
08
město / Plzeň
projektový zpravodaj
prosinec 2016
www.jiraskovonamesti.plzen.eu

Proměny Jiráskova náměstí  
a Klášterní zahrady v Plzni

02

Cílem projektu je obnovit architektonickou kvalitu Jiráskova náměstí 
jako přirozeného centra městských čtvrtí Petrohrad a Slovany 
a částečně zpřístupnit veřejnosti jedinečnou Klášterní zahradu.

kalendář proměn
2015 / Průzkumy, zjištění potřeb obyvatel, 

projektový záměr
2016 / Architektonická soutěž
2017 / Architektonická soutěž, 

projektová dokumentace
2018 / Územní řízení, stavební řízení
2019 / Výběr dodavatele, stavební 

a vegetační úpravy
2020 / Stavební a vegetační úpravy
2021 / Stavební a vegetační úpravy
2022 / Otevření náměstí veřejnosti

V říjnu se uzavřela architektonicko-urbanistická soutěž Cena nadace 
Proměny 2016. Architekti se v ní museli vypořádat s nesnadným zadáním 
a navrhnout řešení obnovy Jiráskova náměstí, Klášterní zahrady a dalších 
navazujících prostranství. Úkol byl o to složitější, že vedle řešení 
koncepčního a architektonického bylo z podstaty tohoto projektu nutné 
přinést i názor na řešení dopravní, krajinářské a vodohospodářské. 
V porotě zasedli architekti, urbanisté i krajináři, například Pavel Nasadil, 
Antonín Novák, Martin Rusina, Ondřej Fous, Štěpán Špoula a Jaroslav 
Holler. Přestože se jednalo o soutěž veřejnou a otevřenou, přihlásilo se 
jen pět soutěžních týmů, z nichž porotci vybírali ve dvou navazujících 
soutěžních kolech. Suverénního vítěze, který by si dokázal s nelehkým 
úkolem přesvědčivě poradit a uchopit řešený prostor v jeho komplexnosti, 
hodnotitelé nenalezli a první cenu v soutěži neudělili. Druhé místo si 
společně připsaly ateliéry Zábran Nová Architekti a Ting s.r.o. 

Porota následně doporučila investorovi projektu, jímž je městský obvod 
Plzeň 2-Slovany, a Nadaci Proměny Karla Komárka jako vyhlašovateli 
soutěže, s umístěnými na druhé pozici dále jednat a prověřit jejich 
předpoklady a zkušenosti s obdobnými projekty nejen v oblasti architektury 
a krajinařiny, ale také na poli dopravního inženýrství a vodohospodářství. 
Přihlíženo bylo i ke zkušenostem ateliérů s projekty podobného zaměření 
a rozsahu a k realizacím, v nichž se pracovalo se zapojením veřejnosti. 
Oba týmy dostaly také možnost představit další odborníky, kteří by měli 
na projektu spolupracovat, a prokázat, že jsou v daném složení schopni 
kvalitně připravit kompletní projektovou dokumentaci. O zvládnutí projektu 
v požadovaném rozsahu nakonec nepřesvědčil v navazujících jednáních ani 
jeden z nich. Zástupci nadace, druhého plzeňského obvodu a města Plzně se 
shodli na tom, že zásadní je nyní nalézt architektonickým tým s předpoklady 
a zkušenostmi, které jsou nepostradatelné pro dopracování soutěžního 
návrhu do podoby, jež bude odpovídat komplexnosti zadání a rozsahu 
projektu, a podnikli veškeré potřebné kroky k co nejrychlejší přípravě 
vyzvané architektonické soutěže. Ta na rozdíl od již proběhlé otevřené 
soutěže na jednu stranu neposkytuje otevřenou šanci všem architektům, ale 
na stranu druhou láká kvalitní a zavedená studia s rozsáhlými zkušenostmi. 
Její vyhlášení se předpokládá začátkem února 2017. Tento navržený postup 
musí nyní schválit Zastupitelstvo města Plzně.

Snaha obnovit Jiráskovo náměstí, včetně 
jedinečné Klášterní zahrady s sebou od 
počátku nese silnou ambici probudit v tomto 
prostoru život, což dokazuje řada aktivit 
uspořádaných letos v parku před kostelem 
i na pozemcích kláštera. Červnový Víkend 
otevřených zahrad s podtitulem Bylinky 
v klášteře se proto pochlubil speciálním 
programem. Jeho součástí bylo mimo jiné 
zahájení výstavy s názvem „PAMĚŤ I“, 
umístěné přímo před kostelem Panny Marie 
Růžencové. Další část výstavy, „PAMĚŤ II: 
Jiráskovo náměstí ve vzpomínkách“, by se měla 
objevit na stejném místě v Den sousedů, tedy 
od 27. května 2017. Jedná se o dlouhodobější 
projekt žáků místních škol, kteří pomáhají 
zmapovat historii Jiráskova náměstí s pomocí 
archivních pramenů a vzpomínek pamětníků. 

