PĚSTUJ PROSTOR 2012 – 2013
PROTOKOL ZE ZASEDÁNÍ POROTY DNE 25. 3. 2013
Účastni:
PhDr. Alexandra Brabcová
Ing. Hana Hrdličková
Ing. arch. Irena Langová
Mgr. Petr Matoušek
Bc. Vladimír Líbal
MgA. Jiří Sulženko, PhD.
Ing. arch. Jiří Zábran

Členka poroty závislá
Členka poroty závislá
Členka poroty závislá
Člen poroty nezávislý
Člen poroty závislý
Člen poroty nezávislý
Člen poroty nezávislý

RNDr. Milan Svoboda
M. Arch. Marek Sivák
Mgr. Martin Moravec
Mgr. Jitka Švagrová

Plzeň 2015
Plzeň 2015
Plzeň 2015 – před hlasováním poroty odešel
Plzeň 2015 – před hlasováním poroty odešla

Omluveni:
Mgr. Martin Baxa

Člen poroty závislý

Jednání bylo zahájeno v 16.15 hodin.

1. Úvodní část jednání
Jednání zahájila zástupkyně Plzeň 2015 o.p.s, PhDr. Alexandra Brabcová, manažerka
oblasti participace M. Arch. Marek Sivák přivítáním přítomných a vysvětlením smyslu
soutěže.
Po úvodním slovu RNDr. Svoboda přednesl návrh programu. Přítomní se shodli na tomto
programu:
1. Volba předsedy poroty
2. Informace o podaných podnětech
3. Odsouhlasení způsobu výběru
4. Výběr nejlepšího podnětu v tematické skupině Schody pro Plzeň
5. Výběr v kategorii obecné náměty
6. Diskuse jak dál s podněty
7. Sepsání a podepsání protokolu
8. Závěr
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2. Volba předsedy poroty
RNDr. Svoboda navrhl na předsedu poroty Ing. arch. Zábrana. Ten s nominací souhlasil.
Hlasováním
pro: 6

proti: 0

zdržel se: 1

zvolili porotci předsedou poroty Ing. arch. Zábrana

3. Způsob výběru námětů
Informaci o podaných podnětech podal RNDr. Svoboda. Prostřednictvím webového
formuláře bylo k 28. 2. 2013 podáno 83 námětů. Z toho:
-

5 námětů se týká celého města;

-

8 námětů nemělo určeno lokalizaci

-

68 má konkrétní lokalizaci na jednom místě

-

2 náměty navrhují více lokalizací.

Místa, kterých se podněty týkají, jsou rozmístěna po jednotlivých městských částech takto:
MO Plzeň 1

16 míst;

MO Plzeň 2 - Slovany

11 míst;

MO Plzeň3

42 míst;

MO Plzeň 4

8 míst;

MO Plzeň 7 - Radčice

1 místo.

3. Odsouhlasení způsobu výběru
3.1

Kategorie Schody pro Plzeň

Vzhledem k tomu, že v této kategorie bylo předloženo 12 podnětů, z toho 4 na jedno téma,
vybere porota na základě diskuse nad jednotlivými náměty.
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3.2

Obecný námět

Porota se po diskusi shodla, že:
- v prvním kole vybere cca polovinu návrhů, které postoupí do druhého kola na základě
posouzení kvality návrhů a naplnění jednotlivých kritérií soutěže:
- přínos pro veřejný prostor rozčlenění návrhů na splňující kritéria;
- přínos pro komunitu;
- soulad s cíli EHMK;
- realizovatelnost;
- kvalita podnětu, zájem autora o spolupráci ap.
- v druhém kole porota vybere nejkvalitnější podněty z hlediska realizovatelnosti a dopadu do
veřejného prostoru.

