
 

 

HODNOTÍCÍ ZASEDÁNÍ POROTY – II. KOLO SOUTĚŽE 

HODNOCENÍ SOUTĚŽNÍHO NÁVRHU Č. 5 

Posun návrhu oproti I. kolu soutěže zůstal ve fázi kosmetických úprav. 

Z připomínek poroty z I. kola soutěže návrh zapracoval jen velmi málo a neodstranil 

hlavní koncepční problémy. Koncepce návrhu je zcela podřízena vsaku a k neefektivnímu 

využívání přečerpávané srážkové vody k fenoménu soutoku 4 řek. 

Konzistentní není ani velká míra dlážděných ploch, i když prostor před kostelem je 

řešený racionálně a efektivně jako těžiště celého náměstí respektující jeho přirozenou 

dominantu. Prostor soutoku je deklarován jako společenský v rozporu se svým 

fragmentálním členěním, organizace severní části parku je schematická s nejasně 

vymezenými funkcemi. 

Více než dvojnásobné překročení finančního limitu není adekvátně zdůvodněno, přičemž 

návrh nelze zjednodušit ve prospěch snížení nákladů. 

 

Dopravní řešení 

Kladně lze hodnotit řešení prostoru před klášterem a pochopení principu zóny 30 vč. 

uspořádání podélného parkování po obou stranách jednosměrných komunikací. Je to 

přehledné, jednoduché, prostupné a pří zachování jízdního pruhu 4,5 umožňující jízdu 

cyklistů v protisměru. To je pro celkovou užitnou hodnotu veřejného prostoru velmi 

důležité. Diskutabilní je menší počet parkovacích stání (-15). Navýšení by mohlo nastat 

při celkovém zjednosměrnění náměstí nebo po změně části parkovacích míst na vnější 

straně náměstí na šikmá či kolmá. 

(Z posouzení Ing. arch. Ivana Lejčara, nezávislého odborníka na dopravu) 

 

Zeleň, voda 

Návrh přeformátovává povahu stávající klášterní zahrady do historické reminiscence, 

která předjímá využití mimo rámec očekávání a výsledky veřejné participace. Míra 

intenzity založení generuje obytnost nad rámec lokálních poměrů. Návrh omezuje odkaz 



 

2/2 

štěpnice na ovocné stěny a odkaz lidské práce umisťuje do obvodu areálu. Hlavní motiv 

hledá právě v příležitostech k zkapacitněnému vyžití návštěvníků.  

Vnímání biotopu a environmentální celistvosti je pod vlivem optiky trendových 

technologií vsakování srážkových vod, které omezeně odrážejí nutnou implementaci 

konkrétních potřeb daného místa. Pozitivně lze vnímat snahu o rozšíření biodiverzity. 

Koncepce stromového patra pracuje s individualitou stromů a vnímáním rozdílnosti 

obnovy stromořadí a solitér. Navrhované taxony respektují změněná stanoviště i 

historické tradice v místě. 

 

 


