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A  K R A J I N A

Přemýšlíte, kam byste se 
vyrazili v těchto dnech 
odreagovat a doplnit chybějící 
energii? Jezdíte navíc na 
skejtu či jiném předmětu na 
kolečkách? Pokud ne, třeba 
právě po návštěvě těchto 
parků začnete.

Velkoměsto moderní architektury a urba-
nismu se v poslední době proměňuje také 
v meku evropského skateboardingu.  V Bar-
celoně nyní můžete navštívit 5 unikátních 
skateparků, které byly otevřeny během po-
sledních tří let. Za jejich návrhy stojí katalán-
ské studio SCOB přinášející novou koncepci 
veřejného prostoru. Jedná se o prostory, 
které neslouží jen příznivcům tohoto sportu, 
ale lákají k návštěvě i zvídavé kolemjdoucí 
a umožňují bezkonfliktní soužití různých 
zájmových skupin. Přestože se nacházejí 
v periferních čtvrtích Barcelony, každým 
rokem je navštěvuje stále více lidí.

Připravila Zuzana Růtová

1



R E A L I Z A C E

7 4 INTRO 02

Skatepark La Mar Bella 
Poble Nou, Barcelona, plocha 2 985 m2

Skatepark La Mar Bella je ze všech periferních 
parků nejblíže centru a zároveň se nachází té-
měř při pobřeží moře. Původní záměr architektů 
navrhnout skatepark na pláži nevyšel, ale nako-
nec se podařilo najít místo v jeho těsné blízkosti 
v rámci sportovní zóny čtvrti Poble Nou. Vlastní 
skatepark je koncipován jako víceúčelový a jeho 
základní myšlenkou je hra dun a pěšin, která 
následuje strategii parku Poble Nou. Skejtařům, 
bruslařům, freestylebikerům a dalším nadšen-
cům na kolečkách nabízí originální pojezdovou 
plochu, která směrem od města k moři klesá 
a je členěna dle stupně obtížnosti. 
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Skatepark Aureà Cuadrado 

Les corts, Barcelona, plocha 2 572 m2

Dalším skateparkem na okraji Barcelony je 
ve čtvrti Les Corts park Aureà, který vychází 
z ideje parku jako náměstí – Skateplaza. Nachází 
se na svažitém terénu a pod úrovní páteřních 
silničních tras čtvrti. Pracuje s limity prostředí, 
využívá různé výškové úrovně pro umístění 
pojezdových prvků, které navzájem sjednocuje 
společným výrazovým jazykem. Respektuje 
cesty, které zde původně existovaly, pracuje se 
dvěma materiály přítomnými v této oblasti – 
beton a korten – a snaží se tak upevnit vazbu 
ke krajině, která jej obklopuje.

4

5



R E A L I Z A C E

7 6 INTRO 02

Budete-li do Barcelony cestovat letecky, máte 
možnost zhlédnout po cestě z letiště skatepark 
Prat, který se jako jediný nachází mimo Barcelo-
nu. Najdete ho na náměstí, kde již dříve existoval 
komplex skatemodulů na bázi prefabrikovaného 
dřeva. Pojezdové plochy se výrazně rozšířily, byly 
obnoveny původní moduly a přidány nové zóny, 
které se staly lákavou atrakcí pro uživatele všech 
disciplín a stupňů pokročilosti. Všechny prvky 
jsou zde navíc navrženy a umístěny tak, aby 
zlepšily okolní veřejný prostor a tím dosáhly lepší 
integrace nového objektu občanské vybavenosti 
v městské krajině.

Skatepark Jardins de la Ribera 
El Prat de Llobregat, Barcelona, plocha 2 690 m2

6

7



7 7

R E A L I Z A C E

INTRO 02

Skatepark Baró de Viver se nachází v jedné 
z odpadních zón velké dopravní křižovatky 
barcelonské čtvrti Trinitat. Přítomnost obklo-
pujících dopravních tepen inspirovala celkovou 
geometrii ploch, které umožňují uzavřené okru-
hy v různých liniích. Jedná se o víceúčelovou 
plochu s prvky ulice, jakými jsou stěny, naklo-
něné roviny, žebříky, schody, plošiny, lavičky, 
zábradlí… Začleněny byly také individuálnější 
prvky, jako například pumptrack, zakřivený 
sushi plate nebo část snake runu, které dávají 
novému skateparku osobitost.