4. Kategorie Schody pro Plzeň
Porota posuzovala 12 námětů v této kategorii. Jednalo se o podněty:
17
23
25
31
32
37
42
57
58
73
76
82

Schody pro Plzeň (lokalita Amfiteátr);
Schody a skluzavka pro Plzeň (bez lokalizace);
Schody (lokalita Divadlo);
Schody (lokalita Divadlo);
Schody - veřejný městský prostor (lokalita Anglické nábřeží, prostor u KB);
Schody pro Plzeň U Ježíška
Schody na Švábinách
Schody 1: U velkého divadla
Schody 2: Mlýnská strouha
Schody z parku k divadlu
Schody do vody (lokalita Cukrovarská)
Schody ke kapličce - Kotíkovská ul., Plzeň

Porota po diskusi hlasováním
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

rozhodla o výběru těchto tří nejlepších námětů:
25, 31, 57 a 73 – Schody u divadla – jde o vícenásobný podnět, který nejlépe reflektuje
princip kategorie – vybrat schody jako symbol potkávání, komunikace a
příjemného městského života. Důležitým faktem je, že pro lokalitu je
zpracována projektová dokumentace a je vydáno stavební povolení. V této
dokumentaci je schodiště i divadla nahrazeno rampou. Porota tedy
doporučuje vstoupit do jednání s investorem a dotčenými orgány o změně
projektu, která by reflektovala názory občanů.
76 – Schody do vody – velmi kvalitně propracovaný podnět reflektující plzeňský fenomén
řek. V komunikačně významné prostoru u papírenské lávky navrhuje schody
zpřístupňující řeku. Realizace podnětu může iniciovat další aktivity související s vodou
(např. půjčovna loděk, šlapadel ap.).
82

Schody ke kapličce – Kotíkovská ul. – výborný projekt komunitního charakteru, který
sice nenaplňuje významně princip kategorie, je však vhodný k rychlé realizaci. Porota
navrhuje projednat s MO Plzeň 1 možnost začlenění projektu do aktivit workcampu
2013.

Ostatní podněty porota ocenila jako kvalitní nápady, které mají však určité nedostatky.
Podnět č. 17 se dotýká prostoru, který není veřejně přístupný a jeho význam by byl
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omezený. Podnět č. 23 nemá konkrétní lokalizaci. Podnět č. 32 se týká prostoru, který je
z hlediska života města velmi potenciální, vyžaduje ovšem spíše provozní změny. Podnět č.
58 zasahuje ne příliš vhodným způsobem do památkově chráněného, nedávno
zrekonstruovaného prostoru.

5. Kategorie Obecný podnět
Porota posuzovala tyto podněty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
24
26
27
28
29
30
33
34
35
36
38
39
40
41
43
44
45

Moderní informační systém
Půjčovna sportovního náčiní
Cyklisticky přívětivá Plzeň
3D maping
Rozsviť mosty
Rozezpívej fontány
Plzeňská kulturní plovárna
Hravá kulturní pole
Houpačky a lavičky
Oprava městských lázní
Půjčovna lodiček
Visutý pěší most
Kvalitní cyklo/inline stezky
Dračí kopec
Dýchejme za park na Lochotíně
Vytápěné lavičky
Doky-přístav-marina
Redesign soutoku Radbuzy a Mže ve Štruncových sadech
Guerilla gardening
Zelená stěna
Odpadky Slovany
Most lidem a dětem
Rondel polidštit prosím
Více recyklačních kontejnerů
Lávka pod zámečkem
Zde není veřejné WC
Družba restart
Pěšky ze Zátiší do Skvrňan
Benzinka a okolí
I čekání může být příjemné
Park s vodním dílem Krašovská
Chybějící přechody na Slovanské
Alternativní průtah Plzní
Přechody pro chodce na Borech
Rozšíření Lobezského parku
Vymalování podchodu u ZOO
Kamenná astonomnická pozorovatelna
Pohádkové pozdravení
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46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
74
75
77
78
79
80
81
83

