KRAJINÁŘSKÁ ARCHITEKTURA
A VEŘEJNÝ PROSTOR

Rozhovor s architektem
Jakubem Ciglerem
Jakub Chvojka
Během povídání jsem v architektovi Ciglerovi měl možnost poznat velmi zaměstnaného člověka,
který vede velkou architektonickou kancelář v Praze a mnoho cestuje po světě. Zajímal jsem se
o jeho názory spojené s profesí a veřejným prostorem, ale také o vyhranou soutěž na Václavské
náměstí.

Václavské náměstí, architektonická
soutěž 2005, 1. cena; vizualizace

 Co právě čtete, o čem přemýšlíte?
Teď zrovna čtu knihu o New Yorku, nevím, jak se přesně jmenuje, ale uvědomuji si přitom, jak moc mě ovlivnila návštěva
New Yorku. Nějak jsem si uvědomil, aniž bych to formuloval,
že návštěvy New Yorku ovlivnily mé uvažování a možná i můj
chodovský projekt (Bussiness Technology Park Prague, ZPK
3/2006 – pozn. red.). Není to vidět a nejsou tam žádné manhattanské mrakodrapy, ale je tam určitá mřížka, určité myšlení. Je zajímavé, když si člověk zpětně uvědomí, že má předem něco v hlavě. Já jsem spíš člověk intuitivní než teoretik
nebo profesor.
 Začněme chodovským areálem, vnímáte jej jako veřejný
prostor? Jaké jsou zkušenosti s dosavadním provozem?
Když jsme tento projekt připravovali, řada lidí na městských
částech, na magistrátu měla obavy, že to bude areál uzavřený pod zámkem. Investor a architekti se dušovali, že to
je normální veřejný prostor a že není ničím ohraničený. Jedině svou monofunkčností, stejně jako sídliště, které je taky
otevřené, ale přitom do něj nevejdete, když nemusíte. Je to
okrajová část, není to na průsečíku nějakých přirozených
tras. Navíc je tu ještě oddělující řeka – dálnice. Je to tedy
otevřený prostor, ale ze čtyř základních typů má nejblíže
k poloveřejnému prostoru. Je komukoli přístupný, kdokoli
tam může jít, ale svou polohou, charakterem a administrativní funkcí, která dominuje, je hlavně pro lidi, pro které má
smysl tam zajít. Myslím si, že se to může do jisté míry změnit, protože celý areál je na pomyslné spojnici mezi dvěmi
částmi Jižního Města, které rozděluje dálnice. Pokud se naplní určité urbanistické koncepce rozvoje, ať už pod vedením města nebo soukromých investorů, posílily by se inﬁltrační funkce veřejného prostoru. Pokud je město nějaký
organismus, je to takový jeho orgáneček, který žije, je plný,
není opuštěný, ale je trošičku ostrůvkem. Z hlediska komerčního se s tím organismem sžil a je úspěšný. Jestli bude
úspěšný z hlediska městotvorného, to je otázka další. Dřív
byla města tvořena z objektů, domů. Byla funkčně členěna
vertikálně, dole se provozoval obchod, nad tím bylo bydlení
nebo třeba nějaká kancelář a nad ní ještě bydlení. Takové
členění platilo ještě v objektech z doby secese nebo funkcionalismu. Takovým multifunkčním domem je třeba Koruna na
pražském Václavském náměstí. Dneska, ať už se nám to architektům nebo urbanistům líbí nebo nelíbí, dochází hlavně
z ekonomických důvodů k oddělování funkcí. Stejně jako
vznikla sídliště, kde se jenom bydlí, vznikají dnes místa, kde
se jen pracuje. Nevím, jestli to je deﬁnitivní trend a jestli je
správný. Myslím si, že jsou věci, které neurčují architekti, ale
bankovní úvěry, způsob ﬁnancování, které jsou mimo nás,
ale i mimo developery.
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TÉMA

