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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
 → Chystáme další setkání nad studií
 → Předškolí podle malých architektů a další 

projektové akce
 → Svátek školních zahrad poprvé v Česku 
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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 / Dokončení stavby, otevření

z projektu
Po diskusích nad projektem s obyvateli Slovan, 
uskutečněných v uplynulém roce, se architekti 
vrhli do další práce na architektonické studii. 
Absolvovali řadu jednání s širokým spektrem 
aktérů, kteří mají na fungování Jiráskova 
náměstí vliv a zájem, počínaje městskými 
organizacemi a odbory, přes orgány státní 
správy a konče jednotlivými partnery projektu 
— Klášterem dominikánů, Masarykovou 
základní školou v Plzni či spolkem Pěstuj 
prostor. Pečlivá příprava by měla zamezit 
pozdějším neplánovaným změnám nebo 
časovým prodlevám a celkově usnadnit další 
průběh projektu. K významnějším posunům 
došlo v řešení dopravní situace, uspořádání 
klášterní zahrady a pojetí prostoru před školou. 
Zároveň bylo detailněji rozpracováno řešení 
zeleně. Změny architekti představí veřejnosti 
během plánovaného setkání 17. května.
Shrnutí veřejných diskusí s architekty, 
upořádaných v loňském roce, naleznete na 
stránkách Nadace Proměny Karla Komárka 
a Jiráskova náměstí.

z akcí
Jak pracuje architekt
S náročnou rolí architekta a s požadavky 
zadání při navrhování veřejného prostoru 
se v lednu a únoru pokoušely vypořádat dvě 
desítky žáků 5.—9. třídy Masarykovy základní 
školy. Zamýšleli se nad tím, jak zlepšit prostor 
před jejich školou, aby ho mohli intenzivněji 
využívat. Současně museli respektovat nároky, 
které jsou na úpravy kladeny ze strany úřadů 
a investora. Na základě svých postřehů 
a nápadů pak zkusili prostranství před školou 
sami navrhnout a zakreslit do připravených 
plánů. Dílnu s názvem Jak pracuje architekt 
pro žáky uspořádal atelier re:architekti ve 
spolupráci s Masarykovou základní školou, 
spolkem Pěstuj prostor a Nadací Proměny 
Karla Komárka. Dvoudílný workshop vyvrcholil 
prezentací dětských návrhů pro přítomné 
architekty a spolužáky. Během letošního 
Evropského dne sousedů, 27. května, se s jejich 
nápady bude moci seznámit v rámci širšího 
programu i veřejnost, a to v podobě výstavy 
v parku před kostelem Panny Marie Růžencové 
na Jiráskově náměstí.

Architektonický workshop pro žáky Masarykovy ZŠ / foto: archiv nadace

Workshop Jak pracuje architekt
/ foto: archiv nadace

Sejdeme se na Jiráskáči
Kromě sousedského dne bude i letos přípravu 
obnovy Jiráskova náměstí a klášterní zahrady 
na Slovanech doprovázet řada aktivit s cílem 
vtáhnout do projektu místní obyvatele. Určitě 
si nenechte ujít oblíbený Víkend otevřených 
zahrad o druhé červnové sobotě a neděli. 
Začátek září opět přinese tvůrčí a sportovně 
laděné odpoledne nazvané Jiráskovo náměstí 
žije. Na pořádání akcí se podílejí spolek Pěstuj 
prostor, Masarykova základní škola, Klášter 
dominikánů Plzeň a řada dalších místních 
organizací. Pokud se chcete k pořadatelům 
přidat, napište na info@pestujprostor.cz.

obnova jiráskova náměstí
a klášterní zahrady
v plzni

http://www.jiraskovonamesti.plzen.eu


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/NadacePromeny 
www.instagram.com/nadace_promeny

Pozvánka na setkání 
s architekty

 → 17. května od 16:30 
sraz před Masarykovou ZŠ 
na Jiráskově náměstí

Všechny zájemce zveme na další ze série 
setkání architektů s veřejností nad vývojem 
projektu obnovy Jiráskova náměstí v Plzni.

