
             

z projektu
Pět týmů vyzvaných k účasti v architektonické 
soutěži CENA NADACE PROMĚNY 2017 se 
od února zabývalo řešením obnovy Jiráskova 
náměstí a Klášterní zahrady. Nejprve se měly 
možnost důkladně seznámit s lokalitou 
a zadáním soutěže. Parkem, přilehlými ulicemi, 
bývalou trolejbusovou točnou, prostorem 
před Masarykovou základní školou i běžně 
nepřístupnými areály klášterní zahrady 
a TJ Sokol, je provedli architekt Marek Sivák, 
sociolog Petr Matoušek, zástupce kláštera 
dominikánů Alvarez Kodeda a ředitel 
Masarykovy základní školy Antonín Herrmann, 
kteří na projektu spolupracují. Týmy své 
rozpracované návrhy konzultovaly v březnu 
se soutěžní porotou a přizvanými odborníky. 
V květnu svá navržená řešení prezentovaly 
porotcům.

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.
 
O výsledku rozhodovali architekti a urbanisté 
Pavel Nasadil, Martin Rusina, krajinář Ondřej Fous, 
architekt Jaroslav Holler za město Plzeň a Jitka 
Přerovská za Nadaci Proměny Karla Komárka, 
která architektonickou soutěž vyhlásila.

 
Hodnotící zasedání CNP 2017



             

zeptali jsme se
Marka Siváka, 
ze spolku Pěstuj Prostor, architekta
a komunitního koordinátora 

Jaké akce pro veřejnost letos plánujete 
ve vztahu k projektu obnovy Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady v Plzni?

Po květnovém dni sousedů a uvedení další 
části výstavy PAMĚŤ se už tradičně chystá 10. 
a 11. června Víkend otevřených zahrad, kdy je 
těžištěm dění dominikánská zahrada kláštera. 
Hlavním organizátorem této akce je tradičně 
Masarykova základní škola. Důležitým mezníkem 
ve vývoji projektu bude výstava soutěžních 
návrhů architektonické soutěže, její vernisáž se 
odehraje 21. června na Jiráskově náměstí. Během 
ní budou mít obyvatelé možnost diskutovat 
s autory vítězného projektu a dávat podněty 
pro dopracování architektonické studie. Další 
setkání architektů s obyvateli nad projektem 
předpokládáme 9. září, kdy je naplánován druhý 
ročník sportovní, tvůrčí a zábavné akce Jiráskovo 
náměstí žije. Smyslem dne je jednak ukázat, že už 
nyní může náměstí sloužit jako příjemný veřejný 
prostor, jednak propojit ke spolupráci různé 
organizace a firmy sídlící na náměstí či v jeho 
okolí. Pokud se chce někdo zapojit do programu se 
svojí aktivitou, dveře jsou ještě otevřené 

pozvánka
Nadace Proměny Karla Komárka, městský 
obvod Plzeň 2 – Slovany, město Plzeň 
a spolek Pěstuj Prostor vás srdečně zvou 
na vernisáž výstavy architektonických 
návrhů k řešení obnovy Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady v Plzni. 

CENA NADACE PROMĚNY 2017 

Součástí akce bude představení vítězného 
návrhu a diskuse s veřejností.

KDY: 21. 6. od 17 hodin          

(doprovodný program pro děti – dílna 
NENÍ MĚSTO JAKO MĚSTO již od 16 hodin) 

KDE: park před kostelem Panny Marie 
Růžencové na Jiráskově náměstí

–  pište co nejdříve na info@pestujprostor.cz. 
Další potřeba veřejných diskusí vyplyne ze situace. 
V prosinci opět počítáme s adventními koncerty 
slovanských škol v kostele Panny Marie Růžencové. 
Aktivit je celá řada, ale co je spojuje, je snaha 
o posílení komunity obyvatel kolem Jiráskova 
náměstí a vzbuzení jejich zájmu o místo, kde žijí. 
Aby věděli, že i oni se mohou podobně jako klášter, 
okolní školy a další organizace průběžně podílet 
na utváření podoby i ducha tohoto náměstí.