doc. Ing. arch. Jakub Cigler (1963)
Vystudoval Fakultu architektury na
ČVUT v Praze. V roce 1989 působil
ve Velké Británii, kde spolupracoval
s Janem Kaplickým, s nímž později
otevřel kancelář v Praze. V roce 1990
si založil vlastní architektonický
ateliér v Praze – Studio Jakub Cigler.
Poté působil jako partner v architektonické ﬁrmě Aim Ltd a u společnosti CMC Architects. V roce 2001
založil s Vincentem Maranim ateliér
Cigler Marani Architects. Je členem
několika profesních organizací,
například Komise pro památkovou
péči v Praze, Amerického institutu
architektů – evropské frakce nebo
Poradního sboru primátora pro
architekturu, urbanismus a památkovou péči. K realizovaným projektům
patří například Luxembourg Plaza
v Praze 3 a Bussines Technology Park
Prague – Chodov.

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: archiv Cigler Marani
Architects, a. s.
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 Neznamenají monofunkční areály pro veřejný prostor
určité oslabení? V případě, že se chodovský areál nestane
tím inﬁltračním prostorem, nebude v dlouhodobém horizontu jeho využití rizikové?
Vezměte si třeba Holandsko nebo Anglii. Holandsko je země
malých sídel, městeček, spíš vesnic a nějakých i téměř izolovaných obydlí v krajině. Je to krajina postupně a rovnoměrně
osídlená, obydlená. Přehnaně řečeno protkaná neskutečně intenzivní a stále zesilující strukturou dopravního skeletu. V Holandsku jakoby není hlavní město, které by bylo typické nebo
výrazné. Naproti tomu v Anglii se lidi v určitém okamžiku začali stěhovat do měst, vytvářet dělnickou třídu, a to hodně
ovlivnilo podobu Londýna. A potom je tu New York s Manhattanem, je to vypouklé zrcadlo Anglie, je to jakoby laboratoř,
která vzniká desítky let před ostatním světem. Vše je hodně
ovlivněné politickými poměry. Ne že by architekt chtěl udělat
náměstí, ale těch procesů je ve společnosti obrovské množství.
Co je vlastně vývoj lidstva? Kvůli tomu, že nemáme pořádnou kůži nebo kožešinu, vytváříme si kolem sebe schránky
(chýši, auto), které nás chrání. Od prvopočátku až po dnešek je to proto, že se potřebujeme chránit, a to jsou ty
shopping-mally, dnešní městské prostory. Zvětšují a zahušťují se města, lidé mají stále míň práce a víc času, a to
všechno ovlivňuje tvorbu městského prostoru. Zadání pro
naši práci nejsou tvořená pouze vůlí investora, všichni, nejen architekti, jsme jakoby v závěsu celospolečenských
změn. Myslím, že klíč ke změnám je vlastně monitorování
vývoje a procesů globálně. Pro mě byla jedením z životních
zážitků návštěva Benátského bienále, kde nebyla řeč o fasádách, ale o nějakých architektonických kreacích, které už
nemají žádná omezení. Je to takový volný styl. Dnes můžete cokoli nakreslit a postavit. Dříve byli architekti svázáni
dogmaty, kánony, proporcemi nebo konstrukcí. Dnes vše
hodně připomíná kakofonii. V takovém okamžiku je mi milejší sledovat procesy, které jdou mimo architekturu. Jako
to, že se za sto let přestěhuje, tuším, 75 % lidstva z vesnice do města. To představuje miliardy lidí, konkrétně třeba
v Jižní Americe nebo v Číně. Tento fakt je absolutně neuchopitelný a nikým neuchopitelný, ani politickými nebo
vládními institucemi. Je to proces, který jde mimo ně.
Všechna taková pozorování zpětně ovlivňují, jak třeba chodovský park uděláme. Nechci tím říct, že jsme nesvéprávní.
Každý si musí rozmyslet, co a jak má dělat, aby to podle
něj bylo správně.
 Lidi méně pracují, mají více volného času, více cestují. Člověk může mít stále silnější pocit, že ho nic neomezuje. Myslíte si, že tento trend je dlouhodobě udržitelný?
Když jsem dospíval, říkal jsem si, třeba když člověk přistál
na Měsíci, jak to člověk může dát dohromady, nedokázal
jsem si to představit. Byl jsem okouzlen, jak všechno funguje. Myslel jsem si, že jsou systémy, které řídí svět. Čím
jsem starší, tím víc mě děsí, že to nikdo neřídí. Myslím, že
lidstvo, ať už v jakékoli době nebo části světa, rozvinuté
nebo nerozvinuté, se chová metodou líného člověka - zneužívat, zneužívat dokud to jde, dokud nedostaneme přes
prsty. Víceméně je takový dětinský způsob součástí naší
podstaty. Tak dlouho se topilo pod kotli, které roztahovaly
železo, až došly lesy. A teď se přešlo na něco jiného, dokud
se to nespotřebuje. Pohodlnost. Příroda, naše ekologická
soustava, pánbůh nebo jak tomu říkat, prostě dokud nás
okolnosti nepřinutí, nezměníme své chování. Dnes se tou

