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Ediční poznámka
Ze všech zdrojů uvedených poznámkami pod čarou bylo pro účely této studie čerpáno v rozmezí
březen–listopad 2016. Většinou jde o informace různorodě roztroušené na jednotlivých webových
stránkách, k nimž bylo třeba se vracet a znovu je zpracovávat do textu. Z tohoto důvodu není
uvedeno přesné datum a často ani bližší navigace v rámci stránky.
Za konzultace a poskytnutí informací děkuji všem níže uvedeným osobám.
Konzultanti: PhDr. Dagmar Jelínková, PhDr. Helena Koenigsmarková, PhDr. Iva Knobloch, MgA. Olga
Škochová
Informace poskytli: Jiří Macek, Kamila Matějková, Jana Vinšová, Jana Zielinski

Východiska studie
Do úvodu této studie vybrala autorka výňatky z textu prezidenta Stiftung Preussischer Kulturbesitz
(jedné z největších světových kulturních organizací) Hermanna Parzingera uveřejněného v brožuře
The Huboldt Forum pod titulem „To be in Touch with as Much of the World as possible“. The Goal
and Significance of Germany´s Most Important Cultural Project at the Beginning of 21st Century.
(Humboldtovo Forum. „Být v kontaktu se světem tak, jak je jen možné“. Cíl a význam
nejvýznamnějšího německého kulturního projektu začátku 21. století.).1
Společenská debata o roli kultury v české společnosti, jejím podílu na národní identitě, její tradici,
kvalitě, konkurenceschopnosti a formách jejího adekvátního financování či podpory dospěla (po
pětadvaceti letech) do poněkud zmrtvělého stádia. Anebo v něm již v únavě z chronického
podfinancování, politické nevůle a vyčerpanosti kulturních aktérů usilujících o změnu uvízla. Pokud
ještě existuje, není vždy založena na reálných skutečnostech a stále více a více se v některých
ohledech míjí s kontextem skutečného demokratického vývoje evropských zemí. A to
i v bezprostřední blízkosti našich hranic.
Ve SWOT analýze současné české společnosti by v kvadrantu „hrozby“ měla blikat výstražná signální
světla doprovázená neméně výstražným houkáním. Česká kultura je na mnoha úrovních – více než
by bylo zdrávo, více než by odpovídalo jejímu významu a více než by si kdokoliv z kulturní obce přál
– ohrožena hrozbou poněkud beznadějné průměrnosti, ostudné provinčnosti, snižováním
konkurenceschopnosti, zánikem některých součástí (např. uměleckořemeslná produkce) a do sebe
zahleděných stále se snižujících měřítek kvality. Do debaty o roli kultury, pokud ta je společenskou
prioritou, patří velké systémové multirezortní dlouhodobé plány s konsenzem napříč politickým
spektrem a schopností spolupráce mezi městskou samosprávou a centrální vládou. Mezi realizační
výstupy patří mj. muzejní nebo kulturní čtvrti současných evropských metropolí jako zhmotnění
vyšších úrovní demokratického dialogu a správy věcí veřejných.
…Zaznamenáváme, že napříč světem jsou kulturní projekty realizovány s velkým entuziasmem a za
významné finanční podpory s cílem obnovy hlavních měst a dokonce mají určující vliv na národní
sebeobraz a identitu. Muzea často hrají obzvlášť významnou roli a strategie k dosažení těchto cílů
často kombinuje kulturní dědictví s koncepty hledícími do budoucnosti. Jejich nejrozsáhlejší
1

Dostupné z: https://www.preussischer-kulturbesitz.de/fileadmin/user_upload/documents/mediathek/humboldtforum/rp/brochure_Humboldt-Forum_to-be-in-touch-with-as-much-of-the-world-as-possible.pdf
2
dtto, s. 6 Culturedefines Major Cities (pracovní překlad)
3
dtto s. 9, Berlin has a Unique Opportunity (pracovní překlad)
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manifestace jsou demonstrovány ve velkolepých architektonických gestech. Tento proces začala
Paříž v roce 1980 se svou skleněnou pyramidou na nádvoří Louvru … nový vstup a rozšíření, které
dodalo zcela novou dimenzi muzeu Prado. Britské muzeum v Londýně, které přišlo se zcela novým
typem muzejního zážitku díky zastřešení vnitřních nádvoří a uplatnilo moderní koncepty využití
prostoru… Všechny tyto příklady ukazují na jednu a tutéž věc: hlavní města celého světa se rozvíjejí
v silně přitažlivé atraktivity, pokud si hýčkají kulturu, rozkvétají, pokud jejich centra dýchají
kulturou. Nic nedefinuje obraz dané země ve světě více než její dějiště kultury.2
A unikátní příležitost pro město Berlín na tomto kolbišti dle prezidenta jedné ze světově největších
a nejvýznamnějších kulturních institucí?
Šťastné sjednocení Berlína po rozdělení trvajícím desetiletí vytváří obrovskou příležitost přetvořit
historické centrum města, založené na kulturních výdobytcích Pruska v 19. století. Vynikající
kulturní a umělecké poklady západního světa se zde shromažďovaly po staletí a akademická
zvídavost po jiném a zvláštním odsud vyzařovala po zeměkouli. Toto městské jádro se musí stát
intelektuálním centrem města Berlín… Žádné jiné město nemá takovou kombinaci mezinárodních
sbírek v jedné instituci: Staatliche Museen der Stiftung Preussischer Kulturbesitz. Pouze Berlín je
schopen vytvořit takové dějiště světové kultury, které je jak impresivní, tak smysluplné tím, že do
sebe zahrne jak Muzejní ostrov, tak Humboldt Forum. (…) Ukazujeme tím intelektuální připravenost
naší země zformovat geografické jádro našeho hlavního města nikoliv se zřetelem k sobě samým, ale
se záměrem zvědavosti a otevřenosti vůči světu. Toto místo bude přispívat k seberealizaci
v globálně propojeném světě…3
Na projektu obnovy a revitalizace Muzejního ostrova v Berlíně lze velmi dobře demonstrovat některé
charakteristiky muzejních čtvrtí, které jsou dále ilustrovány jednotlivými kazuistikami. Určující
faktory vzniku, vývoje a fungování těchto čtvrtí není možné v úvahách o potenciálu a realistických
možnostech města Prahy opominout.

1. Muzejní čtvrť
→ Hlavní rysy a faktory vzniku muzejních čtvrtí

2
3

•

Jejich vznik je iniciován shora, a to zpravidla nikoliv pouze na úrovni městské
správy, ale vládním rozhodnutím, protože jejich páteří jsou největší národní, nikoliv
městské instituce.

•

Finanční náklady na přetavení jednotlivých muzeí do organických celků:
revitalizaci samotných jednotlivých institucí, prostorovou i operační reorganizaci
(s ohledem na současné mezinárodní standardy správy a prezentace sbírek a uživatelské
vstřícnosti) – jsou astronomické a signifikantní i v celkovém fiskálním
rozpočtu státu.

•

Existuje synergie mezi formou, obsahem a systémovými podpůrnými
opatřeními na nejvyšší úrovni, tj. soulad a vzájemné vazby mezi třemi komponenty

dtto, s. 6 Culturedefines Major Cities (pracovní překlad)
dtto s. 9, Berlin has a Unique Opportunity (pracovní překlad)
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nutnými k zajištění úspěšné realizace: instituce promění svůj chod a fungování v souladu
s požadavky veřejné kulturní služby poskytované muzeem 21. století, tomu odpovídá
architektonická rekonstrukce a modernizace budovy a oba kroky jsou podpořeny
systémovými kroky shora a zakotveny ve strategických dokumentech typu Museumisel
Master Plan (Berlín), Delta Plan (Nizozemí), které plánují v horizontu 25–30 let v objemu
miliardových investic.
•

Okolnosti jejich vzniku a zejména jejich rozvoj jsou podmíněny zásadně
jinou rolí kultury ve společnosti dané země; vůlí ke konsenzu napříč politickými
stranami. Často jde i o nutné změny legislativy, včetně prováděcích předpisů a hledání
kompromisu mezi památkovou ochranou budov a jejich funkčností a moderní
uživatelskou přitažlivostí pro návštěvníky 21. století.

•

Mateřské země jsou schopny si poradit se sofistikovanými koncepcemi
rozvoje cestovního ruchu, zejména v oblasti kulturního turismu a s tím souvisejícím
marketingem, rozvojem služeb a kapitalizovat vložené náklady.

•

Jejich základem jsou ohromující sbírky (a díla) světové extratřídy,
zejména umělecké nebo uměleckohistorické povahy; v tomto smyslu jde
o muzejní první ligu, a to buď plošně (všechny expozice jednotlivých muzeí na Muzejním
ostrově v Berlíně) nebo sbírky z oblasti některých nenahraditelných fenoménů světové
kultury, soustředěných v hojném počtu vzhledem k národní příslušnosti (např. umělecká
díla Egona Schieleho a vídeňské moderny nebo sbírka starých mistrů holandského umění
a životní dílo Vincenta van Gogha).

•

Vnitřní odborná pravidla jejich fungování se řídí nejvyššími
mezinárodními standardy kvality, které jsou vytvářeny mezinárodní nevládní
muzejní organizací ICOM a nejlepšími oborovými praxemi v oblasti správy a prezentace
sbírek; péče o návštěvníka a managementu instituce.

•

Jsou založeny na soustředění v prostoru na ohraničitelné ploše, která je
odlišitelná od běžné součásti města (čtvrť, náměstí, ostrov); tato koncentrace napomáhá
multiplikovat návštěvnost (kvalitní nabídku není možné obsáhnout za den, v některých
případech ani za týden).

•

Přes místní zvláštnosti vždy mají charakter kulturních areálů; míst
zasvěcených umění a tvorbě, v nichž a kolem nichž se soustřeďuje určitá část městského
životního stylu 21. století a jako takové jsou vyhledávány jak místními obyvateli, tak
turisty.

•

Motivace k jejich založení se mohou různit: státotvorná, reprezentativní
a ekonomická (Muzejní ostrov Berlín / Museuminsel Berlin); strategický rozvoj města,
udržitelnost a větší míra samofinancovatelnosti (MuseumPlein Amsterdam) či podpora
turistického ruchu (Muzejní čtvrť Vídeň / MuseumsQuartier Wien).

•

Svým rozvojem a s přispěním procesů zdola mohou případně prorůst do
prototypu kulturní čtvrti/hubu (MuseumsQuartier Wien), který se díky souběžné
systémové podpoře shora a díky oblibě u veřejnosti stává motorem kulturního rozvoje
města.
6

→ Muzejní čtvrti – příklady dobré praxe

Za účelem vyhovět zadání této studie byly k nastavení parametrů toho, co je muzejní čtvrť a co ji
vytváří, vybrány projekty tří měst, a to:
•

Muzejní čtvrť Vídeň

•

Muzejní čtvrť/náměstí Amsterdam

•

Muzejní ostrov Berlín

Všechny příklady jsou podrobně popsány z hlediska skladby institucí, iniciačního procesu vzniku,
programu i unikátnosti nabídky. Přes své nenapodobitelné charakteristiky poskytují v mnohém,
a zejména v kombinaci dobrých nápadů a postupů, možnost se inspirovat i v případě řešení
městského centra Prahy (v zadání MČ Praha 1 – Staré Město, Nové Město). Zejména v případě
Muzejní čtvrti Vídeň si nelze nepovšimnout možnosti aplikovat činnost Q21 v parteru celého Starého
Města. I bez nutnosti činit z této městské části muzejní čtvrť lze využít jejích příznivých
topografických charakteristik; intimního půvabu průchodů, uliček a pasáží a možnosti zabydlet
centrum města sofistikovanější kombinací, než je současný koktejl nabídky matrjošek, jantarů,
nekvalitního skla a pouťové bižuterie, strašidelných rádobymuzeí, procovských restaurací
s venkovními zahrádkami bránícími jakémukoliv smysluplnému pěšímu pohybu a to celé okořeněné
pachy škvířících se špekáčků a pečících se trdelníků.
Otázkám jiných variant městské kulturní čtvrti a příležitostem v této oblasti pro
centrum Prahy bude věnována druhá část této studie.

1.1 MuseumsQuartier Wien (MQ)
1.1.1 Východisko

Na začátku devadesátých let minulého století se město Vídeň obávalo turistického boomu
a konkurence, kterou by se mohla stát popřevratová Praha, pokud by se ovšem rozvíjela jako město
umělců a kultury reprezentované prezidentem-dramatikem na Pražském hradě a kapitalizující
veškerý potenciál, který má k dispozici. Kdyby rozvoj města vsadil na kulturu a kdyby došly sluchu
hlasy některých politiků, kteří navrhovali, že právě toto by měla Praha udělat, protože netřeba tolik
investovat, investoval již Karel IV.4, asi bychom se nacházeli z hlediska atmosféry v poněkud jiném
městě.
Obavy Vídně se nenaplnily, Praha na kulturu nevsadila, a to pod převládající pravicovou rétorikou,
že (protože investoval Karel IV.) turisté stejně přijedou. Nelze říci, že by nebylo investováno vůbec,
přinejmenším do oprav památek se investovalo. To, co však město Prahu minulo zcela zásadně, byla
transformace kulturních institucí na evropské standardy a podpora témat, které sluší 21. století
s jeho městským životním stylem a rozvíjející se občanskou společností, a to jak na státní, tak
městské úrovni. Velké kamenné instituce však nezbytně nutně nejenom ke svému životu, ale
zejména k svému rozvoji potřebují systémovou podporu shora. Na výsledek závodu, na jehož trať
Vídeň vyběhla a Praha si ani nenatáhla tretry, je možné se podívat pod drobnohledem postupného
vzniku a skladby vídeňské muzejní čtvrti do její současné podoby.
4

Nedatovaná volná citace výroku Valtra Komárka ze začátku 90. let tak, jak si ji autorka studie pamatuje
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→ Vítejte v MuseumsQuartier!5

MuseumsQuartier je místem umění a tvořivosti, ve kterém by měla být kultura pro každého
hmatatelná a prožívaná – a to jak v kulturních institucích, tak i na nádvořích a v otevřených
prostorách. Její spektrum sahá od výtvarných a múzických umění, architektury, hudby, módy,
divadla, tance, literatury, kultury pro děti až po herní kulturu, Street Art, design nebo fotografii.
Kromě toho se na nádvoří MQ koná v průběhu celého roku mnoho kulturních akcí od tanečních
vystoupení, výstavních projektů, filmových festivalů, literárních čtení až po diskotéky. Umělecká
tvorba a prožitky umění v MuseumsQuartier spolu splývají a vytvářejí nedílnou jednotu.

→ Městská oáza a jeden z největších světových kulturních areálů

Kultura a prostor – se svými 90 000 m² a asi 60 kulturními zařízeními je MuseumsQuartier Wien
nejen jedním z největších světových uměleckých a kulturních areálů, ale v kombinaci s širokou
škálou kulturních nabídek, velkorysých zón pro volný čas a relaxaci, átrií, kaváren a obchodů také
oázou kultury a odpočinku v centru města. Historické stavby z 18. a 19. století spolu se současnou
muzejní architekturou jsou také jedinečným architektonickým celkem. Těším se na Vaši návštěvu
MuseumsQuartier Wien!
Christian Strasser
ředitel, MuseumsQuartier Wien
Tolik z úvodní stránky průvodce po MQ, který je možné si před návštěvou stáhnout na webu
v češtině. Díky atraktivnímu programu, adekvátnímu velkorysému vícezdrojovému financování,
mnoha informacím a službám není divu, že se do muzeí a na výstavy nejezdí z ciziny do Prahy, ale
že pro uměnímilovné Čechy není až zas tak velký problém si za nimi zajet do Vídně.

1.1.2 Popis Muzejní čtvrtiMuseumsQuartier jako potěšení
z umění a Joie de Vivre
MuseumsQuartier se pyšní tím, že kultura je všudypřítomná, a to v sezóně i mimo ni. Bezplatné
venkovní aktivity mají nabitý celoroční kalendář, který zahrnuje taneční performance, filmové
festivaly, sochařské či jiné výstavy a speciální letní a zimní akce. Veřejnost se může rozhodnout, do
jaké míry se chce účastnit. Nosnou ideou čtvrti je být živým místem, kde je možné si vychutnat
kulturní nabídku bez povinné účasti. V termínech vzdělávací soustavy je tak čtvrť mj. místem
informálního vzdělávání. Kultura je však široký pojem, je součástí životního stylu. V tomto případě
vídeňského životního stylu, který staví na tradicích města s jeho kavárnami nebo literární tradicí. Do
kultury patří i způsob trávení volného času a relaxace, příležitostná setkání s přáteli a vídeňská
káva.
Krom všech výše uvedených charakteristik čtvrti jako místa umění a kreativity se v komplexu
nachází ještě 40 soukromých apartmá. Sídlo zde má mnoho vybraných služeb a rekreačních aktivit,
jejichž účelem je, aby se návštěvník cítil jako doma (kavárny na terasách, bary, obchody a relaxační
zóny).

5

Dostupné na: https://www.mqw.at/fileadmin/MQW/Downloads/mq_czech_20140829.pdf
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Na území čtvrti se přesouvá stále více kulturních eventů mj. Wiener Festwochen, Sommer im MQ
and Winter im MQ a mnoho dalších menších akcí v rámci Q21.
Za tuto podobu vděčí čtvrť skutečnosti, že v roce 1996 dala rakouská Rada ministrů zelenou
konceptu smíšeného využití a kulturní rozmanitosti lokality oproti monotematické muzejní
reprezentaci (viz 1.4).

→ Páteř Muzejní čtvrti
Hlavní zastoupené instituce 6
Leopold Museum (otevření 2001): původně soukromá sbírka unikátní hodnoty čítající více než
6 000 předmětů, včetně největší světové kolekce děl Egona Schieleho a uměleckých děl secese
a moderny, např. Gustava Klimta či Wiener Werkstäte)
Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (mumok): největší muzeum moderního
a současného umění ve střední Evropě s kvalitní velkou sbírkou mezinárodního umění 20. století
(zejména rakouská avantgarda)
Kunsthalle Wien: zaměření na fotografii, video, film, instalace a nová média; instituce pořádá
zejména výstavy k vybraným trendům a vzájemným vztahům umění od moderny do současnosti;
profiluje se jako místo diskuze a experimentu
Tanzquartier Wien: první rakouská scéna současného tance a performance, pořádá také tréninky
a workshopy pro profesionální tanečníky; ve studiovém komplexu má veřejné teoretické a mediální
centrum s knihovnou a mediatékou; jevištní program se odehrává v TQW/Halle G a ve studiích TQW
Architekturzentrum Wien: každoročně pořádá množství proměnných výstav, které představují
rozmanitost současné architektury; zároveň je výzkumným centrem a informačním zdrojem pro
všechny zájemce o architekturu a stavební kulturu (provozuje dvě webové stránky – databáze
staveb na www.nextroom.at; online lexikon architektů na www.architektenlexikon.at)
Halle E+G: pravidelná scéna pro pořádání mezinárodních hudebních, divadelních a tanečních
vystoupení (zejména Wiener Festwochen); díky kombinaci barokní architektury s úspěšnou
modernizací budovy je dějištěm společenských akcí, zejména kongresů
ZOOM Kindermuseum: dětské muzeum je členěno do 4 celků – smyslově hmatová zkušenost;
studio trikového filmu; svět her, zážitků a dobrodružství a řešení uměleckých otázek formou her
DSCHUNGEL WIEN (Divadlo pro mladé publikum): divadelní, umělecký a kulturní hub pro děti,
rodiny, teenagery a dospělé; divadlo zahrnuje žánry narativního a loutkového divadla, tanec, hudbu,
film a operu, pořádá workshopy, instalace a dialogové akce, je dějištěm premiér vídeňských
uměleckých skupin
wienXtra-kinderinfo: poskytuje bezplatné souhrnné informace (brožury, letáky, tištěné
i netištěné materiály) o volnočasových aktivitách pro děti ve věku do 13 let, které se odehrávají ve
Vídni

6

Dostupné z: http://www.mqw.at/en/institutions/
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Poslední tři zmíněné – ZOOM Kindermuseum, DSCHUNGEL WIEN a wienXtra-kinderinfo –
představují nabídku aktivit zejména pro děti.
V synergii s programem institucí, které jsou přímo součástí MQ, jsou v bezprostřední blízkosti dvě
další tradiční muzea, která na čtvrť navazují, a to Kunsthistorisches Museum a Naturhistorisches
Museum.
Specifickým komponentem je ve skladbě organizací v rámci MuseumsQuartier organizace Q21.
Q21 7
Q21 je otevřená podpůrná struktura pro umění a kulturu 21. století, určená pro malé a střední
kulturní iniciativy. Jde o samostatnou organizaci, která poskytuje pracovní prostory 50 iniciativám,
organizacím, agenturám a vydavatelstvím, které působí v kulturním sektoru. Prostory vyhrazené
kreativním iniciativám zabírají 7 000 m2. Posláním Q21 je přinášet do jednoho z největších
světových kulturních a uměleckých komplexů aspekty kreativity.
Hlavním impulsem jejího ustavení jako kreativního prostoru bylo zavedení Artist-in-Residence
programu, s nímž Q21 souběžně vznikla v roce 2002. Ve spolupráci se svými sdruženými
iniciativami vyzývá zahraniční hosty k tomu, aby pro čtvrť vytvořili projekty nebo programy. Za
tímto účelem jim pronajímá své prostory jako ateliéry či poskytuje grant ve výši 1,050 euro na
měsíc a zabezpečuje podmínky pro jejich činnost. Od počátku tohoto programu v MQ zde hostovalo
na 600 umělců. Výstavní prostor Q21 frei raum se nachází v přízemí blízko vchodu do MQ u stanice
metra. Je snadno přístupný a bezplatný. Konají se zde rovněž skupinové výstavy vedené
zahraničními kurátory, které jsou od roku 2012 zaměřeny na sociopolitická témata a společenskou
kritiku.
Organizace působí v celém spektru aktivit (mediální umění, konceptuální umění, zvukové umění,
pořádání mezinárodních filmových nebo divadelních festivalů, herní kultura, publikace uměleckých
knih, Street Art móda, design, fotografie, literatura) a jejich prostřednictvím doplňuje nabídku
tradičních muzeí a eventů ve vídeňské Muzejní čtvrti. Nájemci fungují v rámci Q21 autonomně.
Někteří vedou malé výstavní prostory nebo si pronajímají kanceláře v přízemí přístupném veřejnosti
(od 10 do 20 hodin) barokní budovy Fischera z Erlachu. Jiní jsou kurátory mikromuzeí8 v pasážích.
Další aktivity jsou soustředěny v horních patrech barokního křídla. Komentované prohlídky pro
veřejnost umožňují návštěvníkům do jejich kanceláří a činnosti nahlédnout9. Q21 respektuje
autonomii svých nájemců a zároveň slouží jako střešní organizace, promotér značky a komunikátor.
Nájemné je stanoveno v dostupné výši. Návštěvnost aktivit Q21 dosahuje 250 000 osob ročně, a tím
významně přispívá k celkové návštěvnosti Muzejní čtvrti.

