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KARIM TARAKJI 

Novomediální umělec pracující převážně 
na vývoji nových médií a jejich vztahu k sou-
časné společnosti. Hlavním cílem je zpro-
středkovat a poskytnout nový úhel pohledu 
nebo nové možnosti, jak vnímat jednotlivé 
procesy a události. Základním motivem je 
kontrast mezi každodenním životem a vě-
dou, spolu s neustále se vyvýjející technolo-
gií, který umožňuje výzkum v oblasti efektu 
a spektáklu a jeho významu na poli výtvar-
ného umění.

TEAM



Po úvahách nad myšlenkou projektu Cir-
culUM a jeho provázaností s veřejným pro-
storem, vzešla myšlenka o významu veřej-
ného prostoru a vzniku parkových zástavb 
a jak v současné době přistupovat k nově 
se rozvíjející infrastruktuře. Jednou z před-
ností hlavního města Prahy je po dlouhou 
dobu kvalitní a rozsáhlé zelené plochy, kte-
ré dodávají městu život, vzdušnost a jeho 
obyvatelům možnost se potkávat a trávit 
společně čas v přírodě. Prostor Trojmezí je 
význačný pro obyvatele Prahy, jelikož nabízí 
možnost se propojit nejen s obyvately pří-
slušné části Prahy, ve které má rezidenci, 
ale také s rezidenty okolních částí a utvrzu-
je tak komunitu nejen lokální, ale celoměst-
ské. 
Symbolem této jednoty by se měl stát přes-
ný střed Trojmezí, těžiště událostí a celé 
komunity. 3 vysokovýkonné lasery umís-
těny na okraji jednotlivých pražských čás-
tí budou nasměrovány k přesnému těžišti 
Trojmezí, ve kterém bude umístěn kolektor 
světelných paprsků. Každý laserový papr-
sek bude odlišné barvy v RGB spektru, přiřa-
zený podle příslušnosti k městské části na 

základě oficiálních symbolů (možné vy-
cházet z vlajky či znaků). Kulový kolektor z 
mléčného skla bude umístěný v co nejvyšší 
přípustné výši, tak aby byl vidět z co největ-
šího možného počtu pozorovacích bodů. 
Po rozsvícení všemi laserovými paprsky se 
rozsvítí bílou barvou. Jednotlivé paprsky 
budou také navádět a směřovat návštěv-
níky k jejímu centru podporující mobilitu a 
pobyt v přírodě.

Jednou z možností je automatické rozsví-
cení každý večer po západu slunce symbo-
lizující jednotu a propojení.

Druhou možností je vytvoření meeting po-
intu s přesahem do interaktivity umoňující 
pomocí řídícího mechanismu rozsvítit kaž-
dý paprsek zvlášt na základě návštěvnosti 
dané lokality. Při návštěvě meeting pointu 
rozsvítí rezident jemu příslušný laser. V pří-
padě, že se na místě potkají rezidenti všech 
3 částí Prahy rozsvítí se opět bílou barvou. 

Circulum 2020 - Koncepce



Lokace - Trojmezí



• 3x vysokovýkonný laser R, G, B
• Závěsný systém pro laser + ochrana proti povětrnostním podmínkám
• Koule z mléčného skla s jádrem s vysokou difuzí.
• Stožár
• Betonový podstavec
• Městský mobiliář - např. mmcité Woody LWD332b nebo LWD300b
• Tlačítka s řídícím mechanismem

Návrh technického řešení
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Návrh rozpočtu

Položka Počet Cena/ks Cena celkem Poznámky
Lasery 3 30 000 Kč 90 000 Kč
Příslušenství 1 10 000 Kč 10 000 Kč
Konstrukční materál 1 10 000 Kč 10 000 Kč
Architekt 1 10 000 Kč 10 000 Kč Konzultant
Designer 1 10 000 Kč 10 000 Kč Konzultant
Městský mobiliář 1 20 000 Kč 20 000 Kč Lavice, stoly, grillovací místo, osvětlení

ROZPOČET JE POUZE ORIENTAČNÍ. STANOVENÉ CENY SE MOHOU VÝRAZNĚ LIŠIT NA ZÁKLADĚ 

POPTÁVEK A KOMUNIKACE S PŘÍPADNÝMI SPONZORY.