změnou začínají zabývat i architekti a myslím, že to geometrickou řadou narůstá. Začíná to dřevěnými domy a končí
alternativními zdroji energie, šetrnými způsoby chlazení
a topení, výrobou elektrické energie přímo v domech. Když
jsem o tom slyšel ze zahraničí, říkal jsem si, že na podobné
záležitosti u nás developeři nedají žádné peníze. To, co se
zdálo před několika lety jako nemožné, začíná dnes být populární a nutné. Myslím, že vývoj jde tímhle směrem. Ale
nejdřív musí dojít do nějakého extrému a potom zase budeme zneužívat pohodlně něco jiného. Myslím, že to, co se
stalo v posledních čtyřech, pěti letech, je neskutečně dramatický skok. Samozřejmě, že vše přichází ze zemí, kde
je problém větší a kde má společnost sebereﬂexi a kritiku
z vlastních řad. V rozvojových zemích toto nefunguje, je
v nich nějaký diktátor, nějaký systém. Čína, Indie se snaží
dohnat to, od čeho se Evropa a Amerika odklání, a to je
smutné.
 Krize přináší hledání nových alternativ. Takové hledání
a prosazování je samo o sobě zdravé a životodárné. Nevyroste kolem takových alternativ vždy něco jako módní nebo
obchodní psychóza, která civilizaci neprospívá?
To tak asi bude, ale cykly se zkracují. Dříve byla společnost jinak strukturovaná. Bylo několik bohatých a pak velké množství lidí, kteří si toho moc nemohli dovolit. Proto se ekonomicky vyplatilo, aby se vyrábělo ve velké sérii, protože vyrobit
pět aut není žádný kšeft. A stejný proces, který byl u Henryho
Forda, probíhá v jiných podobách do současnosti.
 Mířil jsem k preferování osobních zájmů před zájmy společenství, které vnímám jako určité brzdění nebo podvazování toho společenství.
Taková ta neslušnost, nestoudnost, která ve společnosti
vzniká, je spíše ve velkých aglomeracích. Tam je velká anonymita a sobectví je skryté. Kdežto malá společenství, třeba ve
Skandinávii, kde se lidé znají, mají zpětnou vazbu, kontrolu
svého chování a rozhodování. Nejsou slušnější, ale žijí v menším společenství. Oni by se styděli propadnout neslušnému
a sobeckému chování. V tom je nebezpečí velkého a koncentrovaného množství lidí.
 Zmínil jste Holandsko. Zdá se mi, že holandské chápání
krajiny je velmi odlišné od našeho. Myslím, že krajina je
zde chápána jako infrastruktura, která je dle potřeb a přání
uzpůsobována. Kulturní krajina kromě toků lidské energie
zahrnuje i toky přírodní a ty zde téměř nejsou vidět. Tento
způsob uvažování je dobře vidět i na holandské architektonické scéně. Myslíte si, že může mít krajina strop? Může být
pouze technickou podporou pro fyzickou existenci člověka
a dalších organismů?
Holandsko je hrozně zajímavé. Nedokážu odpovědět přímo na
tuto otázku, protože bychom si nejdříve museli deﬁnovat, co
je to krajina, kde začíná a kde končí, zda je to pouze civilizací
nedotčená část přírody, ale to je asi vaše parketa.
 Mně se líbí deﬁnice pana profesora Sádla - Krajina je to,
za čím lezeme na rozhlednu. Z toho plyne, že je to povrch
zemský a vše, co s ním souvisí.
Vidím, že jeden extrém je Central Park v New Yorku, druhý je
