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Jeden z programů Nadace 
Proměny Karla Komárka 
se zaměřuje na obnovu 

a oživování městských parků. 
Jeho nedílnou součástí 

je spolupráce s odbornou 
veřejností, místními obyvateli 

a na ni navazující příprava 
architektonických soutěží. 

Z programu Parky je 
podporován i projekt obnovy 
Jiráskova náměstí a klášterní 

zahrady v Plzni.

O projektu 

Jiráskovo náměstí, přirozené centrum plzeňské 
čtvrti Slovany, dnes trápí řada problémů. Rozbité 
povrchy, neutěšený stav vegetace, chybějící vyba-
venost. Přesto náměstí upoutá svou unikátní atmo-
sférou se vzrostlými kaštany, fungujícím klášterem 
a architektonicky cennými budovami kostela a školy. 

Snaha o jeho obnovu je živá již několik desítek let. 
Nejblíže její realizaci byly město Plzeň a městský 
obvod Plzeň 2 – Slovany v roce 2002, kdy ale při-
šly do Plzně ničivé povodně a vyčleněné finance 
musely být použity na náhradu jejich škod. V roce 
2012 řadu starších architektonických projektů 
zadaných „shora“ a bez významnější spolupráce 
s veřejností obohatil nový projekt žáků Masarykovy 
základní školy iniciovaný naopak „zdola“. V jeho 
rámci navrhli žáci zpřístupnit unikátní prostor 
klášterní zahrady veřejnosti a začali o něm jednat 
s klášterem dominikánů. V červnu 2013 v zahradě 
uspořádali první Víkend otevřených zahrad, jenž 
zajímavým programem přilákal stovky návštěvníků. 
Na konci roku 2014 se městský obvod rozhodl 
snahu o revitalizaci Jiráskova náměstí obnovit 
a přizvat k projektu od začátku širokou veřejnost. 
Hledání nejlepšího využití náměstí probíhalo pro-
střednictvím dotazníků a několika navazujících 
plánovacích setkání. Zároveň se podařilo domluvit 
partnerství městského obvodu, Kláštera dominikánů 
Plzeň, Masarykovy základní školy a spolku Pěstuj 
prostor, v rámci něhož projekt vzniká. Zásluhou 
partnerů a cenné spolupráce dalších institucí, se 
podařilo z obnovy náměstí vytvořit živé téma, které 
v místě rezonuje. 

Snahu vrátit Jiráskovu náměstí architektonickou 
kvalitu a zpřístupnit veřejnosti klášterní zahradu, 
podpořila v roce 2015 Nadace Proměny Karla 
Komárka. V rámci svého programu Parky poskytne 
na obnovu náměstí grant ve výši 25 miliónů korun. 
Součástí této podpory je mimo jiné vyhlášení ar-
chitektonické soutěže Cena Nadace Proměny, jejíž 
zadání bylo připravováno ve spolupráci s veřejností. 
Celkové náklady projektu, které se odhadují na 110 
mil. korun, pokryjí ze svého rozpočtu také městský 
obvod Plzeň 2 – Slovany a město Plzeň.

V dubnu 2016 vyhlásila Nadace Proměny Karla 
Komárka ve spolupráci s městem Plzeň veřejnou 
architektonickou soutěž Cena Nadace Proměny 
2016. Do soutěže bylo podáno celkem 5 soutěž-
ních návrhů. Porota první cenu neudělila „vzhledem 
k absenci návrhu s dostatečnou a přesvědčující 
komplexností všech složek, zejména urbanistic-
ko-architektonické kvality řešení celku i jeho 
jednotlivých částí“. Na druhém místě se společně 
umístily 2 ateliéry, s nimiž se dále jednalo. Jednání 
však nepřinesla jasný výsledek. Zástupci Nadace 
Proměny Karla Komárka, městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany a města Plzeň se proto společně do-
hodli na organizaci soutěže nové. Všechny návrhy 
ze soutěže Cena Nadace Proměny 2016 si veřejnost 
mohla prohlédnout od listopadu 2016 do ledna 2017 
v galerii Úřadu městské části Plzeň 2 – Slovany.
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Projekt žáků Masarykovy základní školy 
věnovaný tématu klášterní zahrady získal 
v programu Kreativní demokratická škola: 
Pěstuj prostor 2013 první cenu a přispěl tak 
k oživení dlouhodobějších snah o obnovu 
Jiráskova náměstí v Plzni.

2016, setkání zástupců městského obvodu 
Plzeň 2 - Slovany a spolku Pěstuj prostor 
s místní veřejností k tématu obnovy  
Jiráskova náměstí.

Víkend otevřených zahrad v klášterní zahradě. 
Akce tradičně připravovaná Masarykovou 
základní školou, Klášterem dominikánů Plzeň 
a spolkem Pěstuj Prostor ve spolupráci 
s dalšími partnery. 

2017, sousedská procházka  
se zaměřením na historii Slovan 
(Den sousedů)
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O soutěži

Cena Nadace Proměny 2017 byla vyhlášena jako 
neanonymní, vyzvaná, kdy nadace jako vyhlašovatel 
přímo oslovila vybrané ateliéry. Ze šestadvaceti 
ateliérů, společně vytipovaných soutěžní porotou, 
nadací a městem na základě referencí, bylo nejprve 
osloveno dvanáct. Zájem o účast v soutěži projevilo 
devět z nich. Představily odbornost jednotlivých 
členů svého týmu a doložily portfolia srovnatelně 
náročných a rozsáhlých projektů, které úspěšně 
zvládly od studie po realizaci. Na základě doruče-
ných podkladů nadace nakonec vyzvala do soutěže 
5 ateliérů. Po seznámení s lokalitou a soutěžním 
zadáním měly týmy možnost jednou konzultovat 
rozpracované návrhy se soutěžní porotou a přizva-
nými odborníky. V květnu 2017 pak prezentovaly 
finální návrhy. 

