Prostory Express
Chcete oživit vaše náměstí, park, ulici, hřiště a nevíte, jak začít? Zavolejte nás
dříve, než zadáte rekonstrukci prostranství nebo vyhlásíte architektonickou soutěž.
Přijedeme, prohlédneme místo, promluvíme si spolu a poradíme vám. V jednom
dni pro vás zpracujeme analýzu místa a společně navrhneme další kroky.
Analýza místa, plánovací setkání a koncepce řešení v jednom dni
„Rádi odvádíme poctivou práci. Kvalitní výsledek vám však umíme odevzdat
i po jednodenní návštěvě!“
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Prostory Express
Co získáte?

Jak postupujeme?

ǟǟ přehled silných a slabých stránek místa

1. Začneme domluvou o zadání, seznámíme se

ǟǟ názor veřejnosti a zainteresovaných skupin
ǟǟ tipy na jednoduchá zlepšení i koncepční úpravy
ǟǟ inspiraci odjinud

s podklady
2. Promluvíme si s místními partnery (radnice,
podnikatelé, veřejnost) – dopoledne

ǟǟ přehledný materiál pro další úvahy

3. Provedeme systematickou analýzu místa – odpoledne

ǟǟ návrh dalšího postupu

4. Probereme téma s veřejností na plánovací dílně –

ǟǟ spojence pro další práci
ǟǟ pozornost médií

večer
5. Vypracujeme zprávu s doporučeními v textu,
schématech a fotodokumentaci

Příklad z Mladé Boleslavi
Prostory Express pro revitalizaci náměstí Republiky v Mladé Boleslavi
Co dál s velkorysým, ale neživým náměstím Republiky? Na pomoc s hledáním odpovědi byla Nadace Partnerství přizvána
do Mladé Boleslavi. V jednom dni proběhlo pozorování rozhlehlého náměstí, dále rozhovory s důležitými aktéry v obci
a v podvečer následovalo plánovací setkání s veřejností. Vyšlo najevo, že dále je třeba se zaměřit na zklidnění rušné dopravní tepny, opatření pro zachování živého parteru a doplnění nabídky aktivit na plochu náměstí, byť i formou dostavby
malého pavilonu.
Výsledkem mise byla doporučení pro další postup, pro zadání podrobnější studie nebo podmínek pro architektonickou
soutěž. Pohled místních obyvatel a podnikatelů spolu s pohledem zvenčí přinesl velmi efektivně lepší podklad pro další
práci, ve srovnání s obvyklým postupem.

Návodná osnova pro analýzu místa i ověřený
postup plánovacího setkání nás rychle dovedly
k jasnému přehledu problémů a příležitostí.

Ing. arch. Jindřich Zítka
předseda Architektonické rady města
Mladá Boleslav
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Plánujeme a tvoříme v partnerství s vámi.
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