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Tyto soutěžní podmínky byly projednány na ustavující schůzi poroty a odsouhlaseny porotou  
dne 26. 1. 2017. 
Tyto soutěžní podmínky byly schváleny v konečném znění zadavatelem soutěže rozhodnutím 
správní rady Nadace Proměny Karla Komárka dne 30. 1. 2017. 
Tyto soutěžní podmínky byly shledány regulérními a schváleny Českou komorou architektů  
dne 3. 2. 2017 pod č. j. 164–2017/Šp/Ze. 
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ÚVOD 

Od 4. dubna do 30. září 2016 probíhala architektonicko-urbanistická soutěž Cena Nadace Proměny 
2016: Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni (dále jako „soutěž CNP 2016“). Soutěž 
CNP 2016 byla veřejná, dvoukolová, v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní spojená 
s osobní prezentací soutěžních návrhů. Porota rozhodla neudělit 1. cenu vzhledem k absenci 
návrhu s dostatečnou a přesvědčující komplexností všech složek, zejména urbanisticko- 
-architektonické kvality řešení celku i jednotlivých dílčích částí. Žádný ze soutěžních návrhů podle 
poroty neobsahoval přesvědčivý ideový koncept integrující všechny prostory území. Na základě 
doporučení poroty Nadace Proměny Karla Komárka jako vyhlašovatel soutěže spolu s městem 
Plzeň a městským obvodem Plzeň 2 – Slovany vstoupily do jednání s autory dvou návrhů 
oceněných 2. cenou: Zábran Nová architekti a Ting s.r.o. Tyto ateliéry byly vyzvány, aby představily 
svůj širší tým, který by měl pracovat na projektu, a prokázaly, že jsou schopny v daném složení 
projekt kvalitně připravit a zrealizovat. Zároveň měly doložit zkušenosti s projekty podobného 
zaměření a rozsahu a realizacemi, v nichž se pracovalo se zapojením veřejnosti. V navazujícím 
jednání ani jeden z ateliérů nepřesvědčil o zvládnutí projektu v požadovaném rozsahu. Nadace 
Proměny Karla Komárka a město Plzeň se proto rozhodly vyhlásit novou architektonickou soutěž, 
tentokrát vyzvanou, s účastí ateliérů s předpoklady a zkušenostmi, které jsou nepostradatelné pro 
dopracování návrhu do podoby, jež bude odpovídat komplexnosti zadání a rozsahu projektu. 

Architektonicko-urbanistická soutěž Cena Nadace Proměny 2017: Obnova Jiráskova náměstí a 
Klášterní zahrady v Plzni (dále jako „soutěž“) je důležitou etapou rozsáhlého projektu, který má 
kompletně revitalizovat původní historické centrum plzeňských čtvrtí Petrohrad a Slovany  
– Jiráskovo náměstí (dále jako „projekt“). Výsledek této proměny by měl podtrhnout kvalitní 
urbanistický charakter Jiráskova náměstí i jeho historickou atmosféru a současně do lokality vrátit 
běžný život – záměrem je vytvořit přitažlivé místo, jež budou rády vyhledávat všechny generace a 
typy uživatelů. Kvalitní veřejný prostor by měl zároveň poskytnout vhodné zázemí pro činnost 
aktivních skupin v rámci zdejší komunity a také umožnit jejich lepší vzájemné propojení.  

Projekt vychází z ojediněle široké spolupráce městského obvodu Plzeň 2 – Slovany (dále také jako 
„městský obvod“), spolku Pěstuj prostor, Kláštera dominikánů Plzeň (dále také jako „klášter“), 
Masarykovy základní školy Plzeň (dále také jako „Masarykova škola“ nebo „škola“), TJ Sokol Plzeň 
V. (dále také jako „TJ Sokol“ nebo „Sokol“), Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a Nadace 
Proměny Karla Komárka (dále také jako „nadace“) (dále společně jako „partneři projektu“). 
Samotné soutěžní zadání je výsledkem dlouhodobé přípravy v součinnosti partnerů projektu a 
zahrnuje výsledky participativního plánování s místní veřejností, realizovaného v úvodní části 
projektu.  
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ČÁST A – SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY A ZADÁNÍ 

1. PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽE 

1.1. Předmět soutěže 

Předmětem soutěže je návrh kompletní revitalizace historického centra plzeňských čtvrtí Petrohrad 
a Slovany – Jiráskova náměstí (dále také jako „náměstí“) včetně veřejnosti nově zpřístupňovaných 
areálů – klášterní zahrady a areálu TJ Sokol. 

Předmět soutěže je dále blíže specifikován v kap. 5 Soutěžní zadání a dalších kapitolách těchto 
soutěžních podmínek. Soutěžní zadání vzniklo na základě dlouhodobé plánovací přípravy s partnery 
projektu, širokou veřejností i místními firmami.  

1.2. Účel soutěže 

Účelem soutěže je nalézt nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele 
soutěže (dále jako „zadavatel“) obsažené v těchto soutěžních podmínkách a umožní následně 
jednomu z odměněných účastníků soutěže zadat zakázku na vypracování projektové dokumentace 
a ostatních služeb architekta v níže uvedeném rozsahu. 

Rozsah projektových prací a souvisejících činností: 
 představení soutěžního návrhu na veřejné prezentaci, příprava podkladů pro další informování 

o projektu a účast na participativních besedách; 
 spolupráce při zapojení studentů vybrané školy a široké veřejnosti do přípravné i realizační části 

projektu; 
 dopracování čistopisu architektonické studie na základě výstupů z veřejné prezentace a besed, 

připomínek města Plzně, nadace a dalších partnerů projektu a zájmových skupin; 
 dokumentace pro územní řízení (DUR); 
 dokumentace pro stavební řízení (DSP);  
 dokumentace k provedení stavby (DPS); 
 výkon inženýrské činnosti ve všech stupních PD; 
 podklady pro zadávací dokumentaci (výkresová dokumentace, výkaz výměr, rozpočet, 

standardy); 
 zajištění součinnosti při výběru dodavatele stavby; 
 výkon autorského dozoru (autorský dozor bude požadován ve všech etapách realizace projektu, 

viz soutěžní podklad P.18 Harmonogram projektu) 
 zajištění součinnosti při dokončení stavby (kolaudace); 
 vypracování projektu údržby, který bude obsahovat specifikaci pracovních operací udržovací 

péče včetně propočtu nákladů. 

1.3. Druh soutěže 

1.3.1. Podle záměru řešení se soutěž vyhlašuje jako projektová. 

1.3.2. Podle předmětu řešení se soutěž vyhlašuje jako architektonicko-urbanistická. 

1.3.3. Podle okruhu účastníků se soutěž vyhlašuje jako užší. 

1.3.4. Podle počtu vyhlášených kol se soutěž vyhlašuje jako jednofázová. 

1.3.5. Soutěž bude probíhat jako neanonymní. 

1.3.6. Soutěž není soutěží o návrh a není ani jinak zadána podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek. 
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1.4. Vyzvaní účastníci soutěže 

1.4.1. Zadavatel vyzývá k účasti v soutěži tyto účastníky: 

D3A, spol. s r.o. 

MgA. Ing. arch. Michal Fišer 

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o. 

re:architekti studio s.r.o. 

Ing. Akad. arch. Jan Šépka 

a žádá je, aby svou účast v soutěži písemně potvrdili, a to zasláním „Potvrzení přijetí výzvy“ 
nejpozději do 13. února 2017 (viz též odst. 2.3. těchto soutěžních podmínek) sekretáři soutěže na 
adresu uvedenou výše.   

1.4.2. Počet účastníků soutěže 

Maximální počet účastníků se stanovuje na 5. Zadavatel si vymiňuje právo v případě odmítnutí 
účasti, resp. nepotvrzení účasti od výše uvedených vyzvaných účastníků ve výše uvedeném 
termínu, vyzvat k účasti další účastníky tak, aby celkový počet účastníků soutěže byl roven 
maximálnímu počtu.  

1.4.3. Podmínky účasti v soutěži a požadovaná kvalifikace účastníků 

Soutěže se mohou zúčastnit vyzvaní účastníci za předpokladu, že splňují tyto podmínky: 

a) jsou občany České republiky nebo některého z členských států Evropského hospodářského 
prostoru a Švýcarské konfederace a mají své sídlo v České republice nebo v některém 
z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace; 

b) nezúčastnili se definování předmětu soutěže a jejího vypsání; 

c) nejsou řádnými členy nebo náhradníky poroty, sekretářem soutěže, přezkušovatelem 
soutěžních návrhů nebo přizvaným znalcem poroty této soutěže; 

d) nejsou manžely, příbuznými, trvalými projektovými partnery, bezprostředními nadřízenými či 
spolupracovníky osob, které se zúčastnily vypracování předmětu soutěže a vypsání této 
soutěže, nebo řádných členů nebo náhradníků poroty, sekretáře soutěže, přezkušovatele 
soutěžních návrhů nebo přizvaných znalců poroty této soutěže, pokud tito budou uvedeni 
v soutěžních podmínkách, nejsou členy Zastupitelstva města Plzně, zastupitelstev městských 
obvodů města Plzně, zaměstnanci Magistrátu města Plzně a zaměstnanci úřadů městských 
obvodů města Plzně; 

e) jsou autorizovanými architekty nebo autorizovanými inženýry podle zákona  
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu autorizovaných 
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění, s rozsahem autorizace umožňujícím 
vypracovat dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí a projektovou dokumentaci pro 
vydání stavebního povolení, popřípadě jsou autorizovanými architekty podle práva příslušného 
členského státu Evropského hospodářského prostoru, jehož jsou občanem, nebo v němž mají 
své sídlo, rovněž s rozsahem autorizace umožňujícím vypracovat dokumentaci pro vydání 
územního rozhodnutí a dokumentaci pro vydání stavebního povolení;  vzhledem k charakteru 
území zadavatel doporučuje rovnocennou autorskou spolupráci architekta a krajinářského 
architekta; 

f) splňují dále uvedená kvalifikační kritéria. 
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1.4.4. Kvalifikační kritéria 

Kvalifikační kritéria splňuje účastník: 

a) který nebyl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, včetně případů, kdy jde o přípravu 
nebo pokus nebo účastenství na úmyslném trestném činu; jde-li o právnickou osobu, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; 

b) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 
podplácení; 

c) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující; 

d) který není v likvidaci; 

e) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nedoplatky na pojistném a na penále 
na veřejné zdravotní pojištění, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; 

f) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo 
pravomocně uloženo kárné opatření, jedná-li se o osobu s odbornou způsobilostí podle 
příslušných právních předpisů.  

1.4.5. Podmínky prokázání kvalifikačních předpokladů 

a) Účastník soutěže prokáže splnění podmínek uvedených v odst. 1.4.3. písm. a) až d) a v odst. 
1.4.4. těchto soutěžních podmínek čestným prohlášením, splnění podmínky uvedené v odst. 
1.4.3. písm. e) prokáže kopií autorizační listiny; uvedené dokumenty vloží účastník soutěže do 
zalepené obálky „Autor“ (viz odst. 6.1.4. těchto soutěžních podmínek). 

b) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže více fyzických osob ve sdružení, musí každý 
z účastníků sdružení splňovat podmínky uvedené v odst. 1.4.3. písm. b) až d) a všechny 
podmínky uvedené v odst. 1.4.4. těchto soutěžních podmínek a alespoň jeden z účastníků 
sdružení podmínky uvedené v odst. 1.4.3. písm. a) a e) těchto soutěžních podmínek. 

c) Pokud předloží soutěžní návrh jako účastník soutěže právnická osoba, musí mít sídlo v České 
republice nebo v některé z členských států Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské 
konfederace a každý z členů statutárního orgánu právnické osoby musí splňovat podmínky 
uvedené v odst. 1.4.3. písm. b) až d) a všechny podmínky uvedené v odst. 1.4.4. těchto 
soutěžních podmínek a alespoň jeden člen statutárního orgánu, popřípadě odpovědný zástupce 
podmínky uvedené v odst. 1.4.3. písm. a) a e) těchto soutěžních podmínek. 

d) Každý účastník soutěže musí na základě výzvy zadavatele předložit originály listin nebo jejich 
úředně ověřené kopie dokládající splnění podmínek uvedených v odst. 1.4.3. písm. e) a v odst. 
1.4.4. těchto soutěžních podmínek, a to ve lhůtě stanovené ve výzvě. 

1.5. Jazyk soutěže a právní řád  

Soutěž se vyhlašuje a bude probíhat v českém jazyce a podle právního řádu platného v České 
republice. 

1.6. Vyhlášení soutěže 

1.6.1. Soutěž se zahajuje oslovením vyzvaných účastníků k účasti v soutěži, všichni účastníci 
soutěže budou vyzváni v týž den; tento den je dnem vyhlášení soutěže (viz též odst. 2.2. 
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těchto soutěžních podmínek). V den vyhlášení soutěže budou soutěžní podmínky 
zpřístupněny vyzvaným účastníkům a oznámení o zahájení soutěže bude zveřejněno na 
internetových stránkách nadace (http://cena-nadace-promeny-2017.nadace-promeny.cz), 
internetových stránkách města Plzně (www.jiraskovonamesti.plzen.eu), spolku Pěstuj 
prostor (http://pestujprostor.plzne.cz) a České komory architektů (www.cka.cz), v jednom 
informačním médiu s celostátní působností (Archiweb, Stavbaweb) a v tisku. 

1.6.2. Dnem vyhlášení soutěže začíná běžet soutěžní lhůta. 

1.7. Dotazy 

Dotazy budou zodpovězeny během konzultace rozpracovanosti návrhů (viz též odst. 3.2. těchto 
soutěžních podmínek). 

1.8. Náležitosti vyhlašování výsledků soutěže  

1.8.1. Zadavatel zveřejní výsledky soutěže obdobným způsobem, jakým soutěž vyhlásil. 

1.8.2. Zadavatel oznámí výsledky soutěže včetně rozhodnutí o pořadí, na kterém se hodnocené 
soutěžní návrhy umístily, všem účastníkům soutěže rozesláním písemného protokolu o 
průběhu soutěže. 

1.9. Doručování 

V případech, kdy tyto soutěžní podmínky stanoví, že je třeba doručit písemnost účastníkovi 
soutěže, rozumí se doručením zaslání písemnosti účastníkovi prostřednictvím elektronické pošty na 
e-mailovou adresu výslovně uvedenou účastníkem v soutěžním návrhu s tím, že účastník je povinen 
potvrdit přijetí doručované písemnosti následnou e-mailovou zprávou nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne doručení písemnosti účastníkovi soutěže. V případě, že účastník přijetí písemnosti 
nepotvrdí, anebo o to požádá při zahájení soutěže, budou mu písemnosti zasílány poštovní 
přepravou s dodejkou, nezastihne-li doručovatel písemnosti adresáta, vhodí písemnost do 
adresátem užívané poštovní schránky, písemnost se považuje za doručenou vhozením do schránky, 
datum vhozu vyznačí doručovatel na písemnosti. 