7

Dostupné z: http://www.q21.at/en/about/
Pozn. aut.: Terminologicky zde není zcela přesné mluvit o muzeích, jde o přejatý výraz tak, jak jej uvádějí organizátoři ve svých
materiálech. Charakteristiku muzea podle mezinárodních standardů tato místa nesplňují.
9
Dostupné z: Q21tours(at)mqw.at
8
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1.1.3 Topografie Muzejní čtvrti
Věnem převažující, původně barokní dispozice areálu, jsou propojené jednotlivými vnitřními
prostranstvími mezi budovami a velkým centrálním nádvořím. Celý komplex čtvrti byl postupně
zpřístupňován ze všech čtyř světových stran průchody a pasážemi. V rámci iniciativy Q21 byly
některé z těchto silně frekventovaných pasáží přeměněny z čistě komunikačních spojnic
vchod/východ na inovativní místa, kde se daří umění, zejména žánrům typu Street Art, typografie,
literatura, zvukové umění (sound art) apod. Nynějších šest pasáží poskytuje návštěvníkům přímý
a bezplatný kontakt se současným uměním.

→ Pasáže Muzejní čtvrti

Jde o tyto pasáže: LITERATURpassage, TONSPUR_passage, KABINETT comic passage, STREET ART
PASSAGE VIENNA, Typopassage Wien a Meteoritenpassage10.
LITERATURpassage
LITERATURpassage patří mezi tematické pasáže. Slouží jako otevřené a všeobecně přístupné
mikromuzeum, které obohacuje celkovou nabídku komplexu MQ. Poskytuje pódium současným
autorům ze střední a jihovýchodní Evropy k vyjádření jejich percepce Vídně jako města. Mimoto jsou
zde prezentovány práce autorů v rámci iniciativy Q21 Writer-in-Residence program, který je
organizován ve spolupráci s Federálním ministerstvem pro Evropu (Federal Ministry for Europe,
Integration and Foreign Affairs). Městská čítárna (City’s Reading Room) nabízí procházejícím
množství způsobů jak se seznámit se soudobou literaturou. Nástěnné noviny vybízejí k zevlování,
zatímco audiozáznamy a e-knihy jsou dostupné prostřednictvím QR kódů. Umožňují, aby byly tyto
texty dostupné v psané nebo mluvené formě i na jiných specifických místech ve městě. Antologie ze
série “Reihe mit Vorsatz” jsou za 2 euro dostupné v automatu.
TONSPUR_passage 11
TONSPUR_passage, která se nachází u východu z Muzejní čtvrti blízko hlavního nádvoří
a Vokstheatru, byla vytvořena na jaře 2006 jako první stálá vídeňská scéna pro sound art.12 Měnící
se umělecká scéna, jíž mj. procházejí umělci účastnící se v rámci Q21 Artists-in-Residence programu
každoročně vytváří a realizuje několika sound artových produkcí, které ozvučují prostor. Program
v pasáži má svého kurátora, vizuální design a zvukaře.
KABINETT comic passage 13
KABINETT comic passage, která se nachází mezi Mariahilfer Straße a Fürstenhof, byla otevřena na
podzim 2007. Konají se zde proměnné výstavy se zaměřením na mezinárodní komiksové umělce,
kteří pracují s různými kombinacemi slova a obrazu. Ke každé výstavě je možné si v automatu
zakoupit publikaci. Strop pasáže je v provedení Ateliéru UrbanWagner dekorován dle návrhu
současné autorky Stéphane Blanquet.

10

Názvy jsou uvedeny ve stejném přepisu, jak je uvádí oficiální dokumenty MQ.
Dostupné z: www.tonspur.at
12
Termín viz dostupné z :https://is.muni.cz/th/105068/pedf_m/text.pdf
13
Dostupné z: www.kabinettpassage.at
11
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STREET ART PASSAGE VIENNA 14
STREET ART PASSAGE VIENNA je dalším mikro.muzeem15 Muzejní čtvrti. Proměnné výstavy kolem
pasáže představují díla současných místních i zahraničních umělců ve škále žánrů od výtvarného
umění přes street art, graffiti až po současnou velkoplošnou malbu na stěny. I zde často jde
o produkci umělců, kteří hostují ve městě jako účastníci Artists-in-Residence programu Q21.
K dispozici je také v automatu za 2 euro minikatalog. Díla publikovaná v PERFEKT PRINTS sériích
mají za účel podpořit umění současné nejmladší scény za ceny mladým sběratelům dostupné.
Dláždění pěšího můstku bylo vytvořeno francouzským streetartovým umělcem (Invader) v rámci
iniciativy Q21 v roce 2008. Dekoraci zdí podpořila organizace Kunst im öffentlichen Raum Wien
GmbH (KÖR)16, která se snaží vnést závan nového života do veřejného prostoru města Vídně
prostřednictvím stálých či dočasných uměleckých projektů. Jejím cílem je posilovat identitu měst
(včetně jednotlivých čtvrtí) v duchu současnosti a znovuoživit veřejná prostranství jako agoru –
místo sociopolitické a kulturní diskuze. KÖR se nesnaží veřejná prostranství dekorovat, spíše je vidí
jako příležitost ke konfrontaci estetických obsahů a radikálních řešení.
Typopassage Wien 17
Typopassagese se zabývá otázkou vztahu mezi formou a obsahem tohoto druhu designu. Typografie
by podle autorů koncepce této pasáže měla být navrhována k určitému specifickému záměru.
Nemůže vznikat izolovaně a nahradit obsah, může jej buď podpořit, nebo sabotovat. Pro každou
výstavu v pasáži je vybrán text určitého autora a je přizván designér, který by jej měl graficky
ztvárnit. Právě probíhající výstava je rovněž dostupná jako plakát v prodejním automatu.
Meteoritenpassage 18
Na základě autorského konceptu byly stěny a stropy pasáže vymalovány v roce 2012 pigmenty
přírodního původu. Pasáž spojuje čtvrť přímo i symbolicky s blízko ležícím Naturhistorisches
Museum.

→ Architektura

Souhra mezi historickou a současnou architekturou je jedním z faktorů, které odlišují živá města od
skanzenů. V případě vídeňské Muzejní čtvrti je její určující charakteristikou, ať již jde o exteriéry či
interiéry. Záměr projektu si poradil s tím, jak sladit monumentální historické budovy 18. a 19. století
včetně 400 m dlouhé barokní fasády se současnou muzejní architekturou. Pro muzea moderního
a současného umění a Kunsthalle je svým způsobem anachronismus sídlit v historické budově,
postavené k jinému účelu, přinejmenším bez významné modernizace interiéru. Kulturní veřejnost
(městské kulturní turisty nevyjímaje), která se nesoustřeďuje na téma památkového turismu, má ve
velké oblibě jako svébytný předmět zájmu současnou architekturu .

14

Dostupné z: www.betonblumen.org
V terminologii svých kurátorů mikromuzeum; z hlediska klasického pojímání nejde o muzeum, jež je charakterizováno především
tím, že má vlastní sbírku.
16
Dostupné z: http://www.koer.or.at/en/about/
17
Dostupné z: http://www.studiotid.com/passage
18
Dostupné z: www.meteoritenpassage.org
15
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Moderní architektura budov Leopold Museum, the Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien
(mumok) a Kunsthalle Wien je zakomponována do historického celku a vztahuje se rovněž
k městskému urbanismu centra města a sousedící 7. městské čtvrti.

→ Mobiliář hlavního nádvoří

Mobiliář hlavního nádvoří byl vytvořen na zakázku architektonickou kanceláří v roce 2003. Zadáním
bylo dotvořit design nádvoří a stát se důležitou součástí hlavních eventů. Veřejnost prakticky
okamžitě po dotvoření prostor , jak dovoluje teplé počasí, oblehla . Mobiliář je vskutku mobilní a je
možné jej přizpůsobit letní i zimní sezoně. Venkovní nábytek navíc mění jako chameleon každoročně
barvu, čímž proměňuje vizuál nádvoří. Zahájení bylo v bílé, následovala modř plaveckých bazénů
anebo také citronová žlutá nebo cukrárenská růžová.
V létě 2010 došlo ve vybavení k modifikacím, a to zejména v robustnosti mobiliáře a odolnosti vůči
poškození, nikoliv však ve změně jeho tvaru a velikosti. Barevnost se dočasně stala decentnější
připomínající svěží zelenou louku či běl slonoviny nebo také jahodové pole.
V létě 2013 byl mobiliář opět změněn a o zvolené barvě hlasuje veřejnost. Na rok 2015 zvolila
mořskou pannu.
Mobiliář nádvoří získal také prestižní ocenění. Již v roce 2005 to byla Cena Adolfa Loose za design
(Adolf Loos Prize for Design). V roce 2007 byl mobiliář poprvé nominován na Cenu za design
Spolkové republiky Německo.

1.1.4 Pozadí vzniku Muzejní čtvrti

První impuls k vzniku čtvrti dala komise ministra věd Heinze Fischera v roce 1983. Jednalo se
o návrh vzniku kulturního fóra. Ke kulturním účelům byl prostor poprvé využit v roce 1985 (Vienna
Festival). V první fázi byla vypsána architektonická soutěž na stavbu výstavní haly a muzea
moderního umění, která byla obeslána 88 návrhy. Snahy o vytvoření kulturního fóra byly podpořeny
záměrem města na uspořádání Světové výstavy v roce 1995.
Název MuseumsQuartier (Muzejní čtvrť) se poprvé objevil v roce 1989 jako nový „odhistorizovaný“
koncept soustředěný na současné umění a kulturu. O rok později byla založena organizace
MuseumsQuartier Errichtungs- und Betriebsgesellschaft a členem poradního orgánu se stal vedoucí
kulturní sekce ministerstva zahraničí, který tuto funkci zastával až do roku 2007. Rovněž byl vybrán
vítězný návrh realizace.
V první polovině 90 let se záměr stal předmětem politických debat a taktéž občanské opozice.
Výsledná podoba je produktem mnohaletých jednání a kompromisů. V roce 1995 byl vytvořen
pilotní kulturní projekt za účasti řady subjektů (Architekturzentrum Wien, Kunstraum, Depot,
Kindermuseum, Public Netbase a dalších). O rok později dala rada ministrů zelenou konceptu
smíšeného využití a kulturní rozmanitosti oproti monotematické muzejní reprezentaci. V roce 1998
byla zahájena stavba a první fáze byla dokončena a za účasti prezidenta otevřena v roce 2001. O rok
později byla dokončena další fáze, která zahrnovala renovaci historického křídla Fischera von Erlach
a dále stavbu pro účely Q21. U veřejnosti získaly venkovní projekty a celý dokončený komplex
velkou oblibu, roční návštěvnost se pohybuje v řádu 2 milionů návštěvníků. Už v roce 2004
považovalo 95 % návštěvníků MQ za obohacení města.
13

V následujících letech se na původní aktivity začaly nabalovat další (O-Töne literární festival, do
prostor Q21 se nastěhovalo designforum Wien. Páté výročí od otevření uvítalo 3 miliony návštěvníků
ročně. Ideová soutěž MQ Competition (2006) vybízela k otevřené výměně názorů nad budoucností
MQ a její proměně v kulturní komplex. První pasáží, která byla otevřena v duchu umění ve veřejném
prostoru, byla TONSPUR_passage a programu Q21 Artist-in-Residence se zúčastnilo 100 umělců,
kteří měli příležitost představit svá díla, která ve Vídni a pro Vídeň vytvořili.
Při pátém výročí vzniku má Q21 více než 200 tisíc návštěvníků ročně a sdružuje 50 kulturních
organizací, otevírá KABINETT comic passage. V roce 2008 dosáhla návštěvnost 3,6 milionu osob,
z toho 1,3 jsou návštěvníci kulturních institucí. Do Q21 se stěhuje Quartier für Digitale Kultur
(QDK)19, jejímž posláním je být centrem digitální kultury ve městě. Byla otevřena STREET ART
PASSAGE VIENNA s intervencí streetartového umělce. V následujícím roce se programu Artist-inResidence zúčastnilo 200 umělců. V rámci Q21 se poprvé uskutečnil VIENNA FASHION WEEK. ZOOM
Kindermuseum Wien oslavil patnácté výročí činnosti a byla otevřenaTypopassage.
V roce 2012 návštěvnost čtvrti dosáhla 4 milionů návštěvníků, ve spolupráci s Naturshistorisches
Museum byla otevřena Meteoritenpassage. První ročník eventu MQ Summer of Fashionse se zároveň
konal pod tematickou dramaturgií. Prostřednictvím tématu Móda sjednotil v období od června do
září celou řadu kulturních aktivit a stal se atraktivní pro 10 000 návštěvníků. V dalším roce se
pasáže ve spolupráci s externími kulturními organizacemi staly příležitostnými scénami současného
umění. Také poprvé bylo nabídnuto volné vstupné od 17 do 22 hodin s doprovodným programem
prestižních kulturních eventů slavících významná výročí na vnitřních venkovních prostranstvích
čtvrti. Mimo jiné zde hostovaly ImPulsTanz festival (30. výročí), O-TÖNE (10. výročí); Performance T
Theater-Tanz-Tripleact a další. Otevřena byla LITERATURpassage. Při každém vchodu do čtvrti byly
instalovány informační obrazovky, které provázejí návštěvníka jak čtvrtí, tak nabídkou. Do čtvrti
také vnikly živé umělecké performance.
V roce 2014 bylo již nezbytné redesignovat MQ Point. Nový koncept poskytl jasnější orientaci pro
návštěvníky i pro personál a posilující roli v něm hrál kontext historických budov, který tvoří
branding čtvrti. Vznikl event MQ Summer of Sounds, jehož se účastní řada uměleckých a kulturních
organizací jak z MQ samotné, tak i externích partnerů, kteří společně od června do září vytvářejí
scénář výstav, koncertů, workshopů, performance, instalací a jiných eventů, které jsou spojeny
tématem zvuku.
Od roku 2015 se vždy v dubnu koná pod titulem Electric Spring nový hudební festival, organizovaný
ve spolupráci s městem Vídní a Kunsthalle Wien, který slouží jako platforma pro novou rakouskou
elektronickou hudební scénu. V roce 2015 bylo mimo jiné také jako součást soutěže Eurovision
Song vyzváno 40 rakouských umělců, aby svými objekty zabydleli hlavní nádvoří.
V roce 2016 bylo uspořádáno Place Marketing Forum, v němž byli vybráni vítězové ze 400 projektů
ze všech částí světa v kategoriích Zvláštní sektorový marketing (Sector Specific Marketing),
Branding místa a strategie brandingu (Place Branding and Brand Strategy), Marketing místa (Place
Marketing) a Měřítka pro zvýšení atraktivity lokality (Location Attractiveness).

19

Dostupné z:http://www.qdk.at/quartier-fur-digitale-kultur/
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1.2 Museum Quarter Amsterdam

Objevte amsterdamskou Muzejní čtvrť a odkryjte okolí, které je domovem některých světově
nejvýznamnějších uměleckých a historických pokladů, vkusných gastronomických zážitků, mnoha
nejfantastičtějších holandských obchodů a také jedné z nejlepších orchestrálních koncertních hal na
světě.20

1.2.1 Popis Muzejní čtvrti

Amsterdamskou muzejní čtvrť tvoří tři největší a nejdůležitější muzea v Amsterdamu, jimiž jsou
Rijksmuseum, Stedelijk Museum, Van Gogh Museum, a koncertní síň Concergebouw. Muzejní čtvrť
slouží jako kulturní hub města a nabízí řadu aktivit a atraktivit. Okolní okrsek je znám jako sídlo
mnoha značkových butiků holandské módy (oděvy, obuv, kabelky, doplňky). Široké prostranství
mezi budovami slouží jako jeden z nejrozsáhlejších veřejných prostorů v přelidněném Nizozemí
a mj. je zde dovolen skateboarding.

