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MÍSTO

Hodnocení
poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

●
Zacelení – Zakončení - Zastavení. Návrh se soustředí zejména na oživení 
tří hlavních vstupů z města. Nejlépe ze všech pracuje se širšími vztahy. 
Návrh si od prvního kola všímá potenciálu Radčického vrchu jako místa 
s dalekými výhledy, velkoryse překlenuje silnici I. třídy a navrhuje cestu 
k budoucí rozhledně. Návrh co nejvíce pracuje se sítí stávajících stezek, 
které doplňuje dalšími ve třech etapách. Všímá si potenciálu jednotlivých 
míst, nemusí si v území pomáhat „atrakcemi“ (až na stezku korunami stromů).

●
Jednotně pracuje se dřevem jako stavebním materiálem v celém území. 
Kynologická louka se mění v ovocný sad, je zde umístěn uměřený kiosek 
s občerstvením. Nenašel jsem řešení, kam přesunout kynologický klub. 
Návrh, který dělá celkově uvěřitelný pozitivní dojem. Chybí mu koncepční 
práce s územím.

●
3x za-, i za mě dobré - provázané s okolní krajinou i strategickým plánem 
města, uchopitelný výhled na cíl - kruhový rozhled; podrobnosti nutno řešit 
a sdílnější grafika byla by záhodna.

●
Návrh je koncipován s ohledem na širší vztahy. Například Radčický 
vrh – rozhledna a vyhlídka u Sv. Vojtěcha. Nevhodný návrh stromořadí 
ve stávajícím lese, před budovami škol a navržený sad na kynologickém 
cvičišti. Naopak oceňuji pestrost jednotlivých míst určených k zastavení 
a odpočinku. Velmi oceňuji decentně řešený hlavní vstup do lesoparku.
●
Oceňujeme návrh řešení širších vztahů – přesah na Radčický vrch, doplnění 
aleje Tyršovou ulicí, využití vyhlídky před sv. Vojtěchem. Nesrozumitelnost 
v grafickém vyjádření etapizace řešení navržení cestní sítě. Navržení sadu 
právě v místě stávajícího psího cvičáku je problematickým řešením. 

●
Návrh spadá do početně (ve 2. kole) převažující skupiny návrhů, jejichž 
koncept je založen na mozaice vybraných míst či kousků lokality, z nichž by 
zřejmě měl být tvořen celek (tento záměr není zcela zřetelně vyjádřen v gra-
fické části ani deklarován verbálně v textové části), a porotě nezbylo, než na 
podkladě soutěžního návrhu o celku spekulovat. Jednotlivé střípky mozaiky 
jsou adekvátní, do určité míry podnětné. Pozitivní a sympaticky vyjádřený 
vztah k úloze je v jejím pojmenování autory (dali mu jméno), resp. výstižně 
v glosách postihli nosné milníky postupu obnovy.

●
Základní koncepce řešení: obnova stezek, ve druhém kole rozdělená 
po etapách, by mohla být dobrým základem konceptu. Vazby na okolí: 
v soutěžním poli standardní, přijatelný koncept, bez očekávaných přesahů 
(nových impulzů, resp. zásadního odůvodnění, potvrzujícího v návrhu tvrzené 
řešení). Práce se zelení: bez mimořádných impulzů. Práce s krajinou: klíčová 
pro koncepci. 

●
Návrh 1. etapy je založen na realizaci soustavy jednotlivých vybraných prvků 
předpokládaného cílového stavu, tento postup považuje porota za vhodný. 
První krok k dosažení navrhované koncepce je součástí 1. etapy, samostatně 
vyjádřen v návrhu není; tato skutečnost je ke škodě přesvědčivosti úvah, 
obsažených v návrhu. Realizace samostatně fungujícího celku za cca 
20 mil. Kč je s velkou pravděpodobností nereálná v předloženém rozsahu 
za předpokládané náklady a v navrhovaných časových horizontech. Pojetí 
umožňuje flexibilní úpravy s ohledem ne dodržení požadovaných nákladů.

●
Návrh snad nejvíce propojuje město s lesoparkem a zdůrazněnou osou 
přechází do širšího okolí, na jiné katastry. Pohledově přirozeně akcentuje 
na Radčickém vršku vyhlídkou do kraje. Lávka přes cestu je velmi dobrým 
propojujícím prvkem. Zbývající navržené prvky akceptují dané lokality, ale 
postrádají přesvědčivější výraz.

●
Vlastní název: Zacelení – Zakončení - Zastavení. Celková koncepce pokorná, 
vhodná pro místo, logická, rozvíjitelná, bohužel nadále špatně srozumitelná 
grafika, legendy. Mnohé podstatné těžko dohledatelné i v textu. Vazby na 
okolí kompetentní, logické, vhodné. Neopodstatněná nová alej podle hlavní 
cesty lesním územím, znamenající navíc velké a nákladné zásahy i údržbu 
(druhová volba?).  Nová alej nábřeží před rybářskou školou – diskutabilní 
vhodnost prvku na přírodním nábřeží a zároveň jako předpolí ke kampusu. 

●
Způsob práce se stávajícím lesním porostem velmi vhodně zvolený 
a realizovatelný, bohužel graficky nečitelný. Nedohledatelnost postoje 
autora k ostatním plochám lesa, ve kterých nenavrhuje změny. Místa 
a témata – jak rozmístění, arch. zpracování či měřítko i materiálovost 
logická a zdařilá cestní síť – rozšiřovatelná, logická, chybí diferenciace 
povrchů a funkcí. Nově budova zázemí - vhodná, vhodné místo, ale velmi 
špatně identifikovatelná v grafice. 1. etapa realizovatelná, ale chybí její 
podložení finanční rozvahou.

●
Plusy: jako jediný návrh s vlastním názvem i podnázvem, vyjadřující koncepci, 
postup a cíl. Minusem je grafika: legendy, špatná čitelnost a srozumitelnost jak 
koncepce, tak významných témat jako práce s vegetací. Nedostatečně řešeny 
parkovací plochy.


