
             

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

Proměny Jiráskova náměstí 
a klášterní zahrady v Plzni

město / Plzeň
projektový zpravodaj
prosinec 2017
www.jiraskovonamesti.plzen.eu

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

z obsahu
 → Ohlédnutí za veřejnými setkáními 

s architekty
 → Jiráskovo náměstí žije!
 → Park roku 2017 
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kalendář proměn
2015 /  Průzkumy, zjištění potřeb 

obyvatel, projektový záměr

2016 / Architektonická soutěž otevřená

2017 / Architektonická soutěž vyzvaná

2018 / Projektová dokumentace

2019 / Územní a stavební řízení

2020 / Výběr dodavatele,
              zahájení stavby

2021 / Stavební a vegetační úpravy

2022 / Otevření náměstí veřejnosti

z projektu
O návrhu s architekty
Studii budoucí podoby Jiráskova náměstí, s níž 
zvítězil atelier re:architekti v architektonické 
soutěži Cena Nadace Proměny 2017, znají 
obyvatelé Slovan už od června. Navržené řešení 
jim představili sami tvůrci, kteří vycházeli ze 
soutěžního zadání, vystavěného na dotazníkových 
šetřeních a plánovacích setkáních s občany, 
zástupci firem a neziskovek. Při navrhování se 
autoři snažili uspokojit poptávku po relaxačním 
prostoru v zeleni, sportovním využití a dalších 
konkrétních funkcích, kde figurovalo posezení, 
dětské prvky, klidné místo, možnost občerstvení 
formou služeb v parteru náměstí či okrasné prvky 
připomínající paměť místa, ale i po praktických 
záležitostech, jako je parkování. Během 
červnového diskusního setkání s architekty lidé 
mohli vyjádřit, co se jim v návrhu líbí a co ne. 
Největší množství dotazů se týkalo tématu zeleně, 
dopravy a prvků vybavenosti.
Re:architekti pak shrnuli veřejnosti hlavní 
myšlenky konceptu obnovy Jiráskova náměstí 
ještě jednou v říjnu během další veřejné debaty 
v Masarykově základní škole.
 

Místo pro lidi i pro auta
Diskuse  na říjnovém setkání se cíleně zaměřila 
především na otázku dopravy a parkování, 
o niž byl mezi některými obyvateli zvýšený 
zájem vzhledem k aktuálně nedostatečným 
parkovacím kapacitám na Slovanech. 
Místostarosta druhého plzeňského obvodu 
Jan Fluxa na setkání zdůraznil, že souběžně 
s dokončením realizace projektu Jiráskova 
náměstí, předpokládaného v roce 2022, bude 
obvod usilovat o realizaci dalších dopravních 
opatření, dotýkajících se širší oblasti Slovan. 
K zamýšleným krokům patří např. reorganizace 
parkování v celé oblasti, zřízení rezidenčních 
stání k zajištění parkování pro místní obyvatele, 
zpoplatnění parkování v ulicích, které by 
mělo zamezit současnému přelévání aut 
ze zpoplatněných zón do bezplatných. Poslední 
dvě zmíněná opatření bude iniciovat na přání 
obyvatel co nejdříve. Dalším krokem je pak 
výstavba záchytných parkovišť v blízkosti 
dopravních tepen tak, aby auta zbytečně 
nezajížděla do klidových zón, jakou je právě 
Jiráskovo náměstí.
Architekti mají na dopracování studie ještě 
několik měsíců. Do úprav a zpřesnění se 
promítnou podněty obyvatel, městského 
obvodu i dalších partnerů projektu, zejména 
Masarykovy ZŠ a Kláštera dominikánů Plzeň. 
Shrnutí dosavadních veřejných setkání 
naleznete na stránkách Nadace Proměny Karla 
Komárka a Jiráskova náměstí.

Diskusní setkání s veřejností / foto: Filip Komorous, archiv nadace

Veřejná debata s občany 
/ foto: Filip Komorous, archiv nadace



             

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.