1.10. Ceny a odměny 

1.10.1. Ceny 

Ceny nebudou uděleny. 

1.10.2. Odměny 

Soutěžní návrhy, které splnily soutěžní podmínky a zadání, budou odměněny částkou ve výši 
100.000 Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 

1.10.3. Náhrady výloh 

Náhrady výloh spojených s účastí v soutěži nebudou poskytovány. 

1.10.4. Náležitosti zdanění odměn udělených v soutěži 

Odměny udělené v soutěži fyzickým osobám přesahující částku 10.000 Kč budou v souladu s ust. 
§ 36 odst. 2 písm. l) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění zdaněny srážkovou 
daní ve výši 15 % a vyplaceny ve výši po odpočtu této daně. Sražená daň bude odvedena správci 
daně zadavatelem. 
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Odměny udělené v soutěži právnickým osobám budou v souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, v platném znění vyplaceny v plné výši a zdaněny právnickou osobou dle zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.  
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2. HARMONOGRAM SOUTĚŽE  

2.1. Ustavující schůze poroty 

13. ledna 2017. 

2.2. Vyhlášení soutěže  

6. února 2017 (viz též odst. 1.6. těchto soutěžních podmínek). 

2.3. Písemné potvrzení účasti vyzvanými účastníky  

Nejpozději do 13. února 2017 (viz též odst. 1.4. těchto soutěžních podmínek). 

2.4. Prohlídka zájmového území a úvodní workshop  

28. února 2017.  

2.5. Konzultace rozpracovanosti návrhů  

29. března 2017.  

2.6. Odevzdání soutěžních návrhů soutěžícími 

Nejpozději do 28. dubna 2017 14:00 hod. 

2.7. Hodnotící zasedání poroty a osobní prezentace soutěžních návrhů 

Nejpozději do 19. května 2017. 

2.8. Zveřejnění výsledků soutěže 

Nejpozději do 31. května 2017.  

2.9. Oznámení rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu 

Zadavatel oznámí rozhodnutí poroty o výsledcích soutěže včetně pořadí hodnocených soutěžních 
návrhů všem účastníkům rozesláním protokolu o průběhu soutěže, a to ve lhůtě 7 dnů od 
rozhodnutí poroty. 

2.10. Zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí 

Lhůta ke zpřístupnění soutěžních návrhů soutěžícím k nahlédnutí počíná běžet zveřejněním 
výsledků soutěže a končí patnáctým dnem ode dne posledního doručení protokolu o průběhu 
soutěže včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu. 

2.11. Vyplacení odměn 

Odměny budou vyplaceny nejpozději do 50 dnů od rozhodnutí o výsledcích soutěže. 

2.12. Veřejné vystavení soutěžních návrhů 

Datum zahájení veřejné výstavy soutěžních návrhů se stanovuje nejpozději na dobu do 3 měsíců od 
zveřejnění výsledků soutěže. 
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3. PRŮBĚH SOUTĚŽE 

3.1. Prohlídka zájmového území a úvodní workshop 

Datum konání: 28. února 2017 od 12:00 do 17:00 hod. (viz též odst. 2.4. těchto soutěžních 
podmínek). 

Místo konání: Jiráskovo náměstí, Plzeň 2 – Slovany (sraz před hlavním vchodem do kostela Panny 
Marie Růžencové). 

Přítomní: porota, zástupci města Plzně, městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj 
Prostor, Kláštera dominikánů Plzeň a Masarykovy základní školy Plzeň. 

3.1.1. Prohlídka zájmového území 

Podrobná prohlídka lokality včetně prohlídky dnes běžně nepřístupných areálů – klášterní zahrady  
a areálu TJ Sokol. Výklad povedou M Arch Marek Sivák (spolek Pěstuj prostor, koordinátor projektu 
a zpracovatel soutěžního zadání), Mgr. Petr Matoušek (sociolog spolupracující na projektu) a  
fr. P. Ing. Alvarez Kodeda (zástupce kláštera). 

3.1.2. Přednášky 

 Předmět soutěže; 
 Průběh soutěže; 
 Soutěžní zadání; 
 Výstupy ze spolupráce s veřejností, z dohody partnerů projektu a z vyjádření dotčených orgánů. 

3.1.3. Diskuse 

3.2. Konzultace rozpracovanosti návrhů 

Datum konání: 29. března 2017. O přesném časovém rozmezí bude účastník soutěže informován 
nejméně 10 dnů předem (viz též odst. 2.5. těchto soutěžních podmínek).  

Místo konání: Vinohradská 1511/230, Praha 10 (budova KKCG). 

Přítomní: porota, zástupci města Plzně, městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj Prostor 
a Kláštera dominikánů Plzeň. 

3.2.1. Prezentace konceptu, diskuse a zodpovězení dotazů soutěžících 

 Prezentace bude obsahovat objasnění základních principů navrhovaného řešení. Forma 
prezentace je ponechána na účastnících. Na místě bude k dispozici promítací technika 
(dataprojektor, plátno, notebook, prezentér, laserové ukazovátko). 

 Prezentace návrhu jednoho týmu bude trvat maximálně 10 min. Poté budou následovat 
doplňující dotazy poroty, odborných znalců, zadavatele a partnerů projektu. 

 Na položení dotazů soutěžícími bude prostor během diskuse. Všechny dotazy soutěžících a 
odpovědi poroty budou zaznamenány a rozeslány všem účastníkům do 7 dnů ode dne konání 
konzultace rozpracovanosti návrhů. 

 Prezentace a diskuse s každým týmem bude probíhat odděleně. 

3.3. Osobní prezentace soutěžních návrhů 

Datum konání: Nejpozději do 19. května 2017 (viz též odst. 2.7. těchto soutěžních podmínek). 
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Místo konání: Plzeň. 

O přesném termínu a místu konání prezentace bude účastník soutěže informován nejméně 10 dnů 
předem. 

Přítomní: porota, zástupci města Plzně, městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, spolku Pěstuj Prostor 
a Kláštera dominikánů Plzeň. 

 Prezentace návrhů bude obsahovat objasnění základních principů navrhovaného řešení. Forma 
prezentace je ponechána na účastnících. Na místě budou k dispozici panely se soutěžním 
návrhem a promítací technika (dataprojektor, plátno, notebook, prezentér, laserové 
ukazovátko). 

 Prezentace návrhu jednoho týmu bude trvat maximálně 10 min. Poté budou následovat 
doplňující dotazy poroty a odborných znalců. 

 Prezentace a diskuse s každým týmem bude probíhat odděleně. 
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4. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ 

4.1. Definice zájmového území 

Zájmové území není homogenní a tvoří ho celá řada funkčně i prostorově svébytných celků. Je 
ponecháno na úvaze soutěžících, jak k zadání přistoupí a nakolik svým návrhem tuto diverzitu 
podpoří nebo potlačí. Na úvaze soutěžících je rovněž ponecháno, zda svůj návrh omezí na zájmové 
území, či zda širší vazby návrhu promítnou i za jeho hranice. Pro účely projektu je zájmové území 
členěno takto: 

1. JIRÁSKOVO NÁMĚSTÍ (hlavní zájmové území) 

A. Park a předprostor kláštera 

B. Klášterní zahrada 

C. Bývalá trolejbusová točna 

D. Předprostor školy 

E. Podélné ulice Jiráskova náměstí 

F. Okolí Plzenecké ulice 

2. URBANISTICKY NAVAZUJÍCÍ ÚZEMÍ  

A. Areál dvora školy 

B. Areál TJ Sokol 
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Schéma rozdělení zájmového území 
 
Předmětem následné projektové přípravy a realizace jsou body 1.A.–1.E. (v soutěži řešeny 
detailně), body 1.F., 2.A.–2.B. (v soutěži řešeny pouze ideově) budou po vyhlášení výsledků soutěže 
řešeny samostatně a nezávisle na tomto projektu – viz soutěžní podklad P.19 Požadavky na 
projektové práce a související činnosti. 
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4.2. Širší vztahy 

Téměř rovinaté Jiráskovo náměstí leží v geografickém středu severní části druhého plzeňského 
obvodu, tj. v oblasti mezi hlavním vlakovým nádražím a Částkovou ulicí. Urbanisticky bohatá čtvrť 
disponuje sítí náměstí, plácků a veřejných vnitrobloků, ve které Jiráskovo náměstí hraje ústřední 
roli. Okolí tvoří různorodá zástavba, jež lemuje pravoúhlé ulice Petrohradu i velkorysejší vějířovou 
strukturu navazující části Slovan. Tu citlivě doplňují sídlištní solitéry i bloková struktura „sorely“. 

Místo je skvěle dopravně dostupné, nachází se mezi trasami dvou tramvají a trolejbusu, zároveň je 
vzdálené jen několik minut chůze od vlakového nádraží. Vzdušnou čarou leží 1500 m od hlavního 
plzeňského náměstí Republiky. Nejužší spádovou oblast (okruh cca 500 m okolo náměstí) obývá 
7000 obyvatel s trvalým bydlištěm. Širší spádová oblast (tj. v běžné vycházkové vzdálenosti) 
zahrnuje části Petrohrad a Slovany s 23 000 obyvateli. Charakteristické dispozice Jiráskova náměstí 
jsou ve městě jedinečné, jeho skutečný význam je tedy celoměstský. 

Necelých 100 metrů od Jiráskova náměstí stojí kulturní dům JAS (původně Dělnická tělovýchovná 
jednota). V nejbližším okolí se nalézají 3 gymnázia (Mikulášské, Církevní a Sportovní) a několik 
základních a mateřských škol, jejichž žáci se mohou stát přirozenými návštěvníky náměstí. Studenti 
Církevního gymnázia využívají kostel Panny Marie Růžencové i náměstí v rámci slavnostních 
příležitostí pořádaných touto školou. V okolí náměstí dále sídlí 3 knihovny a řada neziskových 
organizací a komunitních center. Místo má díky této konstelaci silný komunitní, kulturní i rekreační 
potenciál. 

4.3. Charakteristika zájmového území 

4.3.1. Současný stav 

Jiráskovo náměstí bylo velkoryse navrženo jako urbanistické i společenské centrum severní části 
dnešního městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Tvoří ho obdélník o rozměrech cca 340 x 100 m 
s polokruhovým závěrem na jihovýchodní straně, odkud vějířovitě vybíhají čtyři ulice. Do náměstí 
ústí další tři příčné ulice na severovýchodní straně a čtyři na jihozápadní, z nichž dvě procházejí 
skrz náměstí. Třetí spojnici mezi podélnými ulicemi, které náměstí ohraničují na severu a na jihu, 
tvoří průjezd před klášterem.  

Současná podoba veřejných prostranství ani vzdáleně nepřipomíná původní význam parkového 
náměstí. Na stavu zeleně i komunikací se podepsal zub času i nedostatečná údržba, některé plochy 
(např. bývalá trolejbusová točna za klášterní zahradou) nevyhovují ani z hlediska svých základních 
funkcí. Skutečné pěší trasy vedou mimo zpevněné stezky, což přispělo k vytvoření paralelní sítě 
průšlapů. Zajímavou kapitolou jsou povrchy – vozovky jsou řešeny kamennou dlažbou střídanou 
asfaltem, chodníky naopak asfaltem s občasným výskytem zámkové dlažby či původních 
plzeňských desek, většina povrchů je porušených nebo záplatovaných. Pod zemí se skrývá 
zastaralá infrastruktura. Na náměstí zcela chybí kvalitní mobiliář a další vybavenost – v současnosti 
se zde nacházejí jen dvě stará pískoviště s lavičkami. Do klášterní zahrady měly doposud pravidelný 
přístup pouze určité skupiny veřejnosti, např. místní skauti a žáci Masarykovy školy. Její otevření 
veřejnosti v sobě skrývá pro oživení místa velký potenciál. 

Do zájmového území mimo samotného Jiráskova náměstí patří i zadní dvůr Masarykovy školy a 
k němu přiléhající pětiúhelníkový areál TJ Sokol o rozloze 6040 m2. V areálu Sokola dnes stojí 
budovy, v nichž jsou kanceláře, tělocvičny, šatny, herny stolního tenisu a kuželny, dále se zde 
nacházejí venkovní hřiště, doskočiště, terasy s poškozenými lavičkami, které dříve sloužily pro 
diváky i cvičence, nově vydlážděný chodník a stará vyštěrkovaná příjezdová cesta vedoucí ke 
kuželně. Exteriérová sportoviště, umístěná v zajímavě modelovaném terénu, jsou již za hranicí své 
životnosti. Vzrostlé stromy poskytují stín a vytvářejí příjemné prostředí. Zpřístupnění sportovišť 
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v areálu TJ Sokol široké veřejnosti přispěje podobně jako klášterní zahrada k dalšímu zatraktivnění 
celé lokality. 

4.3.2. Využití a služby 

Jiráskovo náměstí a jeho nejbližší okolí poskytuje velmi různorodou nabídku služeb, jen přímo na 
náměstí sídlí více než 50 firem, další desítky pak v okolních ulicích. Část domů má v parteru 
obchody a provozovny. Chybí zde ovšem kvalitní nabídka různých typů občerstvení, kaváren, 
restaurací apod. Nejvýraznější budovou v zástavbě lemující náměstí je Masarykova škola, kterou 
navštěvuje téměř 300 žáků prvního a druhého stupně a zároveň slouží jako odloučené pracoviště 
mateřské školy. Ve všední den jsou nejčastějšími uživateli zelených ploch před školou a v parku 
právě žáci školy. V podvečer je střídá okolní mládež, u které často neutěšenost místa vyvolává 
neutěšené chování. Fragmenty pískovišť u bytového domu využívají rodiče s dětmi jen 
příležitostně. 

V areálu kláštera uprostřed náměstí sídlí farnost Plzeň-Slovany. V kostele Panny Marie Růžencové 
se slouží pravděpodobně nejvíce mší v Plzni – průměrně 3 denně. O nedělích na ně zavítá až  
250 věřících, ve svátky více než dvakrát tolik. Mimo nedalekého hospice Sv. Lazara je tento kostel 
jediným místem konání pravidelných římskokatolických bohoslužeb na území městského obvodu. 
Díky stále fungujícímu klášteru je v místě velmi živá komunita farníků. 