→ Páteř Muzejní čtvrti (hlavní zastoupené organizace)

Rijksmuseum
Největší a nejznámější nizozemské muzeum, které patří mezi elitu evropských muzeí. Jeho základem
je Národní umělecká galerie holandských panovníků (Haag, 1800), která vystavovala převážně
sbírku holandského malířství „zlatého století“ (17. století). Král Ludvík Bonaparte, bratr
francouzského císaře Napoleona I., který v roce 1805 přičlenil Holandsko ke své říši, začal budovat
své sídelní město v Amsterodamu. V roce 1808 nechal přesunout od nového muzea i královskou
sbírku z Haagu. Rijksmuseum nabízí reprezentativní přehled holandského umění a historie od
středověku a přehled hlavních aspektů evropského a asijského umění. Samotná Rembrandtova
Noční hlídka ale pro většinu návštěvníků jako motivace k první návštěvě stačí podobně jako
Leonardova Mona Lisa v Louvru.
Po mnohaleté rekonstrukci bylo muzeum znovu otevřeno v roce 2013 jako instituce vyhovující
potřebám návštěvníků 21. století21. Z více než milionu sbírkových položek čítá špičková umělecká
kolekce cca 8 000 děl. Před znovuotevřením Rijksmuseum byla skladba návštěvníků: 75 %
zahraniční návštěvníci a 25 % domácí publikum. V důsledku rekonstrukce, modernizace, přijetí nové
strategie a projektu osamostatnění národních muzeí se tento poměr procentuálně změnil na 50 : 50.
Důsledky uzavření muzea po dobu rekonstrukce se objevily prokazatelným způsobem v návštěvnosti
města. Bylo tudíž možné doložit, co vše muzeum pro město generuje.
Tekenschool 22
Vzdělávací centrum, které jako původní škola kresby při Rijksmuseum vzniklo v roce 1892. Název
pochází od architekta Pierre Cuyperse, který školu navrhl jako centrum, kde národní kurikulum mělo
být pozvednuto z bídné úrovně v oblasti uměleckého vzdělávání. Škola od počátku využívala
uměleckých sbírek muzea ke studiu. V současné podobě moderní přístavby bylo centrum součástí
znovuotevření Rijsmuseum v roce 2013. Nyní je multidisciplinárním vzdělávacím centrem pro mladé
20

Dostupné z: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/areas/amsterdam-neighbourhoods/centre/museum-quarter
Současná podoba viz https://www.rijksmuseum.nl/en/general-information/building-and-presentation
22
Dostupné z: https://www.rijksmuseum.nl/en/general-information/building-and-presentation/teekenschool
21
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lidi, které využívá k výuce rozmanitá média. Mimo klasickou školu kresby a malby je zde také ateliér
multimédií (včetně fotografie) a ateliér pro interaktivní programy (včetně muzejního divadla).
Centrum je považováno za jedno z vůdčích edukačních muzejních center v Evropě, které hledá nové
inovativní způsoby jak umožnit návštěvníkům zážitek osobní zkušenosti se sbírkovými předměty.
Soustřeďuje se na programy, které navazují na školní kurikulum, jeho hlavními cílovými skupinami
jsou žáci a rodiny s dětmi.
Stedelijk Museum
Muzeum založila v roce 1874 skupina amsterdamských občanů, kteří muzeu moderního umění
věnovali finance i sbírky. V roce 1895 muzeum získalo vlastní budovu (do té doby sídlilo
v Rijksmuseu). V roce 1954 byla přistavěna moderní budova, v níž našlo prostory experimentální
umění. Stedelijk Museum bylo prvním západoevropským muzeem moderního umění, které začalo
sbírat fotografii. V roce 2006 bylo původně městské muzeum osamostatněno a v roce 2008 začala
jeho rekonstrukce, která trvala až do roku 2012. Muzeum nyní spravuje téměř 90 000 sbírkových
předmětů z oblasti výtvarného a užitého umění a filmu. Velký tlak na hledání atraktivních programů
pro návštěvníky způsobilo osamotnění sbírky děl Vincenta van Gogha (a vznik jeho samostatného
muzea), která do té doby byla divácky největším magnetem muzea.
Van Gogh Museum 23
Van Goghovo muzeum je pro mnoho kulturních turistů samo o sobě dostatečnou motivací k návštěvě
Amsterdamu (patří mezi 25 nejpopulárnějších muzeí na světě s návštěvností 1,6 milionu
návštěvníků ročně). Jádrem sbírky je malířův odkaz 200 maleb, kreseb a dopisů, které v roce 1960
prodali dědicové Nizozemskému království. Kromě umělcových děl jsou v expozici díla jeho
současníků a umělců, kteří jím byli ovlivněni. V roce 2014 byla v souvislosti s rekonstrukcí změněna
stálá expozice, v níž jsou některá díla doprovázena informacemi na dotykových obrazovkách.
K původní budově bylo přistavěno nové křídlo dle návrhu japonského architekta Kurokawy a nově
rekonstruován vchod z náměstí. Muzeum má svoji webovou stránkou s interaktivním příběhem
umělce a jeho díla. Mimo holandštinu a angličtinu jsou některé nejdůležitější informace pro
návštěvníky na webové stránce přístupné v osmi dalších jazycích.
Concertgebouw
Concergebouw je domovskou scénou Royal Concertgebouw Orchestra (Koninklijk
Concertgebouworkest), jehož původní budova s vynikající akustikou prošla stejně jako všechny
zmíněné muzejní budovy zásadní rekonstrukcí. Na 650 ročně konaných koncertů je dlouho dopředu
vyprodáno. Orchestr pořádá velmi oblíbené bezplatné produkce klasických koncertů v době obědů
a také koncerty pod širým nebem.
Stylové hotely a restaurace, butiky a obchody s designem a módou
Společný brand muzejní čtvrti umožňuje na webové stránce inzerovat soustředěnou nabídku širšího
okolí (designové obchody, služby – ubytování, restaurace a speciální nabídky).24

23
24

Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Van_Goghovo_muzeum; http://www.vangoghmuseum.nl/en
Dostupné z: http://www.iamsterdam.com/en/visiting/areas/amsterdam-neighbourhoods/centre/museum-quarter
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1.2.2 Pozadí vzniku Muzejní čtvrti
V pozadí vzniku Muzejní čtvrti v Amsterdamu stojí Plán proměny lokality Museumplein na kulturní
srdce města.

→ Plán proměny Museumplein jako kulturního centra Amsterdamu
Vize Muzejní čtvrti
Prostor Museumplein a jeho okolí byly přebudovány v roce 1950. Před tím i potom sloužil venkovní
prostor k mnoha dětským aktivitám. Smyslem vždy bylo využít rozlehlé městské prostranství jako
funkční a inspirativní prostředí. Hlavní městská radnice a městská část Oud-Zuid se shodovaly
v názoru na potenciál příležitosti vytvořit z náměstí Muzejní čtvrť Amsterdam. Všechny čtyři zde
sídlící kulturní instituce si udržují pozici atraktivity číslo 1 v celém Nizozemí.
Rovněž není bez významu skutečnost, že v přelidněném Nizozemí s nejvyšší hustotou obyvatelstva
v Evropě, se jedná o výjimečně rozsáhlý volný veřejný prostor ve městě par excellence. Z tohoto
důvodu bylo nezbytné zvýšit kvalitu veřejného prostoru a optimalizovat propojení s městem.
Plánované kroky, zamýšlené za cílem většího zviditelnění čtvrti byly zakotveny v dokumentu Vision
Museum Quarter (Visie Museumkwartier). Ikona IAmsterdam z červených písmen umístěná před
Rijksmuseem je nejfotografovanější městskou atrakcí.
Podobně jako v případě Vídně, i zde byl využit potenciál monumentálních kamenných muzejních
institucí s jejich historickou i moderní architekturou jako základ Muzejní čtvrti a byl trasponován dle
potřeb městského kulturního života 21. století.
Hlavní principy a změny
Budovy muzeí prošly zásadními uživatelsky vstřícnými rekonstrukcemi, které obě budovy přiblížily
návštěvnickým standardům 21. století. Došlo ke změně orientace vchodů do budov ze strany
náměstí, k zásadní reorganizaci vstupních prostor (v případě Rijksmusea to bylo zastřešení vnitřního
atria po vzoru British Museum v Londýně) a k dostavbě památkově chráněných budov Rijksmusea
a Van Goghova musea. Všechna tři muzea mají vysoce kapacitní muzejní kavárny a obchody.
Zásadní rekonstrukcí a modernizací prošla také budova Koncertní síně.
Cílem investice ve výši půl miliardy eur bylo zvýšit počet návštěvníků Muzejní čtvrti z 3,5 na
5 milionů ročně. Uskutečnění všech plánovaných kroků by mělo být dokončeno do roku 2020.
Na podporu projektu byla zorganizována výstava Museumplein 1891–2020, jejíž součástí byly
i výstupy na interaktivní webové stránce, která nabízela historické i současné fotografie, mapy,
kresby, architektonické modely, kresby, filmy a texty, původně prezentované na 170 panelech.25

→ Předchozí systémové kroky holandské vlády

Muzea v Nizozemí prošla zřejmě nejradikálnějším plošným celonárodním procesem proměny
muzejních institucí na světě. Díky úsilí holandské vlády (relevantní části známých programů Matra
a Delta) se v uplynulých 30 letech se správa více než 1 000 muzeí dostala na vysoce profesionální
úroveň . Rozdíl v jejich fungování koncem 80. let minulého století a nyní je enormní.

25

Dostupné z: http://www.artslant.com/9/articles/show/9626
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Proces transformace národních muzeí
Proces, v němž národní muzea (včetně muzeí, která se nacházejí v Muzejní čtvrti) získala v roce
1994 od holandské vlády nezávislost, je mezinárodně uznáván jako příklad dobré praxe. V jeho
průběhu bylo diskutováno mnoho aktuálních otázek, které v současnosti zajímají jak muzejní obec,
tak zřizovatele institucí, veřejnou správu, v mnoha evropských zemích. Rozhodnutí o nezávislosti
národních muzeí a jejich službách (National Museums and Museum Services Autonomous Status
Act) byl předložen Dolní sněmovně parlamentu v roce 1993. Současně s tím byla agenda národních
muzeí spravovaná Hlavním ředitelstvím pro kulturní záležitosti (Directorate General for Cultural
Affaires) převedena na Ministerstvo vzdělávání, kultury a vědy (Ministry of Education, Culture and
Science). Tento akt představoval změnu statutu 21 velkých organizací. V první fázi bylo převedeno
6 organizací, ve druhé osm.26
Důvodem změny statutu národních muzeí byla skutečnost, že muzea dle názoru vlády nefungovala
efektivně a aktuálně nenaplňovala potřeby současné společnosti a publika. Jednou z rozpoznaných
příčin tohoto stavu byl stav legislativy, regulací a různých ustanovení platných pro veřejný sektor,
pod nějž muzea spadala. Daný stav znemožňoval jejich rozvoj a efektivní fungování. Bylo nutné
redukovat množství pravidel a regulací, aby muzea mohla fungovat více jako podnikatelské subjekty
a snížila se jejich závislost na financování z veřejných prostředků. Tím se ministerstvo mohlo více
soustředit na sledování obecných aspektů muzejních strategií z hlediska muzejních sbírek, činnosti
a prezentace pro veřejnost.
Celkově se změna týkala 1 500 osob v 1 300 trvalých zaměstnaneckých poměrech na plný či
částečný pracovní úvazek. Další stovky osob byly touto změnou dotčeny jako provozovatelé
muzejních restaurací a obchodů. Změna měla vliv také na stovky dobrovolníků
a stážistů/praktikantů (trainnes) vykonávajících různé muzejní činnosti. Rovněž bylo zapotřebí
změnit legislativu, celou řadu zákonů a prováděcích opatření. Jednotlivé kmenové činnosti
současného muzea se dostaly na stejnou úroveň, např. Rijksmuseum má ve výsledné podobě tři
ředitele na rovnocenných pozicích v oblastech správy a prezentace sbírek, financí a administrativy
a komunikace s veřejností.
Celý proces se dělil na tyto fáze:
• Zpracování analytické studie, která zkoumala proveditelnost projektu, pro a proti
a definovala, za jakých podmínek může dojít k realizaci
•

Šetření prováděné ministerskou komisí, které zkoumalo, zda je možné poskytnout
autonomii národním muzeím uvnitř veřejného sektoru

•

Rozhodovací proces ve třetí fázi o typu právní subjektivity organizací, a to administrativní
organizace (administrative body), nezisková nadace (non-profit foundation) nebo veřejně
právní organizace (public limited company). Tento krok představoval rozsáhlý proces
debat mezi vedením a zaměstnanci muzeí, politiky a veřejností.

26

Data jsou převzata z publikace Autonomy for the National Museums in the Netherlands, vydaná v prosinci 1994 Ministerstvem
vzdělávání, kultury a vědy, která byla zpracována jako příklad dobré praxe pro ostatní země.
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Výsledkem byla tato rozhodnutí:
• Sbírky národních muzeí jsou vlastnictvím státu.
•

Budovy, které jsou součástí národního kulturního dědictví (např. Rijksmuseum), zůstávají
ve vlastnictví státu.

•

Ministr zůstává odpovědný za financování muzejních aktivit.

•

Úřadující personál zůstává ve funkcích beze změny práv a za stávajících platových
podmínek.

•

Převedení do autonomního statusu by nemělo mít nepříznivý vliv na rozpočet.

Ve výsledné fázi byl zvolen organizační statut nonprofitní nadace. Na rozdíl od Pruské nadace
národního kulturně-historického dědictví (Stiftung Preussischer Kulturbesitz), která centrálně
sdružuje všechna muzea, národní muzea v Nizozemí získala autonomní statut neziskové nadace
jednotlivě. Pro potřeby muzeí však bylo nutné upravit i paragrafy legislativy pro neziskové
organizace. Detailní popis celého procesu přesahuje vymezení této studie, jsou proto zmíněny jen
některé dílčí procesy.
Management institucí byl odvozen od dříve provedeného úspěšného přechodu nemocnic na nadace,
v němž je instituce samostatně vedena managementem a dohlížecí radou. Vedení je odpovědné za
každodenní chod a zastupuje organizaci navenek. Role rady je jmenovat či odvolávat ředitele,
schvalovat zásadní manažerská rozhodnutí a poskytovat podporu a poradenství vedení.
Proces transformace velkých muzeí na nezávislé manažersky spravované subjekty odstartoval jejich
proměnu v uživatelsky vstřícnější instituce, které poskytují nadstandardní veřejnou službu
v kontextu té nejvyšší umělecké kvality. V případě tří muzeí na Museumplein tato změna umožnila
maximalizovat využití jejich potenciálu pro cestovní ruch, zejména zahraniční.

1.3 Museuminsel Berlin
1.3.1 Popis Muzejního ostrova

Muzejní ostrov je jedním z nejvýznamnějších muzejních komplexů na světě. Přímo na ostrově se
nachází pět muzeí, která patří k světově nejvýznamnějším (Altes Museum, Neues Museum, Alte
Nationalgalerie, Bode Museum a Pergamon Museum). Jejich sbírky mapují téměř 6 000 let vývoje
umění a kultury. Samotné budovy byly postaveny během století mezi roky 1830 a 1930.
Muzejní ostrov je jednou z hlavních atrakcí města a dosahuje každoroční návštěvnost v celkovém
úhrnu 3 miliony osob. Tyto dvě skutečnosti vedly k rozhodnutí vytvořit z areálu o rozloze cca 1 km2
na řece Sprévě moderní muzejní komplex, který bude svého druhu nejvýznamnější v Evropě.

→ Páteř muzejního ostrova (hlavní zastoupené organizace)27
Altes Museum (rekonstrukce dokončena 2011)
Po dokončení rekonstrukce zde byla soustředěna sbírka řeckého umění od desátého do prvního
století před naším letopočtem. Dalšími vystavenými sbírkami jsou Kabinet mincí, etruské a římské
27

Dostupné z: http://www.smb.museum/en/museums-institutions/all-places-at-a-glance.html
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umění a archeologické vykopávky. Původní 350 let stará antická sbírka (Antikensammlung), která
zde byla vystavována, je nyní tematicky rozdělena mezi Altes Museum, Neues Museum a Pergamon
Museum.
Alte Nationalgalerie (rekonstrukce dokončena 2001)
Základem Národní galerie je dar 262 děl ze sbírky bankéře Johanna Heinricha Wilhelma Waagenera
Pruskému státu v roce 1861. Od otevření v roce 1867 shromažďovala galerie umělecká díla a byla
první institucí na světě, která začala do svých sbírek nakupovat francouzské impresionisty. Díla
německých expresionistů jsou nyní součástí Neue Nationalgalerie. Sbírka umění 19. století je
vystavována jako díla Goethových současníků. Ve sbírkách Alte Nationalgalerie se nachází 1 800
maleb a 1 500 plastik evropského umění.
Bode Museum (rekonstrukce dokončena 2006)
Bode Museum tvoří dvě hlavní sbírky, a to Sochařská sbírka a Muzeum byzantského umění. Sbírka
starověkých plastik je jednou z největších na světě. Ve sbírce byzantského umění se nacházejí díla
od 3. do 15. století. Rovněž je zde umístěna část Kabinetu minci (Münzkabinett), který patří mezi
největší sbírky mincí na světě.
Neues Museum (rekonstrukce dokončena 2009)
Sbírky Neues Museum tvoří archeologické sbírky Äegyptisches Museum, Papyrussammlung, Museum
für Vor- und Frühgeschichte s výpůjčkami z Antikensammlung. Sbírky Egyptského muzea poskytují
přehled o 4 tisíciletích egyptského a núbijského umění. Jedním z objektů v expozici je i jedna
z nejznámějších ikon celého muzejního světa – busta egyptské císařovny Nefertiti. Sbírky Muzea
starověkého Předního východu nabízí prostřednictvím 6 000 vystavených exponátů kulturní historii
tohoto území od doby kamenné až do středověku. Část místností muzea je věnována archeologickým
vykopávkám Heinricha Schliemana v Tróji, kulturní historii Kypru či počátkům západní křesťanské
civilizace.
Pergamon Museum (plánované dokončení rekonstrukce 2025)
Hlavním objektem muzea je Pergamon Altar (180–160 př. n. l.) jako jedno z klíčových děl
helenistického umění. Ve sbírkách Muzea starověkého Předního východu se zde nachází 270 000
předmětů z údobí 6 000 let historie na území Mezopotámie, Sýrie a Anatólie, které pocházejí
z německých vykopávek v Babylonu, Assuru, Uruku a Habuba Kabira. Mezi hlavní atrakce rovněž
patří architektonická rekonstrukce Ištařiny brány a Procesní cesty Babylonu, pocházející ze 6. století
před naším letopočtem. Součástí muzea jsou sbírky Museum für Islamischer Kunst.
Všechny budovy procházejí stavebními zásahy a modernizacemi, které by byly v kontextu české
památkové péče nemyslitelné.
Do struktury Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz patří tato muzea (ne všechna berlínská
muzea se nacházejí na Muzejním ostrově):
Národní muzea
Mají stejný statut jako univerzity, jsou vědeckými centry, které mohou získávat granty na
výzkumnou činnost. Příspěvek od federální vlády je podmíněn mj. i tím, že připravují výstavy i pro
ostatní spolkové země. Většina institucí je na nejvyšší světové úrovni.
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•

Egyptské muzeum

•

Muzeum prehistorie a rané historie

•

Muzeum islámského umění

•

Muzeum starověkého Předního východu

•

Národní galerie

•

Muzeum fotografie

•

Muzeum užitého umění

•

Etnologické muzeum

•

Muzeum evropských kultur

•

Muzeum asijského umění

Instituty
• Státní knihovna (10 milionů svazků, 40 000 časopisů)
•

Státní archív

•

Ibero-americký institut: knihovna a výzkumný ústav

•

Státní institut pro muzikologii: muzeum hudebních nástrojů a výzkumný ústav

Jednotlivé instituce jsou sdruženy do těchto celků
• Starověké kultury Středomoří
•

Evropské umění a Moderní umění a kultura

•

Mimoevropské kultury a Etnologie

•

Jiné instituce

1.3.2 Pozadí revitalizace Muzejního ostrova Berlín
Všechna hlavní berlínská muzea spadají pod kulturní nadaci Stiftung Preussischer Kulturbesitz,
která je jednou z největších sbírkových a vědeckých institucí na světě. Nadace byla zřízena
rozhodnutím parlamentu v roce 1957, jako střešní organizace pro sbírky dále neexistujícího státu
Prusko. Posláním nadace je ochrana sbírek a péče o jejich rozvoj, rozšiřování a trvalý akademický
a vědecký výzkum. Jde o vládní organizaci jak pro vládu spolkové republiky Německo, tak pro vlády
jednotlivých spolkových států. Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz (SPMK) představuje
19 organizací (15 muzeí a 4 instituty), v nichž pracuje 2 000 zaměstnanců, tedy velkou korporaci.
Současný statut pochází z roku 2000, kdy došlo ke sloučení sbírek.
Ambicí vlády je navázat po sjednocení Německa na nejlepší historickou tradici, v níž vždy hrála
muzea (a zejména muzea umění) emblematickou roli státotvorného symbolu a reprezentanta
jednotlivých německých států. Dalším významným důvodem je sjednocení sbírek Staatliche Museen
zu Berlin, které se nacházely jak ve východní, tak v západní části města pod jednotnou správu
Pruské kulturní nadace SPK a představit celé toto kulturní bohatství jako symbol sjednoceného
Německa, jeho významu v Evropě a jeho role ve světě.
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→ Základní dokument obnovy – Master Plan

Po znovusjednocení Německa byl německou spolkovou vládou v roce 1999 přijat Master Plan
obnovy muzejního ostrova (Master Plan for Museum Island)28. Ve stejném roce získal ostrov statut
světové památky UNESCO. Rekonstrukce začala v roce 2001 a zahrnuje např. i dostavbu čtvrtého
(navrženého, ale nedostavěného) křídla Pergamon Musea a vybudování nového hlavního vstupu do
budovy či novou Archeologickou promenádu, která všechny budovy spojí podzemním koridorem.
Celkové dokončení projektu, které počítá s kompletní rekonstrukcí všech budov, je plánováno na
léta 2025-–2026. V jeho rámci dojde rovněž ke sloučení sbírek německých muzeí, které se
nacházely po mnoho desetiletí v obou částech rozděleného Berlína, a vytvoření kompletně nových
expozic. Muzejní ostrov byl po více než půlstoletí součástí východního Berlína. Tato skutečnost
přispěla nepochybně ke grandiozitě projektového záměru. V průběhu dvaceti pěti let jsou všechny
muzejní budovy postupně rekonstruovány, vybaveny novým velkorysým uživatelským zázemím
(vstupy, pokladny, kavárny a restaurace, prodejny a šatny).
Na realizaci Master Planu dohlíží pracovní skupina Museum Island Planning Group, ustavená v roce
1998 za účelem sladit práci několika architektonických kanceláří a dozírat na realizaci a plnění
plánu. Celkovou kontrolu provádí architektonická kancelář David Chipperfield Architects.
Interdisciplinární skupina, která se zabývá plánovacím procesem, se poučila z holandského Delta
Plan, jenž ukázal jak je možno plánovat revitalizaci muzeí v obrovských objemech finančních
prostředků. Ke konci roku 2015 postupovala realizace Master Plan stále v souladu s kroky
i investicemi, zakotvenými do dokumentu při jeho vzniku v roce 1999.
Každá z historických budov si uchová svou architektonickou jedinečnost a podléhá při renovaci
památkovým zákonům. Na druhé straně Master Plan stanovil taková kritéria obnovy, která vyhovují
očekáváním současných návštěvníků včetně bezbariérového přístupu. K zásadním úpravám dojde
v obsahovém i prostorovém propojení budov novými koridory a tematickými stezkami (napříč
sbírkami umístěnými v jednotlivých muzeích). Tak např. vznikne Túra starověkou architekturou
nebo Archeologická promenáda. Celkový důraz je kladen na zvýraznění největších témat lidské
historie.
V rámci projektu dojde k vymístění administrativních prostor z komplexu a nové úpravy prostranství
kolem budov. Ostrovní komplex doplní nově vzniklé Humboldt Forum, kam budou přemístěny
nejvýznamnější části sbírek Etnologického muzea, které se v současnosti nachází
v západoberlínském Dahlemu – v budově, která byla postavena pro jeho účely. Dalším významným
faktorem je sloučení Sbírky starých mistrů a Sochařské sbírky, jejich části byly po rozdělení
Německa od sebe po dlouhou dobu odtrženy a veřejnost neměla možnost je vidět v celkovém
průřezu nejvýznamnějších děl.