Architektonická soutěž
Cena Nadace Proměny 2017 – 
Obnova Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady v Plzni 

6. února – 25. května 2017

Vyhlašovatel soutěže: 
Nadace Proměny Karla Komárka

Zpracovatel soutěžních podmínek: 
Nadace Proměny Karla Komárka 
a Pěstuj prostor, z. s.

Soutěžní zadání

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

Záměr projektu

Širší vztahy
 ⋅ Navrhnout celkovou kultivaci a oživení 

Jiráskova náměstí jako přirozeného centra čtvrti. 
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.

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.

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.

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.

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.

předškolí Masarykovy základní školy

prostor bývalé trolejbusové točny na Jiráskově náměstí

park před kostelem Panny Marie Růžencové

„Myslíme si, že vítězný návrh nejlépe 
porozuměl celkovému charakteru 
území, a že jednotlivé prostory, 
ze kterých se Jiráskovo náměstí 

skládá, velmi dobře zpracoval tak, 
že je v nich možné iniciovat různé 

děje. Citlivá a propracovaná je vize 
klášterní zahrady, která je spjatá 

s historií místa, ale zároveň do něj 
vnáší současné prvky.“ 

Předseda poroty 
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil
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pohled na Jiráskovo náměstí z Táborské ulice

zahrada Kláštera dominikánů Plzeň

Jiráskovo náměstí s klášterní zahradou
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Soutěžní návrhy Výsledky hodnocení

1. místo: re:architekti studio s.r.o.
2. místo: Ing. Akad. arch. Jan Šépka 
3. místo: PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
4. místo: MgA. Ing. arch. Michal Fišer
5. místo: D3A, spol. s r.o.

Kdo zasedl v porotě

 ⋅ nezávislí členové:
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil (předseda poroty)
Ing. arch. MgA. Martin Rusina 
Ing. Ondřej Fous 
Ing. Štěpán Špoula

 ⋅ závislí členové:
Ing. arch. Antonín Novák
Ing. arch. Jaroslav Holler
Mgr. Jitka Přerovská
Ing. arch. Petr Domanický

Odborní znalci a zástupci zájmových skupin: 

M Arch Marek Sivák a Mgr. Petr Matoušek (zadání soutěže a participace veřejnosti), 
Ing. Jan Hrubeš (rozpočtář), Ing. Petr Macek (nezávislý odborník na dopravu), 
Ing. Richard Kuk (nezávislý odborník na hospodaření s dešťovou vodou), 
PhDr. Jan Fluxa (městský obvod Plzeň 2 – Slovany, místostarosta), 
fr. P. Ing. Alvarez Kodeda (Klášter dominikánů Plzeň, farní vikář), 
PaedDr. Antonín Hermann (Masarykova základní škola Plzeň, ředitel)

Co soutěž přináší

Možnost výběru a srovnání různých řešení, komplexní pohled na zadání, odborné posouzení návrhů, 
neotřelé nápady, transparentní způsob nakládání s veřejnými prostředky. Průběh i výsledek soutěže 
závisí na společenské dohodě a zabraňuje klientelismu. Zastupitelé, kteří se rozhodnou jít touto 
cestou, vyjadřují respekt a odpovědnost vůči občanům. 

Proměna krok za krokem

2015 / průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, projektový záměr
2016 / architektonická soutěž veřejná (bez vítěze)
2017 / architektonická soutěž vyzvaná, příprava projektové dokumentace
2018 / územní a stavební řízení
2019 / výběr dodavatele, stavební a vegetační úpravy
2020 / stavební a vegetační úpravy
2021 / stavební a vegetační úpravy
2022 / otevření náměstí veřejnosti, údržba a další rozvoj

Veškeré podklady a výsledky k architektonickým soutěžím naleznete na: 
www.nadace-promeny.cz/cz/projekty/architektonicke-souteze.html 
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1. místo 
re:architekti studio s.r.o.

Základním principem řešení je jasné definování jednotlivých 
prostranství, zpřehlednění a dobrá orientace v prostoru, 
iniciace dějů. Jednoznačné a nekomplikované řešení 
dopravy a přiměřené zacházení s vodou. Rozšiřujeme 
chodníky a vozovky zužujeme. Potvrzujeme prostor před 
klášterem jako parkové náměstí s možností různorodých 
forem odpočinku. Zachováváme jeho paměť v podobě jírovců. 
Autobusovou točnu měníme na klidný parčík. Z předškolí 
vytváříme školní zahradu. Klášterní zahradě ponecháváme 
její intimitu a skrytost.

 ⋅
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Hodnocení 

Architektonické a urbanistické řešení

 ⋅ Návrh dobře vystihuje specifický charakter 
Jiráskova náměstí na přechodu mezi blokovou 
zástavbou a zahradním městem. V jednotlivých 
částech území se návrh snaží iniciovat společen-
ské aktivity, aniž by přitom ztrácel na jednotnosti 
a městskosti. Nejvýznamnější prostor před kláš-
terem pojímá vhodně jako parkové náměstí s volně 
pochozí plochou pod stromy a s výhledy na kostel. 
Porota zde oceňuje promyšlený princip uspořádání 
prvků na ploše, jenž nejen pracuje se symbolikou 
a historickými odkazy, ale také podporuje různoro-
dost dějů a umožňuje participaci místních obyvatel. 
Za pozitivní porota považuje také nekonfliktní od-
dělení bytového domu od náměstí.