sibiřšká tajga a mezi tím je milión odstínů. V Holandsku to je
hodně blízké tomu Central Parku, protože tam nevíte, jestli je
město okolo krajiny nebo krajina okolo města… Dá se to jen
těžko rozeznat. V Česku, Německu nebo ve Francii je to pořád
vcelku rozeznatelné.
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 Váš ateliér vyhrál veřejnou architektonickou soutěž na
Václavské náměstí. Jakým jiným úlohám ve veřejném prostoru nebo pro veřejného investora se věnujete?
Kromě Václavského náměstí nemá naše kancelář veřejné zakázky. Děláme většinou pro zahraniční soukromé investory,
a to je pro mě obrovská zkušenost. Připadám si, že žiji v kosmopolitním světě. Spolupracujeme s Australany, Holanďany,
Francouzi, podle toho, jak se u nás v Praze svět prolíná. Mám
pocit, jako kdybych pořád cestoval. Baví mě sledovat a řešit
kulturní rozdíly ve vztazích a ve všem ostatním. Je to úžasná
zkušenost. Co se týče soutěží, nemohu k nim mít důvěru, díky
spojení s politikou. V této zemi neexistuje autorita, ani prezident, ani primátor, ani jakýkoliv odbor na magistrátu nemá poslední slovo. Všechno se dá nějakým způsobem změnit nebo
zvrátit, např. můžete požádat o jakoukoliv změnu v územním
plánu a můžete ji i prosadit. U nás je něco jako hyper-demokracie, která nemá meze. Každý může cokoliv a vidí vše jen svýma
očima. Jsem optimista a doufám, že se tyto věci změní. Musíme
je měnit všichni. Někdy přímo sám pociťuji, že mladí lidé jsou
na tom lépe než my. Mám dobré zázemí, vytvořil jsem si dobré
mikroklima, mohu pracovat na fantastických zakázkách, ale
v této společnosti žiji a nechci se vyhýbat prožívání problémů,
které jsou jí vlastní. Pokud někdo reprezentuje křesťanskou
stranu a vyhání Romy (nebo cikány, chcete-li) z jejich domova,
nezlobte se na mě, ale pak je něco špatně. Téma morálky s naší
prací souvisí víc, než si myslíme nebo než si chceme připustit,
a proto mě tyto věci trápí.
 Je to důvod, proč se věnujete především soukromé klientele?
Vlastně je to tak, že ve veřejné sféře nemáte partnera. Starosta jako politik je nesvéprávný, za čtyři roky odejde, je tam
někdo za ním, pod ním, nad ním, zleva zprava. Je to krizový stav, viz soutěž na knihovnu, myslím, že je to absolutně
špatný signál a že je to škoda.
 Nezdá se vám, že tato krize je spíš jen důsledkem našich
společenských a mravních poměrů od druhé světové války?
Je to tak. Když prezident řekne, že se přiváže na bagr, aby nevznikla knihovna, tak se chová jako anarchista, ale prezident
nemůže být anarchista. Pokud se stane anarchistou, přirozeně tím popírá svou roli prezidenta. To jsou myslím nebezpečné signály, které doléhají ke každému občanovi, ke každému z nás.
 Jinak řečeno, politická elita není skutečnou elitou. Myslíte si, že v této společnosti existuje potenciál, kapacita pro
skutečnou elitu?
Ano. Myslím, že je to tím, že je naše země otevřená, i když ještě ne
dost. Denně mě o tom přesvědčuje práce s lidmi z různých částí
světa. Myslím, že se v pozitivním slova smyslu globalizujeme.