V klášterní zahradě sídlí 42. dívčí oddíl Fénix a 43. chlapecký oddíl Pardi z plzeňského 4. střediska 
Junáku Ichthys. Do zahrady má dnes přístup mimo mnichů a skautů i Masarykova škola, která její 
část využívá pro hodiny pěstitelství. Za podpory Nadačního fondu Zelený poklad zde buduje 
bylinnou a permakulturní zahradu, do které mimo vlastních žáků zve i okolní mateřské a základní 
školy. Škola a klášter již třetím rokem pořádají v zahradě Víkend otevřených zahrad, během něhož ji 
zpřístupňují široké veřejnosti. Každoročně sem při této příležitosti zavítá přes 2000 návštěvníků. 
Obě instituce se zapojují do Noci kostelů, klášter se pravidelně účastní Evropského dne sousedů, 
pořádá koncerty a další kulturní akce. 

K zadní části budovy Masarykovy školy přiléhají dvůr a zahrada. Zahradu využívá 51. mateřská škola 
Plzeň, která má v budově školy odloučené pracoviště. Dvůr nyní slouží převážně jako parkoviště, 
neboť jeho stav neumožňuje bezpečný pobyt žáků školy.  

Areál TJ Sokol slouží v současné době pro cvičence Sokola a Masarykovu školu. TJ Sokol podporuje 
rozvoj školních i mimoškolních činností žáků školy, snaží se o zapojení pohybově znevýhodněné 
mládeže a občanů. Mezi její cílové skupiny patří také rodiče s dětmi a senioři. 

4.3.3. Místní charakteristické kvality 

Z dotazníkového šetření a besed s veřejností vyplynulo, že pro místní občany představuje největší 
hodnotu „historická atmosféra 20.–30. let“ a vzrostlé kaštany. Jírovec maďal (Aesculus 
hippocastanum) je nejčastější dřevinou vyskytující se na Jiráskově náměstí. Jeho průměrná 
sadovnická hodnota je klasifikována číslem 3 (průměrná), v některých případech číslem 4 (velmi 
hodnotná). Stáří stromů spadá do věkové kategorie 50–60 let, u některých exemplářů 60–80 let. 
Další zajímavostí je, že v nejbližším okolí Jiráskova náměstí žije či žila celá řada uměleckých 
osobností, zejména výtvarníků a literátů – např. ve vedlejší ulici se nachází rodný dům Jiřího Trnky, 
Masarykovu školu navštěvoval Miroslav Zikmund, nedaleko bydlí Josef Hrubý. Na náměstí stojí dvě 
architektonicky i funkčně význačné stavby, obě jsou zapsanými kulturními památkami. Ústřední 
dominanta náměstí – areál dominikánského kláštera s kostelem Panny Marie Růžencové – byla 
vystavěna v 10. letech 20. století. Kostel ve stylu německé moderny s prvky secese postavil Eduard 
Sochor z Prahy dle návrhu architekta Antonína Möllera, a to za velmi krátkou dobu – rok a půl. 
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Stavbu vysvětil 30. října 1913 pražský arcibiskup Lev kardinál Skrbenský za obrovské účasti lidu. 
Přilehlá Masarykova škola je o necelých 10 let mladší, její základní kámen osobně položil v roce 
1921 prezident republiky T. G. Masaryk, žákům se otevřela v únoru 1923. Školu navrhl Hanuš 
Zápal, jeden z nejvýznamnějších plzeňských architektů 20. století. 

4.4. Charakteristika uživatelů zájmového území 

Jiráskovo náměstí by mělo sloužit jako centrum pro širokou spádovou oblast a pro různorodou 
skupinu uživatelů, kterými jsou zejména obyvatelé bytového domu v parku, činžovních domů, 
řadových domů a vilek, zaměstnanci i podnikatelé z okolních firem, rodiče s dětmi, senioři, mládež, 
žáci a učitelé místních škol, farníci, skauti a sokolové, ale i návštěvníci z jiných částí města. Klášterní 
zahrada, areál dvora školy a areál TJ Sokol mají odlišný charakter od zbytku území. Zahrada je ve 
vlastnictví a správě kláštera, který zahradu aktivně užívá. Klášter však za podmínky respektování 
předem nastavených pravidel (návštěvního řádu) zpřístupní v otvíracích hodinách část zahrady 
veřejnosti. Dvůr školy je veřejnosti běžně nepřístupným prostranstvím a i nadále zůstane sloužit 
pouze pro účely školy. Sportovní areál je ve vlastnictví TJ Sokol, která jej aktivně užívá a zároveň ho 
za podmínky respektování předem nastavených pravidel zpřístupní v otvíracích hodinách 
veřejnosti. 

4.5. Historie 

4.5.1. Historie Jiráskova náměstí  

Jiráskovo náměstí představuje důležitý urbanistický prostor, plánovitě formovaný mezi lety 1910 a 
1935 jako centrální osa rostoucího Východního Předměstí na území města Plzně. Vzniklo 
vynecháním několika obdélných bloků pravidelného rastru zástavby při půlkruhovém zdůraznění 
jeho jihovýchodního závěru s paprsčitým vedením navazujících ulic. Přímo do plochy náměstí byl 
na jeho jihovýchodní straně v letech 1910–1913 vložen dominikánský klášter čp. 814 s dominantní 
věží kostela Panny Marie Růžencové se zvonicí. Na jeho jihozápadním okraji byla v letech        
1921–1922 vystavěna dvoukřídlá budova základní školy pro dívky a chlapce čp. 878, nesoucí jméno 
prvního prezidenta československé republiky T. G. Masaryka. Během 30. let byla dokončena 
výstavba většiny okolních domů. V té době již také bylo náměstí zazeleněno a prostranství před 
klášterem získalo geometrickou parkovou úpravu. Poslední významná změna nastala v 70. letech, 
kdy na místě nevystavěného plánovaného bloku přímo naproti klášteru vyrostl bytový dům, který 
okolním obyvatelům nikdy nepřirostl k srdci. 

Čitelné umístění významných veřejných staveb do urbanistické skladby území Jiráskova náměstí 
trvale připomíná důležitost ústředních prostor Východního Předměstí, jejichž koncept byl navržen 
podle principů „zahradního města“ – dopravně zatížené komunikační tepny byly záměrně 
umístěny mimo osu rozvíjející se městské čtvrti. Centrum předměstí tak mělo mít charakter klidné 
městské části poskytující veřejnosti vzdělání v civilní i duchovní oblasti. Zároveň disponovalo 
neméně důležitými prostory parkové městské zeleně, které byly protkány komunikačními trasami. 
Jiráskovo náměstí svojí podobou odpovídající době vzniku také dokumentuje významné proměny 
společnosti na počátku 20. století. 
(zpracováno za použití textu z vyjádření odboru památkové péče Magistrátu města Plzně) 

4.5.2. Historie kláštera a klášterní zahrady 

V roce 1908 byla na Pražském předměstí vymezena nová plzeňská farnost ohraničená řekou 
Radbuzou a okolními obcemi Božkov, Lobzy a Hradiště. Správu farnosti u kostela sv. Mikuláše 
převzal řád dominikánů, který se do Plzně vrátil po 125 letech. Kostel potřebám farnosti nestačil a 
bylo nutné postavit větší. Původní záměr vystavět ho na Mikulášském náměstí se nesetkal 
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s podporou ze strany města a klášter byl tak umístěn dále na jih na nově vznikající Jiráskovo 
náměstí. Stavba kláštera a kostela Panny Marie Růžencové započala v květnu 1912 dle plánů 
architekta Antonína Möllera, stavitele z Varnsdorfu. Stavbu prováděl architekt Eduard Sochor z 
Prahy. V srpnu 1912 byl posvěcen základní kámen v presbytáři. Celá novostavba byla dokončena 
30. října roku 1913 a první mše svatá zde byla sloužena 1. listopadu roku 1913. Již v roce 1914 se 
v klášteře svítilo elektřinou. Během následujících let museli mniši klášter dvakrát opustit. Mezi roky 
1942 a 1945 sloužila budova kláštera jako lazaret pro wehrmacht. Po nuceném odchodu 
dominikánů z Plzně v roce 1950 až do jejich návratu v roce 1990 byl objekt využíván pro Okresní 
ústav národního zdraví Plzeň-sever, zejména pro pacienty s tuberkulózou. V roce 1999 byl 
architektonicky velmi hodnotný areál kláštera s kostelem postaveným pod vlivem německé 
moderny a doznívající secese a klášterní zahradou prohlášen za kulturní památku. 

Klášterní zahrada byla při svém založení rozčleněna do šesti základních obdélných segmentů 
určených k pěstování různých druhů plodin, ovoce a zeleniny. Část přiléhající z boku k presbytáři 
kostela Panny Marie Růžencové (severozápadní část zahrady) měla být upravena jako okrasná. 
Součástí návrhu z roku 1914 bylo stinné okrasné zátiší pro pobyt v letním období. V osách cest pak 
byly navrženy vodní nádržky a tzv. odpočívadla. Z finančních důvodů však tato velkorysá koncepce 
nebyla realizována a dominikáni zahradu budovali postupně za pomoci místních sedláků. Využití 
celé zahrady bylo čistě produkční k samozásobení kláštera a k prodeji, kterým se zlepšovalo 
hospodaření kláštera. Z ovocných dřevin zde byly vysazeny např. třešně, jabloně a ořešáky. Po 
zrušení kláštera a zestátnění v roce 1950 byla zahrada rozdělena do více parcel na menší zahrádky 
a původní členění postupně zaniklo. Ke vstupu do zahrady sloužil vchod v zadní obvodové zdi 
umístěný v ose vstupu do kláštera. Pozemky využívala mateřská a základní škola, část sloužila jako 
zahrádkářská kolonie. Malá část přiléhající ke kostelu si uchovala funkci farní zahrady. V 70. letech 
byla jihozápadní část zahrady určena jako stavební pozemek pro drážní polikliniku, a proto přestala 
být až na výjimky udržována. Přestože nebyla stavba polikliniky nakonec realizována, došlo v části 
podél jihozápadní zdi zahrady ke skrývce ornice. Zbylá část zahrady byla kvůli nejasné budoucnosti 
z velké části opuštěna či jen sporadicky využívána. Z těchto důvodů během 80. let zahrada zpustla 
a zarostla náletem dřevin (javory, jasany, bezy, plané druhy ovocných dřevin a šípků). V tomto 
stavu byla zahrada v roce 1990 spolu s budovou kostela a kláštera navrácena řádu dominikánů. 
Bratři dominikáni zahájili svépomocným způsobem její obnovu. Postupně byly odstraněny nálety, 
odumřelé a nemocné dřeviny, mnoho zdevastovaných staveb, zařízení a všechny ploty. Byl srovnán 
povrch terénu a založen trávník. V roce 1993 byla vypracována sadovnická studie (autor: fr. P. Ing. 
Alvarez Kodeda), ze které vychází projekt z roku 2000. Ten je v současnosti částečně zrealizován. 
Z původní koncepce byla obnovena západní severojižní osa, čitelné jsou ještě části ostatních os, 
které rozdělovaly zahradu na obdélné segmenty. V současné době je areál zahrady funkčně 
rozdělený na pěstební zónu, dvě hřiště a klidovou (okrasnou) zónu. Jeho jihovýchodní část využívá 
k vlastním aktivitám nedaleká Masarykova škola. Klášterní zahrada si v obrysech zachovala své 
původní členění, charakter typického řešení zahrady s architektonicky stylizovanou vysokou 
ohradní zdí a především rámcové využití jako produkční a okrasná plocha. 
(zpracováno za použití historických materiálů Kláštera dominikánů Plzeň a vyjádření Národního 
památkového ústavu) 

4.5.3. Historie areálu TJ Sokol 

TJ Sokol Plzeň V. (tzv. „Pětka“) byla založena po V. Všesokolském sletu v Praze v srpnu roku 1907. 
Původně využívala pouze pronajaté prostory v budově české reálky na Mikulášském náměstí. Po 
neúspěšném pokusu před první světovou válkou vystavět vlastní tělocvičnu byl v roce 1923 
odkoupen pozemek na Nepomucké (dnes Slovanské) třídě poblíž Jiráskova náměstí. Nejprve se 
započalo s úpravami venkovních sportovišť, letní hřiště zde bylo otevřeno v květnu 1926. 
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Následovala výstavba šatnového pavilonu, tribun, sedadel a hudebního pavilonu. Nejdůležitější 
budova – sokolovna – byla původně navržena při dnešní Jugoslávské ulici, tedy vpravo od hlavního 
vstupu na pozemek. Tento záměr však nebyl stavebním úřadem schválen. Namísto toho se 
přistoupilo k rozšíření pavilonu šaten a tato nová „sokolovna“ byla Sokolu předána k užívání v září 
1928. Před druhou světovou válkou jednota Sokol čítala skoro 1400 členů ze všech profesí a 
společenských vrstev. Za druhé světové války byla jednota Sokol zrušena, pavilon a cvičiště sloužily 
wehrmachtu jako skladiště. Po náletu v dubnu 1945 zbyla z pavilonu téměř jen nosná konstrukce, 
Sokolové jej ale v následujících letech opravili. V roce 1948 byla „Pětka“ začleněna do „Jednotné 
socialistické tělovýchovy“, tedy víceméně zrušena, k její obnově dochází až v letech 1990–1991, 
kdy je jí zpět předán pavilon se sportovišti.  

Zajímavostí je, že se TJ Sokol nesoustředila pouze na sportovní aktivity – tělovýchovu. Pořádala 
výstavy, besedy, vycházky a výlety, měla pěvecký a dramatický odbor, loutkářský odbor,  
knihovnu-čítárnu, hrály se zde šachy a společenské hry. Sportovní oddíly zahrnovaly gymnastiku, 
atletiku, košíkovou, odbíjenou, lyžařství, výletnictví a táboření. Po sametové revoluci přibyly jiné, 
„moderní“ oddíly, např. stolního tenisu, kuželek, zdravotního cvičení, aerobiku, florballu, jógy,  
Tai-ji apod. 
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5. SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ 

Cílem soutěže je nalézt co nejlepší funkční a estetické řešení Jiráskova náměstí s přesahem do 
navazujících prostranství. Vybraný návrh by měl přinést kvalitní odpověď na soutěžní zadání a 
výstupy z participace (kap. 9), a to po stránce architektonické, urbanistické, krajinářské, 
vodohospodářské a dopravní. Zároveň by měl nastínit účelné využití společenského potenciálu 
celého řešeného území.  