Vylepšení zastávek MHD
Zkoušky veřejného varovného systému
Průchod z ulice pod Záhorskem na Roudnou
Zapomenutá zahrada u VŠ kolejí
Vhodnější nádoby na odpady v centru Plzně
Náplavka
Pod Plzeňskými mosty
1. Plzeňská pláž
Záhony městské zeleně
Proti šedi velkoměsta- barevné sloupy VO
Pocta Pavlu Vrbovi
Školní náměstí
Sochy - symboly města 1
Sochy - symboly města 2
Sochy - symboly města 3
Sochy - symboly města 4
Záchytné parkoviště
Sochy - symboly města 5
Sochy - symboly města _balón
Sochy - symboly města 6
Hodiny
Obnova plovárny na Radbuze
Sochy - symboly města 7
Sochy - symboly města 8
Historie českého národa
Propagace české kultury
Nádražka
Tančírna
Obnova bývalé Kotzovy zahrady na Lochotíně
Klotzova cihelna - nové využití pro kulturu
Luftova zahrada
Trať do Chrástu pro cyklodrezíny
Barevné regulační zdivo řeky Radbuzy

1. kolo
Porota po obsáhlé diskusi k jednotlivým námětům diskusi hlasováním rozhodla, že do
druhého kola hodnocení postupují podněty:
3
9
14
15
20
21
22
24

Cyklisticky přívětivá Plzeň
Houpačky a lavičky
Dračí kopec
Dýchejme za park na Lochotíně
Guerilla gardening
Zelená stěna
Odpadky Slovany
Most lidem a dětem
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26
Rondel polidštit prosím
27
Více recyklačních kontejnerů
33
Pěšky ze Zátiší do Skvrňan
35
I čekání může být příjemné
38
Chybějící přechody na Slovanské
40
Přechody pro chodce na Borech
43
Vymalování podchodu u ZOO
46
Vylepšení zastávek MHD
48
Průchod z ulice pod Záhorskem na Roudnou
49
Zapomenutá zahrada u VŠ kolejí
50
Vhodnější nádoby na odpady v centru Plzně
51
Náplavka
52
Pod Plzeňskými mosty
53
1. Plzeňská pláž
59
Školní náměstí
68
Hodiny
69
Obnova plovárny na Radbuze
75
Nádražka
77
Tančírna
78
Obnova bývalé Klotzovy zahrady na Lochotíně
79
Klotzova cihelna - nové využití pro kulturu
81
Trať do Chrástu pro cyklodrezíny
Do druhého kola posuzování nepostoupily zejména projekty, které nemají konkrétní přínos
pro veřejný prostor (např. projekty zaměřené na oblast cestovního ruchu, zábavy,
programových kulturních aktivit, uměleckých intervencí ap.), nejsou realizovatelné z hlediska
majetkových vztahů. Plzeň 2015 i s těmito projekty bude dále pracovat, předá je jako náměty
pro program EHMK, vyhlásí na jejich základě další kategorie výzev v rámci programu Pěstuj
prostor ap.

2. kolo
Porota diskutovala o využitelnosti jednotlivých projektů pro veřejný prostor a možnostech
jejich naplnění. Konkrétní hodnocení a doporučení jsou uvedena v příloze protokolu.
Porota konstatuje, že všechny podněty, které postoupily do druhého kola, jsou důležité a je
s nimi nutné dále pracovat.
Po diskusi k projektům porota hlasováním
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0

o těchto pěti nejlepších projektech
20
24
35
49
69

Guerilla gardening;
Most lidem a dětem (lokalita most Belánka);
I čekání může být příjemné (lokalita Hlavní nádraží)
Zapomenutá zahrada u vysokoškolských kolejí v Bolevecké ulici
Obnova plovárny na Radbuze

Dále porota hlasováním
pro: 7

proti: 0

zdržel se: 0
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ohodnotila jako vysoce hodnotné projekty
48

Průchod

59

Školní náměstí

a zvláštní
77

z ulice pod Záhorskem na Roudnou;

ocenění

za poetický

přístup udělila

projektu

Tančírna

Jednání poroty bylo

ukončeno

v 20.30.

Členové poroty stvrzuji podplse7

právnost protokolu
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