Skatepark Baró de Viver 
Sant Andreu, Barcelona, plocha 1 930 m2

8
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Skatepark Guineueta 
Nou Barris, Barcelona, plocha 2 239 m2

U posledního ze skateparků situovaného 
ve čtvrti Nou Barris přiblížíme pozadí te-
matiky skateparků poněkud šířeji. Tento 
park je specifický pro svou pozici a neod-
myslitelný podíl veřejnosti na jeho vzniku. 
Nachází se na severním okraji Barcelony, 
přímo nad Ronda de Dalt, jedním z vnějších 
okruhů Barcelony.  Zatímco dole proudí 
statisíce aut denně, na střeše se odehrává 
pouliční život městské části Nou Barris, 
která se po otevření skateparku o ploše 
2 239 m2 stala vyhledávaným místem nejen 
příznivců skateboardingu a bikingu, ale 
i dětí doprovázených rodiči a také čím dál 
větším počtem turistů z celého světa, kteří 
jsou fascinováni obrovskými možnostmi 
pouličních aktivit.

Landskate park
Jedná se o obnovu původního skateparku, 
kde se využívala pouze jedna jeho část. 
Díky vytrvalé participaci veřejnosti se po-
dařilo vytvořit nový veřejný prostor přizpů-
sobený svým uživatelům.

Situace
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„Zeptáte-li se skaterů, budou vám vysvět-
lovat, že skateboarding je víc než jen sport, 
že jde o životní styl,“ říká Sergi Carulla ze 
studia SCOB. „Jako architekti a krajináři 
jsme to ctili.“

„Od začátku bylo jasné, že naše projekty 
nebudou jen místy pro trénování tohoto 
sportu, ale spíše ,landskate parkyʻ, sku-
tečnými veřejnými prostranstvími pro celé 
město. Proto jsme chtěli skateparky dobře 
integrovat do okolí, být flexibilní v přístupu 
k nim, přilákat lidi všech věkových kategorií, 
různých oborů a schopností, a zároveň jsme 

usilovali o to, aby se tato místa stala pro 
město životně důležitá, krásná a dobře po-
stavená,“ doplňuje kolegu Oscar Blasco.

Koncepce skateparku
Skatepark je výsledkem intenzivní spolu-
práce architektů se skateboardisty a spolu 
s ostatními skateparky přináší do města 
novou alternativu veřejného prostoru, která 
doposud stála v pozadí. 

„Skateparky jsou místa, kde soužití mezi 
uživateli ukazuje velmi zajímavou funkci, která 
by měla jít příkladem: společný prostor bez 

oddělujících bariér (žádné pruhy, ploty, nama-
lované čáry, pravidla či priority) funguje mno-
hem lépe než většina veřejných prostorů navr-
žených s těmito kritérii,“ tvrdí Sergi Carulla. 

„Ano, je to tak, protože vyskytující se konflik-
ty tu vznikají z potřeby a touhy po porozumění 
a nikoli z vlastnictví, nespokojenosti nebo dlou-
hodobých stížností,“ dodává Oscar Blasco.

Do parku můžete volně přijít z jakékoli 
strany a stačí vám jediný pohled, abyste se 
zorientovali. Směrem od západu na východ 
se rozkládají 3 po sobě jdoucí uzavřené 
formy tzv. bowls, z nichž jeden je původní 

Řez rampou
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„Nacházíte se na střeše tunelu, o němž 
nemáte zcela žádnou technickou 

informaci, protože plány k této stavbě 
se nedochovaly.“ 

mytický hellcurvin (bowl je známá po celém 
světě díky počítačové hře slavného skate-
boardisty Tony Hawka), který se na místě 
původně nacházel a byl zakomponován 
do nové podoby parku. Směrem na východ 
pak kompozice přechází v rozvolněnou 
strukturu pouličních prvků, kde trénují 
spíše začátečníci. Posledním prvkem parku 
je snake run, který vytváří jižní vyvýšenou 
hranici skateparku a kde pod stíny přilehlé-
ho stromořadí zpravidla odpočívají skejtaři 
či zvídaví pozorovatelé.

„Pracovali jsme s výškovými úrovněmi 
parku a soustředili se na hru umělých prvků, 
které vytvoří místo s jedinečnými formami,“ 
říkají architekti.