Záměr projektu  

a) Širší vztahy 
 Navrhnout celkovou kultivaci a oživení Jiráskova náměstí jako přirozeného centra čtvrti. 

b) Jiráskovo náměstí 
 Zlepšit funkční využití náměstí, které by mělo odpovídat způsobu jeho užívání různými 

skupinami uživatelů. 
 Redefinovat prostor náměstí jako celku i jeho jednotlivých částí a jejich vzájemné vazby. 
 Zamyslet se nad propustností území ve vztahu k dopravě. 

c) Klášterní zahrada 
 Najít vhodný vztah mezi klášterní zahradou, Masarykovou školou a místní komunitou a 

navrhnout odpovídající formu a způsob využití zahrady. 
 Neopomenout skutečnost, že jde o živou klášterní zahradu užívanou dominikánskými 

mnichy. 

d) Masarykova škola 
 Řešit prostory v okolí školy ve vazbě na Jiráskovo náměstí, klášterní zahradu a TJ Sokol a 

rozvíjet potenciál využití těchto prostorů nejen pro volný čas, ale i vzdělávací účely. 

e) Krajinářské a vodohospodářské řešení 
 Uplatnit kvalitní a sdělné krajinářské řešení využívající principy zelené infrastruktury, která 

integruje koncepci zeleně a hospodaření s dešťovou vodou do jednotného systému a 
podoby. 

 Zajistit dostupnost srážkové vody a její přirozenou distribuci pro navržený ekosystém. 

f) Koncepce dopravy 
 Navrhnout odpovídající dopravní řešení s přihlédnutím k širším dopravním vztahům. 
 Prioritou dopravní koncepce by mělo být zklidnění zájmového území, zlepšení přehlednosti 

a využitelnosti jednotlivých částí prostranství a posílení pěší prostupnosti území s ohledem 
na potřeby parkování. 

Ekonomické požadavky projektu 

Soutěžní návrhy by měly respektovat finanční limit 46 mil. Kč vč. DPH na celkovou rekonstrukci 
zájmového území podle odst. 4.1. bodů 1.A.–1.E. těchto soutěžních podmínek, tedy bez okolí 
Plzenecké ulice, areálu dvora školy a areálu TJ Sokol. V této částce nejsou zahrnuty náklady na 
zřízení veřejného WC a náklady na opravu klášterní zdi (budou hrazeny z jiných zdrojů). 
Předpokládané náklady na rekonstrukci inženýrských sítí (vodovodních a kanalizačních řadů) jsou 
48,4 mil. Kč vč. DPH. Náklady na rekonstrukci vedení NN, nízkotlakého vedení vč. přípojek plynu 
budou hrazeny vlastníkem sítí nad rámec projektu. 

V rámci následných projektových prací bude požadováno zpracování dokumentace rekonstrukce 
vodovodních a kanalizačních řadů, zpracování dokumentace případných vyvolaných přeložek sítí 
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ostatních vlastníků (zejména horkovodu, sítí VN a NN, plynovodu a slaboproudých vedení), 
koordinace rekonstrukce vedení NN, slaboproudých vedení, nízkotlakého plynovodního vedení a 
ostatních inženýrských sítí. 

Projektovou dokumentaci na rekonstrukci vedení NN a nízkotlakého vedení zajistí vlastník sítí. 
V rámci projektu bude požadována koordinace plánované rekonstrukce vedení NN a nízkotlakého 
vedení. Požadavky na řešení technické infrastruktury (voda, kanalizace) jsou uvedeny v soutěžním 
podkladu P.20. 

Cena za projektové práce a související činnosti uvedené v odst. 1.2. těchto soutěžních podmínek je 
předpokládána na úrovni 5–7 % Kč vč. DPH z celkových nákladů na realizaci projektu 
(předpokládaná výše nákladů je 94,4 mil. Kč vč. DPH); s ohledem na rozpočtový charakter ceny za 
projektové práce a související činnosti může cena dosáhnout maximální výše 6,5 mil. Kč vč. DPH. 

Řešení by od počátku mělo vycházet z finančních možností města Plzně na údržbu zájmového 
území a být tak v souladu s dlouhodobou udržitelností jeho budoucího užívání. Současné roční 
odhadované náklady na údržbu celého zájmového území jsou ve výši 232 tis. Kč vč. DPH. Vzhledem 
k předpokládaným změnám v řešeném území se připouští změna výše nákladů na údržbu. 

Realizace projektu bude financována z příspěvku nadace a z prostředků města Plzně. Příspěvek 
nadace je určen jednak na úhradu nákladů soutěže včetně výplaty soutěžních odměn, jednak na 
úhradu dalších nákladů spojených s realizací projektu včetně nákladů architekta, organizátora 
veřejné zakázky a dodavatele stavby. Město Plzeň se bude ve sjednaném rozsahu podílet výlučně 
na úhradě nákladů dodavatele stavby. 
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6. SOUTĚŽNÍ NÁVRHY 

6.1. Soutěžní návrhy, jejich obsah, grafická či jiná úprava 

Každý soutěžní návrh bude obsahovat grafickou část, textovou část, digitální část a obálku „Autor“. 

6.1.1. Grafická část 

Grafická část se skládá ze tří soutěžních panelů. 

Soutěžní panely budou obsahovat: 

a) celkovou situaci zájmového území v měřítku 1:500 (situace bude umístěna na panelu č. 1); 
b) schéma širších vztahů; 
c) koncepční schémata/diagramy (doprava, zeleň, hospodaření s dešťovou vodou); 
d) podrobnější řešení klášterní zahrady; 
e) volné perspektivy – doporučujeme zobrazit prostory před klášterem, obytným domem, 

Masarykovou školou a bývalou trolejbusovou točnou a klášterní zahradu; 
f) další zobrazení a schémata dle uvážení. 
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Umístění situace v měřítku 1:500 na soutěžním panelu č. 1 

Grafická část bude odevzdána v jednom vyhotovení na třech plakátech formátu A1 (594 x 841 mm) 
orientovaných na výšku, nalepených na panelech z lehkého materiálu pro výstavní účely (např. 
Kapaplast nebo Forex). Soutěžní panely budou označeny způsobem uvedeným v odst. 6.2.1. těchto 
soutěžních podmínek. 

Dále budou jako samostatná příloha odevzdány dva výtisky soutěžních panelů zmenšené na formát 
A3. Tyto výtisky budou přiloženy (sešity) každý k jednomu vyhotovení textové části. 

6.1.2. Textová část 

Textová část bude obsahovat stručné objasnění základních principů navrhovaného řešení, a to: 

a) krátkou anotaci (přibližně 600 znaků), kterou bude možné využít k veřejné prezentaci 
soutěžního návrhu (média, web, výstava apod.); 
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b) zdůvodnění a objasnění základní koncepce navrženého architektonického řešení, koncepce 
dopravy a bilance dopravy v klidu, koncepce zeleně a hospodaření s dešťovou vodou; 

c) vazbu návrhu k výstupům ze spolupráce s veřejností, z dohody partnerů projektu a z vyjádření 
dotčených orgánů; 

d) strukturované benefity koncepce řešení;  
e) principy optimalizace péče o zájmové území v souvislosti s udržitelností navrhovaného řešení; 
f) strukturovaný odhad nákladů na realizaci zájmového území (viz soutěžní podklad P.22) bude 

uveden za textovou částí samostatně. 

Textová část bude předložena ve dvou tištěných vyhotoveních ve formátu A4. Její rozsah 
nepřesáhne 4 normostrany textu a bude označena způsobem uvedeným v odst. 6.2.1. těchto 
soutěžních podmínek. Textová část nebude obsahovat žádné další grafické přílohy. 

6.1.3. Digitální část 

Digitální část (1x CD/DVD) bude obsahovat: 

a) grafickou část ve formátu *.pdf (7016 × 9921 obrazových bodů při kvalitě 300 dpi) pro 
publikování soutěžního návrhu; 

b) zmenšený formát soutěžních panelů pro přímý tisk na formát A3 ve formátu *.pdf; 
c) textovou část ve formátu *.pdf a *.doc. 

Digitální část bude uložena v zalepené obálce nadepsané „CNP 2017: Obnova Jiráskova náměstí a 
Klášterní zahrady v Plzni“. 

6.1.4. Obálka „Autor“ 

Obálka „Autor“ bude obsahovat následující dokumenty: 

a) údaje účastníka/účastníků soutěže, tj. kdo je účastníkem soutěže a kdo je autorem návrhu, 
jména, adresy, e-mailovou adresu pro doručení písemností soutěže, popřípadě telefonní čísla; 

b) čestné prohlášení a doklad o autorizaci účastníka/účastníků soutěže podle odst. 1.4.3. těchto 
soutěžních podmínek; 

c) kontaktní osobu a e-mailovou adresu pro komunikaci se sekretářem soutěže; 
d) jména spolupracujících osob, pokud nejsou uvedeny mezi účastníky; 
e) stanovení cen projektových prací dle odst. 1.2. těchto soutěžních podmínek; 
f) digitální část (CD/DVD) podle odst. 6.1.3. těchto soutěžních podmínek. 

Obálka „Autor“ bude zalepena, nadepsána „Autor“ a označena způsobem uvedeným v odst. 6.2.1. 
těchto soutěžních podmínek. 

Obálka „Autor“ bude otevřena po vyhodnocení soutěže. 

6.2. Společná ustanovení o náležitostech úpravy soutěžních návrhů 

6.2.1. Označení soutěžního návrhu a jeho částí 

a) Všechny části soutěžního návrhu uvedené v odst. 6.1. těchto soutěžních podmínek (grafická 
část, textová část, obálka „Autor“) budou mít v pravém dolním rohu uvedený název soutěžního 
týmu. 

b) Všechny části soutěžního návrhu uvedené v odst. 6.1. těchto soutěžních podmínek (grafická 
část, textová část, obálka „Autor“) budou v levém dolním rohu opatřeny rámečkem 3 x 3 cm, do 
něhož soutěžící umístí číslo dle seznamu příloh, který je součástí textové části. 
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c) Všechny části soutěžního návrhu uvedené v odst. 6.1. těchto soutěžních podmínek (grafická 
část, textová část, obálka „Autor“) budou v dolní části uprostřed označeny textem „CNP 2017: 
Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“. 

6.2.2. Obal soutěžního návrhu 

Všechny části soutěžního návrhu uvedené v odst. 6.1. těchto soutěžních podmínek (grafická část, 
textová část, obálka „Autor“) budou vloženy do pevných desek v zalepeném a neporušeném obalu 
s nápisem „Cena Nadace Proměny 2017“. 

6.3. Způsob odevzdání soutěžních návrhů 

6.3.1. Přípustné způsoby odevzdání soutěžních návrhů 

Soutěžní návrhy lze doručit poštou, kurýrem, jinou veřejnou přepravou zásilek (rozhodující je 
datum a čas doručení) nebo na základě předchozí telefonické domluvy osobně kterýkoliv pracovní 
den v týdnu od 9:00 hod. do 16:00 hod. a v konečný den lhůty k odevzdání, tzn. 28. dubna 2017 od 
9:00 hod. do 14:00 hod. sekretáři soutěže do kanceláře Nadace Proměny Karla Komárka, na adresu 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10. 

Zadavatel opatří doručené soutěžní návrhy potvrzením o datu a čase doručení, na požádání vystaví 
doručiteli písemné potvrzení o doručení a převzetí soutěžního návrhu. 
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6.4. Kontrolní seznam 

Požadované části soutěžního návrhu jsou podrobně uvedeny v odst. 6.1. těchto soutěžních 
podmínek, jejich označení je popsáno v odst. 6.2. těchto soutěžních podmínek. 

Grafická část – soutěžní panely (3x A1) 

 celková situace zájmového území v měřítku 1:500 (panel č. 1) 

 schéma širších vztahů  

 koncepční schémata/diagramy (doprava, zeleň, hospodaření s dešťovou vodou)  

 podrobnější řešení klášterní zahrady 

 volné perspektivy 

 další zobrazení a schémata dle vlastního uvážení 

Textová část (2x A4, max. 4 normostrany) 

 anotace 

 koncepce (architektonického řešení, dopravy, zeleně, hospodaření s dešťovou vodou) 

 vazba návrhu k výstupům ze spolupráce s veřejností, z dohody partnerů projektu a 
z vyjádření dotčených orgánů 

 benefity koncepce řešení 

 principy optimalizace péče 

 náklady realizace 

 soutěžní panely zmenšené na formát A3 

Digitální část (1x CD/DVD) 

 grafická část ve formátu *.pdf  

 textová část ve formátu *.pdf a *.doc 

 zmenšený formát soutěžních panelu pro přímý tisk na formát A3 ve formátu *.pdf 

Obálka „Autor“ 

 účastníci soutěže 

 čestná prohlášení a doklad o autorizaci podle odst. 1.4.3. soutěžních podmínek 

 kontaktní osoba a e-mailová adresa 

 spolupracující osoby 

 ceny projektových prací podle odst. 1.2. soutěžních podmínek 

 digitální část 
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7. HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ 

7.1. Hodnocení formálních náležitostí soutěžních návrhů 

Z hlediska formálního souladu se Soutěžním řádem ČKA a s ustanoveními těchto soutěžních 
podmínek budou soutěžní návrhy posouzeny přezkušovatelem soutěžních návrhů. Přezkušovatel 
poté předá protokol z posouzení porotě na jejím hodnotícím zasedání. 

7.2. Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení budou posouzena a hodnocení provedeno porotou na základě znalostí a 
zkušeností jejích členů.  

7.2.1. Kritéria hodnocení 

Kritéria, podle kterých budou soutěžní návrhy hodnoceny, jsou stanovena bez pořadí významnosti 
následně: 

a) komplexní urbanisticko-architektonická kvalita návrhu; 
b) koncepce krajinářského řešení a hospodaření s dešťovou vodou; 
c) způsob reflexe požadavků vzešlých ze spolupráce s veřejností, z dohody partnerů projektu a 

z vyjádření dotčených orgánů; 
d) ekonomická přiměřenost a udržitelnost zvoleného řešení. 

7.2.2. Důvody pro vyloučení ze soutěže 

a) Porota vyloučí z posuzování všechny návrhy, které: 

 nebyly doručeny do kanceláře nadace v termínu stanoveném pro podání návrhů, anebo 
 nejsou v souladu s podmínkami soutěže obsaženými v těchto soutěžních podmínkách, ledaže se 

jedná o dílčí formální odchylky, jimiž není snížena srozumitelnost návrhu ani jimi není návrh 
zvýhodněn. 

b) Porota vyloučí z posuzování ty části soutěžního návrhu, které nebyly těmito soutěžními 
podmínkami požadovány. 