→ Nová vlajková loď – Humboldt Forum

Humboldt Forum je novou organizací, která doplní nabídku muzejního ostrova. Vzniká v budově
bývalého Berlínského paláce (Berlin Palace). Budova byla původně středověkým sídlem markrabat
Brandenburských. Její původně barokní přestavba byla dokončena kupolí až v roce 1853. Palác byl

28

Dostupné z: https://www.museumsinsel-berlin.de/en/home/
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těžce poškozen za druhé světové války, kdy z něj zůstaly pouze obvodové zdi. Velká část ruin byla
demolována v roce 1950, kdy se palác (stejně jako muzejní ostrov) nacházel na území Východního
Německa. V roce 1992 zahájila činnost Asociace přátel Berlínského paláce (Vörderverein Berliner
Schloss), která inspirovala veřejnou debatu o obnově a shromáždila dobrovolné příspěvky na
rekonstrukci zbývajících fasád.
V roce 2009 zahájila svou činnost nadace Berlin Palace – Humboldt Forum Foundation. Po
dokončení by se budova měla stát sídlem tří institucí: národního Etnologického muzea, Humboldt
University a knihovny se 3,4 miliony tištěných i elektronických knih. Cílem centra je stát se
platformou diskuze o multietnickém mírovém světě, která mimo akademické diskuze bude
poskytovat i zázemí sbírek muzea a knihovny. Forum je dedikováno památce bratří Humboldtových
a jejich odkazu.
Humboldt Forum je zároveň jedním z nejambicióznějších evropských kulturních projektů a aspiruje
na roli, kterou by sjednocené Německo chtělo hrát ve světě a v Evropě. Palác se má stát místem
reflexe ve světě globální integrace, kde budou po přesídlení sloučeny některé obvykle
institucionálně oddělené funkce, a to:
•

sbírky Etnologického muzea, které mají ilustrovat rozmanitost lidských kultur ve světě
a podněcovat diskuzi na tato témata;

•

katedry mimoevropských studií Humboldtovy univerzity, které budou provozovat v paláci
běžnou výuku studentů, akademická půda bude zároveň zajišťovat konání mezinárodních
setkání, všeho druhu kolokvií, pracovních seminářů apod.;

•

studenti, akademická obec jakož i všichni návštěvníci, účastníci a příchozí budou mít
k dispozici knihovnu, studovny a čítárny s množstvím tištěných i elektronických pramenů.

Zjednodušeně řečeno – cílem projektu je přispět k tomu, aby se Německo stalo lídrem
intelektuálního zázemí proměny současného globalizovaného, konfliktního a multietnického světa,
a to pro svoji pohnutou historii v průběhu 20. století a z ní vyplývající zkušenosti.

1.4 Důsledky zahraničního srovnání pro úvahy
nad možností vzniku Muzejní čtvrti v okrsku
pražského Starého Města – analýza PESTLE29
Z výše uvedené analýzy případné konkurence pro seriózní úvahy jakéhokoliv typu na téma role
muzeí v rámci okrsku Starého a Nového města (MČ Praha 1)30 vyplývá, že území nesplňuje základní
charakteristiky muzejní čtvrti, a to zejména proto, že:
•

zde chybí větší soustředění muzeí v rámci území, které by bylo možno ohraničit nebo
k tomuto účelu vymezit. Rozbor pokusu učinit z území na opačné straně řeky, vněmž se
sídlí Salmovský, Šternberský a Schwarzemberský palác muzejní čtvrť, přesahuje

29

Analýza PESTLE – politické, ekonomické, sociální, technologické, legislativní a environmentální faktory, jejichž výsledkem je
současná situace českých muzeí. Za konzultaci k analýze PESTLE děkuji PhDr. Dagmar Jelínkové.
30
Historické části Prahy 1 na druhé straně řeky pro svůj odlišný charakter nebyly součástí zadání.

23

teritoriální zadání studie. I když lze obecně konstatovat, že tři muzea vedle sebe se
sdruženým vstupným a pokusem o společnou propagaci samy o sobě funkční muzejní
čtvrť nevytvoří;
•

jednotlivá muzea (ať již národní, městská či nezávislá) mají sice kvalitní sbírky, ale s výše
zmíněnými příklady se rozhodně porovnávat nemohou a zároveň ve většině případů
nedošlo k modernizaci budov na úroveň současných prezentačních a uživatelských
standardů;

•

na jejich expoziční a výstavní činnost nejsou vynakládány prostředky, které by jim
umožňovaly velké a spektakulární projekty, které mají charakter zásadních kulturních
eventů v řádech statisíců návštěvníků.

Pro další úvahy pro účely vzniku kulturní/muzejní čtvrti není ale beze smyslu (a bylo součástí
zadání) provést alespoň nástin analýzy PESTLE, jejíž kvalifikované zpracování zcela přesahuje
možnosti této studie.31

1.4.1 Politické a historické faktory vzniku muzeí

Všechna muzea v nám známé podobě mají jednoho jediného společného předchůdce, a to Museum
Louvre, které vzniklo vyvlastněním královského a šlechtického majetku za Velké francouzské
revoluce. Politická definice muzea pochází od Napoleona Bonaparte, který ustavil první zásady
jejich akviziční sbírkotvorné činnosti tím, že odvážel ta nejlepší díla z dobytých území, a obohacoval
jimi expozice Museum Louvre. Samotný vznik instituce muzea je tedy svázán s jeho společenskou
politicko reprezentativní funkcí a v kontextu mnoha západoevropských společností ji – na rozdíl od
České republiky – neztratil.
Historicky první umělecká a uměleckohistorická muzea byla následována přírodovědnými muzei
kolem univerzit; vznik vlastivědných je převážně svázán s národně obrozeneckými procesy.
V průběhu 19. století dochází ke specializaci, a jedním z důležitých faktorů byl vznik
uměleckoprůmyslových muzeí, jejichž smyslem bylo zachovat umělecké řemeslo, které se vlivem
manufakturní a průmyslové výroby (podobně jako lidová řemesla), začalo ztrácet. Další podstatnou
funkcí uměleckoprůmyslových muzeí bylo kultivovat manufakturní produkci vytvářením databank
a vzorníků, z nichž bylo možno čerpat dekory a detaily historických slohů (např. v secesi).
Zestátnění našich muzeí a sbírek po roce 1948 je sice v případě uměleckých sbírek krokem v té
nejlepší napoleonské tradici, ale tento mocenský akt se odehrál v daných historicko politických
souvislostech jen částečně. Stát svou sféru vlivu zestátněním dostatečně vymezil a sbírky
zpřístupnil. Jejich rozvoj se však už nadále odehrával v duchu, že kultura je nadstavba, a důsledky
tohoto stavu nás v reliktech uvažování politiků provázejí dodnes. Stát rovněž zrušil celou strukturu
spolkových výstavních síní a jedinou delegovanou organizací, která směla prodávat současnou
produkci, byla galerie Dílo.
Druhou světovou válkou a odlišným poválečným vývojem vypadly všechny kulturní instituce
a organizace ze západní scény a zůstaly stranou procesů formující se mezinárodní výměny,
31

Naprosto nezbytná zjednodušení vycházejí zejména ze smyslu zadání studie. To, jak je muzejní instituce chápána společností, je pro
vznik muzejních a kulturních čtvrtí naprosto určujícím faktorem – přírodovědná a vlastivědná muzea nejsou pro jejich zřizování
kmenovými institucemi.

24

spolupráce a ustavování standardů činnosti. Nadějné uvolnění v šedesátých letech bylo příliš
krátkým obdobím na to, aby vznikla možnost se do všech těchto mezinárodních struktur integrovat.
Jak již bylo uvedeno v případě zahraničních muzejních čtvrtí, je pětihvězdičková kvalita sbírek zcela
zásadním a nezbytným předpokladem. Díla vrcholného světového umění a uměleckého řemesla;
architektura a služby muzejních budov jsou magnetem nejenom pro zasvěcené, ale pro kulturní
turisty obecně.

→ Zásadní zlomové body, jejichž výsledkem je současný stav
Sbírky
•

Rekatolizace po bitvě na Bílé Hoře vedla k tomu, že vlastníky šlechtických uměleckých
sbírek byli příslušníci zahraniční šlechty, která svým majetkem v průběhu 19. století často
výkupy obohatila formující se umělecká muzea ve Vídni a Drážďanech;

•

Tuzemská měšťanská vrstva, která již soustředila prostředky na nákup umění, nekupovala
vrcholná umělecká díla, ale biedermeier;

•

Umělecké sbírky hrály výsostnou reprezentativní roli při formování Československého
státu (koupě francouzské sbírky; vyslání historiků umění do Paříže s cílem nákupů na trhu
s uměním, jejichž výsledkem bylo získání děl od 2. poloviny 19. století až po Chagalla;
impresionistů; A. Rodina apod); toto období bylo však velmi krátké na to, aby bylo
postačující pro vytvoření jednak dominantních a konkurenceschopných kolekcí na
nejvyšší evropské úrovni a jednak neposkytlo dostatečnou tradici národní sebeprezentace
a reprezentace prostřednictvím vysokého umění;

•

Politické obsazování pozic ředitelů na konci 60. let přerušilo vytvářejícící se kontakty se
zahraničními umělci, kteří začali do Československa jezdit a jejichž díla bylo možno
nakupovat, i to že stát začal vykupovat díla současných tuzemských umělců či umělců
Východního bloku, kteří byli prověřeni Svazem českých výtvarných umělců. Tyto nákupy
byly do sbírek institucí převáděny;

•

Restituce znamenaly poslední a nevratný zásadní zlom, který – dle názoru zpracovatelky
této studie – odkazuje potenciál sbírek (z hlediska jejich profilu a kvality) do druhé
evropské ligy. Bylo nutné se soustředit na zachování fondu na našem území a díla vydaná
v restitucích vykoupit od soukromých majitelů, čímž nevratně zmizela možnost
participovat na nákupech na mezinárodních trzích s uměním. Akviziční rozpočty muzeí
zůstaly na úrovni statisíců jako v období socialismu a maximálně se zvedly na úroveň
několika milionů.

Po zformování globálního uměleckého trhu je již dnešní situace přinejlepším fixní. Na současné ceny
uměleckých děl nedosáhnou ani mnohem větší a etablovanější muzejní hráči, kteří pouze sledují
jejich odliv do soukromých sbírek.
V tomto exkurzu by samotné muzejní budovy mohly tvořit samostatnou kapitolu. Jejich podoba
v uplynulých čtyřech desetiletích začala postupně odrážet měnící se názory na kvalifikovanou péči
o sbírkové předměty, na uživatelský komfort návštěvníků i na prezentaci sbírkových předmětů.
Všechny tyto faktory vyžadují významnou modernizaci podloženou velkorysými investicemi.
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1.4.2 Ekonomické faktory
Politicko-ekonomické faktory současné situace jsou patrně jednou z nejzajímavějších kapitol vývoje.
Zřetelně totiž dokládají skutečnost, že tradice reprezentativní národní role, kterou muzea měla
v národně osvobozeneckém hnutí a za první republiky, nebyla dostatečná a nešlo na ni po roce 1989
navázat.
Restituce znamenaly značné puštění žilou kulturnímu potenciálu sbírek. Většinu státních
prostředků, jak již bylo řečeno, bylo nutné věnovat na výkup předmětů. Podstatná díla z kmenových
sbírek bylo nutné prohlásit za kulturní památku, kterou není možné neomezeně vyvézt, stát má na ni
předkupní právo. Pokud v tomto procesu, který byl zcela soustředěn na uchování sbírek, nikoliv na
jejich expanzi, ještě nějaké prostředky zbývaly, byly vynaloženy především na nápravu největších
zaostalostí ve správě a uchování sbírek.
Finančně došlo k nárůstu všech položek rozpočtu, tj. cen energií, služeb, veškerých provozních
nákladů i platů, tedy většiny mandatorních výdajů, které je třeba vynaložit, i kdyby do instituce
nepřišel žádný návštěvník.
Rozevření nůžek se ukázalo i v řadě jiných ekonomických oblastí. Muzea, a to i ta největší,
nedisponují rozpočtem ani jiným zdrojem financí na revitalizaci expozic a pravidelné pořádání
výstav z hlediska současných zahraničních standardů, které mj. očekává poučený návštěvník.
Témata silných výstavních titulů, jejich propagace a atraktivita pro veřejnost se k adekvátnosti
vynaložených prostředků mají pouze v přímé úměře.
Nepoměr mezi financováním sportovních a kulturních aktivit se za celé čtvrtstoletí nepodařilo
zvrátit, a to ani z hlediska sponzorských příspěvků. Kultura je stále nadstavba. Rovněž se nevydařily
pokusy o to, vytvořit nástupnickou organizaci za Mates, který za socialismu financoval kulturu,
zatímco Sazka dotovala sport. Stát se sice pokusil založit Lotynku, která však bez náhrady záhy
zkrachovala (Dům U Černé Matky Boží je mj. stále zástavním reliktem tohoto pokusu).
Kultura byla preferencí jen malého počtu z polistopadových ministrů, kteří její zájmy měli hájit.
Nebyla rovněž tématem, nastaveným v politickém souboji o evropské finance ze strukturálních
fondů na rozdíl od Polska, kde se postavila celá řada moderních budov muzeí.
Vlivem několika úsporných balíčků opatření od 90. let došlo vedle krácení vlastních rozpočtů
státních muzeí také ke krácení pracovních úvazků v muzeích, jejichž důsledkem byla kumulace
funkcí. Ta se často týká profesí, kde je náplní práce zvyšování atraktivity instituce pro veřejnost.
Tato situace v mnoha organizacích přetrvává doposud.

1.4.3 Sociální faktory
Prestižnost role muzeí ve společnosti není nikterak vysoká. Z hlediska postupující profesionalizace
a specializace oborů není na straně politické reprezentace dostatečné povědomí o současných
evropských standardech muzejní práce, včetně uživatelské vstřícnosti institucí a jejich role
ve vzdělávání veřejnosti. A tato agenda se – jako rozvojový potenciál a nutný předpoklad dalšího
vývoje – v uplynulých desetiletích v rozvoji města Praha neodrazila.
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Dalšími faktory, které se společensky podílejí na současném stavu, jsou:
• důsledky absence role muzejních spolků, které by se kontinuálně zabývaly advokacií role
muzeí ve společnosti do roku 1990. Znovuobnovení činnosti nových organizací až
v devadesátých letech nedokázalo nahradit desetiletí chybějícího povědomí o vývoji
západních muzeí spolu s tím, že obecná diskuze o roli kulturních institucí ve společnosti
je pro běžná média neatraktivní a odborná zanikají z finančních důvodů;
•

nepodařilo se odstranit řevnivost mezi paměťovými institucemi a živým uměním, danou
soubojem o stále se snižující minimální veřejné zdroje k přežití organizací živého umění;

•

odbornost ředitelů institucí a jednotlivých kmenových profesí není samozřejmým
respektovaným předpokladem. Vést muzeum umění je neméně komplikované než vést
např. nemocnici, do jejíhož chodu má samospráva i veřejná správa tendenci rozhodně
zasahovat méně. Výkon odborných funkcí kurátorů, restaurátorů, edukátorů, správců
depozitářů apod. je vysoce specializovanou činností, která vyžaduje pro kvalifikovaný
výkon léta praxe. Stranou rozpoznání je také role muzea jako instituce, která svou
odborností vykonává určitý společenský dozor ve smyslu zabránění legalizace falz nebo
předmětů z nelegálních zdrojů a která nezhodnocuje soukromá neprověřená díla
vystavováním na své půdě, i kdyby jejich vystavení bylo podloženo sponzorsky.

1.4.4 Technologické faktory
Technologická řešení (související již dnes i s environmentálními) vyžadují v nákladech na
rekonstrukci stamiliony. Vybavení mnoha institucí je zastaralé a neodpovídá současným evropským
normám, zejména co se týče kontroly vytápění a klimatu. Profesní standardy a tzv. výpůjční
protokoly stanovují základní parametry pro depozitáře a výstavní prostory. Jiná pravidla platí
o dalším vybavení institucí z hlediska bezbariérovosti a zajištění přístupnosti pro návštěvníky
(výtahy, vstupy). Řešení, která by obešla danosti památkově chráněných budov, jsou tak nákladná,
že na ně zřizovatel neposkytne prostředky.
Dalším problémem je digitalizace sbírek. Institucím schází personální síly, které by systematicky
fond fotily, či pomocné síly, které by materiál fotografům připravovaly k focení. Rovněž je
nevyřešena otázka sjednocování databází do společných portálů, i když evropský trend směřuje
k tomu, vytvořit zdroje prověřených dat, a k sjednocení terminologie.

1.4.5 Legislativní faktory
Nový sbírkový zákon č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy, se zabývá sbírkami, nikoliv
muzeem jako institucí. Kvůli vstupu do EU, kdy bylo nutné nastavit parametry veřejné
standardizované služby, byl do zákona přidán jeden odstavec do úvodu, aby bylo možné integrovat
evropskou legislativu do našich předpisů.
Na mezinárodní úrovni musí všechna veřejná muzea respektovat standardy a Etický kodex světové
nevládní muzejní organizace ICOM (tj. nejvyšší mezinárodní profesní orgán, která nastavuje pravidla
celosvětově). Patří mezi ně i normy klimatických a světelných podmínek pro jednotlivé materiály dle
mezinárodních kritérií ICOM a ICCROM.
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Výkon běžné činnosti muzea ve všech jeho oblastech podléhá několika desítkám zákonů a dále dle
specializovaných funkcí mnoha desítkám norem, směrnic a nařízení. Takže není divu, že holandská
vláda musela nejprve řadu let popořadě všechny tyto dokumenty vzít, přepracovat, schválit a uvést
v platnost při souběžné profesionalizaci managementu, aby vůbec mohla národní muzea
osamostatnit na úroveň nezávislosti a tím zvýšit jejich výkonnost.
Nutnost zajistit specializovaný výkon muzejních funkcí vede také k vzniku oborových standardů
dobré praxe v oblasti péči o sbírky, uživatelského komfortu návštěvníků a kvality managementu, kde
jsou díky chronickému podfinancování a personálnímu poddimenzování velké rezervy.

1.4.6 Environmentální faktory

Environmentální faktory za dané situace nikdo už ani neřeší. O ekologičnosti činnosti nelze
v nezateplených objektech mluvit. Dále jde o problematiku osvětlení – nejsou peníze na energeticky
úsporné špičkové LED osvětlení. Ne každá v obchodě prodávaná žárovka má parametry vlnové délky,
které nezkreslují ve viditelné rovině barevné spektrum, což si zejména muzea umění nemohou
dovolit a zdroje v muzejní kvalitě jsou několikanásobně dražší, takže je v současné době soutěží
nelze koupit.
Druhým faktorem je provoz drahých klimatizačních jednotek, které ale podle platných stavebních
předpisů architekti do muzeí projektují, ačkoliv mikrovýkyvy této jednotky mezi dvěma krajními
body nastaveného optima často vedou k poškozování některých sbírkových předmětů a v Evropě
ověřené udržitelné technologie, jako je temperování stěn, neprojde českými stavebními předpisy
atd.