Stavba, aneb když nevíte, na čem stavíte
„Nacházíte se na střeše tunelu, o němž ne-
máte zcela žádnou technickou informaci, 
protože plány k této stavbě se nedochovaly. 
Po provedení stavebně-technologického prů-
zkumu, který je stejně jen orientační, jsme 
byli nuceni konstrukci co nejvíce odlehčit. 
A tak jsme namísto obvyklého monolitického 
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„Vodítkem byl přírodní park Collserola, 
který Barcelonu obklopuje a v těchto místech 
téměř přiléhá ke skateparku. Jeho do červena 

zbarvená půda nás inspirovala k aplikaci 
probarveného betonu.“

betonu použili prefabrikované betonové 
dílce doplněné extrudovaným polystyrenem 
pro odlehčení konstrukce a zmonolitněné 
s finální vrstvou stříkaného betonu. Na závěr 
následoval proces leštění. Dokumentace 
musela mít velmi podrobnou definici: bylo 
nutné specifikovat i typy nástrojů a jejich 
použití pro proces leštění, stejně jako vyme-
zit klimatické podmínky, za kterých je možné 
betonovat či provádět údržbu. Podobně jako 
u ostatních projektů jsme se snažili navázat 
na okolní krajinu. Vodítkem byl přírodní 
park Collserola, který Barcelonu obklopuje 
a v těchto místech téměř přiléhá ke ska-
teparku. Jeho do červena zbarvená půda nás 
inspirovala k aplikaci probarveného betonu,“ 
vysvětlují komplikované pozadí stavby 
architekti.

„A pokud se nás zeptáte, jestli taky sklízí-
me kritiku, musíme přiznat, že jedné se nám 
dostalo. Stěžovali si skateboardisté veteráni, 
že na místo chodí moc dětí s rodiči a že pro-
stor je až příliš pěkný. Byla to pro nás zatím 
nejlepší kritika, jaké se nám kdy dostalo,“ 
usmívají se architekti.

16

Guineueta 
Skatepark

Místo: Via Favència, 186A, Nou Barris, 08042 Barcelona, Španělsko
Autor: SCOB Architektura a krajina / Oscar Blasco, Sergi Carullla, 
Sergi Arenas
Klient: Barcelona's City Council
Projekt: 2014
Realizace: 2014–2015 
Plocha: 2 239 m2

Rozpočet: 440 000 eur
Foto: Adrià Goula (1, 2, 4, 6–10, 16), SCOB (3, 5, 12–15)

www.scob.es
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SCOB

O S C A R  B L A S C O  

A  S E R G I  C A R U L L A

Sergi Carulla a Oscar Blasco jsou katalánští architekti a krajináři, kteří v roce 2005 založili v Barceloně studio 

SCOB Architektura a krajina. Rozvíjejí projekty kombinující obě disciplíny. Jejich práce se těší národnímu 

i mezinárodnímu uznání. Svůj první úspěch zaznamenali s projektem revitalizace přístavu Port Vell v Barceloně. 

Kromě projektování s týmem SCOB  vedou ateliéry krajinářské architektury na Barcelonské univerzitě a v italském 

Centru architektury v Miláně a věnují se rovněž výzkumné činnosti. V poslední době se zabývají výzkumem krajiny 

prostřednictvím jiných formátů, jakými jsou např. krátké dokumenty nebo literární povídky. Za zmínku stojí jejich 

nový dokument Landskating přibližující pozadí vzniku jejich 3 skateparků v Barceloně. V roce 2015 se mimo jiné 

zúčastnili soutěže o nové náměstí v Poděbradech, kde se umístili na 2. místě.

Připravila Zuzana Růtová

Foto Maite Carames
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Nejedná se o hřiště či 
sportoviště, ani ulici, 
náměstí nebo park; je 
to vše dohromady.

Jezdíte na skejtu?
Sergi Carulla  Jezdili jsme na skejtu jako mladí 
teenageři. Naše první skejty máme dodnes 
schované. Dnes nás více baví doprovázet 
naše děti a dívat se, jak se na nich učí 
ony, ačkoli neříkáme, že už to sami nikdy 
nezkusíme. V každém případě bychom už 
tolik neriskovali.

Jak jste se dostali k tématu skateparku? 
Oscar Blasco  Již několik let pracujeme jako 
zodpovědní architekti řady městských 
projektů tady v Barceloně. Odtud se nám 
naskytla příležitost dostat se nejprve 
k projektům skateparků menších měřítek. 
V roce 2009 jsme pak zvítězili v soutěži 
o realizaci tří velkých městských sportov-
ních parků v Barceloně.