7.2.3. Další využití soutěžních návrhů 

Rozhodnutí poroty o výsledku soutěže je podkladem pro případné další využití soutěžních návrhů 
včetně případného jednání o uzavření smlouvy o dílo na vypracování úplné projektové 
dokumentace Obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni. Zadavatel si vyhrazuje právo 
nezahájit jednání a neuzavřít smlouvu o dílo na vypracování úplné projektové dokumentace 
Obnovy Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni s žádným z autorů soutěžních návrhů. 

7.3. Porota  

7.3.1. Členové poroty závislí 

Antonín Novák / doc. Ing. arch. (1963) 

Architekt, absolvent Vysokého učení technického v Brně, spoluzakladatel a společník Atelieru 
DRNH, který získal během 25 let své existence dvě desítky architektonických cen včetně ocenění 
Architekt roku 2013.  
Dlouhodobě se také věnuje pedagogické činnosti, od roku 2015 jako proděkan na Fakultě 
architektury VUT v Brně. Působí v poradních komisích a porotách architektonických soutěží, 
přednáší a publikuje v odborných periodikách. Spolu s arch. Petrem Valentou vydal knihy Sloupky 
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o architektuře a Dům a krajina 1, 2. Od roku 2015 je členem správní rady Nadace Proměny Karla 
Komárka. 

Jaroslav Holler / Ing. arch. (1982) 

Absolvoval studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze v roce 2008, roční stipendijní program na 
Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid v roce 2005 a roční stipendijní program na 
fakultě architektury Universidad Nacional Autónoma de México v roce 2007.  
Od roku 2004 pracoval postupně v kancelářích ADR, Free Architects, twentyfourseven°, 
samostatně pracoval dlouhodobě v Mexiku a po návratu do Čech v roce 2012 působil taktéž ve 
společnosti Helika, např. jako spoluautor projektu 4x4 Světovar. 
Od roku 2014 do současnosti působí v týmu Útvaru koncepce a rozvoje Magistrátu města Plzně, 
kde se věnuje zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů. 

Jitka Přerovská / Mgr. (1972) 

Ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka, v roce 2006 stála u jejího zrodu. Svoji práci vnímá jako 
příležitost postupně měnit zažité postoje, protože proměna místa se neobejde bez proměny 
myšlení lidí. 
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze. Více než tři roky pobývala v zahraničí. Po návratu v 
letech 1999–2005 působila v oblasti produkce a vedení kulturních a vzdělávacích projektů v rámci 
soukromé sféry.  

Petr Domanický / Ing. arch. (1973) 

Vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Od roku 1997 pracoval v plzeňském pracovišti 
dnešního Národního památkového ústavu. Zde se podílel na koncepci oprav řady významných 
památek a míst zejména v Plzni. Spolupracoval na přípravě podkladů pro ochranu desítek 
významných staveb z první poloviny 20. století v regionu a pro plošnou ochranu vilové čtvrti 
Bezovka v Plzni a meziválečných čtvrtí v Sušici. Od roku 2009 působí v Západočeské galerii v Plzni 
jako kurátor nově založené sbírky architektury, kterou buduje. Podílí se rovněž na vytvoření 
související expozice ZČG v bytu rodiny Oskara Semlera v Plzni, navrženého Heinrichem Kulkou na 
základě koncepce Adolfa Loose.  
Publikační činnost zaměřuje na architekturu 19. a 20. století v regionu. Významně se podílel 
například na knihách Zmizelé Čechy – Plzeň I, Loos – Plzeň – souvislosti a Plzeň: Průvodce 
architekturou města od počátku 19. století do současnosti. Samostatně vytvořil např. knihy Lesk, 
barvy a iluze: Architektura Plzně v šedesátých letech a Hanuš Zápal (1885–1964): Architekt 
Plzeňska. 

7.3.2. Členové poroty nezávislí 

Pavel Nasadil / Ing. arch. MgA. (1975) 

Absolvoval studium na Fakultě architektury ČVUT a Akademii výtvarných umění v Praze u Emila 
Přikryla v roce 2005. Poté založil spolu s Janem Horkým ateliér FAM Architekti. Kromě četných 
realizací v České republice intenzivně spolupracuje s britskou architektonickou kanceláří Feilden    
+ Mawson, kde je od roku 2008 partnerem. 
Od roku 2014 působí jako člen dozorčí rady Nadace České Architektury. V roce 2015 se stal 
vedoucím ateliéru na soukromé škole architektury ARCHIP. Je držitelem Grand Prix 2015 – Národní 
ceny za architekturu za realizaci chaty na Máchově jezeře. 

Martin Rusina / Ing. arch. MgA. (1974) 

Absolvoval studium na Akademii výtvarných umění v Praze u Emila Přikryla v roce 2003 a na 
Fakultě architektury ČVUT v roce 2002. V roce 1997 absolvoval stáž u profesora Karla-Heinze 
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Schmitze na Bauhaus-Universität ve Výmaru. Od roku 2010 se věnuje doktorandskému studiu na 
AVU u Emila Přikryla. 
Spolupracoval v ateliérech D U M architekti, Chalupa architekti, SKUPINA architektonický ateliér. 
Od roku 2013 se věnuje praxi v ateliéru Rusina Frei architekti, jehož je spoluzakladatelem. Působí 
jako člen Dozorčí rady ČKA. 

Ondřej Fous / Ing. (1976) 
Zahradnímu designu se věnuje od roku 1994. Od prvních renovací zapomenutých zahrádek přes 
vilky a vily až k novostavbám v územích spjatých s krajinným měřítkem. Studoval Střední 
zahradnickou školu v Mělníku a následně obor Zahradní a krajinářská architektura na Zahradnické 
fakultě Mendelovy univerzity v Lednici na Moravě zakončený diplomovou prací „Středověký 
zahradní prostor v Čechách“. 
Dlouhodobě usiluje o podporu kultury zahradních květin prostřednictvím různých projektů. Od 
roku 2007 se snaží o záchranu historického zahradnictví v zahradě při zámku Ctěnice. Spolupracuje 
také na rozvoji květnice zámeckého parku ve Mcelích. Příležitostně přednáší zahradnické 
veřejnosti, studentům a zahrádkářům. 

Štěpán Špoula / Ing. (1979) 

Krajinářský architekt, vystudoval zahradní a krajinářskou architekturu na Mendelově univerzitě 
v Brně, v rámci studií absolvoval roční stáž zaměřenou na urbanismus a územní plánování ve 
Španělské Valencii a pracovní stáž v ateliéru Maria Schjetnana (GDU) v Mexiku City. Od roku 2006 
pracuje jako samostatný krajinářský architekt. Spolupracoval na celé řadě projektů často v širší 
autorské spolupráci. V posledních 3 letech pracuje v Kanceláři veřejného prostoru Hlavního města 
Prahy, kde spolupracoval na Manuálu tvorby veřejných prostranství a na Koncepci 
pražských břehů. Jako externista se věnoval výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT. Je 
členem pracovní skupiny pro krajinářskou architekturu ČKA a dlouhodobě se zabývá tématy 
příměstské krajiny v metropolitních oblastech a zelené infrastruktury, o jejíž zavedení v ČR usiluje. 

7.4. Odborní znalci, zástupci dotčených orgánů a zájmových skupin 

7.4.1. Odborní znalci 

Ing. Jan Hrubeš, rozpočtář 
Ing. Petr Macek, nezávislý odborník na dopravu  
M Arch Marek Sivák, komunitní koordinátor 
Mgr. Petr Matoušek, sociolog spolupracující na projektu 

7.4.2. Zástupci dotčených orgánů a městských organizací 

Ing. arch. Lenka Růžičková, Ing. Barbora Fiřtová (zeleň), Národní památkový ústav 
Ing. Petr Bukovský, Magistrát města Plzně, odbor památkové péče 
Ing. Ondřej Vohradský, Správa veřejného statku města Plzně  
Ing. Irena Tolarová, Správa veřejného statku města Plzně, oddělení koncepce zeleně 

7.4.3. Zájmové skupiny 

PhDr. Jan Fluxa, místostarosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
fr. P. Ing. Alvarez Kodeda, farní vikář Kláštera dominikánů Plzeň 
PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel Masarykovy základní školy Plzeň 

Porota může v průběhu soutěže navrhnout přizvání dalších odborných znalců pouze s výslovným 
souhlasem zadavatele. 
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8. ŘEŠENÍ ROZPORŮ, AUTORSKÁ PRÁVA, VÝSTAVA SOUTĚŽNÍCH NÁVRHŮ, PROTOKOL O 
PRŮBĚHU SOUTĚŽE 

8.1. Řešení rozporů 

8.1.1. Každý účastník soutěže může do 15 dnů ode dne obdržení protokolu o průběhu soutěže 
včetně rozhodnutí o výběru nejvhodnějšího návrhu podat zadavateli zdůvodněné námitky 
vůči formálnímu postupu poroty. V námitkách musí být uvedeno, proti kterému postupu 
poroty či zadavatele námitky směřují, v čem je spatřováno porušení soutěžních podmínek a 
čeho se stěžovatel domáhá. Námitky musí být podány písemně a musí být doručeny na 
adresu sídla zadavatele. 

8.1.2. Zadavatel ve spolupráci s porotou přezkoumá podané námitky v plném rozsahu a do 10 dnů 
ode dne obdržení námitek odešle stěžovateli písemné rozhodnutí o tom, zda námitkám 
vyhovuje či nikoliv, s odůvodněním. Vyhoví-li zadavatel námitkám, uvede v rozhodnutí 
způsob provedení nápravy a písemně oznámí tuto skutečnost všem účastníkům soutěže. 
Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, uvědomí stěžovatele v písemném rozhodnutí o 
možnosti podat návrh na zahájení rozhodčího řízení podle odst. 8.1.3. těchto soutěžních 
podmínek. 

8.1.3. Nevyhověl-li zadavatel námitkám podaným podle odst. 8.1.1. těchto soutěžních podmínek, 
může stěžovatel podat návrh na zahájení rozhodčího řízení Stavovskému soudu ČKA. Spor je 
poté řešen tříčlenným rozhodčím výborem složeným ze zástupce zadavatele, zástupce 
soutěžícího, který podal návrh, a zástupce ČKA; byl-li podán návrh dvěma a více soutěžícími, 
ustanoví tito soutěžící dohodou osobu, která je v jednání a rozhodování v rozhodčím výboru 
zastoupí. Zástupce ČKA z řad členů Stavovského soudu ČKA jmenuje a rozhodčí řízení 
svolává předseda Stavovského soudu ČKA. Rozhodčí řízení se řídí pravidly smírčího řízení 
ČKA. 

8.1.4. Podmínkou přijetí návrhu na zahájení rozhodčího řízení podle odst. 8.1.3. těchto soutěžních 
podmínek je složení kauce ve výši 5.000 Kč. Kauce se skládá na účet ČKA. V případě 
zamítnutí návrhu na zahájení rozhodčího řízení kauce propadá, v případě vyhovění návrhu je 
kauce vrácena; je-li návrhu vyhověno pouze zčásti, rozhodne o výši vrácené částky ve svém 
nálezu rozhodčí výbor. Částka musí být vrácena nejpozději do 7 dnů od vydání rozhodčího 
nálezu, kterým se návrhu vyhovuje zcela nebo zčásti.   

8.1.5. Předmětem námitek, popřípadě rozhodčího řízení nesmí být soutěžní podmínky a dále 
rozhodnutí poroty týkající se výsledků hodnocení účastníků soutěže a rozhodnutí poroty o 
rozdělení odměn, ledaže tato rozhodnutí byla učiněna v přímé souvislosti se závažným 
porušením podmínek formálního postupu poroty stanoveným soutěžními podmínkami. 
Rozhodčí nález je konečný. 

8.1.6. Pro účely odst. 8.1. těchto soutěžních podmínek se za písemnou formu nepovažuje výměna 
e-mailových ani jiných elektronických zpráv. 

8.2. Klauzule o akceptování soutěžních podmínek 

8.2.1. Souhlas zadavatele, sekretáře soutěže, přezkušovatele soutěžních návrhů, členů poroty a 
odborných znalců s podmínkami soutěže 

Svou účastí v soutěži potvrzují zadavatel, město Plzeň, sekretář soutěže, přezkušovatel soutěžních 
návrhů, členové poroty a odborní znalci, že se seznámili se všemi podmínkami soutěže, a zavazují 
se, že budou tyto soutěžní podmínky jakožto smlouvu dodržovat a ctít.  
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8.2.2. Souhlas soutěžících s podmínkami soutěže 

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují soutěžící souhlas se všemi podmínkami soutěže jakožto 
smlouvy a s rozhodnutími poroty učiněnými v jejich rámci a v souladu s nimi. 

8.3. Klauzule o autorských právech a zveřejnění soutěžních návrhů 

8.3.1. Autorská práva soutěžících 

Autoři soutěžních návrhů si podrží svá osobnostní autorská práva, mohou své soutěžní návrhy 
publikovat a mohou jich opět využít v jiném případě, s výjimkou případně realizovaného soutěžního 
návrhu. Zadavatel se zavazuje respektovat autorská práva autorů soutěžních návrhů. 

8.3.2. Svolení k užití autorského díla pro účely této soutěže včetně práva na zveřejnění a 
vystavení  

Odměněné soutěžní návrhy se stávají majetkem zadavatele. Odevzdáním soutěžních návrhů udělují 
autoři odměněných návrhů zadavateli oprávnění užít jejich autorská díla pro potřeby této soutěže a 
v souladu s jejím účelem, včetně zveřejnění, vystavení a reprodukcí soutěžních návrhů, jakož i 
k udělení podlicence městu Plzeň v rozsahu poskytnutého oprávnění; vypořádání za tento výkon 
majetkových autorských práv je zahrnuto v odměně. Užití pro jiné účely je vázáno na výslovné 
svolení autorů.  

8.3.3. Výstava soutěžních návrhů 

Město Plzeň ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka uspořádá do 3 měsíců po zveřejnění 
výsledků soutěže veřejnou výstavu všech soutěžních návrhů. 

8.3.4. Protokol o průběhu soutěže 

a) Ze všech zasedání poroty bude pořizovat sekretář soutěže, popřípadě jiná osoba pověřená 
předsedou poroty, protokol o průběhu soutěže. 

b) Protokol o průběhu soutěže obsahuje zejména zápisy z průběhu jednání poroty včetně výsledků 
všech hlasování, rozhodnutí o vyloučení soutěžních návrhů z posuzování, seznam všech 
posuzovaných soutěžních návrhů, posouzení všech soutěžních návrhů, rozhodnutí o pořadí 
soutěžních návrhů, rozhodnutí o udělení odměn včetně jeho zdůvodnění a prezenční listiny  
z jednotlivých zasedání poroty. Protokol stvrdí na závěr svým podpisem všichni řádní členové 
poroty a předají jej zadavateli. 

c) Do protokolu o průběhu soutěže mohou být zaznamenány odlišné názory členů poroty, jestliže 
o to tito členové výslovně požádají. 

d) Kopii Protokolu o průběhu soutěže spolu s písemným oznámením o rozhodnutí o stanovení 
pořadí soutěžních návrhů rozešle zadavatel všem účastníkům soutěže a zároveň jej dá na 
vědomí ČKA. 