Shrnutí

Jak z výše uvedeného vyplývá, je mimo dislokaci objektů a sbírky samotné ve hře ještě celá řada
faktorů, pro něž není zcela ekonomicky smysluplné se zaobírat myšlenkou na vytváření muzejních
čtvrtí v Praze. MČ Praha 1 má však poměrně slušný potenciál stát se kulturní čtvrtí se zvýrazněním
jiného tématu hmotných kulturních artefaktů – a to čtvrtí, která se pyšní designem.32

32

Pozn.aut.: Charakteristiky lokality jako centra kultury a vzdělávání jsou zřejmé, jejich úhrnné zpracování je předmětem jiných analýz
a mappingu a nebylo předmětem zadání této studie.
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2. Designová čtvrť
O srovnání fenoménů muzejní čtvrti a designové čtvrti je možné se pokusit na příkladech
MuseumQuartier Wien (MQ) a Design District Helsinki (DDH).
Srovnávací analýza MQ Wien a DDH
Při zkoumání rozdílů mezi kulturními čtvrtěmi evropských metropolí je zřejmé, co tvoří jejich
osobitost. Pokud jde skutečně o živou lokalitu, vykazuje vždy vysoký stupeň polymorfnosti podob
a funkcí kulturní nabídky spolu s organičností a originalitou, které do ní na základě svých preferencí
vnášejí její nositelé. Většinou je to směs klasických kamenných institucí (muzea, divadla, koncertní
sály), obchodů, dílen a ateliérů umělců, knihkupectví a malých firem ve sféře kreativních průmyslů.
Pro účely této studie je zajímavé srovnání MuseumQuartier (MQ) ve Vídni a Design District Helsinki
(DDH). V případě MQ jde o proces iniciovaný shora, který vytvořil nosný rámec konceptu a jímž pak
posléze díky sérii podpůrných opatření mohly organicky prorůst i subtilnější aktivity, které jej
oživily a přispívají k jeho rozvoji. V případě DDH se zdá, že jako základ procesu iniciovaného zdola
postačilo téma designu, nepřerušená národní tradice a kvalita podpořené prostředky moderních
technologií. Pro účely zkoumání možností pro Prahu je třeba zdůraznit, že je nutné vědět, co by
tvořilo páteř systému – jaká a odkud by byla institucionální podpora „čtvrti“ a na jakém základě se
by se odehrávalo napojení konceptu čtvrti na turismus. Tato studie – v souladu se zadáním – se
zaměřuje pouze na potenciál příležitosti.
Hlavní rysy a faktory vzniku Design District
• Vznik je iniciován zdola nebo k němu dochází samočinně postupným nabalováním
rozvíjejících se aktivit nebo jako sdružená marketingová síť, v lepším případě za určité
podpory na úrovni městské správy.
•

Finanční náklady vzniku jsou neporovnatelné s jinými kulturními projekty,
a to zejména v oblasti kulturního dědictví a vysokého umění.

•

Čtvrť je založena na sítích, které jsou na rozdíl od kamenných kulturních institucí
organické, dynamické a pružné.

•

Její podstatou je kontakt se živým uměleckým řemeslem a designem, které
jsou dostupné takřka z ulice.

•

Okolnosti vzniku a zejména rozvoj jsou do určité míry podmíněny rolí,
kterou hraje design a umělecké řemeslo v identitě a kultuře země, dále jejich
tradicí a zachováním některých značek národního rodinného stříbra.

•

Město čtvrť využívá k podpoře turismu, zejména jako marketingový nástroj pro
odlišení od ostatní nabídky a získání konkurenční výhody.

•

Základem čtvrti je rozmanitá všehochuť aktérů: páteřních institucí – muzea,
škol, ateliérů, dílen, prodejen a pořadatelů eventů, kteří jsou schopni se dohodnout na
synergii a společné propagaci.
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•

Podobně jako v případě muzejních čtvrtí je založena na soustředěnosti
v prostoru na ohraničené ploše, ale v tomto případě jde o městský parter, který
jednotlivé prvky oživují a v němž mohou být rozptýleny jako součást běžného městského
života.

•

Na rozdíl od muzejních čtvrtí, které jsou vedeny snahou kapitalizovat dědictví
kulturně-historických institucí a využít jejich potenciál, je strukturou současnosti plně
integrovanou do současného životního stylu a využívající jeho potenciál; s využitím
možností facebooku, sítí, fenoménů městského turismu a dalších může operovat relativně
autonomně – otázkou je však udržitelnost a další rozvoj.

•

Přes místní zvláštnosti má charakter městské čtvrti nebo města, v němž se
odehrává určitá část městského životního stylu 21. století a jako taková je vyhledávána
jak místními obyvateli, tak turisty (možnost se potkat s tvůrci, zajít do trendové
restaurace, jít se poradit ohledně otázky výběru oblečení nebo zařizování bytu).

•

Motivace vedoucí k vzniku mohou být rozmanité, ale potřebují silné hybatele
a zázemí.

Svým rozvojem a s přispěním procesů shora může případně prorůst do prototypu kulturní
čtvrti/hubu, který díky souběžné systémové podpoře shora/zdola a díky oblibě u veřejnosti má
rovněž potenciál stát motorem kulturního rozvoje města.

Čtvrti designu – příklady dobré praxe
2.1 Design District Helsinki33
Kreativita, jedinečnost, zážitky, design a finská městská kultura.
Design District Helsinki vznikl v roce 2005 jako síť, vytvořená lídry na poli designu jako např. Design
Forum Finland (národní organizace, která podporuje finský design více než 130 let).
Tři hlavní funkce DDH:
• čtvrt, jejíž charakteristické prvky přispívají k neutuchajícím proměnám lokality;
•

klastr kreativních průmyslů a živý hub, který nabízí obyvatelům i návštěvníkům příležitost
k nakupování, návštěvě dobrých restaurací, ubytování a zážitků;

•

jednotící prvek městského marketingu.

DDH prezentuje sama sebe nejenom jako čtvrť, ale i jako stav mysli.

2.1.1 Popis Čtvrti designu

Jde o vymezenou rozlohu 25 ulic městských částí Punavuori, Kaartinkaupunki, Kamppi and
Ullanlinna v centru, na níž se nachází 200 zastávek. Jsou zde zastoupeny světoznámé značky
finského designu jako Marimekko, Iittala nebo Artek, ale i začínající firmy, zejména architektonická

33

Dostupné z: https://designdistrict.fi/en/about
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a designérská studia, galerie, butiky,showroomy a obchody, které společně prezentují nejnovější
trendy finského designu. Centrem čtvrti jsou Design Museum a Design Forum Finland.
Je také domovským místem celé řady aktivit, které se zde během roku odehrávají, např. Design
District Week, Design Markets, Late Night shopping evenings a oblíbené vánoční trhy.
Oficiální webová stránka Visit Finland (The Official Travel Guide of Finland )34 prezentuje čtvrť jako
jednu ze svých atraktivit a poskytuje jí marketingovou podporu v odpovídajícím grafickém designu.
Město vsadilo na využití atraktivity tématu finského designu a prezentuje Helsinky jako ideální
místo, jak se seznámit s finským designem a koupit si špičkové produkty finských designérů.
Design District hraje velkou roli ve zvýšení reputace Helsinek jako města designu.

→ Základní charakteristiky
Design District jako síť
Síť má téměř 200 členů. Poskytuje jim prezentaci na společné webové stránce, která je hlavním
nástrojem propagace čtvrti a fyzicky ji zviditelňuje. Celková nabídka je doplněna o zahraniční
značky, designové hotely a trendové restaurace. Stránka informuje o plánovaných akcích; její
součástí je Image Bank a mapa, která umožňuje zájemcům tematicky filtrovat (v kategoriích móda,
interiérový design, oděvní doplňky, starožitnosti, nabídka pro děti, muzea a galerie, eat and sleep,
služby a studia).
Úzký vztah s komunitou
Z hlediska obyvatel města je DDH živým centrem města, zejména v Punavuori, která je doposud
mnohými s čtvrtí ztotožňována. 200 členů sítě přispívá k originalitě a dynamice rozvoje celého
území. Jednotlivé obchody; studia a další atraktivity jsou označeny černobílým logem DD, které
nejenom poskytuje navigaci čtvrtí, ale dává členům pocit příslušnosti k místu, ke komunitě a toho,
že jsou součástí dobré věci.
V každé členské organizaci jsou k dispozici mapy a průvodce sloužící pro navigaci návštěvníků.
Místní průvodci nabízejí od roku 2005 populární designové vycházky. Jsou určeny zejména pro
milovníky designu, umění a architektury. Později k nim přibyly i výpravy za dobrým jídlem a vínem.
Návštěvníky vábí to, že je možno na každém rohu potkat lidi mnoha talentů, kteří vyjadřují
a představují svůj názor na architekturu, umění, design, film, jídlo, módu a umělecké řemeslo.

→ Páteř Čtvrti designu – některé zastoupené organizace
Design Forum Finland 35
Design Forum Finland je promotérská organizace finského designu a hlavní článek sítě, která tvoří
čtvrť. Je řízena Finskou společností pro řemesla a design (Finnish Society of Crafts and Design)
založenou v roce 1875, druhou nejstarší organizací průmyslového designu na světě.
Posláním Design Forum Finland je podpora hojnosti a konkurenceschopnosti ekonomiky
a společnosti prostřednictvím širokého užití designu. Hlavním cílem činnosti je od roku 2015
rozšíření využívání designu v malých a středních podnicích, a to jak v národních, tak mezinárodních
34
35

Dostupné z: http://www.visitfinland.com/article/design-district-helsinki/
Dostupné z: http://www.designforum.fi/design_forum_finland_en
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projektech. Aktivity centra zahrnují zejména komunikaci, službu a projekty (tj. semináře
a workshopy, webovou stránku, publikace a newsletter).
Mimoto pod ni spadá agenda soutěží a administrace udělování cen, kategorie (Young Designer of
the Year; Fennia Prize; Kaj Franck Design Prize; Estlander Prize and Medal). Hlavním publikačním
výstupem organizace je dvouletý sborník Finnish Design Yearbook, revue soudobého finského
designu, která je distribuována do 40 zemí. Forum zaměstnává deset designérů. Polovinu finančních
prostředků získává od Ministerstva práce a ekonomiky, druhou polovinu vícezdrojovým
financováním.

→ Další zastoupené organizace
Iittala flagship store 36
Obchod byl původně otevřen jako showroom navržený profesorem Kaj Franckem v roce 1950. Dnes
představuje celou úctyhodnou kolekci prvků interiérového designu, včetně produkce Alvara Aalto.
Původní sklárna byla založena v roce 1881 v obci, jejíž jméno nese. Postupem času se vyvinula ve
firmu, jejímž hlavním mottem dodnes je, že produkty nadčasového designu v koši nikdy nekončí a že
krásu je možné zkombinovat pro každodenní použití s funkčností.
Příkladem je např. proslulá váza Alvara Aalto. K vytvoření jejího prototypu bylo zapotřebí sedmi
zkušených řemeslníků, 12 stádií výroby při teplotě 1 100 stupňů Celsia a 30 hodin. Všichni
řemeslníci prošli intenzivním školením.
2OR+BYYAT
Jde o startup, specializující se na módní oděv stejně tak udržitelný jako poeticky půvabný. Byl
založen designérkou, která se přestěhovala do Finska z Hong Kongu.37
SPIS
SPIS je typem severské restaurace s 18 místy k sezení, kde se podávají domácí vína, pivo ze
severských pivovarů a čerstvé jídlo z místních surovin jako bohémská kuchyně. Helsinky inspirovaly
některé skandinávské restaurace na atraktivních adresách k prodloužení otevírací doby do pozdních
nočních hodin.
Lokal Café & Shop
Lokal Café & Shop je ze 72 % umění a z 28 % kafe. Nabízí výstavy současného finského umění
a designu, designérské brunche či snídaně v malé domácké galerii s kavárničkou, kde je možné
nalézt rovněž knihy, starožitnosti a zákusky.
Marimekko 38
Marimekko je ikonou finského textilního designu od roku 1949. Pravděpodobně neexistuje
domácnost ve Finsku, v níž by se nějaký produkt této značky nenalezl v šatníku nebo v interiéru.
Jako součást každodenního života patří k jedné z nejvíce kreativních finských značek.

36

Dostupné z: https://www.iittala.com
Podobný trend je možno vystopovat i v případě Londýna nebo Amsterdamu, kam se stěhují designéři z mimoevropských zemí
38
Dostupné z: https://www.marimekko.com
37
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Global Hope 39
Global Hope je inovativní finská firma, která navrhuje a vyrábí ekologické oděvy, kabelky a doplňky
z recyklovaných a odpadních materiálů. Zakladatelka firmy Seija Lukkala získala v roce 2003 cenu
New Entrepreneur Finska a uznání za signifikantní, kreativní a inovativní úsilí v oblasti rozšiřování
povědomí o finském know-how.
Muzeum finské architektury (Museum of Finnish Architecture)
Muzeum představuje finský koncept bydlení, jednotlivé školy, akcentuje témata současného života
a udržitelnosti, která jsou předmětem výstav, komentovaných prohlídek a diskuzí. Sídlí
v bezprostřední blízkosti Design Museum.
V roce 2017 budou Helsinky dějištěm hlavního setkání aktérů sítě International Design Week
Network nově ustavené na Triennale Milano.
Dalšími městy, v nichž existují určité varianty čtvrti designu, jsou Amsterdam, kde je Design Quarter
navázána na 3 hlavní muzea Muzejní čtvrti (viz první část této studie) nebo např. Londýn, kde se jde
soustředění obchodů s interiérovým designem v Chelsea.40
Mimo samotné čtvrti hrají velkou roli v oživení městských center eventy zaměřené na soudobý
design, zejména Design Week. V případě italského Milána vytvořilo soustředění aktivit kolem
veletržního výstaviště čtvrť designu, která organicky prorostla do města.

2.2 Milan San Babila Design Quarter a Design
Week Milan
V Milánu se odehrává většina světových premiér, kam se sjíždějí ve velkém počtu média. Veletrh má
silnou podporu města, které postavilo na rozlehlé ploše nové výstaviště s více než 20 pavilony.
Zhruba čtvrtina eventu je tvořena novými událostmi, většina ze zbývajících tří čtvrtin je věnována
nábytkové produkci. Specifikem Itálie je, že se v zemi nachází stále mnoho rodinných firem, takže si
veletrh zpočátku vystačil s tuzemskou účastí. Velká přehlídka síly a elegance přilákala k účasti firmy
ze světa. Tím začaly zcela přirozeným způsobem vznikat ve městě zóny, v nichž si světové firmy
začaly pronajímat domy, paláce a vnitřní dvory. Tyto zóny nejsou fixní. Ve městě je velká
koncentrace malých obchodů. Celý tento proces není městem Milánem, které si uvědomuje jeho
potenciál a význam, řízen, ale je výrazně podporován.41
San Babila Design Quarter se propaguje jako značková čtvrť v srdci Milána, kde je možné nalézt
designové showroomy, módní butiky a restaurace.
Design je značkou identity města, Made in Milan je značkou pro interiérový design (zejména
nábytek), butiky a módní přehlídky. Aspirací Město aspiruje na silnou pozici mezi hlavními lídry
stylu a luxusu, spolu s Londýnem a New Yorkem.
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Dostupné z: https://www.globehope.com/en
Dostupné z: http://chelseadesignquarter.co.uk/
41
Pozn.aut.: Za informace děkuji Janě Zielinski a Jiřímu Mackovi.
40
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3. Pražská čtvrť (umění), designu
a řemesel (potenciál příležitosti)
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→ Východisko

Zkoumání příležitosti pro území vymezení zadáním této studie je založeno na několika
předpokladech:
• lokalita Starého Města historicky vždy byla místem řemeslné produkce a jejího prodeje;
•

v daném území se nachází síť kmenových páteřních institucí (Uměleckoprůmyslové
muzeum a Vysoká škola uměleckoprůmyslová), sídlí zde produkční organizace i profesní
asociace v oblasti designu, působí zde zavedené i startupové designové prodejny, studia,
butiky, showroomy i ateliéry;

•

je zde vysoká hustota kulturních a vzdělávacích organizací;

•

nacházejí se zde stále ještě objekty vysoké historické a architektonické hodnoty hledající
nové využití a funkce (Clam-Gallasův palác, Kafkův dům nebo radniční domy);

•

svůj osobitý charakter založený na silném jednotícím tématu (pokud za něj nepovažujeme
kombinaci historického dědictví a běžných konzumních turistických produktů) tato
lokalita stále nemá.

Předmětem zadání této studie, ani její ambicí není poskytnout analýzu PESTLE v oblasti současné
situace českého designu, jeho potenciálu a předpokladů dalšího rozvoje. K tomu existuje jednak
řada povolanějších aktérů i zpracovaných materiálů a analýz, týkajících se podpory designu, jeho
role a fungování v řadě evropských zemí, včetně role podpůrných organizací pečujících o spolupráci
designérů, investorů, veřejnosti a propagaci národní tvorby v zahraničí. Instituce, organizace
a aktivity uvedené v příloze slouží jako uzlové či záchytné body pomyslné budoucí čtvrti. Téma
designu je zde chápáno jako dílčí, přesto však významná rozvojová příležitost lokality a může být
předmětem systémově založeného projektu smysluplného oživení části území MČ Praha 1.

3.1 Vymezení čtvrti
3.1.1 Geografické vymezení

Vymezení čtvrti v této studii je dáno územím zadaným ke zkoumání, které tvoří část MČ Praha 1
(zejména Staré Město, část Nového Města, která nespadá pod MČ Praha 2). V rámci studie nebyla
zkoumána zbývající část území v rámci MČ Praha 1 (Malá Strana, Hradčany) především pro charakter
daného území, který je převážně památkový. V případě, že by tato studie nenabyla již tak
nadměrného rozsahu, bylo naopak zkoumáno napojení na MČ Praha 7 (Letná, Holešovice), kde obě
hlavní součásti čtvrti vykazují mnoho shodných rozvojových charakteristik popsaných v této části
studie. Zejména přenesením Designbloku na pražské Výstaviště, jak se ukázalo v programu
18. ročníku, toto propojení začíná nabývat konkrétních obrysů. Mosty spojující Staré Město
42

Za souhrnnou a zásadní konzultaci k této pasáži děkuji PhDr. Heleně Koenigsmarkové
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s čtvrtěmi přes řeku mohou vést buď směrem k palácům a Pražskému hradu, nebo také k budoucímu
Art Distriktu Letná či Holešovice.43

3.1.2 Tematické vymezení – historický exkurz
Lokalita Starého a Nového Města (MČ Praha 1) z hlediska řemesel a designu
V úvahách o vymezení jedné z fazet čtvrti jako Design Distriktu je možné se opřít o tři historické
tradice:
• řemeslné výroby od středověku;
•

souběžného založení Uměleckoprůmyslového muzea a Vysoké školy uměleckoprůmyslové
v těsném sousedství (obojí 1885);

•

založení Domu uměleckého průmyslu (1936), který v modifikované podobě fungoval až do
devadesátých let.

Pro účely této studie je tedy funkční pohlížet na dané území jako na městskou kulturní krajinu, kde
tradice řemeslné výroby až do průmyslové revoluce ovlivňovala charakter města. Názvy ulic Starého
Města (Platnéřská, Železná, Soukenická, Truhlářská, Havířská, Provaznická, Celetná, V Jirchářích
a Řeznická) doposud nesou názvy historických řemesel, která se rozvíjela zejména kolem
Staroměstského náměstí. Mnohé řemeslné dílny se zde nacházely ještě na počátku 20. století
a k jejich definitivnímu zrušení došlo až po znárodnění. Zkoumání příležitosti jak podpořit identitu
tohoto srdce města masivnějším návratem (uměleckého) řemesla (a designu) do území není snahou
o to, vytvořit skanzen, ale o navázání na tradici a návrat života do městského centra.
Jak již bylo zmíněno v analýze PESTLE uměleckoprůmyslová muzea byla budována v souladu se
zakládáním škol dle anglického modelu – za účelem zachování kvalitní řemeslné výroby v prostředí
rozvíjející se tovární produkce. Spojení tohoto typu muzea a školy je pro činnost obou institucí
zásadní, funkční a živé a přetrvává doposud. V jeho rámci funguje muzeum jako databanka doposud
vytvořené kvalitní produkce a škola ztělesňuje přítomnost, prostřednictvím nové mladé generace
i budoucnost. Kurátoři muzea působí na škole a lze předpokládat, že nové těsnější spojení
ve společných projektech umožní rekonstruovaná budova muzea.44
Pokud tuto část městského centra Prahy pojmeme jako Design Distrikt, pak rovněž má svou paralelu
v minulosti.45 Staré Město nebylo jen sídlem řemesel, ale v době rozmachu designu a občanské
společnosti u nás fungoval zcela unikátní palác designu – tehdy nazvaný Dům uměleckého
průmyslu.46 Ten byl otevřen v roce 1936 na Národní třídě jako skvostná funkcionalistická
architektura ze skla a oceli,47 vybudovaná po letech úsilí Svazem československého díla,
celorepublikovou organizací, která sdružovala podnikatele, umělce, designéry, kulturní veřejnost,
ale i politiky, z členských příspěvků vydávala časopisy, knihy, pořádala výstavy.
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Metodika zpracování Studie proveditelnosti Art Distrikt 7, čtvrť umění a kultury, může být částečně přenesena a modifikována pro
potřeby vymezeného území Prahy 1.
44
Pozn.aut.: potenciál celkového náměstí a unikátního propojení s dvěma dalšími budovami Rudolfina a Filosofické fakulty UK nebyl
v této studii zkoumán, nicméně k oživení náměstí existuje do současné doby také řada nerealizovaných a některých zajímavých
návrhů
45
Za následující dva odstavce děkuji PhDr. Ivě Knobloch
46
Umělecký průmysl byl dobový termín zahrnující obory designu a řemesel.
47
Dodnes chátrající objekt má v přízemí prodejnu Humanic.
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Dům uměleckého průmyslu završil působení svazu a v podstatě neměl ve světě obdoby. V tomto
domě kdokoli mohl nakoupit soudobý český design, produktový, interiérový, textilní, módu, hračky.
Zastoupení zde měly výrobky českých firem z celé republiky, tedy i Slovenka a Zakarpatské Ukrajiny.
Bylo zde vybrané knihkupectví a výstavní síň zaměřená na charakter bydlení. Tímto způsobem dům
fungoval do války, po válce se již nepodařilo na původní velkorysé poslání navázat. Po roce 1948 byl
Svaz československého díla zakázán, zkonfiskovaný Dům uměleckého průmyslu pronajat různým
institucím. Do devadesátých let zde fungovala prodejna Krásné jizby, tedy folklorních a lidových
předmětů, vizovického pečiva, keramiky a látek.