Jedná se o veřejných prostor. Jak byste 
ohodnotili spolupráci s městem? Bylo 
obtížné prosadit návrhy podle vašich 
představ? 
Oscar Blasco  Barcelona je velkoměsto s velmi 
komplexní administrativou. Stojí čas, než 
uvedete projekty do reálného pohybu. 
V mnoha případech se navíc nesetkáte se 
zájmem či shodou ze strany politické re-
prezentace. Navzdory těmto okolnostem 
můžeme říci, že v případě skateparků se 
jednalo o příklad politického začleňování. 
S projekty se započalo za vlády levice, 
realizovány byly za vlády pravice a nyní 
budou pravděpodobně poháněny vpřed 
novou politickou reprezentací. To zna-
mená, že se jedná o projekty, které odrá-
ží jasnou a vytrvalou vůli veřejnosti. 

Sergi Carulla  Město si vybralo náš návrh kvůli 
námi stanovenému závazku integrovat tyto 
prostory do městské krajiny a pokračovat 
tak v demokratizaci veřejného prostoru, ke 
které se Barcelona zavázala v 80. letech 
minulého století.

Jak probíhala spolupráce se skejtaři?
Oscar Blasco  Setkávali jsme se pravidelně se 
skateboardistou Sergi Arenasem, se zástupci 
sdružení a místními skejtaři. Tato konstant-
ní a velmi úzká spolupráce nám umožnila 
technicky adaptovat programová řešení bez 
ztráty vlastní kvality veřejného prostoru jako 
takového. Byl to velmi zdlouhavý a náročný 
proces, zahrnující i vypjaté chvíle, avšak 
s velmi uspokojivým výsledkem.

Jak se na vaše díla díváte s odstupem času?
Oscar Blasco  Ve výsledku se jedná o prostory, 
které se po svém prvním roce existence 
proměnily ve vyhledávaná a doporučovaná 
místa napříč všemi generacemi a skupina-
mi uživatelů. Podařilo se jim respektovat 
a revitalizovat místa, do kterých byly vne-
seny a vygenerovat nový impuls sociální 
a městské dynamiky. Naše spokojenost 
nemůže být větší.

Kultura skateboardingu je spojována s po-
uličním uměním, zejména s graffiti. Navštívi-
la jsem vaše parky a zatím zůstávají vícemé-
ně ve své čisté podobě, případně lze graffiti 
vidět pouze na okolních zdech mimo vlastní 
místa intervencí. Je zde kultura v tomto jiná?
Oscar Blasco  Skejtaři obecně nemají rádi, 
když se sprejují pojezdové plochy, ty jsou 

pak totiž při větší vlhkosti vzduchu kluz-
ké. Přesto nalezneme mnoho skateparků 
plných graffiti. U barcelonských parků nás 
překvapilo, jak málo jsou zde zastoupeny 
malby a s jakou péčí se o tyto instalace sta-
rají. Toto je vždy dobrá zpráva pro všechny. 
Je potřeba také říci, že městská správa zde 
odvádí dobrou práci v oblasti údržby.

Vyhledávají vaše parky i jiné skupiny než 
skejťáci? 
Oscar Blasco  Ve většině měst se pokračuje 
v budování skateparků na periferiích měst, 
aby se vyvarovalo potencionálním konflik-
tům s ostatními uživateli veřejného pro-
storu. Integrace skateparků do svého okolí 
zpravidla neexistuje, na parky je nahlíženo 
jako na izolovaná místa podivných artefaktů.
Sergi Carulla  V případě našich projektů se 
nám podařilo tuto koncepci změnit a přijít 
s novou alternativou současného veřejné-
ho prostoru. Nejedná se o hřiště či sporto-
viště, ani ulici, náměstí nebo park; je to vše 
dohromady. Tato nová místa setkání spojují 
skejtaře a kolemjdoucí, posilují úzký vztah 
mezi nimi a ukazují pozitivní strany konflik-
tu různých zájmových skupin. Je důležité, 
že všichni mohou najít svůj prostor. Navíc 
parky musí být svými elementy technic-
ky přizpůsobeny nejen pro všechny typy 
a úrovně uživatelů, ale také pro ty, kteří 
místem jen procházejí.
Oscar Blasco  Skateparky jsou pro nás pro-
jekty, kde se nám dostalo více příznivých 
a děkovných vyjádření ze strany uživatelů. 
Když působíte v oblasti veřejných prostor, 
zvyknete si být terčem spousty stížností 
a kritik, protože se pohybujete v území 
mnoha zájmů. V případě skateparků tomu 
ale tak nebylo. Ve dnech jejich slavnostní-
ho otevření přišly na místo stovky lidí sdílet 
své nadšení z tohoto sportu. Atmosféra 
těchto míst byla a po většinu víkendů stále 
přetrvává jednou velkou skatepárty.