8.4. Odsouhlasení soutěžních podmínek členy poroty a Českou komorou architektů 

Před vyhlášením soutěže byly tyto soutěžní podmínky projednány a odsouhlaseny všemi členy 
poroty a následně byly schváleny Českou komorou architektů. Písemné doklady jsou k nahlédnutí u 
zadavatele. 
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ČÁST B – PŘÍLOHY 

9. VÝSTUPY ZE SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ, Z DOHODY PARTNERŮ PROJEKTU A Z VYJÁDŘENÍ 
DOTČENÝCH ORGÁNŮ 

9.1. Co od projektu očekávají partneři projektu 

MĚSTSKÝ OBVOD PLZEŇ 2 – SLOVANY, správce prostoru, investor a zástupce veřejnosti 
„Očekávám, že se z Jiráskova náměstí stane po letech konečně místo, které budou lidé s oblibou 
vyhledávat. Náměstí s kostelní věží navíc vždycky hrálo roli přirozeného centra města nebo obce, 
kde se lidé potkávali, diskutovali o problémech nebo jen trávili svůj volný čas odpočinkem a relaxací. 
Doufám tedy, že se toho podaří dosáhnout i u nás na Slovanech.“ 
PhDr. Jan Fluxa, místostarosta 

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, zástupce investora a odborný partner projektu 
„Těším se, že uprostřed Slovan vznikne příjemné místo pro setkávání, kam budou lidé přicházet, aby 
zde mohli strávit část svého dne. Budou mít příležitost pobýt v některé živější části náměstí nebo 
naopak v komornějším prostředí, které nabízí klášterní zahrada – uzavřená, ale zároveň otevřená a 
vítající. Upravené náměstí s lidmi se stane impulsem i pro další oživení parteru domů, které prostor 
doprovázejí.“ 
Ing. Irena Vostracká, ředitelka 

PĚSTUJ PROSTOR, z. s., koordinátor projektu a zpracovatel soutěžního zadání 
„Petrohrad a Slovany považuji za urbanisticky nejbohatší část Plzně – na relativně malém území se 
zde naprosto samozřejmě prolínají všechna stavební období od pol. 19. stol. do současnosti včetně 
skvěle zakomponovaného sídliště. Podobně architektonicky a funkčně bohaté je i samotné Jiráskovo 
náměstí. Věřím, že se kvalitní soudobá architektura v podobě rekonstrukce náměstí stane rámem, 
jenž pomůže propojit jednotlivé prostory do vzájemně fungujícího celku a zároveň dá vyniknout 
jejich svébytným hodnotám a způsobům užívání.“ 
M Arch Marek Sivák, předseda spolku 

KLÁŠTER DOMINIKÁNŮ PLZEŇ, hlavní zainteresovaný partner projektu a vlastník klášterní 
zahrady  
„Doufám v to, že se podaří z Jiráskova náměstí vytvořit místo, kde se lidé budou moci setkávat, 
poznávat, osamělejší se nebudou muset bát „cizích“ lidí a v klidu posedět. Speciálně v zahradě bych 
viděl takové místo setkávání, uzpůsobené k rozhovorům i k mlčení, oproštěné od obavy 
z agresivních rušivých prvků, které může být doplněno i o prostor pro klidnější hry, spíše pro dospělé 
či starší lidi.“ 
fr. P. Ing. Vojtěch Soudský, převor 

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PLZEŇ, hlavní zainteresovaný partner a iniciátor projektu 
„Od úprav na Jiráskově náměstí očekávám vytvoření podmínek pro aktivní a bezpečné trávení 
volného času žáků školy i občanů města. Od úprav v klášterní zahradě si slibuji vytvoření 
podnětného výukového prostředí pro žáky školy a klidného meditativního prostoru pro ostatní 
návštěvníky.“ 
PaedDr. Antonín Herrmann, ředitel 

TJ SOKOL PLZEŇ V., zainteresovaný partner projektu 
„Kdyby se záměr vydařil, měli bychom radost, že areál s pěknou zelení uprostřed domů bude využit 
pro sportovní aktivity dětí i veřejnosti a ne pro bezdomovce a pro venčení psů.“ 
Helena Chvojková, starostka 
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NADACE PROMĚNY KARLA KOMÁRKA, investor, zadavatel soutěže a odborný partner projektu 
„Věřím, že se Jiráskovo náměstí stane živým uzlem občanské pospolitosti, kde bude příjemné být bez 
ohledu na věk, ať jste školák, puberťák, farník, místní obyvatel nebo náhodný návštěvník. Zároveň 
očekávám, že soutěž bude pro architekty příležitostí uplatnit v návrhu i nové hospodárné přístupy a 
technologie šetrné k životnímu prostředí. Některé z nich pak mohou v architektonickém řešení plnit 
i vzdělávací úlohu, třeba i hravou formou.“ 
Mgr. Jitka Přerovská, ředitelka 

9.2. Úvod k požadavkům na návrh řešení 

9.2.1. Dále uvedené požadavky vycházejí ze společné dohody partnerů projektu, kterými jsou 
městský obvod Plzeň 2 – Slovany, spolek Pěstuj prostor, Klášter dominikánů Plzeň, 
Masarykova základní škola Plzeň, TJ Sokol Plzeň V., Útvar koncepce a rozvoje města Plzně a 
Nadace Proměny Karla Komárka, a dále z vyjádření dotčených orgánů a městských 
organizací, místních zájmových skupin, firem a podnikatelů a zejména široké veřejnosti, 
která formulovala zadání projektu již ve fázi prvotní přípravy prostřednictvím dotazníkového 
šetření a participativních plánovacích besed. 

9.2.2. Požadavky jsou rozděleny do třech kategorií podle míry závažnosti, resp. naléhavosti. Tyto 
požadavky nejsou pro soutěžící závazné, avšak zadavatel očekává, že se jimi soutěžící budou 
zabývat a nabídnou v návrzích svůj názor na jejich nejlepší možná řešení. V opačném 
případě by soutěžící měli odůvodnit, proč se některými požadavky nezabývali nebo je 
v návrhu nezohlednili a čím jejich řešení přináší zájmovému území i jeho uživatelům vyšší 
kvality. Soutěžícím je zároveň ponechána volnost k hledání nových impulsů, očekávána jsou 
fungující a možná i překvapivá řešení. 

9.3. Požadavky na návrh řešení vycházející ze spolupráce s veřejností, z dohody partnerů 
projektu a z vyjádření dotčených orgánů 

9.3.1. Řešení prostoru Jiráskova náměstí 

Prioritní požadavky:  

 zorganizovat dopravu v klidu (řešit parkování v úrovni terénu): 
 zrušit parkovací stání v příčných ulicích parku před klášterem, 
 usměrnit či zrušit „divoké parkování“ na bývalé trolejbusové točně, 
 počet navržených parkovacích stání by měl přibližně odpovídat počtu aut dnes stojících 

na náměstí, v zóně Jiráskovo náměstí 1.A.–1.E., tedy cca 160 stání pro automobily +       
1 pro autobus + 1 místo pro zastavení rodičů dětí („parkoviště K+R“) – viz průzkum 
parkování provedený Správou veřejného statku města Plzně (dále také jako „SVSMP“) 
v lednu 2016, 
pozn. 1: občany byla navrhována např. možnost změny z podélného řazení na šikmé 
řazení v části podélných obvodových ulic, 
pozn. 2: pro místní občany, podnikatele a firmy je kvalitní vyřešení parkování a nesnížení 
počtu parkovacích míst (a z jejich pohledu v ideálním případě i jejich navýšení) jednou 
z hlavních priorit; 

 zorganizovat dopravu v pohybu: 
 respektovat generel cyklistických tras: trasa Habrmannova – Habrmannova (ve vozovce), 

trasa po SV straně náměstí Houškova – Lužická (možno též ve vozovce), 
 navrhnout bezpečný průjezd automobilů před Masarykovou školou a na dalších 

potřebných místech, 
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 s ohledem na širší vztahy lze navrhnout jednosměrný provoz na náměstí (cyklisté 
obousměrně, podklady viz vyjádření SVSMP a průzkum křižovatkových pohybů a 
intenzity vozidel), část občanů má ale obavy, že by zjednosměrnění navýšilo najeté 
kilometry a tím i hustotu dopravy v oblasti, 

 lze zrušit jednu nebo obě ulice před klášterem, u ulice přiléhající přímo ke klášteru 
nejsou výraznější omezení, u spojnice Táborská – Farského je zapotřebí zvážit vyjádření 
Národního památkového ústavu (dále také jako „NPÚ“) a výsledky průzkumu intenzity 
vozidel, 

 v oblasti lze v návaznosti na širší vztahy zavést zónu Tempo 30; 
 navrhnout rekonstrukci povrchů celého řešeného území (veřejností, NPÚ, odborem památkové 

péče Magistrátu města Plzně i SVSMP je preferován návrat původních materiálů – kamenná 
dlažba, mozaika, plzeňská deska apod.). 

Požadavky: 

 v oblasti náměstí navrhnout veřejné WC (preferováno je WC v parku, využití stávajících objektů 
v klášterní zahradě není příliš reálné) – navržené řešení by mělo být ekonomicky co 
nejefektivnější na realizaci i provoz; 

 instalovat kvalitní systém veřejného osvětlení; 
 navrhnout vhodné rozmístění vybavenosti: pítek, odpadkových košů se sáčky na psí 

exkrementy, stojanů na kola (stojany např. u vstupů do kostela, školy, klášterní zahrady, u 
hřiště Sokola apod.); 

 navrhnout v celém území infosystém se základními informacemi o místě a jeho historii vč. 
příběhu trolejbusové točny (preferován je nápaditější obtisk historie a komunikace dat než 
prostřednictvím tradičních infotabulí, lze ho založit např. na pocitových vjemech, příklady zde: 
http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci/principy-promen.html); 

 navrhnout exteriérový výstavní systém (k podobnému účelu jako slouží panely ve Smetanových 
sadech, např. zde: https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/smetanovy-sady-hosti-
vystavu-fotografii-o-plzni.aspx), koncepci jeho fungování a jeho umístění (v parku, v klášterní 
zahradě, na území točny či jinde). 

Doplňující informace: 

 v rámci následných projektových prací bude třeba zpracovat dokumentaci rekonstrukce a 
celkové koordinace inženýrských sítí (kanalizace, vodovod, horkovod, plynovod, slaboproud a 
silnoproud, veřejná Wi-Fi apod.); nejzávažnějším problémem, který se vícekrát objevil i ve 
veřejných besedách, je potřeba zkapacitnění kanalizačního sběrače (v klášteře, ve škole i v části 
okolních domů se opakovaně projevuje zpětné vzdutí); některé rozvody (např. voda a 
kanalizace) budou měněny i v části ulic ústících z Jiráskova náměstí, a to až do cca poloviny šíře 
domovního bloku; podklady k rozsahu řešení inženýrských sítí jsou uvedeny v soutěžním 
podkladu P.20.; 

 občanům na náměstí chybí kavárna či jiná forma občerstvení, poptávka by však měla být 
naplněna spíše využitím parteru okolní zástavby než novým objektem v zájmovém území. 

9.3.2. Řešení parku a předprostoru kláštera (1.A.) 

Návrh by měl pocitově i funkčně sjednotit prostranství mezi klášterem a bytovým domem. Část 
přiléhající ke kostelu by měla sloužit jako reprezentativní prostor, který umožní příjezd významným 
návštěvám a účastníkům svateb a pohřbů. Větší část prostranství by měla být pojednána jako park 
– klidné místo pro odpočinek a setkávání. Přesto je tento prostor vnímán jako živější a aktivnější 
místo, než např. klášterní zahrada. Návrh by měl podpořit i společenskou funkci místa. 

http://www.nadace-promeny.cz/cz/o-nadaci/principy-promen.html
https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/smetanovy-sady-hosti-vystavu-fotografii-o-plzni.aspx
https://www.plzen.eu/obcan/aktuality/z-mesta/smetanovy-sady-hosti-vystavu-fotografii-o-plzni.aspx
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Prioritní požadavky: 

 zachovat co nejvíce stávajících zdravých vzrostlých stromů a navrhnout celkovou koncepci 
zeleně (popsat postup doplnění nebo náhrady dřevin v místech, kde chybí nebo kde nelze 
zamezit jejich odstranění). 

Požadavky: 

 umožnit vedle relaxace i aktivní vyžití formou hřiště pro malé i větší děti (do věku cca 15 let), 
např. v místě stávajících pískovišť; někteří občané by preferovali hřiště z důvodu bezpečnosti 
dětí oplotit (ponecháno ke zvážení soutěžících); 

 vhodnou úpravou prostranství snížit dopady necitlivého zasazení bytového domu; 
 navrhnout pěší cesty dle logiky provozu; 
 vybudovat bezbariérový přístup do kláštera; 
 vybavit místo mobiliářem. 

Podněty ke zvážení: 

 doplnit další vybavenost: piknikový stůl, vyvýšené lavičky pro občany s omezenou hybností, 
přístřešek; 

 navrhnout prostorově nenáročné sportovní aktivity, např. pétanque, cvrnkání kuliček, šachové 
stolky; 

 navrhnout cvičební prvky pro dospělé (např. street workout či venkovní posilovnu; koordinovat 
s případným umístěním venkovní tělocvičny v areálu TJ Sokol); 

 vsadit do parku vodní prvek (jeden z nejčastějších podnětů veřejnosti); 
 doplnit park o umělecký prvek; 
 navrhnout květinovou výzdobu (jeden z nejčastějších podnětů veřejnosti). 

9.3.3. Řešení klášterní zahrady (1.B.) 

Architekti by měli pojmout zahradu jako klidovou zónu odpočinku od okolního města. Zahrada má 
vyvolávat pocit bezpečí a umožnit tiché rozjímání i mezigenerační setkávání. Prostor je zapotřebí 
funkčně rozdělit na vyhrazené části, tj. část určenou pro potřeby kláštera (dále jako „klášterní 
část“), část určenou pro potřeby školy (dále jako „školní část“) a část určenou pro potřeby široké 
veřejnosti (dále jako „veřejná část“). Veřejná část by měla být dále dělena na meditační (relaxační) 
zákoutí a oblast pro aktivnější trávení času, její užívání se bude řídit návštěvním řádem (např. 
zahrada bude na noc zamykána). Hranice jednotlivých částí zahrady bude navržena architekty za 
níže uvedených podmínek. 