3.1.3 Mapping území z hlediska zkoumaného potenciálu

Jako skutečné jádro a srdce města si tato lokalita uchovává, byť rozptýleně a skrytě, svůj charakter
doposud. Jistě není náhodou, že zde sídlí většina aktérů, kteří mají potenciál k tomu vytvořit páteřní
systém čtvrti s potřebnými opěrnými body nebo se tu odehrávají důležité eventy:
•

kmenové instituce (Uměleckoprůmyslové muzeum, Vysoká škola uměleckoprůmyslová
– s přihlédnutím k silokřivce Palachova náměstí a pokusům o jeho potřebné oživení)

•

propagační a produkční organizace

•

asistenční organizace a asociace

•

eventy (zejména festivaly)

•

showroomy, butiky, startupové prodejny designu

•

existující webové portály a sdružená tištěná propagace

Detailní rozpis jednotlivých aktérů viz Přílohy této studie.

3.1.4 Několik argumentů pro potenciál designu stát se
rozvojovou příležitostí Prahy
O potenciálu designu jako rozvojového tématu svědčí celá řada skutečností.
Silná pozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Jedna z opěrných kmenových institucí – Uměleckoprůmyslové museum – zaznamenává jako jedna
z mála muzejních institucí kontinuální rozvoj, který by slušel i městům zmíněným v první části
studie. V letech 2000–2005 byly nově zpřístupněny expozice muzea pod názvem Příběhy materiálů.
Centrální depozitář muzea, který byl plánován podle vlastních i zahraničních zkušeností a obecných
předpisů jako úsporná stavba s inteligentním provozem byl otevřen v letošním roce na území MČ
Praha 13 – Stodůlky. Rekonstrukcí prochází i historická budova se záměrem odstranit nevhodné
mladší zásahy a rehabilitovat výstavní sály. Provoz interní bude oddělen od návštěvnického a služby
návštěvníkům budou rozšířeny (využití knihovny a studovny pro potřeby uživatelů, zvětšení
muzejního obchodu a kavárny, zpřístupnění zahrady a prostor pro veřejnost i po uzavírací době
expozic.48
Tato studie nezamýšlí roli (a vzájemné vztahy) hlavních aktérů, jimiž jsou Uměleckoprůmyslové
museum a Vysoká škola uměleckoprůmyslová anticipovat. Lze jen předpokládat a doporučit, aby
48

Dostupné z: https://www.mkcr.cz/umeleckoprumyslove-museum-v-praze-131.html
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případné veškeré další kroky směrem k projektu Design Distrikt byly s jejich zástupci koordinovány,
ve vlastním zájmu níže zúčastněných aktérů.
Samotné Uměleckoprůmyslové museum má po svém znovuotevření potenciál stát se uzlovým
zásadním bodem, z něhož silokřivky čtvrti mohou vycházet a jimž může poskytnout zcela zásadní
propagaci, např. na svých webových stránkách (viz Amsterdam či Helsinky) a virtuálně tak kvalitní
základy čtvrti vymezit a ustavit. Prostřednictvím svého obchodu také může nejkvalitnější produkci
designérů nabízet. V případě jakéhokoliv dalšího záměru na případné vybudování a otevření muzea
designu by pak mělo být hlavním garantem takového projektu.
Design je prokazatelně rozvojové téma, zakotvené v evropské agendě současného
životního stylu, a v Praze se rozvíjí.

Designblok jako pražský týden designu a módy zatím dokazuje, že ambice o zviditelnění Prahy na
současné světové kulturní a designérské mapě, kterou tato mezinárodní výběrová přehlídka
autorského designu má, není založena na vodě. Od prvního ročníku (1999) s účastí 14 vystavovatelů
a zaznamenanou návštěvností méně než tisíc návštěvníků k letošnímu (2016) osmnáctému ročníku
zaznamenal Designblok účast 197 designérů a 52 000 návštěvníků.
Přehlídka také svědčí o tom, že design je oblastí, do které vložení relativně malých prostředků má
velkou návratnost v renomé Prahy. Do Designblok Diploma Selection (2015) bylo již přihlášeno 150
evropských mladých designérů, kteří se chtěli prezentovat. Pro možnost stát se evropskou líhní je
třeba dostat do poroty evropské hráče. V předchozím roce se přehlídce dostalo významné injekce
prostřednictvím skutečnosti, že se stala vlajkovou lodí v rámci kampaně Czech Tourism s podporou
půl milionu korun. Tato částka umožnila mnohem větší propagaci akce a přizvání zahraničních
hostů, kteří měli možnost vidět kvalitu přehlídky na vlastní oči. Potvrdilo se, že jejich osobní účast
přehoupne akci (kterou vnímají jako záležitost lokálního významu) na zcela jinou (mezinárodní)
orbitu.49
Vůdčí osobnosti Designbloku se domnívají, že v Praze by bylo možné z hlediska podpůrných
opatření inspirovat rozvojovým modelem eventu jako v Miláně. Ostatní města středoevropského
prostoru (Vídeň, Berlín, Budapešť) mají díky slabšímu zázemí v oblasti sklářství, porcelánu
a nábytku podle nich menší potenciál. Pražský Designblok zaujal silnou pozici díky lokálním
výrobkům a také díky silnému obchodnímu základu. V řadě měst jde zejména o veletrh kreativity.
Kolem Designbloku se uskupují rovněž zahraniční designéři, kteří žijí a pracují v Čechách, vzniká tak
mezinárodní komunita. O záměru a potenciálu prorůstání eventu do lokalit Holešovic a Starého
Města svědčí již plně letošní osmnáctý ročník.
Mimo Designblok, který je v současné době na Starém Městě, se odehrává v doprovodném programu
celá řada festivalů, které svědčí o konjukturálnosti tématu (Prague Design Week; Czech Design
Week; designSupermarket; LeMarket; Dyzajn market) a do pražských Holešovic se přemístil jako
Mint někdejší Prague Fashion Market50. Většina těchto aktivit vznikla v poslední dekádě a jejich
profilace, profesionalizace stejně jako prokázání dlouhodobější udržitelnosti je otázkou vývoje.

49
50

Za tyto informace děkuji Janě Zielinski a Jiřímu Mackovi.
Krupková, Karolina. Czech Design Week čili válka designérů. Lidové noviny. 9. listopadu 2016. s. 8

37

4. Závěry a doporučení
Je úctyhodné, kolik se zachovalo či vzniklo životaschopných aktivit v zemi, kde chybí jakákoliv
systémová podpora designu, a Česká republika nemá jako jedna z mála evropských zemí organizaci
Design centrum (zřízeno 1991 MPK, činnost ukončena k 1. 1. 2008), které by český design
propagovalo v zahraničí.
Politická reprezentace nové československé republiky si – okolo roku 1920 – uvědomovala, jak je
důležité mít národní průmysl, kterým je možné se prezentovat a z něhož plynou významné obchodní
kontrakty. Nakonec i úspěchy českých designérů na mezinárodních světových výstavách EXPO
(zejména v šedesátých letech) svědčí o tom, že si to tím či oním způsobem uvědomovala
i socialistická politická garnitura. Profesionálové, kteří řídili zastoupení ČSSR na výstavách
v zahraničí, odešli v 90. letech do důchodu a řada oblastí uměleckého průmyslu zaznamenala
tragické a nevratné ztráty. Velmocí v produkci textilu a porcelánu již Česká republika nebude,
v těchto oblastech má zničené zdroje i infrastrukturu.
Obnovit Dům uměleckého průmyslu se zřejmě nepodaří a otázkou je, nakolik je to žádoucí.
Z hlediska vzniku té či oné formy Design Distriktu by to znamenalo, že by se produkce současného
uměleckého řemesla a designu opět soustředila do jednoho obchodního areálu, což by v současné
době mohla být z hlediska oživení centra města škoda. Na jedné straně zde prokazatelně existuje
atomizovaná produkce a nabídka a na druhé straně je poptávka fragmentovaná a v řadě oblastí se
teprve formuje (oděvní a interiérový design z mladých startupů, který odráží životní styl mladé
generace). Totéž platí i o nabídce kvalitních suvenýrů, na kterou návštěvníci nejspíše narazí jen
náhodou.
To, že si to neuvědomuje ani Ministerstvo kultury, které mezi mnoha již zřízenými metodickými
centry doposud nezřídilo Metodické centrum pro design při UPM ani Ministerstvo průmyslu
a obchodu, které zrušilo Design centrum a stále hledá „inovace“, ale neznamená, že si potenciál
designu pro vlastní identitu a reprezentaci nemůže uvědomovat hl. m. Praha a MČ Praha 1, jak si již
začíná uvědomovat MČ Praha 7.
Silné spojení firma–designér se v Čechách stále ještě v některých oborech uchovalo, např.
ve sklářských firmách Moser, Preciosa, Lasvit a BOMMA. Nebo v nábytkových firmách Ton, Jelínek,
které navazují na minulost. Tyto firmy, jejichž strategie a know-how jsou spojeny s tím, že pracují
s designéry, mají většinou své showroomy na území MČ Praha 1. I když se jejich výroba v metropoli
většinou neodehrává, jsou zde viditelné a propagují český umělecký průmysl.
Konkurenční výhodou je spojení kvalitní, zdravotně nezávadné výroby. Specifikem české výroby
jsou:
• velká univerzálnost designérů;
•

provázanost s ostatními disciplínami, široká komunikace oborů (oděv, šperk);

•

vytváření komunity společného sdílení ateliérů, obchodů, dílen;

•

vznikající zasíťování;

•

napojení na kulturní dění.
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Další kapitolou je pak silné zastoupení českých oděvních návrhářů, kteří mají v tomto území své
ateliéry.
A konečně jsou zde startupy mladých tvůrců, kteří vzešli mj. ze silného rozmachu Vysoké školy
uměleckoprůmyslové v devadesátých letech a kteří se hlásí o slovo. Trend progresivních příslušníků
mladé generace (nejenom české) je spíše ke kvalitě a hodnotě, nikoliv k rychlé spotřební
pomíjivosti. Průzkumy jejich preferencí ukazují, že dávají přednost životu na míru, do něhož patří
vytváření vlastního stylu – interiéru a oděvu, které odrážejí jejich styl a osobitost. Čeští měšťané si
dokázali před nějakými sto padesáti lety vytvořit svou vlastní kulturu v biedermeieru. Možná si
současná mladá generace vytváří něco na způsob „ecobiedermeier made in Czech Republic“.
Mnozí aktéři jsou v této studii (viz mapa a legenda v příloze) zmapováni především z toho důvodu,
že prokázali/prokazují ochotu a schopnost přinejmenším určitým způsobem v určité síti fungovat,
a jsou proto vhodnou první linií k oslovení v případě jakéhokoliv záměru rozvíjejícího se zdola
směrem k Design Distriktu. Mj. také potřebují nejvyšší úroveň profesionální a finanční podpory ke
své činnosti, případně další zázemí. Mladé startupy i malé firmy zatím využívají většinou facebook,
řada z nich neprovozuje vlastní webovou stránku. Pro některé z nich již začínají existovat „faktoři“
typu Czech Labels & Friends (výdejna českých značek) v Železné ulici. Jakkoliv je jejich houževnatá
schopnost – navzdory všem podmínkám se uchytit a začít obsazovat většinou boční uličky – velmi
sympatická, otázka jejich dlouhodobého setrvání a rozvoje podnikání by si nesporně určitou
všestrannou systémovou podporu zasloužila. Jinou otázkou je samozřejmě jejich ochota k potřebné
profesionalizaci v případě začlenění do širších systémových projektů.
Česká republika si stále – i když již s velkým úsilím – udržuje svůj obraz designové velmoci, který
byl mohutně podpořen účastí tvůrců na mezinárodních přehlídkách. Autorka studie se domnívá, že
by město Praha plýtvalo úsilím i prostředky ve snaze se vyrovnat jiným evropským městům, kde je
vysoké umění takzvaně doma. Patrně se do města nebude jezdit z široka a daleka za operními
premiérami, divadlem či spektakulárními výstavními událostmi. Může ale být nesmírně příjemným
a krásným místem k životu, kde je v dobré kvalitě tak trochu od všeho a kde se s pověstnou českou
šikovností daří invenčním projektům.
Po velkém třesku roku 1989 jsou stále tvořivé a produktivní výsledky mnoha českých výrobců
a designérů atomizované, nepřehledné a nezmapované. Jejich systémovou podporu ale potřebuje
nejen Praha, ale i celá Česká republika a její obraz v zahraničí.

→ Doporučení, jejichž realizace by mohla napomáhat rozvoji projektu Design
Distrikt:
•

vytvořit platformu pro design a jeho systémovou podporu na území MČ Praha 1;

•

provázat téma v návazných a prováděcích opatřeních ke Strategickému plánu rozvoje
hl. m. Prahy;

•

koordinovat rozvojové projekty v daném vymezení kulturních čtvrtí s MČ Praha 7 za
účelem vytvoření sdružené nabídky a čitelnější profilace obou celků;

•

zpracovat analýzu systémově potřebné podpory organizací a eventů, které jsou závislé
pouze na nestátních nebo soukromých zdrojích nebo je jejich podpora zcela nesystémová
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či nedostatečná, vytvořit samostatný dotační titul pro podporu designu v rámci
grantového systému HMP;
•

hledat a vytvářet možnosti jak podpořit mladé designéry či startupy (úlevy v placení
nájmů ateliérů a obchodů);

•

jednat o opatřeních, která umožní talentovaným lidem přijít, studovat a pracovat, přilákat
tak novou generaci, která je pro inovace zásadní;

•

zkoumat potenciál nevyužitých historických budov na území Starého Města pro dané
účely;

•

zvážit možnost vytvoření systémové digitální mapy čtvrti u příležitosti znovuotevření
Uměleckoprůmyslového musea či dalších forem jako např. mobilní aplikace s různými
filtry na téma Designová Praha.
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Přílohy
PŘÍLOHA 1 – Mapa aktérů v daném území
Smyslem mapy je ilustrovat potenciál na základě orientační sondy do území. Hloubkové mapování
přítomnosti aktérů kulturních a kreativních odvětví ve sledovaném území proběhne v příštím roce
v rámci plánovaného projektu mapování kulturních a kreativních odvětví v Praze. Výstupy mapování
budou promítnuty do území skrze takzvané “základní sídelní jednotky”. Mapování provedené na
základě dostupných databází ekonomických subjektů bude následně zpřesněno dalším terénním
průzkumem v prostoru Města a Prahy 1. Na klasifikaci odvětví designu spolupracovala PhDr. Iva
Knobloch (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), MgA. Olga Škochová (IPR Praha), mapu
zpracovala Mgr. Jana Irová (IPR Praha).
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PŘÍLOHA 2 – Mapping území z hlediska
zastoupených organizací (legenda k Mapě
aktérů)
1. Klíčové organizace
→ Uměleckoprůmyslové museum (1885, sídlo ul. 17. listopadu)
→ Vysoká škola uměleckoprůmyslová (1885, nám. J. Palacha)

2. Propagační a produkční organizace
→ Profil Media, s. r. o.51(1999, sídlo Haštalská)

Profil Media, s. r. o., je kreativní agentura zaměřená na propagaci a produkci designu. Producent
pražského týdne designu a módy Designblok, výročních cen Akademie designu České republiky
Czech Grand Design a majitel galerie a značky Křehký.
Křehký
Česká značka Křehký byla založena v roce 2010 řediteli agentury Profil Media s cílem navázat na
dlouhou tradici české uměleckoprůmyslové výroby (zejména porcelán, sklo, dřevo). Na kolekci
spolupracuje Křehký s předními designéry z celého světa. Všechny předměty značky jsou vyrobeny
v tradičních manufakturách v České republice.

→ Galerie Kvalitář52 (2012, sídlo Senovážné nám.)

Umělecká platforma Kvalitář vznikla v roce 2012 z iniciativy stejnojmenného architektonického
studia za účelem propojení výtvarného umění, designu a architektury v jednom celku jako příspěvek
k obnovení pojmu Gesamtkunstwerk. Je tvořena třemi složkami, a to Galerií Kvalitář, Design galerií
a Designbankou a Architektonickým studiem.
Galerie Kvalitář prezentuje zejména současné české umělce a soustřeďuje se na etablování
zahraničních jmen na české výtvarné scéně. Kromě výstav pořádá přednášky, kulturní eventy,
poskytuje kompletní klientskou službu od poradenství, prodeje uměleckých děl a designu. Design
galerie se soustřeďuje na prezentaci české designové scény. Architektonické studio tvoří základ
multifunkčního prostoru a orientuje se komplexní inženýring, architektonickou a projektovou
činnost. Nabízí mimo jiné i komplexní návrhy interiérů a vybavení „na klíč“ či poradenské služby
dalších zavedených architektů a stavařů. Na kontě architektonického studia jsou např. stavby jako
Galerie 1, hotel Icon, který získal cestovatelským serverem Trip Advisor udělované ocenění
Nejmodernější hotel v Evropě v r. 2013 či Galerie GATE.

51

52

Dostupné z: http://profilmedia.cz/about-us/
Dostupné z: www.kvalitar.cz

43

3. Asistenční organizace a profesní asociace
→ CZECHDESIGN53 (2003, sídlo ul. Vojtěšská)

CZECHDESIGN je neziskovou organizací, která podporuje, rozvíjí a prezentuje současný český
design. Sdružuje teoretiky, designéry a odborníky na zapojování designu do praxe, kteří informují
o designu na webovém portále czechdesign.cz, pořádají vzdělávací akce o designu ve formě výstav,
přednášek a diskuzí, vydávají publikace a v neposlední řadě pomáhají vzájemné spolupráci
designérů, firem a orgánů státní správy. CZECHDESIGN je také nejvýznamnějším pořadatelem
designérských soutěží v ČR. Organizace byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace ČR uznána jako
výzkumná organizace.
Organizace vznikla v roce 2003, kdy zahájila provoz prvního českého webového portálu zaměřeného
na design (www.czechdesign.cz). Ten se v posledních letech stal významnou platformou pro český
design, vykazující 80 000 návštěv za měsíc. Portál přispívá k profesionalizaci oboru, poskytuje
informace užitečné a potřebné profesi designéra, ale i dalším kreativním profesím. Tvorba českých
designérů a tvůrců zde má výjimečný prostor pro prezentaci a představení se široké veřejnosti.
Od roku 2010 provozuje GALERII CZECHDESIGN ve Vojtěšské ulici na Praze 1, která se stala
nezávislým místem pro prezentaci českého designu. Ve spolupráci s českými vysokými
uměleckoprůmyslovými školami připravuje vzdělávací akce pro studenty, designéry a veřejnost.
Spolupracuje s řadou zahraničních organizací a odborníků, jejichž know-how zpřístupňuje českému
publiku. V roce 2016 CZECHDESIGN spustil online e-shop s českým designem.

→ Design Cabinet CZ54 (2008, sídlo Václavské nám.)

Design Cabinet CZ navazuje na některé činnosti bývalého Design centra ČR (založeno 1991, zrušeno
2007). Organizace mapuje současný stav českého designu; vede jeho archív (především na svých
webových stránkách) a buduje největší profesní adresář designérů a jejich studií. Design Cabinet CZ
funguje jako jeden z nadačních programů Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (ABF –
Architecture & Building Foundation), která byla založena v roce 1991. Ta je mj. organizátorem
soutěže Stavba roku (od roku 1992) a organizuje celoživotní vzdělávání v oborech architektura
a stavitelství prostřednictvím České stavební akademie a kulturu bydlení v rámci projektu Návrat
rodiče.55 Design Cabinet CZ slouží jako servisní tým pro designéry, podnikatele, firmy, média,
studenty a školy všech stupňů a typů. Pořádá soutěž o národní cenu udělovanou za studentský
design.

53

Vlastní anotace dodaná organizací CZECHDESIGN při redakci textu studie
Dostupné z: http://www.designcabinet.cz/o-nas
55
Dostupné z:http://www.navratrodice.cz.
54

44

4. Eventy
→ Designblok56 (1999)

Designblok, Prague Design and Fashion Week je největší výběrová přehlídka designu a módy ve
střední Evropě. Designblok tradičně uvádí tvorbu designérů a výrobců z celé Evropy, představuje
novinky prestižních značek i prototypy mladých designérů a designérských studií.
Pražského týdne designu se každoročně účastní přes 200 vystavovatelů v hlavním prostoru
Designbloku, který tvoří Superstudio, Openstudio a Art House. Mimoto se v jeho rámci koná soutěžní
přehlídka studentských prací Diploma Selection. Kromě centrálního prostoru se během Designbloku
otevírá celá řada galerií, showroomů a pop-up shopů po celé Praze, které připravují speciální
program pro návštěvníky.57 Designblok každoročně přiláká více než 50 000 návštěvníků všech
věkových skupin z České republiky i zahraničí. Festival pořádá agentura Profil Media. Designblok je
podpořen čtyřletým grantem MHMP.
V roce 2016 se uskutečnil 18. ročník festivalu.