Akci společně pořádají městský obvod 
Plzeň 2 — Slovany, spolek Pěstuj prostor, 
Masarykova základní škola a Klášter 
dominikánů Plzeň ve spolupráci s atelierem 
re:architekti, Nadací Proměny Karla 
Komárka a městem Plzeň.

novinky z nadace
Svátek školních zahrad poprvé v Česku
Ve školách a školkách po celém světě se 
každoročně v květnu slaví Měsíc školních zahrad. 
Letos poprvé přichází i k nám. Jeho smyslem je 
pobídnout školy, aby svým žákům umožnily trávit 
více času venku, aby propojily teorii s praxí, vrhly 
se do vědeckého zkoumání, tvořily, nebo třeba 
uspořádaly společné setkání pro školní komunitu. 
Zapojit se může každá škola, od mateřské 
po střední. Inspiraci, včetně nové publikace 
s desítkami aktivit, které jde realizovat právě na 
školní zahradě, přinášíme na stránkách 
www.mesicskolnichzahrad.cz.  

Exkurze do školních zahrad 2018
Hledáte inspiraci, jak by mohla vypadat dobře 
fungující školní zahrada? Rozhodli jste se 
zahradu obnovit, ale nevíte, odkud přesně začít 
nebo jak v načaté práci pokračovat? Chcete 
být s dětmi na zahradě častěji a zajímá vás, 
jak některé aktivity přenést ven? Na každou 
z těchto tří otázek se pokusíme odpovědět jednou 
z exkurzí, zaměřených na inspiraci, metodiku či 
využití školní zahrady. Akce jsou určeny hlavně 
ředitelům a učitelům mateřských škol, ale zajímat 
mohou také zřizovatele či aktivní rodiče. Více na 
stránkách nadace.

věděli jste, že?
Atelier re:architekti zapracoval na přání 
Masarykovy základní školy do studie obnovy 
Jiráskova náměstí zpevněnou půlkruhovou 
plochu s otiskem cestovatelských dobrodružství 
legendárního spisovatele a světoběžníka 
Miroslava Zikmunda, který školu jako žák 
navštěvoval. Na konkrétním ztvárnění by měli 
architekti spolupracovat s výtvarníky. 

zeptali jsme se
místostarosty městského obvodu 
Plzeň 2 — Slovany Jana Fluxy 

Na posledním setkání s občany se hodně 
hovořilo o potřebných dopravních opatřeních, 
která by navazovala na plánované úpravy 
Jiráskova náměstí. Co je v této věci nového? 

„Na březnovém jednání zastupitelstva 
městského obvodu se projednávala aktualizace 
Generelu dopravy v klidu. To je základní 
koncepční dokument, který řeší parkování 
v celé Plzni. Nově se v rámci této aktualizace na 
Slovanech počítá s rozšířením zón placeného 
parkování až po ulici Slovanskou alej, Jiráskovo 
náměstí nevyjímaje. Chtěl bych ale zdůraznit, 
že jsme toto zpoplatnění podmínili paralelním 
zavedením rezidenčních zón v celé oblasti. Tím 
sledujeme cíl, po kterém mnoho občanů na 
Slovanech již delší dobu volá, a který potvrdila 
i poslední veřejná debata v Masarykově 
základní škole — aby byla v celé oblasti zřízena 
parkovací místa vyhrazená jen pro místní 
obyvatele. Zastupitelstvo také požádalo vedení 
města Plzně o maximální zintenzivnění příprav 
nových parkovacích objektů. A sami chceme 
jít v tomto smyslu příkladem. Začali jsme totiž 
prověřovat možnost vybudování parkovacího 
objektu v areálu Sokola, a to jak po technické, 
tak majetkoprávní stránce. Jsme sice úplně na 
začátku, nicméně probíhající jednání jsou velmi 
konstruktivní a vstřícná.“

Park na Jiráskově náměstí
/ foto: archiv nadace

Exkurze do školních zahrad 
/ foto: Jan Slavík, archiv nadace
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