 ⋅ Klášterní zahrada je řešena velmi intimně, citlivě 
a s ohledem na historické i místní souvislosti. Porota 
oceňuje zejména zapojení vodního prvku do zahrady. 
Romantizující charakter zahrady přitom není v roz-
poru se současným architektonickým přístupem.

 ⋅ Řešení uličního parteru s oddělenými vozovkami 
a chodníky je přehledné a provazuje náměstí 
s okolní čtvrtí. Využití stávajících dlažeb je vní-
máno pozitivně. Zavedení zóny 30 představuje 
dopravně vhodné opatření. Promyšlený způsob pří-
jezdu do školy respektuje současný stav, ale vnáší 
do místa novou přidanou hodnotu.

 ⋅ Je zachována čitelnost polokruhového závěru 
náměstí, který tvoří urbanisticky významný pro-
stor navazující zahradní čtvrti. Návrh tuto plochu 
definuje jako nástupní prostor klášterní zahrady, 
určený pro společenské aktivity, a to i za cenu 
nižšího počtu parkovacích míst.

 ⋅ Předprostor školy je koncipován jako školní za-
hrada, vytvářející náhradu za neexistující podobný 
prostor za školou. Travnatá plocha dobře vyhovuje 
potřebám školy, otevřená však zůstává míra zapo-
jení této plochy do veřejného prostoru. 

Krajinářské řešení a koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou 

 ⋅ Návrh pracuje se stromovým patrem v parku ra-
zantně, v dlouhodobém horizontu odůvodněně. 
Chybí však možnosti etapizace a strategie prosa-
ditelnosti před veřejností. Úloha zavlažovaného 
trávníku i jeho role v rámci hospodaření s dešťovou 
vodou (HDV) byly vysvětleny a lze je považovat 
za klad návrhu. Stejně tak plochy mlatu vzhle-
dem k retenční schopnosti a k pozitivnímu vlivu 

na kořenový prostor stromů.
 ⋅ Návrh klášterní zahrady důsledně obnovuje pů-
vodní cestní síť a přitom aktualizuje vnitřní obsah. 
Racionalitu plánu zjemňuje prací s lučními trávníky, 
které vkládá do ploch mimo plnění funkcí plynoucích 
ze zadání. Z hlediska optimalizace péče lze kladně 
hodnotit použití kombinace intenzivně sečených 
pobytových ploch a extenzivního lučního trávníku, 
jejich dobré působení však vyžaduje každoroční 
dodržování diferencovaného režimu seče a do-
statečnou míru všímavosti, které jsou vzhledem 
k požadavku na posilování vztahu uživatel zahrady 
k místu žádoucí. Kladně hodnotíme zachování 
úlohy  řemeslné práce.

 ⋅ Točna v zelené podobě umožňuje retenci a je záro-
veň nástupním prostorem pro zahradu. Řešení nabízí 
nekonfliktní doplňkovou minoritní zelenou plochu.

 ⋅ Předprostor školy jde stromovým patrem částečně 
proti formálnímu rytmu kompozice a podřizuje 
se více nové obytné funkci než samotné budově. 
Čitelnost místa to tak tříští. 

 ⋅ Areál Sokola zůstává v extenzi kosených porostů 
a stromového patra formy háje. 

 ⋅ V obecné rovině návrh řeší HDV ve spojitosti s pod-
porou života a vitality rostlin spíše jako sekundární 
nebo doprovodný moment. Užití principů optimalizace 
následné péče o zeleň lze z návrhu dedukovat, ale 
chybí jejich popis. Celková bilance environmentálních 
benefitů zůstává v zelených částech nekonkrétní. 

Doporučení poroty 

 ⋅ Porota konstatuje, že tomuto návrhu, jakož i ostat-
ním návrhům se nepodařilo najít adekvátní a zá-
roveň plně funkční podobu předprostoru školy. 
Způsob jeho zapojení do veřejného prostoru je 
proto nutno dále hledat, a to nejlépe i za parti-
cipace veřejnosti. Porota dále doporučuje zvážit 
striktní oddělení klášterní a veřejné části zahrady, 
která neodpovídá představám klášterní komunity. 
K úvaze je i šířka dlážděného nástupního prostoru 
před klášterem pro mimořádnou dopravní obsluhu.

1  hlazený betonový kruh s ornamentem, průměr 18m 
2  travnatý čtverec s betonovým ohraničením 
3  polopropustný mlat, plac s kašnou, záchodky a sezením 
4  plac s hřištěm pro děti 
5  ukončení náměstí směrem k bytovému domu. 
 Vytvoření paty domu travnatým pásem.  
 Nový širší chodník pro chodce i cyklisty. 
6  rozšířené chodníky v prostoru náměstí mají iniciovat  
 oživení parteru bytových domů, mohou být využity pro  
 venkovní sezení, výstavu zboží, atd... 
7  pražská mozaika s ornamentem, plocha před 
 klášterem může být využita v případě různých 
 svátků, na tuto plochu je umožněn vjezd 
8  bezbariérový přístup do kláštera 
9  možnost dostavby bytového domu,  
 způsob dotvoření hrany náměstí
10  plácek před skautskou klubovnou 
11  školní skleník 
12  nová zahradní zeď oddělující klášterní  
 zahradu od veřejné části 
13  školní zahrada 
14  komunitní zahrada 
15  hřiště 
16  místo sezení 
17  louka 
18  louka 
19  klášterní zahrada
20  pražská mozaika, kaluž na plácku  
 před vstupem do zahrady
21  psí loučka ohraničená plotem 
22  podzemní kontejnery