Cena celkem 150 000 Kč







Návrh dočasných uměleckých intervencí pro Trojmezí

Klára Ullmannová & Zuzana Ullmannová
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Předběžný rozpočet

Jak můžeme vnímat lokalitu zvanou Trojmezí? Média o něm hovoří 
jako o „nezastavěném území“ nebo „strategické lokalitě“, je to však 
primárně oblast, kam vede každý den cesta mnohých z desítek tisíc 
obyvatel přilehlých čtvrtí – Spořilova, Záběhlic, Zahradního Města, 
Hostivaře, sídliště Na Košíku, Chodovce a ze severního Chodova. 
Také se tito místní obyvatelé v minulosti výjimečně semkli, aby se 
postavili proti developerské výstavbě v Trojmezí. Lokálně je to tedy 
oblast dobře známá; nejedná se však o ‚celopražsky‘ známý park 
nebo výletní cíl všech Pražanů.

Trojmezí - pomezí

Úvod a pojetí návrhu



Je ale toto známé-neznámé místo vlastně vůbec park? Ne tak docela. Není to 
homogenní prostředí, Trojmezí se skládá z chráněné oblasti v bezprostředním okolí 
Botiče, samovolně vzrostlého lesa, neudržovaného ‚zdivočelého‘ sadu, 
z obhospodařovaných polí, rozpadajícího se bývalého zahradnictví, areálu patřícího 
k Toulcovu dvoru, luk (včetně pastvin), vodních ploch retenčních nádrží, a spousty 
vegetace na pomezí všech těchto typů krajiny. Můžeme tu mluvit například o „kusu 
krajiny“ obklopeném městem, je však složité toto území jednoznačně zařadit do nějaké 
kategorie. Je to svým způsobem pomezí města a krajiny, parku a divoké přírody – určitá 
hraniční oblast. Hranice a pomezí však v tomto smyslu nejsou chápány jako dělící čáry, 
nýbrž jako živá území, kde se prolínají a transformují sociální a přírodní rámce. Hranice 
mezi státy či lokálními celky, ale i přechodové rituály v lidském životě s sebou nesou 
bohaté kulturní události a tradice. V přírodě zas v místech rozhraní krajinných prvků
najdeme pestrou skladbu živočišných druhů a rostlin; nejrůznější ptactvo žije na pomezí 
lesa a louky, také houby v těchto místech sbíráme nejčastěji… 

Určitá nejednoznačnost a nedefinovatelnost takovéto oblasti může tak být její výsadou. 
Buď může vybízet k nápadům oblast kompletně proměnit a sjednotit, učinit 
srozumitelnější (developerské záměry), nebo může podněcovat aktivitu i ve svém 
stávajícím stavu. 



V současnosti, ať už je pro místní obyvatele-návštěvníky Trojmezí hlavním cílem, nebo 

tudy procházejí za cílem jiným, se tu pouze výjimečně zdržují delší dobu na jednom 

místě. Návštěvníci jsou obvykle v pohybu – chodí, venčí psy, projíždí tudy na kole, jedou 

na koni. Pouze obyvatelé Trojmezí, lidé bez domova, pobývají v jednom místě trvaleji. 

Větší koncentrace lidí na jednom místě vzniká pouze při jednorázových sousedských 

akcích. 

V našem návrhu předkládáme umělecké prvky, které se nesnaží charakter této oblasti 

‚zkrášlit‘ nebo ‚zcivilizovat‘, ale artikulují určitý poetický náboj, který je spojen s jejím 

stávajícím stavem. Prvky mají za cíl ponoukat návštěvníka k pozorování přirozených 

změn v krajině, vzbuzovat pocit zvědavosti a zájmu o okolní přírodu. Jsou to vlastním 

pojetím zpracované prvky, které jsou nějakým způsobem spojeny s všedním přístupem 

člověka ke krajině, s jeho snahou uchopení krajinných jevů – jedná se jak o objekty 

utilitární, tak například o postavy vystupující ve vyprávěních a mýtech.

Navrhujeme možnost umístění jednoho typu prvku, výběru nebo všech. Některé 

navrhované prvky vybízejí návštěvníky ke konkrétní individuální činnosti; jiné jsou více 

interakcí mezi objektem a krajinou, které návštěvník může (a nemusí) vnímat při svém 

obvyklém způsobu pohybu v Trojmezí.



1. Knihovna rostlin
Popis prvku: skříň či polička sloužící k výměně pokojových rostlin, sazenic či semínek

Materiál: dřevo, kov, recyklované materiály

Typové umístění: zřetelné místo při jedné z frekventovanějších cest, poblíž zástavby

Detail umístění: na zemi, chráněno před větrem a deštěm

návrh Knihovna rostlin

Organizovaná aktivita: sousedské setkání s výměnou 
rostlin, procházka oblastí s povídáním o divokých 
rostlinách a zahradničení

Funkce: místo setkání, povzbuzení pěstitelství, sdílení rad

Otazníky: nutnost údržby, rychlost chátrání, není možno 
provozovat v zimě

Inspirace: knihovny v parcích a na autobusových 
zastávkách

zdroj: nasregion.cz



2. Ruce
2a Měřič výšky vody

Popis prvku: ukazující ruka vyčnívající na hladinou vody, podle značení na paži 
lze pozorovat výšku vody