Prioritní požadavky: 

 navrhnout nejvhodnější umístění klášterní části o rozloze cca 700–1000 m2, kterou dnes tvoří 
záhony pro pěstování ovoce, zeleniny a květin, dále komposty, ovocné keře a stromy, studna a 
relaxační zákoutí; 

 navrhnout nejvhodnější umístění školní části (ta je dnes tvořena převážně z mobilních objektů 
a lze ji přesunout), ve které by měly být zachovány všechny stávající prvky, tj. vyvýšené 
dřevěné záhony, skleník, bylinková spirála, komposty, sezení pro žáky (dřevěné sedáky a 
kamenné stoly) a hmyzí hotel; 

 doplnit informační systém pro žáky i veřejnost (permakulturní zahrada, co žije v zahradě 
apod.); 

 ve veřejné části ponechat volný prostor alespoň 700 m2 (dnešní stav je cca 35 x 20 m) se 
zátěžovým trávníkem, který poslouží ke shromažďování návštěvníků během akcí i jako 
příležitostné hřiště (pro kopanou, volejbal, skautské hry apod.); 
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 navrhnout „neprostupné“ oddělení vyhrazených částí zahrady a nezávisle je zpřístupnit 
samostatnými vstupy z veřejné části (a dle logiky provozu případně i z kláštera); 

Požadavky: 

 zachovat dříve vysazené zdravé dřeviny, pokud závažně nenarušují architektonickou a 
historickou koncepci klášterní zahrady (projekt z roku 2000 upřednostnil neovocné stromy 
z důvodu chybějící kapacity kláštera pečovat o ovocný sad); 

 nově ve veřejné části vysadit ovocné stromy (jejich počet, druh a rozmístění je ponecháno na 
úvaze soutěžících), které budou sloužit ke školní výuce i pro užitek široké veřejnosti (péči bude 
provádět odborná nezisková organizace, příp. městský obvod), preferovány jsou polokmeny či 
vysokokmeny, z druhů by neměly chybět jabloně (ideálně i odrůdy dozrávající v období 
podzimních slavností jablek) a třešně, možné jsou i další druhy ovoce včetně méně obvyklých; 

 zpřístupnit zahradu veřejnosti alespoň dvěma (od sebe dostatečně vzdálenými) vstupy, které 
budou lepší průchodností lákat veřejnost i ke krátkodobější návštěvě (v období socialismu 
např. sloužil ke vstupu do zahrady vchod v zadní obvodové zdi umístěný v ose na vstup do 
kláštera, dále také viz vstup do zahrady směrem od školy); 

 navrhnout řešení závlahy trávníku i pěstební části prostřednictvím retence dešťové vody ze 
střechy kostela a kláštera (klášter upřednostňuje jiná řešení než automatickou závlahu); 

 navrhnout rozvody sítí (elektřina, voda, odpad) a osvětlení zahrady; 
 ve veřejné části navrhnout vybavenost a zázemí pro organizaci společenských akcí (např. 

mobilní přístřešek, který poslouží i jako altán nebo kryté pódium); 
 navrhnout rekonstrukci obvodové zdi zahrady. 

Podněty ke zvážení: 

 vytvořit nový (širší) vstup do zahrady směrem od školy (ideální by bylo situování vstupu co 
nejblíže školní části, která se může přesunout blíže ke klášteru a škole); 

 ve veřejné části vybudovat veřejnou (komunitní) bylinkovou zahradu; 
 doplnit zahradu o umělecký prvek; 
 umístit v zahradě šachový stolek a venkovní knihovnu. 

9.3.4. Řešení bývalé trolejbusové točny (1.C.) 

Prostor točny je součást zájmového území s dnes nejméně využitým potenciálem. V současnosti 
působí jako reziduum již skončených historických funkcí, avšak participace s veřejností ani 
poptávka ze strany obvodu a města nepřinesla jasný silný program pro její budoucí využití. Točna 
by neměla být „mrtvým místem“, obyvatelé okolních domů si zde ale nepřejí žádné zdroje 
pravidelného hluku. Její úprava by tedy měla zejména logicky uspořádat dnes předimenzovaný 
prostor pro komunikace a zbylou plochu využít pro další účely – viz požadavky níže. Točna by tedy 
měla do jisté míry zůstat univerzální plochou, která umožní doplnění funkcí či objektů 
v budoucnosti (soutěžící případně mohou zkusit nabídnout vhodnou funkci sami). 

Prioritní požadavky: 

 navrhnout místo jako převážně klidovou zónu (tj. bez pravidelných zdrojů hluku – např. 
dětského hřiště, příležitostné zdroje hluku nevadí). 

Požadavky: 

 doplnit prostor zelení a mobiliářem (zajistit dostatečné stínění rozsáhlé plochy); 
 zohlednit možnost příležitostného rozšíření kulturních akcí z klášterní zahrady na tuto plochu 

(místo zasíťovat elektřinou, vodou a odpadem); 
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 v návrhu respektovat polohu stávajících podzemních kontejnerů po dobu trvání udržitelnosti 
projektu, tj. do 29. 5. 2020 (realizovány z dotace na projekt „Vybudování podzemních 
kontejnerů na sběr separovaného odpadu v MO Plzeň 2“). 

Podněty ke zvážení: 

 vytvořit zde zázemí pro dočasné zastavení mobilního občerstvení, např. kavárny nebo 
zmrzlinárny (místo k parkování a vyložení stolků poblíž rozvodu sítí apod.);  

 v případě ponechání zadního vstupu do klášterní zahrady prostor bývalé točny komponovat 
jako vstupní předpolí zahrady; 

 využít prostor točny pro parkování; 
 architektonicky upozornit na historickou funkci místa (trolejbusová točna); 
 někteří z obyvatel si přejí řešit umístění komunikace tak, aby se snížila průjezdnost automobilů 

v bezprostřední blízkosti obytných domů. 

Doplňující informace: 

 místní občané sepsali v roce 2011 petici nazvanou „Petice k revitalizaci Jiráskova náměstí  
– plocha na místě bývalé točny trolejbusů – přestavba na oplocené dětské hřiště“ se 
41 podpisy proti řešení navrhovanému v původním projektu revitalizace Jiráskova náměstí; 
v petici se ohradili zejména proti záměru umístění dětského hřiště v oblasti točny a proti 
vedení komunikace „v bezprostřední blízkosti“ obytných domů. 

9.3.5. Řešení předprostoru školy (1.D.) 

Návrh bude respektovat základní koncepci prostoru, jenž byl nedávno zdařile rekonstruován 
s ohledem na jeho původní historickou podobu, ale měl by nově umožnit zpřístupnění travnatých 
ploch před školou k pobytu a volnočasovým aktivitám žáků. 

Prioritní požadavky: 

 řešit místo jako bezpečný prostor, zejména dopravně (od školy po zeď klášterní zahrady). 

Požadavky: 

 navrhnout informační nástěnku (24 hodin denně přístupnou a osvětlenou). 

Podněty ke zvážení: 

 umístit zde dětské volnočasové prvky (např. twister, skákací panák apod.); 
 navrhnout přístřešek nebo jiné kryté místo sloužící jako dočasný úkryt žáků a rodičů při čekání 

v případě nepříznivého počasí; 
 pracovat s tématikou osobnosti Miroslava Zikmunda, který navštěvoval tuto školu. 

Doplňující informace: 

 po soutěži ve spolupráci se školou navrhnout a posléze vyrobit mobilní pobytové prvky (návrh i 
výroba by měly proběhnout formou workshopů architektů se žáky školy) a řešit průchody živým 
plotem. 

9.3.6. Řešení podélných ulic Jiráskova náměstí (1.E.) 

Rekonstrukce by měla zachovat původní velkorysou a prostornou koncepci ulic, obnovit 
materiálovou různorodost a kvalitu a zároveň vyřešit problematiku dopravy v klidu. 

9.3.7. Řešení okolí Plzenecké ulice (1.F.) 

Návrh by měl prověřit možnosti zkulturnění nevzhledného prostředí bytového domu (koncepčně 
také na pozemcích v soukromém vlastnictví). 
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Prioritní požadavky: 

 při návrhu se řídit schváleným stavebním povolením SVSMP na rekonstrukci Plzenecké ulice, 
možné je předložení variantního názoru na řešení v úseku Jiráskova náměstí. 

Podněty ke zvážení: 

 koncepčně nastínit úpravu či náhradu stávajícího nevhodného parkovacího domu v soukromém 
vlastnictví. 

9.3.8. Řešení areálu dvora školy (2.A.) 

Soutěžící se mohou ideově vyjádřit k řešení areálu dvora Masarykovy školy, který je logickou 
součástí zájmového území. Dvůr by měl poskytnout prostor pro volnočasový pobyt žáků o 
přestávkách a zároveň zázemí pro výuku v podobě venkovní učebny s kapacitou 1–2 třídy  
(30–60 žáků). Zároveň by si měl uchovat uzavřený charakter a neměl by být běžně přístupný pro 
širokou veřejnost. 

Prioritní požadavky: 

 řešit místo jako bezpečné a vhodné pro pohyb a volnočasový pobyt žáků i pro výukové účely. 

Požadavky: 

 zachovat 3–5 parkovacích míst pro vedení a zásobování školy. 

Doplňující informace: 

 ve dvoře je umístěna prostorově rozměrná vozíčkářská rampa vedoucí pouze do přízemí školy 
(budova není bezbariérová), Magistrát města Plzně zatím nepovolil její odstranění; 

 ve dvoře bude umístěno souběžně s hranicí pozemku dvora a areálu TJ Sokol nové vedení 
kanalizace (ve vzdálenosti cca 3 m od hranice pozemků), dle plzeňského standardu kanalizace 
se nesmějí v ochranném pásmu vedení umisťovat podzemní či nadzemní stavební objekty 
(usnesení Rady města Plzně č. 673 ze dne 19. 5. 2011). 

9.3.9. Řešení areálu TJ Sokol (2.B.) 

Soutěžící se mohou ideově vyjádřit k řešení areálu TJ Sokol. Rekonstrukce areálu zpřístupní 
venkovní sportoviště široké veřejnosti. Projekt by měl přispět k rozšíření a zkvalitnění nabídky 
poskytovaných služeb. Areál se stane součástí funkčního schématu Jiráskova náměstí a jeho okolí, 
jeho architektonické řešení by mělo reagovat na tyto nově posílené urbanistické vazby. Areál bude 
v dopoledních hodinách fungovat pro žáky Masarykovy školy, v odpoledních pro cvičence a širokou 
veřejnost (včetně rodičů s dětmi, seniorů a pohybově znevýhodněných lidí). Na noc bude 
uzamykán.  

Prioritní požadavky: 

 navrhnout víceúčelové hřiště, cca o rozměrech hřiště na házenou (40 x 20 m), hřiště by mělo 
být ohrazeno (kvůli létajícím míčům a míčkům na florbal), součástí bude i koš na streetball; 

 navrhnout běžeckou dráhu cca 40–50 m (ideálně 60 m) s doskočištěm pro skok daleký; 
 při návrhu areálu myslet na pohybově znevýhodněné osoby; 
 navrhnout veřejné WC – lze využít volnou, veřejně přístupnou místnost v objektu kanceláře o 

rozměrech 3,5 x 3,6 m (jedná se o první místnost v prvním objektu po levé straně od hlavního 
vstupu do areálu). 

Požadavky: 

 zpřístupnit areál alespoň 2 vstupy; 
 zachovat stávající kvalitní vzrostlé stromy a navrhnout vhodné krajinářské úpravy; 
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 navrhnout oddychové zóny, tj. plochy s travnatým povrchem a prvky na sezení určené pro 
relaxaci a přípravu dětských her (dnes jsou pro tento účel využívány dva travnaté trojúhelníky 
mezi příjezdovou cestou a budovami po levé straně), jednu lze umístit do „travnatého 
trojúhelníku“ před vchodem do tělocvičny, druhou do „travnatého trojúhelníku“ před 
východem z tělocvičny na hřiště (tento prostor by měl zůstat volný i pro případnou manipulaci 
s nářadím a dalším vybavením tělocvičny); 

 vybavit areál mobiliářem; 
 navrhnout v areálu alespoň 3 parkovací stání, ideálně poblíž vstupní brány (pro pořadatele akcí 

a nájemce budovy u tělocvičny); 
 navrhnout lavičky („tribunu“) pro diváky – pro tento účel lze revitalizovat stávající terasy u 

Habrmannovy a Jugoslávské ulice; 
 zachovat nově vybudovaný chodník k tělocvičně a ke kuželně; 
 navrhnout příjezd až ke kuželně (z důvodu zásobování kuželny). 

Podněty ke zvážení: 

 vybavit areál jednoduchými prvky venkovní tělocvičny pro využití cvičenci i veřejností (např. 
mezi stromy), uvážit s ohledem na případné cvičební prvky v parku; 

 umístit v areálu pískoviště a herní prvky pro malé návštěvníky (ideálně dřevěné herní prvky 
např. mezi stromy). 

Doplňující informace: 

 v letech 2009–2010 proběhla výstavba nové části kuželny pro čtyřdráhu (budova je napojena 
na starší objekt kuželny), do které TJ Sokol investovala nemalé prostředky. Novostavba zatím 
není využívána dle původního plánu, neboť chybí finance na její interiérové vybavení. 

9.4. Vyjádření dotčených orgánů a městských organizací 

9.4.1. Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 záměr je navržen na pozemcích zahrnutých dle územního plánu města Plzně v zastavěném 
území s funkčním využitím ploch „ostatní urbanistická zeleň“, „specifické území – církevní areál“ 
(SA), „bydlení městského typu“ (BM); 

 záměr je navržen na pozemcích zahrnutých dle Územního plánu Plzeň do zastavěného území, 
spadajících do lokality 2_17 Petrohrad se způsobem využití „plochy obytné smíšené“. 
Předmětné pozemky dle Územního plánu Plzeň taktéž z většiny zasahuje „veřejné prostranství  
s převahou parkových ploch“; 

 záměr bude obsahovat rekonstrukce komunikací a zeleně (vně klášterní zahrady větší, uvnitř 
spíše menší úpravy), vybudování dětského hřiště, nových parkovacích stání (namísto 
původních), 1 vodní prvek, altán v zahradě apod.; 

 z hlediska územního plánu města Plzně je tento záměr možný. 