30  venkovní učebna 
31  průhledný kovový plot s podezdívkou 
32  prostor s herními prvky 
33  zahrada mateřské školky 
34  cykloboxy 
35  parkování učitelů
40  parkování 
41  terénní vlna – tribuna

Legenda
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2. místo 
Ing. Akad. arch. Jan Šépka 

Hlavním konceptem je hierarchizace prostor a definování 
charakteru pro jednotlivá řešená místa. Prostor před kostelem 
a klášterem má být podle našeho názoru těžištěm celého území. 
Z důvodu využití pro různé aktivity navrhujeme plochu rozčlenit 
na jednotlivá pole – pomyslné „koberce“, které svým výtvarným 
pojetím napoví, co od nich očekávat. Postupně tak můžeme 
projít přes gobelín před kostelem, vymezenou plochu s tržištěm, 
ubrus s kavárnou a posezením, mlatové petangové hřiště nebo 
koberce s dětskými hřišti. Vše doplňujeme ještě o plochy, kam 
situujeme posezení s lavičkami. Celý prostor náměstí tak získává 
jasně definovaná místa, a přitom je možné kdekoliv projít. Rastr 
nových stromů stmeluje různorodé motivy koberců, vytváří jasný 
řád a v letních měsících příjemné pobytové prostředí. Jsou zde 
navrženy dva druhy stromů – jinany a jasany. Jinany tvoří vnitřní 
rastr náměstí, zatímco jasany ho lemují kolem obvodu i kolem 
klášterní zahrady. Vnitřní prostor klášterní zahrady ponecháváme 
zhruba tak, jak ho známe dnes s tím, že ho doplňujeme o nové 
plochy určené plodinám.

 ⋅
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Hodnocení 

Architektonické a urbanistické řešení

 ⋅ Návrh přináší výrazné výtvarné a soudobé urbánní 
řešení. Koncepce návrhu předpokládá sjednocení 
celého Jiráskova náměstí založením zcela nového 
městského parteru a stromového patra v pravidel-
ném rastru. Návrh nově definuje Jiráskovo náměstí 
jako obdélníkový prostor, vymezený podélnými 
ulicemi po obvodu a dvěma bloky s obytnými domy 
na obou kratších stranách řešeného území. Těžiště 
náměstí návrh umisťuje na volně pochozí ploše před 
kostelem, s výtvarně pojatým kobercem ploch urče-
ných pro různé městské aktivity. Porota oceňuje ze-
jména odvahu vytvořit současnou odpověď na vel-
korysý urbanismus Jiráskova náměstí. Přestože 
jsou v návrhu širší vazby poněkud opomíjeny, podle 
poroty správně definuje městskou podobu náměstí. 
Nahrazení všech stávajících dřevin novým rastrem 
stromů má své racionální opodstatnění ve fyzickém 
stavu starých stromů i v myšlence odkrýt pohled 
na dominantní budovu kláštera.

 ⋅ Radikálnost tohoto přístupu uplatňovaná v celém 
území však zároveň vede i k razantní proměně kláš-
terní zahrady, ze které téměř zcela mizí historické 
stopy i vrstevnatost a charakter neformálního živého 
místa. Tím je podstatně oslabena možnost větší dife-
renciace tohoto prostoru a znemožněno potřebné vy-
vážení nekompromisního přístupu k obnově náměstí. 

 ⋅ Jako značně sporná se pak porotě jeví myšlenka 
zástavby bývalé točny řadovými domy, tvořícími blok 
nutný k zakončení nového tvaru náměstí.

 ⋅ Dopravní řešení je jednoduché a přehledné a díky 
dvousměrnému provozu nemění stávající dopravní 
vazby v okolí. Návrh přináší nejvíce parkovacích 
míst v kolmých stáních uvnitř obvodu náměstí, 
aniž by vedl k destrukci městského charakteru 
ulic. Myšlenka podzemního parkingu pod hřištěm 
v  areálu Sokola je zajímavým podnětem.

 ⋅ Předprostor školy je pojat jako otevřený veřejný 
prostor s kruhovým amfiteátrem. Využitelnost 
tohoto objektu pro aktivity školáků by bylo 
z  provozního hlediska nutno dále zvážit. 

Krajinářské řešení a koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou 

 ⋅ Komplexní změnu v rozsahu celého stromového 
patra parku lze posoudit jako odůvodněnou, a to 
vzhledem ke zdravotnímu stavu porostu jako 
celku a velmi omezeným možnostem změn stáva-
jícího stanoviště i potenciálně nutným zásahům 

do kořenového prostoru. Z pohledu vitality, bez-
pečnosti i estetické kvality tento koncept řešitel 
obhájil. Změna energie místa úplnou výměnou 
mladých stromů za staré však odporuje očekávání 
místních obyvatel a komplikuje tak realizovatelnost 
projektu. Volbu taxonů podmínil potenciální charak-
ter souvrství prokořenitelného prostoru a zásobení 
srážkovou vodou skrze povrch s limitní kapacitou 
propustnosti. Funkčnost řešení jako celku tak není 
prověřitelná.

 ⋅ Klášterní zahrada zachovává velmi málo ze stávající 
formy a pouze omezeně využívá historický podklad. 
Rajský dvůr je pak přiznaným novotvarem revoku-
jícím tradiční témata z historie bez vazby k místu. 
Kvalitou řešení je myšlenka navrátit autentickou 
atmosféru sadu. Na jeho odkaz ovšem formou 
nenavazuje. 