Pestrost plzeňských Slovan ukázala zářijová 
akce Jiráskovo náměstí žije. Smyslem 

programu bylo propojit prostřednictvím 
sportu a dalších doprovodných aktivit různé 
skupiny návštěvníků i obyvatel. „Zároveň se 
tímto způsobem snažíme posílit spolupráci 
místních organizací, na přípravě akce jich 
vedle nás spolupracovalo celkem pět: středisko 
Ichthys Junáku – českého skauta, Akademie 
nadání, vzdělávací centrum Edukuj, BESIP 
a SPOLEČNOST TADY A TEĎ,“ říká architekt 
Marek Sivák ze spolku Pěstuj prostor, který 
se na přípravě obnovy náměstí i souvisejících 
aktivitách od začátku podílí. Již tradiční 
Adventní koncert školních pěveckých sborů, 
který se loni stal symbolickou oslavou získání 
nadační podpory na proměnu náměstí, bude 
i letos příležitostí k setkání místní komunity 
v tomto prostoru. Koncert Masarykovy ZŠ, 
jednoho z partnerů projektu, proběhne 
20. prosince od 19.15 hodin v kostele Panny 
Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

z projektu z akcí

Výstava Paměť I 



Jitky Přerovské, ředitelky Nadace Proměny Karla Komárka

JAK VNÍMÁTE DOSAVADNÍ VÝVOJ PROJEKTU OBNOVY JIRÁSKOVA NÁMĚSTÍ  
A KLÁŠTERNÍ ZAHRADY A JAKÁ JSOU VAŠE OČEKÁVÁNÍ?

„Mohu bez váhání říct, že projektový záměr, se kterým se do našeho 
grantového programu Parky přihlásil druhý plzeňský obvod, byl tím nejlepším, 
s jakým jsme se ve své praxi dosud setkali. Proměnám veřejného prostoru 
ve městech se zapojením obyvatel se věnujeme řadu let a víme, že hlavními 
kvalitami, které má architektonické řešení přinést, musí být funkčnost 
a udržitelnost. Za funkční přitom považujeme takový prostor, ve kterém 
lidé rádi pobývají a přijímají ho za svůj. Je proto skvělé, že tento projekt je 
výsledkem širší partnerské spolupráce. Od dobrého architektonického návrhu 
očekáváme mimo jiné zohlednění finančních možností údržby, nebo že se 
do navrženého řešení podaří promítnout i nové hospodárné přístupy. Zcela 
pochopitelně nám proto záleží na zodpovědném výběru architektonického 
týmu, v němž by mimo jiné neměli chybět odborníci na vodohospodářství 
či dopravní inženýrství. Náklady na realizaci jsou rozsáhlé a správný výběr 
architekta je pro nás zárukou, že se projekt zbytečně neprodraží jak při 
realizaci, tak následné údržbě. V současné chvíli jsme podnikli veškeré 
potřebné kroky k co nejrychlejší přípravě vyzvané architektonické soutěže. 
Vycházet se bude z oslovení ateliérů, které již obdobné projekty od studie 
až po realizaci úspěšně zvládly.“  

zeptali jsme se Pozvánka

Zveme vás na výstavu soutěžních návrhů I. a II. kola otevřené architektonické soutěže
Cena Nadace Proměny 2016 zaměřené na obnovu Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 
v Plzni.

  KDY: 9.–20. ledna 2017 

  KDE: galerie Úřadu městské části Plzeň2-Slovany

Jedná se o pokračování výstavy, která byla zahájena již v listopadu 2016.

Výstava architektonických návrhů 

Plzeňská čtvrť Slovany včetně zahrady dominikánského 
kláštera na Jiráskově náměstí byly dějištěm řady 
dobrodružství party kluků, která ztvárnil do komiksové 
podoby plzeňský rodák Vlastislav Toman a ještě v 80. 
letech 20. století vycházely v populárním časopise ABC 
mladých techniků a přírodovědců pod názvem Strážci. 
Slovany zde figurovaly jako Slovanka a komiksové Farské 
zahrady nebyly ve skutečnosti ničím jiným než zahradou 
dominikánského kláštera.

věděli jste, že? Kontakt

Projektový zpravodaj Proměny Jiráskova 
náměstí a Klášterní zahrady v Plzni 
pro vás vydává Nadace Proměny Karla 
Komárka. 

Napište nám svůj názor, nápad nebo 
připomínku:

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

Proměny také na YouTube 
a Facebooku
www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny
 

z Nadace Proměny

Šance pro další parky
Vyhlásili jsme grantovou výzvu Parky 2016, která 
se zaměřuje na obnovu nebo založení veřejných 
městských prostranství. Přihlásit se mohou města 
a obce s více než 5000 obyvateli, městské obvody 
a městské části s vlastním orgánem samosprávy a nově 
také mikroregiony mající přes 5000 obyvatel. Uzávěrka 
žádostí je 31. března 2017. Více informací najdete na 
našich webových stránkách.

Chystáme konferenci Městské parky 2017
Chcete obnovit park či jiný veřejný prostor ve 
vašem městě a hledáte inspiraci? Přemýšlíte, jak ze 
zanedbaného prostranství vytvořit živé místo pro lidi? 
Zveme Vás na konferenci Městské parky 2017, která 
proběhne 2. února 2017 v Národní technické knihovně 
v Praze.  Na konferenci vystoupí architekti, odborníci 
na zapojování veřejnosti a zástupci projektů, kteří se 
podíleli na obnově konkrétních míst.

Ilustrační foto

Fotografie na titulní straně pro 
Pěstuj prostor Alan Novák
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