
MÍSTO

Hodnocení
poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

●
Koncepce úprav parku Zátiší spočívá ve třech „zátiších“ spojenými pohodlnou 
cestou a cestou po hraně. Akcentuje prostor u vody umístěním nábřeží u školy 
a sportovně pobytové louky s ostrovy a oblázkovou pláží u kapličky. Návrh 
ve druhém kole zkracuje slepou silnici a ukončuje ji provozním objektem pro 
hřiště.

●
Propracování systému cest - široká pohodlná a úzká po hřebeni, posílení 
stávající cesty podél vody dávají návštěvníkům možnosti při procházkách/
běhu lesoparkem. Práce s atmosférou jednotlivých nábřeží, posílení (nad)
městského významu školy, propojení pobytové louky s vodou. Jako spornější 
vidím konkrétní provedení s ostrůvky a plážemi.

●
Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Račického vrchu jako místa s dale-
kými výhledy, na druhou stranu málo pracuje se širšími vztahy k okolí /západ-
ní ukončení cesty, vazby na město....
●
Návrh rozpracovává koncepci tří lesních zátiší. Ve druhém kole je tato 
koncepce méně čitelná. Tato je provázena nepřesvědčivým rozpracováním 
v detailu (zeď u silnice, stezka rákosím na skládce, schody k rybníku). Naopak 
návrh málo pracuje s místy, mají potenciál samy o sobě a stačí málo (lom 
a Šibeniční vrch, skály, stávající mýtiny...).

●
Nepřesvědčivé je použití sportovišť s umělým osvětlením, veškerým zázemím 
ve vazbě na vznikající sportovní centrum Blanice, které je přímo ve městě. 
Provozní náklady/správce....?

●
Sleduji asfaltku a zeď - nevidím celek.

●
Nápadná segmentace aktivních míst. Navržená hřiště v podstatě dublují 
blízký sportovní areál Blanice. Přechod pro pěší přes silnici I/22 není reálný 
a z dopravního hlediska je naivní úvahou. Navržení promenády s alejí 
ovocných stromů na nábřeží před školami není ideálním řešením. 
Nedovedu si představit až 4,5 m vysokou zeď u silnice I/22. 
Nepovažuji to za vhodné či akusticky funkční řešení. 

●
Působivé ilustrace míst, která tvoří osnovu návrhu; jejich skladba je vyjádřena 
více poetickými názvy v situaci, je ale obtížné vytvořit si z nich celkový obraz 
konceptu, resp. takto vyjádřený koncept působí neuceleně. Místa a prostředky 
pro jejich úpravu, zahrnuta v návrhu 1. kola jsou zachována, žádné z nich 
(překvapivě) nebylo zpochybněno - přitom návrh ve 2. kole nijak dále 
jejich pojetí nepodporuje / neodůvodňuje.

●
Základní koncepce řešení: metodicky dobře rozvinutá koncepce zeleně 
z 1. kola, metodicky dobře zvládnutá koncepce stezek - neodůvodněná 
zůstává hlavní příčná osa lesoparku ve stopě zaslepené komunikace na 
Radčice, chybí rozvedení scénářů využití (třeba s ohledem na roční období, 
etc.) ilustrující povědomí autorů o tom jaké nástroje, jaký potenciál je již 
přirozeně obsažen a jak s ním lze pracovat. Relativním pozitivem je zkrácení 
staré písecké silnice.

●
Celkový záměr / cílový stav není přes bohaté ilustrace zřejmý, jako by 
jeho dosažení nebylo hlavním úmyslem autorů, některá řešení znejišťují 
přesvědčivost: zeď na louce (neumocňuje naopak řez krajinou namísto 
deklarované náplasti?, bude funkční akustickou bariérou? a především: 
je zde opravdu na místě?; návrh přechodu na rychlostní komunikaci 
naznačuje absenci potřebné erudice - spolupráce s potřebnými specialisty.
●
Etapizace: rozsah první etapy nereálný, koncepčně neodůvodněný, není 
zcela zřejmé, zda 1. a 2. etapa jsou v součtu cílovým stavem.

●
Tento “sochařský” návrh měl na doporučení poroty ujasnit toto výrazné ar-
chitektonické řešení ve vybraných lokalitách, pro které autoři hledali v celku 
logické propojení navrženými chodníky a cestami. Podrobnější rozpracov-
ání bohužel nepřineslo předpokládané přesvědčivé řešení. Struktura cest 
a chodníků se uzavírá v dané lokalitě a využívá současnou komunikační 
síť. Vegetační úpravy se přizpůsobují navržené struktuře s postupným 
prosvětlováním a přeměnou v lesopark.

●
Návrh ‚Osa Asphaltka‘ - celkem velké změny oproti 1. kolu, území příliš 
naplněno aktivitami. Málo vypracované či akcentované vazby na okolí. Kon-
cepce obsahuje příliš mnoho nepožadovaných aktivit podmiňujících velké 
změny v území. Alej před budovami školy odděluje optickou vazbu s vodou 
a městem, zvolen stanovištně i kompozičně nevhodný druh dřeviny. 1. etapa 
představuje silné změny a po celém území a v podstatě realizace celého 
záměru návrhu, krom toho, že nejsou nutné, tyto nejsou za danou investici 
ani v uvedeném čase proveditelné. Udržitelnost – udržení navrhovaného stavu 
(množství aktivit, velké plošně změny ve vegetaci) budou pro zadavatele 
těžko únosné.

●
Plusem nově budova zázemí i její vhodné umístění v blízkosti navrhovaných 
aktivit.
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