 ⋅ Zachování formálního řešení stromového rastru před 
budovou školy je vhodné.

 ⋅ Areál Sokola naznačuje v řešení potřebu různověké 
struktury stromového patra.

 ⋅ Obecně návrh využívá přirozený potenciál biotopu 
městského intravilánu jen omezeně a bilance envi-
ronmentálních benefitů chybí. Užití principů opti-
malizace následné péče o zeleň je zjevné a předpo-
kládá progresivní bilanci snižování nákladů.

 ⋅ Představený způsob hospodaření s dešťovou vodou 
vyvolává otázky zejména funkčnosti systému povr-
chového odvodnění chodníků vzhledem ke spádovým 
podmínkám a povrchovému vsakování přes polopro-
pustné povrchy. 

Doporučení poroty 

 ⋅ Porota doporučuje dodefinovat způsob participace 
veřejnosti na dalším řešení. Bylo by nutné přesněji 
určit podobu točny vzhledem k omezením vyplývají-
cím z územního plánu. Porota také doporučuje de-
tailně prověřit způsob odvodu dešťové vody v pro-
storu náměstí, včetně použitých materiálů a jejich 
údržby. Funkce předprostoru školy vyžaduje další 
jednání s vedením školy. 
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3. místo 
Projektil Architekti s.r.o. 

Sjednocujeme vnímání náměstí s podpořenou výraznou 
figurou kostela a specifickými částmi s vlastní atmosférou. 
Náměstí měníme na sdílený prostor s převážně zelenou 
plochou. Stávající pasivní plochy jsou aktivovány drobnými 
prvky k interakci uživatelů. Názory občanů zásadně ovlivnily 
návrh jednotlivých prostorů. Počítáme s etapizací a některá 
témata navrhujeme jen v základním členění, aby mohla být 
ihned nebo v průběhu používání dopovězena uživateli.

 ⋅
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Hodnocení 

Architektonické a urbanistické řešení

 ⋅ Porota u návrhu oceňuje analýzu a vědomí širších 
vztahů i mimo Slovany, zejména pak pěších tras 
se vztahem k Jiráskovu náměstí. Sympatická ci-
vilnost návrhu s důrazem na městské prostředí je 
vyvážena značnou otevřeností řešení opírající se 
o participační proces. Návrh přichází s vizí měst-
ské ulice jako živého a dějem naplněného prostoru 
s příjemným lidským měřítkem. Zahrnuje celou 
plochu náměstí až k fasádám domů, rozlévá se dál 
do navazující ulice a je podpořen zarovnáním chod-
níků a vozovky na de facto jednu výškovou úroveň. 
Tento princip je dále rozvinut architektonickým, až 
řemeslným řešením uličních prostorů, orientovaným 
na pěší uživatele a oživení parteru. Unikátní výraz 
povrchů vytváří až komunitní prostředí. Související 
dopravní řešení v podobě obytné zóny však s sebou 
přináší značné nároky na uživatele a porota není 
plně přesvědčena o jeho vhodnosti pro dané místo 
a v tak velkém rozsahu. Prostor náměstí před kláš-
terem je naopak koncipován jako travnatá parková 
plocha s podélným pavilonem na severní straně. 
Těžiště parku je tak od předprostoru kláštera od-
děleno trávníkem s poldrem, což nepřispívá k dobré 
pěší prostupnosti území a posouvá náměstí do více 
periferní polohy. Snaha o postupné doplnění stro-
mořadí působí místy poněkud nahodile.

 ⋅ Klášterní zahrada je podpořena ve své autenticitě 
a využívá historického vrstvení, což je hodnoceno 
pozitivně. Jako spornou však porota vnímá histori-
zující a neopodstatněnou formu rajské zahrady.

 ⋅ V prostoru točny je umístěno kapacitní parkoviště, 
což porota vnímá jako koncepčně podnětnou figuru. 
Konkrétní forma parkoviště ale potlačuje urbanistický 
význam tohoto prostoru pro navazující zahradní čtvrť.

 ⋅ Předprostor školy je vyřešen jako volná univerzální 
plocha před hlavním vstupem, který návrh nově 
umísťuje do suterénu uprostřed školní budovy. Tato 
myšlenka však naráží na provozní a technické po-
tíže a vyžádala by si stavební zásah do památkově 
chráněného objektu školy.

 ⋅ Inspirativní je návrh zastavění rohu areálu 
Sokola a využití získaných prostředků pro kulti-
vaci  sportoviště. 

Krajinářské řešení a koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou 

 ⋅ Stromové patro parku je ponecháno v maxi-
mální možné míře, kterou dovolí vyvolané změny 

v kořenovém prostoru. Sporné je užití průlehu 
v hlavním prostoru při jeho omezené zdrojové ploše 
a vlivu na stanoviště v širším kontextu. Poměr zpev-
něných a kosených ploch navazuje na světelné pod-
mínky současného stavu, čímž minimalizuje stresové 
faktory. Jednoznačně kladný je model etapizace 
kácení.

 ⋅ Klášterní zahrada přiznává historickou cestní síť, 
využívá významný podíl stávajících dřevin a pracuje 
velmi dobře s odkazem dědictví práce a řemesla 
v propojení na reálné místní skupiny. Metodicky ne-
patřičná je hypotetická rekonstrukce, která pracuje 
se stereotypním motivem rajské zahrady klášterního 
dvora bez vazby na reálné místo a čas.