Vaše práce se věnuje převážně veřejnému 
prostoru. Jaký veřejný prostor je pro vás 
zajímavý?
Oscar Blasco  Podle našeho názoru by města 
měla být prioritně pro lidi, a proto věříme, 
že jakákoli sportovní, sociální či městská 
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Pro nás je krajina 
architekturou.

aktivita, která podněcuje městský život 
v ulicích a sociální soudržnost mezi svý-
mi občany, je nepochybně pozitivní. Aby 
se od tohoto trochu utopického, názoru 
přešlo blíže k realitě, je třeba vnímat veřej-
nost jako komunitu, kterou bychom měli 
respektovat a pomáhat udržovat.

Mimochodem, v České republice jste 
v roce 2015 obsadili 2. místo v soutěži na 
nové náměstí v Poděbradech. Jaká to pro 
vás byla zkušenost?
Oscar Blasco  Soutěž v Poděbradech dobře 
zapadá do profilu a zkušeností našeho 
studia. Měli jsme štěstí dát díky tobě do-
hromady odborný team. Zkušenost byla 
velmi pozitivní a obohacující. Doufáme, že 
město Poděbrady s námi v rámci následu-
jících jednání bude počítat. Byla by to čest 
a potěšení pracovat v zemi s rostoucím 
zájmem o veřejný prostor.  

Kde hledáte inspiraci? 
Oscar Blasco  V našich návrzích hledáme vždy 
úzký vztah s okolím, do kterého je návrh 

1/ Marína Port Vell s betonovými fasádními panely (foto Adrià Goula)
2/ Detail fasádních panelů Marína Port Vell (foto Anna Pericas) 
3/ Městský mobiliář ze série ODOS z tenkovrstvého betonu UHPC (foto Adrià Goula)
4/ Prvek městského mobiliáře SOC může být využíván k sezení, jako zábrana nebo orientační bod

1
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zasazen. Snažíme se, aby se obklopující 
krajina na proměně spoluúčastnila. Na 
druhou stranu vnímáme místa nejen jako 
odkaz krajiny, ale i životního prostředí 
člověka. Témata jako rozvaha, empatie, 
respekt nebo vitalita jsou v našich disku-
zích nad projekty běžná. 

Jako architekti a krajináři preferujete 
více krajinu nebo architekturu?
SCOB  Pro nás je krajina architekturou.

Téma tohoto časopisu se věnuje betonu. 
Jaký je váš vztah k tomuto materiálu?
Oscar Blasco  V poslední době jsme měli mož-
nost pracovat s tímto materiálem inten-
zivně. V případě skateparků byla použita 
technologie stříkaného a leštěného beto-
nu. Stupeň specifikace a definice projektu 
zde byly vysoké. 
Kromě této zkušenosti jsme také úzce 
spolupracovali s firmou ESCOFET, sídlící 
v Barceloně a specializující se na prefa-
brikované prvky vysokopevnostního be-
tonu (UHPC). Výsledkem této spolupráce 
byla kolekce městského mobiliáře ODOS 
a fasádní perforované panely budov navr-
žených pro barcelonský přístav Port Vell 
v rámci jeho revitalizace. Způsob a tech-
nika naplňování forem pro tento materiál 
nám umožnily pracovat s tloušťkami do 
pouhých 2 cm, o kterých jsme si do té 
doby mohli nechat jen zdát.  

Působíte jako pedagogové na místní 
i zahraniční univerzitě. Jak hodnotíte 
dnešní vztah studentů k materiálům? 
Oscar Blasco  Bohužel školy se vztahu k ma-
teriálům velmi vzdalují. Studenti pracují 
převážně s digitálními odkazy a to sni-
žuje znalosti na minimum. Můžeme si to 
snadno představit na příkladu, jaký je 
rozdíl mezi prvním skutečným polibkem 
na rty a když to samé učiníte s fotografií 
na obrazovce. Stejný rozdíl ve smyslové 
zkušenosti nastane, když si prohlížíte pdf 
katalog kamenné dlažby nebo když se 
jednoho dne vyrazíte projít do lomu a při 
tom posloucháte, hledáte a dotýkáte se 
materiálu, diskutujete.
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