→ designSUPERMARKET58 (2007, Kafkova ul.)
Mezinárodní prodejní festival a meeting point současné české designové scény
designSUPERMARKET je mezinárodní prodejní festival současného autorského designu v Praze. Od
roku 2007 vytváří kontinuální platformu pro vystavování a prodej nezávislé tvorby nastupující
generace českých i zahraničních profesionálních designérů. Jeho úkolem je současně plnit funkci
centra neformálního setkávání osobností designu a nejen zainteresované veřejnosti. Hlavní
programovou náplň festivalu představuje Showroom – koncentrovaná prodejní přehlídka
kurátorského výběru desítek současných českých i zahraničních autorů. Program je doplněn
o doprovodné výstavy, přednášky, workshopy a večírky.
Festival designSUPERMARKET založilo občanské sdružení tai.lab jako iniciativa mladých designérů
(studentů a absolventů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze). V roce 2010 se do projektu
organizačně i finančně zapojila společnost Fresh Films.59 O dva roky později se akce
s revitalizovanou koncepcí, novým kreativním týmem a na mezinárodní úrovni poprvé uskutečnila
zcela ve vlastní režii Fresh Films, která je mj. od roku 2013 pořadatelem pražského festivalu světla
Signal a studentského filmového festivalu Fresh Film Fest. Podílí se také jako jedna ze 4 zemí na
projektu European Design Stories, podporovaného evropským programem Creative Europe.
Nově zřízená organizace designSUPERMARKET, s. r. o., úzce spolupracuje se společností Fresh Films
a nadále na organizaci festivalu spolupracuje.

56

Dostupné z: http://www.designblok.cz/
Event je zde zařazen, i když je v současnosti jeho hlavním dějištěm Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Potenciál propojení do
dotčeného území Prahy 1 spočívá jednak v propojení aktivit s MČ Praha 7 a díky návazným aktivitám na Starém Městě. To je také
sídlem pořádající organizace Profil Média.
58
Dostupné z: http://www.designsupermarket.cz/
59
Dostupné z: http://freshfilms.cz/
57
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Místa konání
Místa konání festival se nacházejí na dotčeném území. Vybraným objektům poskytuje na svých
webových stránkách propagaci jako festivalovým lokacím.
•

2011/2012 Palác Archa

•

2012 Černá Labuť

•

2013 Kafkův dům, Štencův dům

•

2014 Dům U Minuty

•

2015/2016 Kafkův dům

V roce 2016 se uskutečnil 10. ročník festivalu.

→ Czech Design Week60

Koncept přehlídky Czech Design Week vznikl z iniciativy ukázat kvalitní český design v širším
kontextu. Jde o přehlídku designu, která představuje tvorbu českých i zahraničních tvůrců nezávislé
scény. Vystavující jsou autoři z řad studentů, profesionálů, jednotlivců, ale i studií nebo firem. Za
hlavní stánek týdenní výběrové přehlídky byl v roce 2016 vybrán Kafkův dům, který je před
dlouhodobou rekonstrukcí. Podle organizátorů eventu je festival designu pomyslným rozloučením
s jednou etapou jeho života61. Druhým „bodem“, kde mohou během následujícího týden návštěvníci
vidět český design, je výstavní síň MČ Praha 1 Galerie 162. Třetím místem je stánek/modul KOMA
na Václavském náměstí. Studenti architektury zde prezentují své představy o budoucí podobě nové
linky D pražského metra.

5. Showroomy a ateliéry - sklo a oděvní design
Sklo

Lokalita je sídlem dvou hlavních sklářských showroomů značek Moser (Černá Růže, Na Příkopě
a Malé nám.) a Preciosa (Jáchymova).63

Oděvní design64

Z hlediska oděvního designu jsou zde zastoupeny značky většiny známých českých oděvních
návrhářek, namátkou:
jméno

další info

lokalita

web

Josefina Bakošová

značka Chi-Chi
v Harddecore

Senovážné nám.

http://www.chi-chi.cz

Petra Balvínová

TIQE

Benediktská

http://www.tiqe.cz

E. Daniely
showroom

Na Struze

http://www.edaniely.cz

V Kotcích
Dušní

http://katerina-geislerova.com
http://www.havelkova.com

Daniela Flejšarová
Kateřina Geislerová
Hana Havelková

60

Dostupné z: https://www.facebook.com/czechdesignweek.cz/about/?ref=page_internal
Dostupné z: http://www.homepix.cz/magazin/proc-a-kam-se-vyplati-jit-v-ramci-czech-design-weeku/1005260
62
„Praha 1 je centrem společenského, kulturního života a já jsem člověk, který má velice rád umění, i to moderní. Nadchla mě
myšlenka vidět práce a výrobky lidí, kteří jsou z jiné generace, jsou mladší a vidí hodnoty trochu jinak.“ Oldřich Lomecký, starosta MČ
Praha 1. Dostupné z: http://www.homepix.cz/magazin/proc-a-kam-se-vyplati-jit-v-ramci-czech-design-weeku/1005260
63
Třetí firma Lasvit sídlí jako řada dalších desénových aktivit na Praze 7 (Komunardů)
64
Dostupné z: http://www.svoboda-williams.com/lifestyle/praha/kategorie/83-moda-a-doplnky/88-cesti-modni-navrhari
61
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jméno

další info

lokalita

web

Katarze
Tatiana Kovaříková
Zuzana Kubíčková
Luciela Taschen
Blanka Matragi
Helena Mertlová
Klára Nademlýnská
Iveta Pecuchova
Jaroslava
Procházková
Liběna Rochová
Timoure et Group
Hana Zárubová
Martina Nevařilová
Denisa Nová
Beata Rajská
Hana Stocklasová

Showroom 26
boutiqe
studio&showroom
showroom
butik
Ateliér
Butik

Karmelitská*
Dušní
Mánesova (Praha 2) *
Petrská
U Prašné brány
Korunní (Praha 2) *
Dlouhá

showroom

Vodičkova (Palác Lucerna)

http://www.katarze.net
http://www.tatiana.cz/cs/boutique-tatiana
http://www.zuzanakubickova.cz
http://www.lucielataschen.com
http://www.blankamatragi.cz
http://www.helenamertlova.cz
http://www.klaranademlynska.cz
http://iveta-pecuchova.cz/#!/splash-page
http://jaroslava.cz/gallery

Studio LR

Malostranské nábřeží*
V Kolkovně
Biskupský dvůr
Elišky Krásnohorské
Náprstkova
Dlouhá
Dušní

http://www.studio-lr.com
http://www.timoure.cz
http://hanazarubova.cz/shop
http://www.navarila.cz
http://www.denisanova.cz
http://www.beatarajska.cz
http://www.boheme.cz

Studio HZ
Navarila
butik DNB
Butik
Bohéme

6. Neformální sítě
Pro účely zmapování aktivit, které se síťují a vytvářejí sítě dlouhodobější či dočasné, v nichž se
aktéři sdružují za účelem zejména marketingové podpory, byly vybrány:
•

společný leták – sdružená tištěná propagace nových mladých značek, distribuovaná
v jejich obchodech;

•

Designblok 2016 zóna Staré Město;

•

obchody s oděvním designem využívající společnou propagaci na webovém portálu
Fashion Map.

→ Sdružená propagace nových mladých značek Nanovo/Botas
Společný leták
organizace
BackYard
BOTAS 66 store
Harddecore Gallery
Hugo chodí bos
Chatty
Leeda Fashion Store
LAVMI
Nanovo
Papelote
Pragtique
Showroom
Cihelna Concept Store

profil
showroom: produktový design
remake značkové obuvi Botas
oděvní design
české značky pro děti
design pro děti
oděvní design
oděvní design
české designové tapety a doplňky,
interiérový design
interiérový design
produktový desig
produktový desig
oděvní design
produktový desig

lokace
V Jirchářích
Skořepka (2. obchod na
Žižkově)
Senovážné nám.
Řeznická

web
www.back-yard.cz
www.botas66.com
www.hardecore.com
www.hugochodibos.cz

Bartolomějská
Zlatnická

www.chatty.cz
www.leeda.cz
www.lavmi.cz

Týnská
Vojtěšská
Národní
Klimentská
Cihelná*

www.nanovo.cz
www.papelote.cz
www.pragtique.cz
www.showroomdot.cz
www.cihelnaprague.com
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Charakteristiky jednotlivých aktérů sdružené propagace tak, jak je uvádějí na svých webových
stránkách:65
BackYard 66
BackYard je prostor, kde se můžete setkat s designéry, šperkaři, módními návrháři. Najdete zde
prodejní showroom, dílny, ateliéry, prostor pro přehlídky a prezentace nových kolekcí, přednášky
a diskuse s autory. Nechybí tu ani místo k posezení u kávy či sklenky vína. Program BackYardu je
pestrý a otevřený vám všem.
BOTAS 66 STORES 67
Oficiální obchody BOTAS 66 jsou místem, kde si můžete nejen vyzkoušet a zakoupit všechny modely
z aktuální kolekce, ale také nahlédnout do archivu, seznámit se s používanými materiály a vůbec
poodhalit kouzlo jedné z ikon českého designu. Unikátní interiér obchodů, kombinující prodejní
a prezentační prostor, navrhlo studio deFORM. Provozovateli jsou přímo designéři a iniciátoři
značky Jan Kloss a Jakub Korouš.
Hard Decore 68
Hard Decore je galerie nabitá módou a designem, působící na české scéně již sedm let. Místo, kde
naleznete vše z výběrové tvorby české designové scény.
Hugo chodí bos 69
Chtěla jsem, aby si lidé hračky mohli osahat a vyzkoušet, proto Hugo chodí bos nefunguje pouze
jako e-shop, ale zároveň jako kamenný obchod v centru Prahy. Najdete nás v Řeznické ulici – kousek
od mamacoffee a Divadla Minor. Malý, ale milý prostor jsme zařídili tak, aby se, stejně jako naše
hračky, líbil dětem i dospělým. Stěny zdobí ilustrace od výtvarnice Karolíny Strykové (ta pro nás
zároveň nakreslila i samotného Huga), dřevěné police na míru vyrobil můj muž a s návrhem interiéru
jsem si nechala poradit od designérky Jindřišky Sokolové.

Najdete u nás tradiční české hračky, které vám připomenou dětství, stejně jako knížky, dekorace,
stavebnice, skládanky i dětské oblečení od mladých českých tvůrců. Děti si u nás můžou pohrát, vám
velkým zase ráda uvařím kafe nebo čaj a popovídám si o všem, co vás zajímá. Chceme, aby se vám
v Hugovi líbilo a šířili jste o něm dobré slovo, které se postupně rozšíří do všech českých pokojíčků.
Proč dětem kupovat nekvalitní hračky dovezené přes půl světa, když se pro ně u nás vyrábí tolik
krásných věcí..., které potěší i dospělé.
Designérské studio Chatty (2005)70
Za značkou CHATTY stojí od roku 2005 dvojice autorek Anna Tušková a Radka Sirková. Kolekce
tohoto tvůrčího tandemu se staly synonymem pro invenční stylovou městskou módu vycházející
z konceptu hi-end denimové značky. Obchod, jehož interiér je pojat jako industriální open space, je
současně propojen do kreativního studia, kde vznikají modely šité na míru. CHATTY Denim vychází
z nápadu postaveného na pečlivě propracovaných návrzích zakázkových džínů, který nemá v České
65

Pozn.aut.: Kurzívou jsou uvedeny převzaté charakteristiky tak, jak je tvůrci uvádějí. Charakteristiky, které nejsou uvedeny kurzívou,
byly redakčně upraveny a kráceny. V případě kurzívy nebyly gramatické chyby korigovány.
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Dostupné z: www.back-yard.cz
67
Dostupné z: www.botas66.com
68
Dostupné z: www.hardecore.com
69
Dostupné z: www.hugochodibos.cz
70
Dostupné z: www.chatty.cz
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republice obdoby. Ročně ateliér opustí stovky kusů džínů, které jsou vyrobeny klientům na míru,
a každý kus je unikát. V portfoliu CHATTY jsou dámské i pánské modely, klasické i extravagantní
střihy ze široké škály materiálů. Značka pracuje pouze s materiály nejvyšší kvality italské nebo
portugalské produkce. Ve svých realizacích autorky kladou hlavní důraz na účelnost, komfort, vysoce
kvalitní materiály a nápadité střihové řešení. Studio CHATTY se zabývá produkcí exkluzivních
malosériových kolekcí a zakázkovou tvorbou.
LAVMI 71
Vytváříme autorské designové tapety a interiérové doplňky, které splňují vysoké estetické nároky,
mají styl a svojí originalitou souzní s jedinečností našich zákazníků. Inspirujeme ke změně!
Pomáháme s výběrem a předáváme zkušenosti. Jsme partnerem na cestě k tvorbě harmonického
domova… V současnosti máme v centru Prahy obchod, provozujeme e-shopy lavmi.cz, lavmi.sk
a lavmi.com. Naše tapety se prodávají ve více než 20 zemích světa a postupně se přidávají
i doplňky.
LEEDA (2003)72
V originálním interiéru obchodu v Batrolomějské ulici najdete mimo oblečení a obuvi značky LEEDA
i doplňky a šperky od dalších českých designérů. Například Blueberries, Markéty Richterové,
Playbagu, Janji Prokič a dalších. Leeda nabízí také individuální přístup formou zakázkové výroby,
vytváří i kostýmy pro film a divadlo. Svoji práci prezentuje jak na přehlídkách a výstavách
v Čechách, tak v zahraničí. Modely LEEDA nosí například Tilda Swinton, Susan Sarandon nebo Cim
Cattrall (Amanda ze Sexu ve městě).
Nanovo (2011)73
Na českém trhu jsme od roku 2011 a letos jsme vyhráli Czech Grand Design – Obchod roku 2015.
Zabýváme se renovací a prodejem originálního československého designu z druhé poloviny
20. století. Renovujeme nábytek na zakázku. Spolupracujeme s interiérovými designéry. Předměty
v našem obchodě se snažíme uvádět do co nejpůvodnějšího stavu, samozřejmě s přihlédnutím
k jejich stáří a historii. Naším cílem je, aby náš zákazník mohl zakoupenou věc okamžitě používat…
Jednou z hnacích sil otevření Nanovo bylo také nabídnout našim zákazníkům služby a přístup,
jejichž úroveň stále ještě není v Čechách standardem. Nabízíme zákazníkům 100% servis, včetně
konzultací úprav a dopravy. Záruka jeden rok na věci zakoupené v našem obchodě je samozřejmostí.
V neposlední řadě naše zákazníky a fanoušky chceme překvapovat a inspirovat ve směru, jakým lze
kombinovat staré s novým, jak lze zajímavým způsobem osvěžit interiér nečekanými doplňky
původně vyrobenými ke zcela jiným účelům.
Papelote 74
Papelote je nové české papírnictví, v němž papír není pouhým podkladem pro psaní, ale materiálem
plným chutí, vůní, zvuků a barev. Papelote nabízí široký sortiment originálních sešitů, bloků,
balících papírů, penálů, obalů na knihy, plstěných výrobků a dalších produktů, které jsou
vyrobeny v Čechách z ekologicky šetrných materiálů. Papelote má domov v „srdci Evropy“ – Praze,
71

Dostupné z:https://www.lavmi.cz/kdo-jsme-1
Dostupné z:www.leeda.cz
73
Dostupné z:www.nanovo.cz
74
Dostupné z:www.papelote.cz
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kde ve svém kamenném obchodě představuje sortiment v celé šíři, od výrobků, které jsou určeny do
běžné distribuce, až po autorské limitované série. Sídlí tu také tvůrčí studio papelote, které navrhuje
a vytváří jedinečná řešení na míru konkrétním klientům.
PRAGTIQUE 75
PRAGTIQUE vznikl spojením slov PRAHA a BOUTIQUE. Nabízíme unikátní a kvalitní dárky a suvenýry
s tématem Prahy, které jsou elegantní vzpomínka na matku měst, jež vypráví legendy lehce
a s nadhledem. Tvoříme v kolekcích navržených současnými výtvarníky se zárukou kvality ruční
práce.

Spolupracujeme s lokálními společnostmi, například s Porcelánkou Dubí, a. s., s mnohaletou tradicí
a Hidden factory. Vyrábějí a produkují porcelánovou část naší nabídky, se supervizí Silvie Luběnové.
Výrobu ručně šitých eco sešitů a bloků zajišťuje grafické studio Voala. Čokolády s tradiční
recepturou v bio kvalitě produkuje firma Ajala. Navštivte náš obchod, který je navržen jako prostor
určený k nenucenému nákupu a chvilce odpočinku.
Showroomdot. 76
Představujeme Showroomdot. – kolaborativní projekt, ateliér a obchod v jednom. V unikátních
architektonických prostorách na Klimentské ulici si najdou své milovníci módy, které oslovuje
kvalita a čistý design. Showroom je projekt spojující 7 designérů z různých módních odvětví, jejichž
tvorba se doplňuje a v prostoru nejen vystavuje a prodává, ale také vzniká. Showroom obývá sedm
značek, dohromady Vás obléknou od hlavy až k patě. Soolista představuje dámské a pánské košile,
Eiri jedinečnou urban módu, Dyan dámskou koženou obuv, PBG elegantní kabelky, Monada tašky
z nepromokavého papíru, Klára Šípková a Jara design pak umělecké a minimalistická šperky…
Showroom není jen další obchod s módou. Nabízí nevídanou možnost setkat se samotnými
designéry, nechat si poradit, zadat zakázkovou výrobu nebo si prostě jen promluvit s lidmi
nadšenými do české autorské módy. Autoři se v Showroomu střídají, což dělá z každé návštěvy
unikátní zážitek. Zároveň mohou návštěvníci vidět, jak některé produkty vznikají…Showroom. stojí
za návštěvu nejen kvůli autorům a jejich módní tvorbě. Zuzana Hartlová je kromě módní návrhářky
zároveň také architektkou, proto je i samotný interiér uměleckým dílem vyjadřujícím koncept
Showroomu – čistotu, přesah jednotlivých značek jedné do druhé a jednotící linky v podobě vnitřní
konstrukce.

→ Designblok zóna Staré Město
název organizace
Claro
Debut Gallery
Hana Havelková
Hana Zárubová/Studio HZ
Klára Nademlýnská
MAYDA/TYFORMY
Showroom
MUMM Champaigne Popup
Bar Sparkled by LBM
Navarila
Salon Petra Měchurová
75
76

profil
interiérový design
současný design
produktový design
oděvní design
oděvní design
oděvní design
oděvní design
móda/design

oděvní design
kadeřnictví

lokace
Národní
Malé náměstí

web
https://www.claro.cz/
http://fashion-map.cz/cs/debut-gallery

Dušní
Biskupský dvůr
Dlouhá
Panská

http://www.havelkova.com/
http://hanazarubova.cz/shop
http://www.klaranademlynska.cz/
http://www.pragueup.com/cz/place/mayda-tyformyshowroom/

Staroměstské
náměstí
Haštalská
Královodvorská

http://www.navarila.cz/
http://www.petramechurova.cz/

Dostupné z:www.pragtique.cz
Dostupné z:www.showroomdot.cz
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název organizace
SmetanaQ
Timoure et Group
Tina Hollas Couture
100Class koncept store
Bistroteka
Bistro&obchod No.19
DSC Gallery
Finestra
LAVMI
mapa
La Bottega Linka
Leeda
Nanovo
Naše Maso
Qubus + Bomma
Showroomdot.
Sisters
TONI&GUY
Via del Vino wineshop

profil
cafe&bistro
oděvní design
oděvní design
oděvní design
bistro/obchod
s italskými lahůdkami
produktový
design/bistro shop
galerie
italská restaurace
interiérový design
české designové
tapety a doplňky
italské bistro
oděvní design
retro design
řeznictví
produktový
interiérový design
oděvní design
bistro/chlebíčky
kadeřnictví
obchod s vínem

lokace
Smetanovo nábřeží
V Kolkovně
U Obecního dvora
Soukenická
Dlouhá

web

Karoliny Světlé

http://www.no19.cz/

Dlouhá
Platnéřská
Zlatnická

http://www.dscgallery.com/
http://www.lafinestra.cz/homepage
https://www.lavmi.cz/

Havlíčkova
Bartolomějská
Týnská ulička
Dlouhá
Rámová

http://www.bottegalinka.cz/
https://leeda.cz/

Klimentská
Dlouhá
Dlouhá
Dlouhá

http://www.showroomdot.cz/
https://www.chlebicky-praha.cz/
http://toniandguy.com/salon/dlouha
http://www.viadelvino.cz/cs/store/

lokace
Železná

web
http://www.locallabels.cz/cs/content/
2-kontakt

http://www.timoure.cz/
http://www.tinahollas.com/
http://www.stoclass.com/
http://bistroteka.labottega.cz/homepage

http://nasemaso.ambi.cz/cz/
http://qubusbomma.cz/

→ Czech Labels & Friends77
název organizace
Czech Labels & Friends

profil
výdejna českých
značek
oděvní design

Baví nás dívat se na módu jinak. Uvědomovat si souvislosti a cítit odpovědnost vůči prostředí
a lidem, se kterými ho sdílíme. Chceme tvořit a podporovat kreativní a odpovědnou stránku módy
a šatníků. Zároveň ale chceme být součástí každodenního života. Chápeme, že každý oděv a doplněk
je nejlepší, když je spokojený tvůrce, výrobce i nositel. Přinášíme to nejlepší z lokální módy online.
Jsme LOCAL LABELS. Protože na příběhu záleží.78
Výdejna je společnou platformou více než 40 značek nového českého oděvního designu.