 ⋅ Točna jako parkoviště s retenčními povrchy a po-
tenciálně vitálním stromovým i keřovým patrem je 
progresivním řešením. 

 ⋅ Předprostor školy omezuje měkké formy a ve stro-
movém patře zůstává v proporcích budovy.

 ⋅ Areál Sokola si ponechává extenzivní hajní ráz s dů-
razem na různověkost stromového patra.

 ⋅ Obecné principy využití přirozeného potenciálu 
místa či podpory vitality prostřednictvím HDV jsou 
v návrhu rozeznatelné zejména na úrovni šetrnosti 
zásahů. Principy optimalizace následné péče jsou 
čitelné, byť neprezentovány a popsané pouze tex-
tem. Bilance environmentálních benefitů je dotčena 
pouze nepřímo v popisu použitých technologií. 

Doporučení poroty 

 ⋅ Při rozmísťování stromů a podélného parkování 
v ulicích je nutné zohlednit vjezdy do domů. Porota 
doporučuje dále zvážit podobu a funkci předpro-
storu školy pro případ, že nebude možné vstupovat 
do školy z náměstí.

	 stávající hlavní vstupy do významných objektů a prostor 
	 nově navrhované vstupy do objektů a prostor 
P   park – společenský, otevřený, komunitní, kostelní, svatební, tržištní, 

přehledný, pobytový, bezpečný
Z   klášterní zahrada – intenzivní, intimní, uzavřená, pěstební, kontrolovaná, 

voňavá, klidná, meditativní 
T  točna – obslužná, vyhřátá, přírodnější, divočejší, provozní 
Š   školní náměstí – nástupní, aktivní, hravé, komunikativní, veselé, tradiční, 

plné míst k sezení, edukativní 
S   sokolské hřiště – sportovní, aktivní, komunitní, iniciativní, společenské, 

parkové, hravé
1.  pavilon – zastřešená platforma iniciující aktivity v parku; možnost vsaze-

ných boxů s kavárnou, herním prvkem, sezením, pítkem, wc
2.  uliční profil náměstí – vyvýšená komunikace v režimu obytné zóny, 2 cm pod 

úrovní okolních chodníku
3.  uliční profil významných prostor – vozovka vyzvednuta až na úroveň chodníku
4.  průleh – retence a vsakování srážkové vody, maximálně 0,3 m hluboký
5.  zasakovací poldr – pestrá druhová skladba stromů, keřů a bylin zejména 

domácích druhů rostlin 
6.  rozptylová plocha před školou – živý prostor pro žáky školy při silných deštích 

se dočasně změní v retenční nádrž; nově interpretuje původní geometrii
7.  nový vstup do suterénu školy – umožňuje žákům tradiční a kapacitní vstup 

z čela budovy, přináší život prostoru před školou
8.  sokolské hřiště – plocha pro rozličné sportovní aktivity (běh 60 m, skok 

do výšky a do dálky, hřiště 
na házenou, volejbal, basketbal tenis, malou kopanou, ...)

9.  komunitní sokolská zahrada – prostor pro komunitní akce a aktivity, 
táborák, hry, petanque, ...

10.  terasa – krytý prostor; sledování sportovních událostí, odpočinek,  
propojení stávajících sokolských objektů

11.  nové domy – definování prostoru sokolského hřiště a přilehlého náměstí, 
doplnění uliční fronty souvisejících ulic

12.  doplnění bloku – dokončení severovýchodní strany náměstí a Plzenecké ulice
13.  Hlavanova ulice – příjemné spojení se zastávkou mhd; zvýšená vozovka, 

uspořádáno parkování, vysazeno nové stromořadí
14.  Farského ulice – vysazena jednostranná alej jako doplnění struktury 

zelených ulic, usporádáno parkování
15.  stromy v ploše parku – rozvolněná kompozice, čitelné fragmenty původních alejí, 

průhledy na klášter a ulicemi Farského a Táborská; obohacení druhové skladby 
stromů vhodných pro dané stanoviště; postupná obnova stromového patra. 

16.  alejový strom po obvodu parku – stromová mísa z mlatu, stávající jírovce 
a jejich postupná náhrada za stejný taxon na shodnou pozici

17.  alejový strom v parkovacím stáni – stromová mísa z mlatu, rozvolněný spon, 
nová výsadba, jírovce

18.  alejový strom s velkou korunou v dlažbě – mlatový povrch velké stromové 
mísy, výběr z druhů: platan, jerlín, celtis

19.  alejový strom v parkovacím stání / dlažbě – mlatový povrch stromové 
mísy, rozvolněný spon s částečným ponecháním perspektivních stávajících 
stromů, výběr z druhů: jírovec, dřezovec, akát, okrasné hrušně, lípa

20.  alejový strom v dlažbě – mlatový povrch stromové mísy, vzdušná užší koruna 
ve vztahu k fasádám, výběr z druhů: dřezovec, akát, ambroň, okrasná hrušeň

21.  extenzivní trvalkové společenstvo s vyšší mírou autoregulace
22.  pobytový trávník – vyšší zastoupení bylin, obohacen o jarní efekt kvetou-

cích cibulovin, bez automatické závlahy
23.  okrasné třešně v trávníku – rastr stávajících stromů zachován
24.  stromy u sokolského hřiště – stávající stromové patro zachováno a vhodně 

doplněno o vybrané stromy a keře
25. stávající povrch komunikací
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4. místo 
MgA. Ing. arch. Michal Fišer 

Parčík, polo-vnitro-blok, předpolí kláštera, kostel, klášter, 
za ním zahrada, za zahradou plácek, před školou záhonek, 
za školou cvičiště. Množina svébytných míst společně utváří 
Jiráskovo náměstí v přirozeném těžišti intenzivního města. Je 
mimořádné především díky přítomnosti kláštera dominikánů, 
který veřejnému prostoru vdechuje nevšední až sváteční 
charakter. Náměstí svého druhu. A výjimečnost barvitého 
městského celku budiž stvrzena osobitým pojetím každé jeho 
jednotlivé součásti.

