
Pražské židle & stolky
Pražské židle & stolky jsou projekt drobného měřítka, ale velkého dopadu. Slouží k zlepšování veřejných 
prostranství, ve kterých se nenachází dostatečné možnosti posezení či k zobytňování doposud nevyužitých 
míst ve veřejném prostoru.

Pražské židle & stolky jsou typ městského mobiliáře, stejně jako např. lavičky. Poznáte je podle červeného 
loga Prahy či loga projektu a najdete je na náměstích, náplavkách, v ulicích, parcích, vnitroblocích nebo 
třeba v předprostorech veřejných budov. Oproti klasickým lavičkám se pražské židle liší nejen stolkem, ale 
i možností s nimi v prostoru hýbat. Nabízejí tak zcela nové spektrum funkcí jako např. posezení ve větší 
skupině, práce na počítači či pohodlné obědvání.

Více informací naleznete zde: http://www.iprpraha.cz/zidle

Pražské židle & plácky 

Projekt Pražské židle & plácky je rozšířením projektu Pražské židle & stolky, který připravuje IPR Praha ve 
spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy a Trade Centre Praha a.s. Účelem projektu je testování fungování 
různých pražských veřejných prostranství a podnícení diskuze o jejich stavu i budoucím rozvoji. Projekt 
je nastaven tak, aby podporoval a motivoval Městské části k proměnám jejich veřejných prostranství, 
a to jak finančně, tak hlavně produkčně. Nabízí dočasné a finančně nenáročné úpravy míst, která dnes 
nějak využíváme (např. jako parkoviště), ale dají se využívat jinak a třeba i lépe (např. jako náměstí). Po 
vyhodnocení může plácek na místě zůstat, nebo bude mobiliář odvezen a testován zas někde jinde.

Více informací naleznete zde: https://www.iprpraha.cz/zidleaplacky

Projekt SOKL  - Umění pro město
SOKL je dlouhodobá spolupráce GHMP a IPR k projektům Pražské židle & stolky a Pražské plácky.

Pro obyvatele rezidenčních lokalit by drobné centrální plochy mezi jejich obydlím a obchodními i 
dopravními zónami měly sloužit jako místo setkávání, nových možností využívání veřejného prostoru pro 
vlastní každodenní i společenský život. Součástí zkušebního využití těchto plácků jsou dočasné instalace 
nebo expozice vybraných uměleckých děl, mikrovýstavy ve veřejném prostoru. Umožní obyvatelům města 
každodenní kontakt s projevy současného umění i se samotnými umělci.  

Koncepce projektu SOKL vychází především ze specifik městského prostoru i současného umění, a proto 
je charakterizován pojmy S – současnost O - objekt  K - komunikace L – lidé, které by mělo každé vybrané 
vystavované dílo obsahovat, nebo se k nim vztahovat. 

SOKL je také součástí letošního ročníku programu Umění pro město UM 2020, kterým chce město Praha 
podpořit současné umění ve veřejném prostoru.

Více informací naleznete zde: https://umenipromesto.eu/prispevky/3-sokl



Symbiont 

Prostorová umělecká instalace
Autor: Jan Paclt
Termín instalace: 12. 8. 2020 – 30. 9. 2020

Symbiont je organismus, který žije ve spojení s druhým, obvykle větším organismem. Na prázdném 
asfaltovém ostrůvku, vprostřed hlavní křižovatky Malvazinek postupně vyrůstá prostorová konstrukce, která 
by neměla existovat sama o sobě. Na oplátku za poskytnutý prostor se snaží rozvinout potenciál místa, 
který by jinak zůstal bez povšimnutí nebo nevyužitý. Smyslem uměleckého díla je ukázat toto veřejné místo 
a prověřit nové možnosti užívání tohoto vzácného a jedinečného prostoru. 

Pro symbiózu s místem a jeho uživateli byly po analýze místa a vyhodnocení názorů místních obyvatel 
určeny prostorové podmínky, které má Symbiont vytvořit: oddělení od ruchu dopravy, stín, prostor k 
setkání, výhledy a průhledy do okolí. Symbiont má také tomuto místu propůjčit svébytnost, kterou si 
zaslouží.

Pro instalaci Symbiontu platí tři základní specifikace: 

1. směr růstu - od nejvzdálenějšího konce ostrůvku, po jeho okrajích směrem k supermarketu (do maximální 
výšky cca 7m)

2. rychlost růstu - ve třech hlavních fázích, s dvoutýdenními rozestupy

3. materiál - lešenářské prvky s tkaninou



Pravidla pro pohyb po konstrukci 
uměleckého díla Symbiont
Pohyb a vstup osob na konstrukci umělecké instalace Symbiont je možný pouze v místech zabezpečeného 
schodiště a vyznačených pochozích ploch. 

Za pohyb mimo pochozí plochy a chování návštěvníků, kteří nebudou respektovat režim provozu umělecké 
instalace, nebude brán zřetel a zodpovědnost. 

Galerie hlavního města Prahy zodpovídá za provoz uměleckého díla v rámci podmínek a omezení. 

Návštěvníci musí respektovat především následující zákazy:

• je zakázáno pohybovat se mimo určené a vyznačené pochozí podlahy

• je zakázáno lezení po konstrukci, pro výstupy se použijí určené cesty (průlezy, schodiště atd.)

• je zakázáno z konstrukce demontovat jakékoliv díly

• je zakázáno dodatečně na konstrukci připevňovat jakékoliv reklamní plachty a panely

• je zakázáno dodatečně na konstrukci připevňovat různé prostředky pro jiné využití díla
(lana, žebříky apod.)

• je zakázáno jakkoliv přetěžovat konstrukci 

• je zakázáno jakkoliv zasahovat do kotvení konstrukce

V případě, že zjistíte jakékoliv závady či nedostatky na konstrukci, prosíme o upozornění 
na telefonní číslo 725 421 806 či na e-mail umenipromesto@ghmp.cz

Pražské židle & plácky: IPR Praha, Městská část Praha 5, Magistrát hl. m. Prahy, Trade Centre Praha a.s.

SOKL/Umění pro město: Galerie hlavního města Prahy

Skanska a.s. je partnerem GHMP v rámci programu Umění pro město UM 2020 a projektu SOKL