dlažba a hezčí „buřtostánky“. Záleží na tom, co je v domech,
které tvoří náměstí. Pokud v nich bude zachovaná dnešní náplň – kasina, skryté veřejné domy, nevalné restaurace apod.,
moc se toho nezmění. To je především výzva k politikům. Doufám, že když na náměstí budou podzemní garáže a změní se
tak k lepšímu standard kancelářských ploch a bydlení, změní
se i klientela. Něco se dá motivovat ekonomickými nástroji, ale
taky je potřeba bouchnout do stolu a udělat rozhodnutí, které
bude bojovat proti tomu, co se tam vysemeňuje.
 Může váš návrh nového Václavského náměstí takové
změny iniciovat?
Nepřímo ano, ale jen do jisté míry. Není to samospasitelné,
ale doufám, že ano. Mám na mysli hlavně změnu v řešení dopravy, bude to provětrání, ale bude to dlouhý proces.
 A jak to dopadlo s nadací?
Zájmy nadace se tříštily s jinými zájmy členů a já v tak vyhrocené situaci nejsem doma. Nejsem žádný bojovník, nebaví mě
bojovat. Mám naopak rád synergické efekty, když se lidi sdružují stejným směrem a ne proti někomu. Nejsem válečník.
 Každého člověka ovlivňuje jeho dětství, jeho domov,
jeho krajina domova. Jaká je vaše krajina domova?
Krajina mého domova je Petřín. Já jsem z Malé Strany a měl
jsem to štěstí narodit se v domě z třicátých let, který je porostlý vistárií a kouká do zelených svahů Petřína. Nemohl
bych být v tradičním baráku na ulici bez dlouhého výhledu do
zeleně. Myslím si, že tato má osobní zkušenost také ovlivnila
podobu Chodova třeba právě v tom, že koukáte skrz stěnu kytek.
 Předpokládám, že krajinářství je součástí vaší praxe, dovolte mi tedy otázku. Cítíte se být krajinářským architektem?
Krajinářským architektem se být necítím. Bojím se, že bych
tak rozhněval skutečné krajinářské architekty. Nicméně každou další zkušeností jako architekt si uvědomuji, jak krásná je
to profese. Když architekt dokončí svůj dům, v tom okamžiku
výsledek jeho snažení začíná chátrat, naproti tomu dílo krajinářského architekta začíná žít a doslova vzkvétat. Pro mne
naprosto nepřekonatelný pocit je projíždět krajinou, o které
nic nevíte, nic jste o jejím vzniku nečetl a přitom cítíte ducha,
kterého tam kdysi dávno někdo vložil a který tam stále existuje v podobě přetvořené krajiny. Nejde o pomíjivou slávu vykonstruovanou architektonickými časopisy a různými Grand
Prix. To nejkrásnější je kultivovaným člověkem vytvořená kultivovaná krajina.
Děkuji za rozhovor.

Václavské náměstí, architektonická
soutěž 2005, 1. cena; vizualizace

 Vraťme se ještě k Václavskému náměstí. Můžete popsat,
jaký je vývoj této zakázky?
V roce 2005 jsme vyhráli soutěž a několik let to spalo. Teď začínáme dělat projekt pro stavební povolení a další fáze pro
dolní část. Je to pro mě dost osobní záležitost, protože s lidmi
z parlamentu a z politiky vůbec (byl mezi nimi taky Václav Havel nebo tehdejší primátor) jsem po revoluci založil Václavskou
metropolitní nadaci, která měla „Václavák“ oživit. Nic se tehdy
vlastně nepodařilo, nebyly vidět žádné výsledky, ale bylo to důležité. Byl to nějaký symbolický signál směrem do společnosti,
ale taky do zahraničí. Václavské náměstí pochopitelně nebude
krásné samo o sobě, jen když se tam dají hezké stromy, lavičky,
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