 ⋅
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Hodnocení 

Architektonické a urbanistické řešení

 ⋅ Návrh se snaží o citlivé využívání existujících pro-
storů a prvků v řešeném území formou minimálních 
zásahů. Stávající struktury jsou dále rozvíjeny a vý-
znamově posunovány jemnou prací s detailem a ve-
getačními úpravami. Důraz je kladen na definování 
atmosféry a charakteru jednotlivých částí náměstí. 

 ⋅ Zachování příčného průjezdu náměstím v ose 
Farského – Táborská však podle názoru poroty vede 
k nežádoucí fragmentaci prostoru před klášterem. 
Parková plocha severně od průjezdu se po úpravách 
kolem bytového domu stává spíše jeho okolím, než 
integrální součástí městského prostoru před kláš-
terem. Aktivity navrhované na soukromých pozem-
cích jsou přitom nejspíše obtížně proveditelné. 

 ⋅ Příčný průjezd náměstím, vhodný pro zvolené do-
pravní řešení, neodstraňuje ani ve své upravené 
podobě problém křížení pěšího a automobilového 
provozu na náměstí; navíc nevylučuje nebezpečí 
divokého parkování. Šikmé parkovací stání v podél-
ných ulicích navozuje dojem městské periferie.

 ⋅ Zvolený princip minimálních zásahů do území je nej-
lépe uplatněn v klášterní zahradě, která respektuje 
formy známé z historických podkladů a velmi citlivě 
doplňuje existující živoucí vrstvy vhodnými novými 
prvky. Jako pozitivní je porotou vnímáno spojení 
zahrady do jednoho celku, bez fyzicky oddělené 
části pro mnichy, a naopak rozšíření meditativního 
prostoru na celou zahradu. 

 ⋅ Návrh v místě točny zachovává tvar lunety a potvr-
zuje urbanistický význam jižního závěru náměstí. 

 ⋅ Předprostor školy ponechává návrh bez zásadních 
prostorových změn. Již existující plochy jsou pouze 
doplněny didaktickými prvky společenstev a stylizo-
vanou mapou světa. Reálné využití trávníků za dy-
namickými společenstvy průlehů i herního prvku se 
však porotě zdá diskutabilní. 

Krajinářské řešení a koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou 

 ⋅ Proporce ploch v řešení parku jsou vyvážené, vy-
cházejí ze stávajícího užití ploch a shodně je přistu-
pováno i ke stromovému patru. Z obecně známých 
pravidel vychází i užití květinového dekoru, využi-
tého k členění plochy a podtrhávání rytmu bytového 
domu. Jeho opodstatnění není úměrné rozporu 
s principy optimalizace následné péče.

 ⋅ Klášterní zahrada využívá formy známé z historic-
kých podkladů a pracuje i s pozdějšími úpravami. 

Velmi dobře je zde pracováno s prvkem propojení 
s konkrétními sociálními skupinami a také s dědic-
tvím lidské práce v propojení s udržitelností místa 
a jeho potenciálním vývojem. Přístup, který sází 
spíše na novou artikulaci existujících prvků a který 
se omezuje pouze na akupunkturní zásahy, zde před-
stavuje konkrétní neoddiskutovatelnou hodnotu.

 ⋅ Točna nese samostatný detail s designovým novot-
varem a reinterpretací plzeňské dlažby, která evo-
kuje zdivočení do úrovně zanedbání. Vlastní kvalitou 
řešení je především podpora biodiverzity. V porotě 
převládá názor, že tvarosloví, charakter i umístění 
nejsou pro daný kontext vhodné.

 ⋅ Předprostor školy zůstává ve formálním rázu a stro-
movým patrem odpovídá budově i jejímu měřítku. 
Detail průlehů nabízí pozoruhodný didaktický model. 
V souvislosti s reálnými nároky na užití trávníků 
v místě a konceptem členění ploch je ale řešením 
nepřiměřeným a ve své formě neudržitelným.

 ⋅ Areál Sokola si zachovává ráz hajní extenze.
 ⋅ V obecné rovině návrh koncepčně pracuje s přiro-
zeným potenciálem místa, propojuje ho s HDV a pra-
cuje jak s principy optimalizace následné péče, tak 
s environmentálními benefity. Vlastní kvalitou řešení 
je především podpora biodiverzity a důraz na recy-
klaci. Navíc jako jediný návrh důsledně ctí princip 
ekonomické optimalizace.

 ⋅ Všechna uvedená kritéria byli řešitelé schopni 
 odůvodnit a obhájit. 

Doporučení poroty 

 ⋅ Porota doporučuje zaměřit se na vegetační plochy 
ve veřejném prostoru. Vyvstává otázka odolnosti 
a umístění vegetačních ploch vzhledem k intenzitě 
užívání městského veřejného prostoru. 
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5. místo 
D3A, spol. s r.o. 