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, Facebooku 
a Instagramu: 

www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/Nadace Promeny 
www.instagram.com/nadace_promeny

Pozvánka 
na vánoční koncert

 → 20. prosince od 19:30

Masarykova základní škola Plzeň společně 
s klášterem dominikánů srdečně zvou 
všechny, kdo si rádi vychutnají poklidnou 
předvánoční atmosféru, do kostela Panny 
Marie Růžencové na Jiráskově náměstí.

Společně zazpívají pěvecký sbor 
Masarykovy ZŠ Beránci a pěvecký sbor 
Základní školy Dobřany.

Koncert je zařazen do programu aktivit 
připravovaných za účelem oživení 
komunitního soužití v rámci projektu 
obnovy Jiráskova náměstí v Plzni. 

novinky z nadace
Park roku 2017 
Jiráskovy sady v Litoměřicích, které prošly 
rekonstrukcí s nadační podporou v letech 
2010—2015, uspěly v letošním ročníku soutěžní 
přehlídky Park roku, která hodnotí počiny 
v oblasti zahradní a krajinářské architektury. 
Odborná porota přisoudila litoměřickému parku 
první místo. Kromě kvalitně provedených prací 
i vynikající péče o park ocenila skutečnost, 
že projekt vzešel z architektonické soutěže 
a reagoval na požadavky místních.

Podpoříme obnovu dalších školních zahrad
O grant ve výši až 800 tisíc korun a odbornou 
konzultační podporu mohou do konce 
března příštího roku žádat mateřské školky 
z Karlovarského, Ústeckého, Libereckého, 
Středočeského kraje a z Prahy. Nadační grantový 
program Zahrada hrou nabízí pomoc při obnově 
nebo založení školní zahrady, která bude zdravě 
a všestranně rozvíjet děti. V Plzeňském kraji 
aktuálně podporujeme v tomto programu obnovu 
zahrady Křesťanské MŠ Duha v Horažďovicích 
a Masarykovy ZŠ a MŠ v Klenčí pod Čerchovem.

věděli jste, že?
Žáci Masarykovy základní školy na Jiráskově 
náměstí si budou moci vyzkoušet práci architekta 
na vlastní kůži. V příštím roce by se pod odborným 
vedením měli někteří z nich zapojit do speciálně 
zaměřené dílny a sami zkusit navrhnout, jak by 
mohl prostor před školou nebo některá jeho část 
fungovat podle jejich představ.

z akcí
Podpořit sousedské soužití a naladit obyvatele 
Slovan na možnost příjemně stráveného dne 
na Jiráskově náměstí se snažila zářijová akce 
Jiráskovo náměstí žije, kterou už druhým 
rokem společně uspořádaly pro malé i velké 
návštěvníky spolek Pěstuj prostor, Akademie 
nadání, Junák — středisko Ichthys Plzeň, 
Žongléros Ansámbl a Nadace Proměny Karla 
Komárka za podpory Městského obvodu 
Plzeň 2 — Slovany. Pro návštěvníky byl 
připraven hudební program, občerstvení, celá 
řada tvůrčích dílen a dovednostních zkoušek, 
a dokonce se mohli vypravit na zážitkovou 
architektonicko-akrobatickou procházku 
po náměstí. Zájemcům byl k dispozici informační 
stánek, kde mohli zjistit, jak se vyvíjí obnova 
Jiráskova náměstí a klášterní zahrady, a zároveň 
dát najevo, co je pro ně důležité. Akci již 
tradičně uzavřelo přátelské fotbalové utkání 
v zahradě kláštera, do něhož se zapojili nadšení 
sportovci všech věkových skupin.   

Jiráskovo náměstí žije 
/ foto: Tereza Šobrová, archiv Pěstuj prostor

Jiráskovy sady v Litoměřicích 
/ foto: Saša Dobrovodský, archiv nadace