Materiál: kov nebo plast

Typové umístění: retenční nádrž, případně Botič

Detail umístění: ukotveno ke dnu

Funkce: poukazuje na změnu v přírodě, dodává vtip, vzbuzuje zvědavost

Otazníky: volba materiálu, který bude odolný pro umístění do vody a zároveň
bezpečný pro vodní živočichy; nutné povolení k umístění?

návrh Měřič výšky vody



návrh Měřič síly větru

Popis prvku: větrný rukáv ve tvaru ruky

Materiál: látka, kov

Typové umístění: dobře viditelné místo na volném prostranství, případně návrší 
(například nejvyšší bod pole západně od sídliště Na Košíku (Slunečného vršku))

Detail umístění: na tyči v zemi

Funkce: místo setkání, povzbuzení pěstitelství, sdílení rad

Inspirace: větrný rukáv na měření síly větru

zdroj: czechpilot.cz

2b Měřič síly větru



3. Rám
Popis prvku: rám ve tvaru zjednodušeného obrysu lidské postavy, postupem 
času zarostlý popínavými rostlinami či jiné částečné splynutí s přírodou

Materiál: kovové tyče nebo popadané větve nebo tlusté provazy

Typové umístění: okraj pole a lesa, rozcestí, zarostlá část lesa

Detail umístění: v zemi, přivázáno mezi stromy

Organizovaná aktivita: rám lze ověsit různými materiály během roku – senem, 
větvemi, květinami

Funkce: pozastavení (typu Boží muka, kaplička), značící bod v krajině, 
umožňuje dlouhodobě sledovat změnu v přírodě

Otazníky: rozšíření popínavé rostliny na úkor místní flóry

návrh Rám č.1



Inspirace:

návrh Rám č.2

zdroj: zachranbozimuka.czzdroj: thedinburghreporter.co.uk

instalace brazilsko-indonéského umělce Daniela Lie

Boží muka



4. Bludičky
Popis prvku: solární lampa ve tvaru obličeje, ve tmě vydává tlumené světlo

Materiál: plast

Typové umístění: vchod do oblasti, potemnělý stromový tunel, místo viditelné 
zvenku oblasti (louka nebo pole pozorovatelné z okolních domů nebo přilehlé 
silnice)

Detail umístění: v trávě na zemi, u kořene stromu, na kmeni stromu

Funkce: vzbuzuje zájem návštěvníka o oblast, dodává místu tajemnost a 
poetiku

Otazníky: odolnost materiálu, efektivita nabití k osvětlení za tmy

návrh Bludička č.1



Inspirace:

návrh Bludička č.2

zdroj: geograph.org.uk zdroj: ikea.com

IKEA solární lampa chrliče



5. Krmítko
Popis prvku: ptačí krmítko s kamerou umožňující sledovat konkrétní ptáčky, kteří 
se v oblasti vyskytují

Materiál: kov, kamera

Typové umístění: strom na kraji lesa nebo na mezi

Detail umístění: upevněno ve větvích stromu

Organizovaná aktivita: sledování ptactva na místě nebo na internetu 
(neorganizované), procházka se znalcem

návrh Krmítko



Funkce: sledování místního ptactva, 
poznání okolní přírody

Otazníky: fungování a správa kamerového 
záznamu (bude se video přenášet online, 
nebo bude z kamery pravidelně stahováno, 
editováno a nahráno na některou z 
dostupných platforem ke sdílení videí?), 
platforma pro umístění videa?; možnost 
poškození

strnad obecný pozorován v Trojmezí

zdroj: youtube.com, uživatel Corduelis32



Mapa předběžného rozmístění prvků



Předběžný rozpočet 

1. „knihovna rostlin“ 
- materiál: recyklace + spojovací 500,-
- práce 5000,-
- údržba: ½ roku 10000,-

2. a) „měřič vody“ 
- materiál 5000,-
- práce 10000,-

b) „měřič větru“ 
- materiál 2000,-
- práce 3000,-

3. „rám“ 
- materiál: částečně recyklace 5000,-
- práce 10000,-

4. „bludička“ 
- materiál: 

- IKEA Solvinden 2× 600,-
- barvy, plast 2× 2000,-

- práce 5000,-

5. „krmítko“ 
- materiál: recyklace + kamera 10000,-
- instalace kamery 2000,-
- údržba krmítka: 1 rok 15000,-
- ptačí zob: 1 rok (např. Lillebro pro volně žijící ptáky) 500,-

dopracování návrhu 20000,-

celkem 105600,- Kč vč. DPH 