7. Webové portály
→ http://stylemeprague.com/

Stylemeprague sdružuje 70 nabídek, převážně luxusních pro nakupování v Praze v kategoriích módy
a doplňků pro ženy i pro muže, z českých je zastoupena La Gallery Novesta a Local Labels.

→ Fashion Map79

Fashion Map je místem setkávaní, informací a přehledu všeho, co se děje na lokální módní scéně.
Cílem Fashion MAP je přinášet informace a vnímat tuzemský oděvní design jako součást našeho
každodenního rytmu. Chceme přispět k oživení lokálního textilního průmyslu a podpořit tvorbu
a vznik středoevropských designových produktů. Zajímá nás, nejen co nosíme, ale i odkud to
pochází. Rádi bychom myšlenku „slow fashion” a místní tvorby šířili všude, kde to má smysl. Každý
z nás může začít vnímat společenský a odpovědný přesah módy.
77

Dostupné z: http://www.csoriginal.cz/
Dostupné z: http://www.locallabels.cz/cs/content/4-local-labels
79
Dostupné z: http://fashion-map.cz/cs/about-us
78
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Fashion Maps Shops 80
organizace
Antipearle
Basmatee

lokace
Janáčkovo nábř.
Školská

web
http://fashion-map.cz/cs/shops/antipearle
http://fashion-map.cz/cs/basmatee

Chatty
DNB Denisa Nová

profil
šperky
móda (výhradně pro
muže)
móda
móda

Haštalská
Náprstkova

Galerie Kubišta

galerie

Ovocný trh

HARDDECORE

Senovážné nám.
Karoliny Světlé

Benediktská

http://fashion-map.cz/cs/shops/kuraz

La Gallery Novesta

móda, doplňky,
interiérový design
móda design
interiérový
produktový design
všehochuť
interiérový
produktový design
design

http://fashion-map.cz/cs/shops/chatty
http://fashion-map.cz/cs/shops/dnbdenisa-nova
http://fashion-map.cz/cs/shops/galeriekubista
http://fashionmap.cz/cs/shops/harddecore
http://fashion-map.cz/cs/kurator

Elišky Krásnohorské

Olo Showroom

design

Kaprova

Parazit
Showroom 26

móda
móda

Karlova
Karmelitská

Showroom Petrská

tašky, kabelky

Petrská

http://fashion-map.cz/cs/la-gallerynovesta
http://fashion-map.cz/cs/shops/oloshowroom
http://fashion-map.cz/cs/parazit
http://fashionmap.cz/cs/shops/showroom-26
http://fashionmap.cz/cs/shops/showroom-petrska-10

KURATOR

Kuráž

Charakteristiky jednotlivých aktérů sdružené propagace tak, jak je uvádějí na webové stránce
Fashion Map:
ANTIPEARLE
Za autorskou tvorbou exkluzivních šperků ANTIPEARLE stojí designérka a fotografka Markéta Dlouhá
Márová. ANTIPEARLE odráží několik tváří samotné autorky. Do šperků dokázala promítnout všechny
své vášně – cestování, kreativitu podpořenou vytříbeným vkusem, lásku k moři a slabost pro módu.
Na pohled ostré hrany a zdánlivě masivní tvary šperků zjemňuje citlivá volba ručně opracovávaných
ušlechtilých drahých kovů v kombinaci s osobně vybíranými říčními perlami. Klíčovým inspiračním
zdrojem pro tvorbu malosérií šperků Antipearle jsou tvary moře ve všech jeho podobách.
Basmatee
Interiér plný oblečení a doplňků výhradně pro pány. Vybírat můžete ze zahraničních značek nebo
tvorby mladých designerů. Aktuálně jsou vystaveny kolekce Kristýny Javůrkové anebo
Sisterconspiracy. Ústředním prvkem obchodu jsou dva protilehlé regály, které nekopírují zdi, ale
sbíhají se směrem dovnitř tak, aby bylo zboží dobře vidět i zvenčí. Oblečení je navíc zavěšeno
částečně na lanech, která tvoří dominantní prvek interiéru. The Room by Basmatee je tak spíše
konceptuálním obchodem, kde jeho majitelé (Jan Lichý a Jiří Svoboda) pořádají “launch parties”
nezávislých českých návrhářů a značek a tematické prodejní akce.
CHATTY
Za značkou CHATTY stojí od roku 2005 dvojice autorek Anna Tušková a Radka Sirková. Kolekce
tohoto tvůrčího tandemu se staly synonymem pro invenční stylovou městskou módu vycházející
z konceptu hi-end denimové značky. Obchod, jehož interiér je pojat jako industriální open space, je
současně propojen do kreativního studia, kde vznikají modely šité na míru. CHATTY Denim vychází
80
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z nápadu postaveného na pečlivě propracovaných návrzích zakázkových džínů, který nemá v České
republice obdoby. Ročně ateliér opustí stovky kusů džínů, které jsou vyrobeny klientům na míru,
a každý kus je unikát. V portfoliu CHATTY jsou dámské i pánské modely, klasické i extravagantní
střihy ze široké škály materiálů. Značka pracuje pouze s materiály nejvyšší kvality pocházející
z italských nebo portugalských produkcí.
Czech Labels
Prodejní prostor v centru Prahy, který nabízí ucelené kolekce českých a slovenských návrhářů.
Oděvy, šperky a doplňky potěší všechny příznivce místního módního designu. Součástí nabídky jsou
i kolekce bot brazilské značky Melissa, známé svým progresivním designem zpracovaného
z recyklovaného materiálu a spoluprací s předními světovými návrháři.
Debut Gallery
V jednoduchosti je krása. Malá galerie uprostřed Starého Města, přináší sbírku nejzajímavějších
kousků současného designu mladých českých autorů. Dostanete zde originály od oblečení přes
doplňky až po dekorace, většinou minimalistický a čistý styl. Obchod je rozdělen na několik
místností s jednoduchým design dojmem, díky čemuž vyniknou prodávané modely. Mezi jinými zde
najdete kousky od designérky Mirky Horké, která se orientuje čistě na mužskou módu.
DNB Denisa Nová
Denisa Nová tvoří pod svou značkou DNB od roku 1999 a patří v současnosti mezi špičkové české
oděvní designéry. Tvorbu absolventky Univerzity Tomáše Bati v Zlíně mohli kromě domácích
přehlídek obdivovat také návštěvníci EXPO 2010 v Šanghaji, na týdnech módy ve Vídni a v Paříži.
Její modely jsou minimalistické a funkční. Kromě kompaktních kolekcí, které uvádí na trh, se podílí
na mnoha aktivitách, zaměřených na současný design a oděvní tvorbu. V současné době vede dvě
umělecká studia, jedno v Praze a jedno v Brně.
Galerie Kubista
Galerie Kubista byla založena roku 2002 a vznikla jako platforma pro objevování pokladů klasického
českého umění, architektury a designu. Od svého vzniku její kolektiv úzkostlivě dbá na to, aby
v jejím unikátním prostoru v ojedinělé lokalitě bylo prezentováno jen to nejlepší z významných
epoch minulého století, především českého kubismu a art deca. Originální unikáty i tradice
vynikajícího uměleckého řemesla jsou hlavními inspiračními zdroji pro současnou autorskou tvorbu
nejmladší umělecko-designérské generace, široce prezentovanou i subvencovanou galerií Kubista.
HARDDECORE
HARDDECORE je designový obchod v centru města na Senovážném náměstí. Prodává autorskou
módu, doplňky i designové kousky do bytu. Najdete tu kombinaci originálních šperků, objektů ze
skla a porcelánu, svítidla i nábytek. Speciální pozornost věnuje značce Josefíny Bakošové.
V HARDDECORE naleznete zavedené designéry i mladé talenty. Na galerii HARDDECORE
je výjimečné to, že jako jeden z mála obchodů vede na svých stránkách také svůj blog. Takže pokud
jste milovníky lokálního nebo zahraničního designu i módy, HARDDECORE přináší vyváženou
kombinaci.
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Kurator
Kurator je prostor pro módu a design v centru Prahy. Místo, které se pohybuje na hraně mezi galerií
a obchodem lze asi nejvýstižněji pojmenovat jako „obchod s kurátorskou činností“. Za jeho vznikem
stojí výtvarnice Martina Malá a grafický designér Jan Košátko. V pravidelných časových odstupech
představuje zajímavé prodejní instalace nejen českých návrhářů, designérů a značek. Kromě
ojedinělého nápadu podporovat mladé tuzemské návrháře kurátorskou činností, musíme zmínit
i prostor, kde se koncept nachází. Bývalá trafika dnes slouží jako místo mladého umění.
Kuráž
Kuráž je synonymem obchodu, který "má duši". Je určen všem, kteří chtějí svůj vlastní život zpestřit
a obklopit se věcmi s příběhem. Věcmi, jejichž tvůrce lidi z Kuráž-e znají. Najdete v něm zboží
z Česka a Slovenska – oděvy, šperky, věci pro děti, výrobky z papíru, knihy. Jejich obchod je místem
pro setkávání. A určitě v něm vždy objevíte nové tváře a autory. K nákupu ale můžete využít i jejich
e-shop.
La Gallery Novesta
V prostorách butiku v centru Prahy, hned vedle známé ulice Pařížské, je projekt na podporu českého
a slovenského designu. Kurátorství na sebe převzala Olo Křížová. V obchodě je poskytován prostor
těm nejlepším návrhářům z Čech a Slovenska, kteří nemají vlastní prodejní místo. Motto Galerie
La Novesta je: „Vize prodejního prostoru jako platformy pro komunikaci s designéry, umělci
a obchodníky.“ V roce 2013 La Gallery Novesta ve svých prostorách v rámci FASHION SHAKE
průběžně prezentuje celkem 19 designérů. Seskupení prezentovaných značek a návrhářů se
v průběhu sezón mění podle aktuální tvorby.
LEEDA
V originálním interiéru obchodu v Batrolomějské ulici najdete mimo oblečení a obuvi značky LEEDA
i doplňky a šperky od dalších českých designérů. Například Blueberries, Markéty Richterové,
Playbagu, Janji Prokič a dalších. Leeda nabízí také individuální přístup formou zakázkové výroby,
vytváří i kostýmy pro film a divadlo. Svoji práci prezentuje jak na přehlídkách a výstavách
v Čechách, tak v zahraničí. Modely LEEDA nosí například Tilda Swinton, Susan Sarandon nebo Cim
Cattrall (Amanda ze Sexu ve městě).
Olo Showroom
Olo Showroom prezentuje české a slovenské oděvní návrháře, značky a umělce. Najdete zde
prezentaci designérů: Jakub Polanka, Zuzana Kubíčková, Hana Frišonsová, Petra Ptáčková, Marcel
Holubec a Aleš Báry.
Parazit
V obchůdku Parazit jsou k vidění a koupení limitované edice od studentů, mladých návrhářů
a zkrátka všech, kdo mají chuť něco tvořit. Ať už to jsou fanoušci Do It Yourself anebo budoucí
hvězdy na módním poli. Barvy, drzé střihy, oblečení a doplňky, které dokážou být vtipné a přitom
funkční, rozpustilé a pohodlné, extravagantní a zároveň stále cenově dostupné. Retro, streetwear,
haute couture, pop art a nejnovější výstřelky grafického designu. Už od začátku se snaží Parazit
bojovat proti konfekční šedi nejen v ulicích Prahy. Šaty tady nejsou jen čistě účelná záležitost, ale
prostředek k vyjádření vlastní osobnosti, smyslu pro humor a výtvarného cítění.
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Showroom 26
Komorní showroom v centru Prahy, kde naleznete více návrhářů. Showroom 26 vznikl v červenci
2013, je zároveň ateliérem i prezentačním prostorem značek Lenka Štěpánková), ZUZANA SERBÁK,
Tjuuli (Pavlína Nedělová), MILIMU (Milina Havrlantová) a LUCIE MOKRÁ.
Showroom Petrská
Stylový obchůdek na Petrské 10 je kamenným showroomem značky LUCIELA TASCHEN – kvalitních
kožených tašek a kabelek a designérky Kristýny K. Jednoduchý nadčasový design, kvalitní materiály,
funkčnost a originalita.

8. Projekty, navrhované a nerealizované
záměry81
→ Clam-Gallasův Palác82

Cíl: otevření a oživení městského palácového objektu s důrazem na kultivaci městského prostoru
a jeho nabídky
Využití: polyfunkční
•

palác jako památka: využít v reprezentativní části pro expozici šlechtického pražského
sídla, životního stylu; (…) možnost spolupráce s Muzeem hl. m. Prahy

•

palác jako současná informace o Praze: moderní pracoviště, vyhledávající odborné
informace s využitím systému Archivu hl. m. Prahy; výstavy a prezentace partnerských
měst města Prahy (vybrané s ohledem na skutečnou potřebu a kvalitu prezentace, nikoliv
náhodně); samostatné akce města – setkávání, malé konference, workshopy; pronajímání
jiným subjektům za určitých kvalitu zaručujících podmínek

•

palác jako součást městského života: zprůchodnění paláce v určitou dobu, delší než třeba
provoz expozic po dobu otevřené kavárny na nádvoří; obchody s vybranou současnou
produkcí českých skláren, porcelánek, textilu a dalších; vinotéka českých a moravských
vín; koncerty veškeré hudby; divadelní skupiny, pouliční kulturní aktivity atd.

Helena Koenigsmarková

(…) Centrum Prahy nemá nouzi o řadu významných institucí nabízejících atraktivní program. ClamGallasův palác beze sporu patří velikostí i uměleckohistorickou hodnotou k významným stavebním
památkám. Díky své poloze, objemu a konfiguraci vnitřních prostor se v otázce budoucího využití
nabízí vize kulturně-multifunkčního využití (…) to, co Praze chybí (…) příklad nového modelu jak
prezentovat umění, design, architekturu, hudbu, divadlo, workshopy, přednášky, společenské akce
(…), to vše ve vzájemně se propojujícím kontextu (…) v prostředí, které je přehledné, otevřené,
moderní, atraktivní, sofistikovaně elegantní, kde koexistence historického stylu se stylem
současným vytváří úžasné estetické napětí, vzbuzující energii a inspiraci. Pokud se projekt Clam81

Pozn.: Rovněž mapping v této oblasti je přinejmenším velmi částečný, samostatnou kapitolu by jistě tvořily navrhované a
nerealizované záměry oživení Palachova náměstí, potřeba znovuzřízení Design centra a další, což by bylo rovněž třeba provést.
82
Koenigsmarková, Helena: Využití Clam-Gallasova paláce. Stručný návrh k 7. 6. 2007 (nepublikovaný pracovní text); Eisler, Eva: Skica
pro budoucí využití Clam-Gallasova Paláce v Praze. (10. 6. 2007, nepublikovaný pracovní text)
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Gallasova paláce pojme odvážně a velkoryse, pak bude přesvědčivý a získá si bohatou návštěvnost a
náklonnost široké mezinárodní společnosti. Objemnost projektu nabízí dostatek prostoru jak pro
výše jmenované, tak pro restaurace, kavárny, bookshopy, designshopy, infocentrum, prostor pro
aukce, sympozia atd., to opět pojato elegantním a kultivovaným způsobem. Nádvoří paláce může být
zastřešeno za účelem získání dramatického prostoru k celoročnímu využití (pronájem, koncerty,
módní přehlídky, výstavy monumentálních objektů a podobně).
Eva Eisler

→ Design Museum83

Přestože nejde o záměr situovaný do Prahy, ale do Plzně je zde uveden, protože významným
způsobem doplňuje úvahy o tématu. Z autorského konceptu cituji:

Muzea designu, historie a fungování ve světě
Muzea designu vznikají v posledních letech v mnoha zemích světa. Jde o moderní muzejní instituce,
jejichž posláním je dokumentovat vývoj designu a přibližovat je prostřednictvím výstav, přednášek,
besed či workshopů nejširší veřejnosti. Jejich nejdůležitějšími úkoly jsou, stejně jako jiné, například
dopravní prostředky či sklo, většina z nich se však věnuje historii designu 20. století a současné
designérské tvorbě v té nejširší rovině. Zatímco na konci 19. století vyrůstala v Evropě podle
londýnského vzoru uměleckoprůmyslová muzea orientovaná na umělecké řemeslo (později užité
umění), charakteru současné doby odpovídá více muzeum designu: „umělecké řemeslo“ a „užité
umění“ jsou dnes již pojmy překonané... Součástí většiny muzeí je bezesporu vedle výstavních sálů
pro stálé sbírky i výstavní prostor pro prezentaci krátkodobých výstav. Tendence zakládat musea
podobného typu je stále více aktuální, a to jak v zemích s bohatou tradicí designu (Itálie), tak
v zemích, kde je design potencionálním nositelem dalšího rozvoje (Portugalsko).84
Materiál obsahuje koncepci muzea designu a životního stylu, kterou je možné se rovněž pro účely
dalších kroků inspirovat.
Autor idey a koncepce: Jana Zielinski, Jiří Macek, Profil Media, s. r. o.
Odborný garant a spolupráce: Helena Koenigsmarková (UPM)
Autoři studie: Dagmar Koudelková, Helena Koenigsmarková, Jana Zielenski, Jiří Macek
Produkce studie: Profil Media ve spolupráci s UPM

→ DE(SIGN)UPM – centrum pro design při UPM85

(…) Provoz designu v oblasti organizace, reflexe a prezentace designu je tedy atomizovaný mezi
muzejní aktivity a jednotlivé soukromé iniciativy. Řešením této neuspokojivé situace by bylo zřízení
Centra ČR pro design při Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, jež má design zakotven ve své
oborové gesci. Již v době zrušení Design centra ČR uvažovalo ministerstvo kultury o převedení
některých jeho funkcí právě do UPM…

83

Museum designu a životního stylu Plzeň. Případová studie Musea designu a životního stylu pro město Plzeň, červen – říjen 2008.
44 s.
84
dtto s. 4-5
85
Koncept Metodického centra pro design při Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. DE(SIGN)UPM. Pracovní verze říjen 2016.
Předkládá Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM. Zpracovaly Iva Knobloch, Mariana Kubištová.
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→ Projekty navrhované Czechdesign
Design centrum – kreativní inkubátor 86
Vznik celostátního centra, které bude fungovat jako koordinátor podpůrných aktivit pro studenty,
čerstvé absolventy a profesionální designéry s cílem rozvinout kreativní podnikání v oblasti designu
v ČR. Důležitá je spolupráce a podpora kvalitních a nezávislých projektů vznikajících přirozeně
a zároveň vytváření otevřeného prostředí vhodného ke vzniku dalších. Klíčová je spolupráce
s organizacemi jako UMPRUM, Designcabinet, designSUPERMARKET – Fresh Film Fest, Czech
Fashion Council a dalšími. Kromě poskytování informací online je klíčový především charakter
centra jako fyzického místa představujícího kontaktní místo pro cílové skupiny a další aktéry na poli
designu. Kreativita a její přenos do praxe potřebují především prvotní impuls, kterým je setkávání
a osobní kontakt. Cílovou skupinou jsou studenti designu v magisterském studiu, designéři OSVČ do
40 let, designérská studia / designérské firmy.
Design for Business centrum 87
Vznik celostátního centra, které bude fungovat jako koordinátor podpůrných aktivit pro firmy s cílem
rozvinout využívání designu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti, schopností exportu
a internacionalizace. Cílovými skupinami jsou firmy (mikro, malé i střední), jejichž značka, výroba
a služby jsou založeny na designu, velké průmyslové výrobní společnosti, orgány státní správy
a neziskové organizace.

86

součást Svazku II. publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Stav, trendy potřeby. (s.483). Dostupné z:
http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-ii
87
součást Svazku II. publikace Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR: Stav, trendy potřeby. (s.484). Dostupné z:
http://www.idu.cz/cs/mapovani-kulturnich-a-kreativnich-prumyslu-v-cr-ii
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