Návrh D3A představuje vizi Jiráskova náměstí nejen v jeho 
blízké budoucnosti, ale také z hlediska možností jeho 
dlouhodobého rozvoje. Kromě zlepšení stavu komunikací, 
chodníků, parků a stromořadí se projekt věnuje i zlepšení 
kvality urbánní struktury. Na proměnu náměstí uskutečněnou 
v horizontu nedalekých pěti let (2022) může, se souhlasem 
místních obyvatel, navázat zástavba dotvářející dnešní 
rozkolísanou severní frontu náměstí. Navrhovaný spolkový 
dům svým umístěním veřejný prostor nově vymezí a zklidní.

 ⋅
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Hodnocení 

Architektonické a urbanistické řešení

 ⋅ Základním axiomem návrhu je restituce výrazné 
urbanistické kvality Jiráskova náměstí, poškozené 
výstavbou bytového domu v jeho severní části. 
Navrhovaným řešením je doplnění nové budovy 
„spolkového domu“, který by odclonil bytový dům 
od předprostoru kláštera. Novostavba vytváří 
přiměřenou protiváhu klášterní budovy a umož-
ňuje vymezení kompaktnějšího prostoru v těžišti 
náměstí. Náměstí samotné i všechny ostatní pro-
story jsou koncipovány přísně geometricky, zjevně 
v návaznosti na klasicizující charakter původního 
zastavovacího plánu čtvrti. Zásadní nevýhoda této 
koncepce spočívá v nutnosti postavit dům, který 
zadavatel nepožaduje a územní plán neumožňuje. 
Sporná se porotě jeví i blízkost novostavby ke stá-
vajícímu bytovému domu a přísně symetrické uspo-
řádání cest, které neodpovídá předpokládanému 
volnému užití prostoru. Porota přesto oceňuje sílu 
názoru, který přesahuje řešení městského parteru 
směrem k širší urbanistické vizi.

 ⋅ Racionalistický koncept se propisuje i do klášterní 
zahrady. Ta je v návrhu razantně přetvořena a pomocí 
živých plotů rozdělena na boskety, ukrývající různé 
funkce. Jde o razantní úpravu i přesto, že zahrada 
vychází striktně z původního půdorysného schématu. 
Ve prospěch této velkorysé figury je však obětována 
kvalita prostorové jednoty a intimity uvnitř zahrady. 
Pěkný moment představuje navržené využití garáží 
pro veřejné WC, spojené se sallou terenou v zahradě.

 ⋅ Parkoviště v jižní lunetě, byť koncepčně podnětné, 
se porotě zdá být vyřešeno poněkud mechanicky.

 ⋅ Předprostor školy je do náměstí zapojen pěší zónou 
se zvýšenou úrovní dlažby, sahající až ke klášterní 
zahradě. Toto elegantní řešení je vykoupeno složi-
tějším dopravním provozem.

 ⋅ Porota oceňuje jednoduchou a racionální koncepci 
hospodaření s dešťovou vodou. 

Krajinářské řešení a koncepce 
hospodaření s dešťovou vodou 

 ⋅ Umístění stavby do parku představuje zásah v roz-
poru s potenciální perspektivou parku coby přírod-
ního společenstva a předjímá jeho nevyhnutelnou 
reformulaci, respektive přípravu prostoru pro stavbu 
a změny prostředí s ní související. Povaha cestní 
sítě neodpovídá předpokládanému organickému užití 
prostoru a prezentuje cesty spíše jako výtvarnou 
nutnost podřazenou půdorysu.

 ⋅ Klášterní zahrada si půjčuje do svého konceptu 
historické prostorové členění, čímž interpre-
tace památky zahradního umění končí a dále 
pokračuje umístěním klasické prostorové formy 
tvarovaných stříhaných stěn coby novotvaru ře-
šení. Jednoznačně tím přepisuje celou povahu 
prostoru, jeho historii a požadavky na stávající 
užití. Vnitřní program řeší pouze na úrovni témat 
a  nerozpracovává ho v prostoru.

 ⋅ Točna jako parkoviště v korunovém područí stromů 
v retenčním loži je jednoznačnou kvalitou návrhu.

 ⋅ Předprostor školy je cizelovaná stávající forma 
s proporčním vztahem stromového rastru k budově.

 ⋅ Areál Sokola si ponechává extenzivní hajní ráz s pa-
trnou různověkostí stromového patra.

 ⋅ Těžiště řešení HDV spočívá v odvodnění střech při-
lehlých domů a jejich zasakování v uličním profilu. 
Proč je zvolena tato koncepce mají autoři dobře 
odůvodněno. Porota kladně hodnotí koncepční a ur-
banistické řešení HDV, byť se očekávaným detailním 
řešením v souvislosti se zajištěním srážkové vody 
pro vegetační prvky návrh téměř nezabývá. 

 ⋅ Principy optimalizace následné péče ve vztahu k ze-
leni chybí, bilance environmentálních benefitů též. 

Doporučení poroty 

 ⋅ Bylo by potřeba podrobněji dořešit podobu kláš-
terní zahrady. Samostatnou pozornost by si 
 zasloužil také další navrhovaný dům v severo-
západním rohu náměstí. 



O nadaci

Nadace Proměny Karla Komárka je soukromá 
nezisková organizace, která pomáhá s rozvojem 
městské zeleně, podporuje proměny měst se 
zapojením místních obyvatel a rozvíjí povědomí 
společnosti o architektuře, krajinné tvorbě a vlivu 
prostředí na člověka. 

Nadaci dlouhodobě podporuje pan Karel Komárek.

Nadace Proměny Karla Komárka
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz

Proměny také na YouTube, Facebooku a Instagramu: 
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/Nadace Promeny
www.instagram.com/nadace_promeny
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