9.4.2. Dopravní inspektorát Policie České republiky 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 na základě prověření organizace dopravy v lokalitě mezi ulicemi Slovanská a Koterovská, 
Částkova a Sladkovského je možno realizovat zjednosměrnění komunikací s cílem minimalizovat 
tranzitní dopravu, navýšit parkovací plochy a zajistit plnohodnotnou dopravní obsluhu objektů; 

 v rámci organizace dopravy lze uvažovat o zjednosměrnění obvodových komunikací Jiráskova 
náměstí, opět je nutno vycházet z celkové organizace dopravy, v místě objektu Masarykovy 
školy doporučujeme obousměrný provoz; 



Cena Nadace Proměny 2017 

   41 

 plochu u vstupu do objektu kláštera je možné realizovat jako zónu s dopravním omezením, 
která bude preferovat pěší a zároveň umožní obsluhu objektu (je nutno uvažovat i krátkodobé 
odstavení vozidel; 

 uzavření spojnice Táborská – Farského musí vycházet z celkové koncepce organizace dopravy, 
zrušení může způsobit závlek vozidel do dalších ramen; 

 zónu Tempo 30 v dané lokalitě podporujeme, musí tomu odpovídat stavební prvky využité 
k působení na řidiče pro dodržování stanovené rychlosti; 

 požadujeme řešit příjezd ke škole, a to jak pro osobní vozidla (rodiče s dětmi), tak i pro pohyb 
autobusů, nutno řešit rozptylový prostor pro žáky, zajistit prostor pro krátkodobé odstavení 
vozidel (parkoviště K+R) a volný průjezdný profil; 

 doporučujeme řešit rovněž prostor pro odstavení kol v závislosti na cyklotrasách. 

9.4.3. Správa veřejného statku města Plzně – dopravní řešení 

Současný stav organizace dopravy:  

 všechny komunikace po obvodě jsou obousměrné, nestejné šířky, intenzivně využité pro 
parkování; 

 napříč Jiráskovým náměstím vedou dvě jednosměrné komunikace (před klášterem a propojení 
Táborská – Farského) s oboustranným parkováním; 

 v jihovýchodním koutě se nachází polokruhový prostor („luneta“) s pozůstatkem 
trolejbusového obratiště využitý pro chaotické parkování; 

 některé navazující komunikace (Táborská, Farského, Houškova, Radyňská, Klášterní) jsou 
jednosměrné. 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 pokud to bude zdůvodněno dopravními nebo architektonickými důvody, lze uvažovat o 
zjednosměrnění části obvodových komunikací, v tom případě je nutné na severovýchodní 
straně zachovat směr jízdy k severu, na jihozápadní straně k jihu, a to z důvodu návaznosti na 
ulice Radyňská a Houškova, směr jízdy v navazujících jednosměrných ulicích je třeba 
respektovat, ale je možné uvažovat o zjednosměrnění dalších ulic, např. Kostelní, v jihovýchodní 
lunetě za všech okolností ponechat obousměrný provoz (propojení obou větví Habrmannovy 
ulice); 

 návrh dopravního řešení bude doplněn o schéma organizace dopravy v širším okolí náměstí, 
z nějž budou patrné příjezdové trasy do jednotlivých úseků ulic a poloha parkovacích pruhů; 

 Plzenecká ulice je připravena k rekonstrukci, je vydané stavební povolení a projekt je nutné 
respektovat; 

 zrušení obou komunikací procházejících napříč náměstím může mít v systému jednosměrných 
ulic nevýhodu větších závleků dopravy a tuto úvahu proto nelze bezvýhradně podpořit, 
dopravní režim na jednotlivých plochách musí být jednoznačný, odolný proti zneužívání a musí 
odpovídat kategoriím komunikací ve smyslu ČSN 736110 a zákona č. 361/2000 Sb. (nepřijatelné 
jsou např. „pojížděné chodníky“ apod.); 

 příčný profil komunikací je nutné navrhnout tak, aby bylo fyzicky zabráněno nelegálnímu 
parkování vozidel (např. je nevhodný dvoupruhový profil s jednostranným parkováním), musí 
být zajištěno, že rozhledová pole v křižovatkách a na místech pro přecházení zůstanou volná; 

 před Masarykovou školou je třeba řešit problém přivážení dětí auty v ranní špičce a zajistit stání 
pro školní autobus; 

 je možné uvažovat o zřízení „Zóny 30“ na Jiráskově náměstí a v okolí, neboť i rekonstrukce 
Plzenecké ulice je navržena na rychlost 30 km/h, to umožní mj. zkrátit rozhledové vzdálenosti 
v křižovatkách, návrhu zóny musí odpovídat i stavební prvky komunikací; 
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 je nutno bezpodmínečně respektovat generel cyklistických tras: jedna trasa vede v propojení 
Habrmannova – Habrmannova (ve vozovce), druhá trasa po severovýchodní straně náměstí 
(z Houškovy ulice do Lužické ulice a zpět – možno též ve vozovce), pokud dojde ke 
zjednosměrnění ulice s cyklistickou trasou, je nutno druhý směr cyklistů řešit na samostatném 
pruhu v přidruženém prostoru, anebo v souladu s čl. 10.4.2.7. ČSN 736110 (rozšířený jízdní 
pruh), přičemž provoz cyklistů na vozovce v protisměru jednosměrné komunikace podél 
parkovacího pruhu je vyloučený; 

 počet navržených parkovacích stání by neměl být podstatně menší než je dnešní počet aut 
stojících na náměstí a v ideálním případě by měl být alespoň dosažen dnešní počet. 

9.4.4. Správa veřejného statku města Plzně – materiálové řešení a zeleň 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 z pohledu materiálového řešení povrchů doporučujeme maximálně využít původní materiály a 
kamenické prvky (kamennou dlažbu, kamenné obruby, plzeňské desky), přičemž v případě 
chodníkové dlažby z plzeňských desek lze uvažovat o jejich doplnění použitým materiálem ze 
skládky SVSMP; 

 z hlediska urbanistické zeleně doporučujeme zachovat parkový charakter náměstí s prvky 
stromových alejí, existenci kvalitních dřevin požadujeme zohlednit také v celkovém návrhu 
řešení, u stávajících kvalitních stromů požadujeme maximální ochranu (bez negativních zásahů 
do kořenového systému atd.); 

 navrhovaná úprava zeleně musí náročností údržby odpovídat veřejně přístupným plochám ve 
městě, za možné a vhodné považujeme užití květin (trvalky, traviny), případně nízké dřeviny a 
travnaté plochy, za nevhodné považujeme zahuštěné výsadby vyšších keřů, prostor náměstí by 
měl být přehledný; 

 upozorňujeme, že část náměstí (prostor mezi kostelem a bytovým domem) je „Významným 
krajinným prvkem“ (VKP) registrovaným pod č. 8505 „Park na Jiráskově náměstí“, veškeré 
zásahy do VKP musí být projednány s orgánem ochrany přírody – odborem životního prostředí 
Magistrátu města Plzně. 

9.4.5. Magistrát města Plzně, odbor památkové péče 

Nemovitou kulturní památkou jsou areál dominikánského kláštera čp. 814 s pozemky 
(rejstř. č. ÚSKP 49719/4-5157, prohlášen MK ČR dne 7. 4. 1999) a Masarykova škola čp. 878  
s pozemky (rejstř. č. ÚSKP 100266, prohlášena MK ČR dne 21. 10. 2004).  

Památkovou ochranou přímo dotčené jsou části výše uvedených kulturních památek, jimiž je 
parková úprava před hlavním průčelím budovy školy čp. 878 se schodištěm a sloupem osvětlení, 
včetně osově komponovaných chodníků a ploch zeleně, klášterní zahrada se zděným oplocením 
kláštera čp. 814 a v objektivní prostorové a urbanistické vazbě pak prostředí obou kulturních 
památek, které vymezuje navazující plocha Jiráskova náměstí zahrnující část veřejného prostoru 
před hlavním průčelím kláštera čp. 814 až po úroveň komunikační osy ulic Farského – Táborská, 
dále podélné komunikace Jiráskova náměstí obepínající areál kláštera a zároveň jej prostorově 
propojující s areálem Masarykovy školy a také zaniklá točna trolejbusů v jihovýchodním závěru 
Jiráskova náměstí navazující bezprostředně na areál kláštera a významně se podílející na veřejně 
sdílených panoramatech kláštera od jihovýchodu a východu u této významné kulturní památky. 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 pro obnovu klášterní zahrady bude zpracována komplexní dokumentace architektonického 
návrhu úprav zapojující požadované funkce bez narušení hodnot zahradního prostoru, včetně 
vymezení částí pro klausuru a pro sdílení s veřejností, s prověřením možností vstupů z prostor 
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Jiráskova náměstí úpravou klášterní zdi, s členěním zahradních ploch podle forem užívání 
zahrady a umístěním doplňkových prvků; návrh úprav bude přednostně vycházet z historické 
dokumentace původního stavu; 

 návrh prostředí navazujícího na obě kulturní památky (Masarykovu školu a areál kláštera) bude 
projednán se státní památkovou péčí z hlediska členění a výškového uspořádání komunikačních 
ploch (chodníky, vozovky) a zeleně, užitých materiálů (obruby, dlažby – dochovaly se původní 
fragmenty mozaiky i tzv. plzeňských desek), navržených doplňkových prvků a technických sítí, 
s přednostním uplatněním původních materiálů, při zachování původního členění prostor, 
včetně zachováni komunikačních os; 

 bezbariérový vstup do budovy klášterního konventu (severozápadní průčelí) bude prověřen 
studií z hlediska vlivu na vzhled kláštera, je potřeba zachovat větrání suterénu budovy kláštera. 

9.4.6. Národní památkový ústav 

Nejdůležitější body vyjádření: 

 prostor před Masarykovou školou prošel v nedávné době obnovou, která je považována za 
zdařilou; otevření přístupu na trávník dětem navštěvujícím školu je možný, nemělo by však dojít 
k výraznému zásahu do současné podoby lemujících plůtků; doporučujeme vytvoření pouze 
několika úzkých průchodů ve směru od školy do vnitřního prostoru rabat se zachováním 
kontinuální linie živých plotů; 

 je nutné jednoznačně zdůvodnit potřebu nového vstupu do klášterní zahrady, protože se jedná 
o zásah do hodnotné ohradní zdi, návrh musí respektovat její charakter a konstrukční 
souvislosti, dále je nutné vzít v úvahu také vnitřní uspořádání zahrady tak, aby nově vzniklý 
průchod logicky navazoval na komunikační osy zahrady; 

 řešení dopravního provozu a dopravy v klidu by mělo respektovat velkorysou a prostornou 
koncepci náměstí a přilehlých ulic, nemělo by tedy dojít k zúžení chodníků či zahuštění prostoru 
kolem chodníků parkovacími stáními, v rámci úprav všech prostorů kolem kláštera by měla být 
zachována volná plocha přímo navazující na chodníky nebo plochy zeleně; 

 úprava režimu komunikace formou zvýšení a úpravy povrchu před kostelem Panny Marie 
Růžencové a před Masarykovou školou je z hlediska zájmů památkové péče možná, přesná 
podoba – materiál a skladba dlažby, profil zvýšení apod. – by měla být předmětem dalších 
konzultací; 

 rušení dělící spojnice ulic Farského a Táborská považujeme za zásadní narušení historického 
rozvržení náměstí (pozn. zadavatele: možno řešit pouze zneprůjezdněním ulice). 
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10. SOUTĚŽNÍ PODKLADY 

10.1. Soutěžní podklady 

Soutěžní podklady jsou vyhotoveny v digitální podobě (texty ve formátu *.pdf, tabulky ve formátu 
*.xls, grafické podklady ve formátech *.dgn, *.pdf, *.jpg, *.tif). Soutěžní podmínky a podklady 
nebudou vydávány v tištěné podobě. 

10.2. Seznam poskytovaných soutěžních podkladů 

Mapové podklady 

P.01 Katastrální mapa 
 Zájmové území 
 Širší vztahy  

P.02 Ortofotomapa 
 Zájmové území (2x) 
 Širší vztahy 

P.03 Digitální mapa území 
 Povrchová situace 
 Polohopis + výškopis 
 Výškové body 

P.04 Územní plán  
 Platný Územní plán 
 Návrh Územního plánu  

P.05 Zákres inženýrských sítí 

P.06 Dendrologický průzkum 
 Textová část 
 Výkresová část 
 Prvky zeleně 

P.07 3D model 

Informativní podklady  

P.08  O projektu 

P.09  Sociologický průzkum  

P.10  Historický průzkum 
 Historické mapy 
 Dobové fotografie 
 Paměť – Jiráskovo náměstí v archivech 

P.11  Doprava 
 Výňatek Studie organizace dopravy v klidu – Slovany (2014) 
 Průzkum parkování (2016) 
 Průzkum pohybu vozidel v křižovatkách (2016) 
 Dopravní značení 

P.12  Funkční využití okolních staveb 

P.13  Vyjádření dotčených orgánů a městských organizací 
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 Vyjádření příslušného referátu památkové péče 
 Vyjádření Národního památkového ústavu 
 Vyjádření příslušného dopravního inspektorátu Policie ČR (prověření dopravní situace) 
 Vyjádření Správy veřejného statku města Plzně 

P.14  Klášterní zahrada 
 Orientační schéma stávajícího funkčního rozdělení zahrady 
 Studie z roku 1914 
 Projekt realizace z roku 2000 

P.15  Areál dvora Masarykovy školy 

 Projekt bezbariérové rampy 

 Projekt kanalizace 

 Plzeňský standard kanalizace 

P.16  Areál TJ Sokol Plzeň V. 

 Projekt sokolovny a přilehlých budov 

 Projekty kuželny 

P.17  Návrh úprav Plzenecké ulice (DSP) 

P.18  Harmonogram projektu 

P.19  Požadavky na projektové práce a související činnosti 

P.20  Požadavky na řešení technické infrastruktury (voda, kanalizace) 

P.21  Fotodokumentace 

P.22  Tabulka pro zpracování odhadu nákladů na realizaci zájmového území 

10.3. Poskytování soutěžních podkladů 

Počínaje dnem vyhlášení soutěže zpřístupní zadavatel na webových stránkách http://cena-nadace-
promeny-2017.nadace-promeny.cz  účastníkům soutěže soutěžní podmínky a podklady k soutěži. 
Soutěžní podklady jsou poskytované soutěžícím bezplatně.  

Účastníci soutěže berou na vědomí, že některé části soutěžních podkladů požívají ochrany práv 
z duševního vlastnictví, popř. mají důvěrný charakter, a převzetím soutěžních podkladů se zavazují 
soutěžní podklady nezveřejňovat, nezpřístupňovat ani je nešířit třetím osobám a využít soutěžní 
podklady pouze pro účely vyhotovení soutěžních návrhů. 
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