsou zdravé, nemohou napomáhat změně v chápání demokratických principů nebo určitému duchovnímu posunu.
To je jasné.
 V případě, že se podaří ve společnosti veřejně nastolit
nějaké kontroverzní téma, které se nás přímo dotýká, často
se lidi bojí říct svůj názor, nebo se vyjádří ve smyslu, že si
to stejně ti nahoře rozhodnou, jak budou chtít.
Také to asi souvisí s malou důvěrou v roli jednotlivce.
 Míra znalosti demokratických principů je součástí osobní
sebedůvěry. Osvojím-li si je, nejsou pro mě jen abstraktním pojmem a vím, že jako občan a volič mám možnost téma ovlivnit.
Naprosto souhlasím.
 V rozhovoru pro časopis Architekt jste v roce 2002 mluvil o tom, že současná architektura je velmi konzervativní,
založená na okoukaných proporcích a na kráse používaných materiálů, ale měla by být daleko víc multimediální.
Že taková musí být, protože na ni působí mnohem víc vlivů.
Jak se toto promítá do současného veřejného prostoru?
Řekli jsme, že veřejný prostor se více buduje na principech výtvarných než vztahových nebo společenských. Lidé jsou stále ochotní
obětovat harmonické vztahy formálnímu řešení. Z tohoto důvodu má spousta lidí ve svých interiérech tak nešikovně rozestavěný nábytek. Nadřazují líbivost nad krásu užitkovosti. Špatně
fungující interiéry mohou v rodině způsobit konﬂikt, a naopak,
když jsou udělané dobře, mohou ovlivnit rodinnou harmonii
a pozitivní energii. Interiér bytu asi není o mnoho jiný, než je veřejný prostor. Stále se hledí víc na líbivost, než na poselství nějakých dobrých signálů. Architekty vyžadovaná formální dokonalost
často znepříjemňuje život nebo narušuje lidské vztahy, je myslím
jako koule na noze. Jde o něco tak fatálního, na co je potřeba se
zaměřit a co je třeba odbourávat jak cukry v těle.

Úprava nábřeží řeky Loučná
v Litomyšl, J. Pleskot ve spolupráci
s F. Fantou, I. Grosseovou, J. Trčkou
a V. Vaškovou-Škardovou, 2002

 Můžete popsat rozdíl mezi veřejným, poloveřejným, polosoukromým a soukromým prostorem?
To je opravdu hodně těžké, hranice jsou velmi subtilní. Řekněme, že vnitřek bytu je soukromým prostorem, závětří už

může být prostorem polosoukromým. Náměstí je prostorem veřejným, ale tržní hala je pravděpodobně prostorem
poloveřejným. Myslím si, že nejskvělejší soukromí investoři
mohou poskytnout svůj prostor pro naplnění poloveřejné
funkce, ale asi nikdy ne veřejné. Toto členění dává člověku
poznat, jak se kde má chovat, vlastně dává určitou šablonu
slušnému projevu lidí. Dokonce si myslím, že v rámci veřejného prostoru má být k rozpoznání prostor, který je absolutně harmonický a bezpečný, od prostoru, který je pro
slušného člověka nebezpečný. Myslím, že nivelizace nebo
paušalizace prostorů je velmi špatná. Měly by se rozpoznat prostory pro různé sociální skupiny lidí včetně těch,
kde by se mohla projevovat náklonnost ke kriminalitě, protože takto stratiﬁkované prostředí je lépe kontrolovatelné.
Až takhle si myslím, že to je nebo má být. V harmonickém
prostoru kriminálníkovi prostě není dobře, tak tam není a je
tam bezpečněji pro ostatní.
 Souhlasíte s tím, že prostupnost volné i městské krajiny
v posledních letech klesá?
Jistě. Osobně dělám vše pro to, aby lidi mohli „procházet
zdmi“, aby se co nejvíce zprůchodnila města i krajina. Samozřejmě ne v duchu nějakého komunistického ideálu, že
všechno je všech. Spojování různých typů veřejných prostorů
mezi sebou, přes prostory poloveřejné nebo polosoukromé –
to je živé téma.
 Každého člověka ovlivňuje jeho dětství, jeho domov,
jeho krajina domova. Vnímáte něco takového a jak se to ve
vašem případě projevuje?
Ale já už jsem takhle odpověděl mockrát, jsem člověk s kořeny, což je určitě na jednu stranu skvělé, na druhou stranu
v dnešní ﬂuktuující společnosti docela limitující.
 To je asi důležité, nebo není?
Jsem skutečně rád vázaný k prostoru, který jsem schopný pochopit po všech stránkách. Jsem rád, když rozumím a třeba
se vůbec nemusím vyptávat. Když se člověk ocitne v cizím
prostředí, začne být zajímavý až tehdy, když vyjeví své kulturní jedinečnosti. My je těžko hledáme, tím jak jsme se za
komunismu zbavili spousty tradičních věcí, tak nevíme, co je
u nás charakteristické při oslavách Velikonoc, co se vlastně
tradičně dělávalo o Vánocích, že vlastně nedokážeme oslavit
ani státní svátek, protože k němu nemáme vztah. Když člověk
nedokáže v cizím prostředí na tyhle věci odpovědět, když nedokáže popsat národní jídla, je to strašný propad. Zajímavý
jste jen tehdy, když máte svou identitu, kterou vaši hostitelé
rozpoznají a identiﬁkují. Odlišnosti, ty jsou úžasné, ty je třeba
pěstovat.
 Z vašeho rozhovoru pro časopis ERA 21 v čísle věnovaném etice v architektuře pro mě vyvstala jedna velmi
osobní otázka. Jste praktikující věřící?
Ano. Víra je hrozně důležitá, je o tom zapotřebí stále víc mluvit. Ve víře je naděje, to není fráze.
 Cítíte se být krajinářským architektem?
Na vaši jednoduchou otázku není jednoduchá odpověď. Krajina vědomě vstupuje do mých architektonických konceptů
a obráceně, mými architektonickými koncepcemi je krajina
vědomě ovlivňována. Jsem tedy architektem, který by asi nebyl, kdyby mu nebylo tak vlastní intenzivní vnímání krajiny.
V těchto intencích jsem snad i krajinářský architekt.
Děkuji za rozhovor.
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