
MÍSTO

Hodnocení
poroty

● = vyjádření jednotlivých porotců

●
Návrh zůstává v koncepční rovině „lesních náměstí.“ V samotném 
pojmenování mýtin ale neví, jestli je pojmenovat „náměstí“ nebo „pokoje.“ 
Návrh se bohužel od prvního kola neposunul. Zůstávají mýtiny s uměle 
vkládaným obsahem, který je spíše přáním než reálnou budoucností. 
Nepodařilo se mi přečíst, proč jsou náměstí /nebo pokoje/ právě těchto 
velikostí a právě v těch místech. Kromě prostor náměstí/pokojů návrh neřeší 
v území nic dalšího. Nevšímá si již existujících míst a nerozvíjí jejich potenciál. 
Na konec Zeyerovy promenády umisťuje infocentrum na pozemek školy, jinak 
si tohoto klíčového místa nevšímá. Jak se chová ke kynologickému centru? 
Jak se chová k území pod zrušenou cestou? K zaniklé skládce? Ke kopcům 
na koncích území? Kromě konstatování o zazelenění centra města absence 
širších vztahů. Neexistující šikana na hlavní ose u Blanice, která vznikla 
zřejmě chybou v mapě, je toho důkazem. Oceňuji koláže!

●
Originální koncept se svébytnou poetikou - jeho životaschopnost 
a realizovatelnost vzbuzuje však spíš nepokoj.

●
Situování objektu restaurace přímo ve stávající oplocené zahradě 
Střední rybářské školy nepovažujeme za nejlepší řešení vzhledem 
k prostorovým možnostem řešeného území. 
Návrh rezignuje na řešení celé východní části Zátiší (Kulovatý vrch). 
Využití louky v severní části území pro sad je sice možné, ale zpřístupnění 
ze stávající silnice I/22 není reálně domyšleno (vjezd, parkování, chodci tudy 
nepřijdou …). 
Celková jednoduchost hlavní myšlenky, ale nedošlo k posunu a prohloubení 
návrhu oproti I. kolu soutěže. 
Zakončení cesty do Radčic pouze objektem přitahujícím pozornost není 
přesvědčivé.  

●
Návrh se pojetím odlišuje od všech ostatních. Pro mě je velmi 
diskutabilní, zda chci jít z panelákového bytu, čili z pokojů, do dalších 
pokojů. Řešení mi připadá příliš intimní.  Neřeší širší vztahy.

●
Návrh je ve své podstatě pojat jako ilustrovaná průvodní zpráva; panely 
obsahují informace nepřehledně strukturované a neúplné. Silnými stránka-
mi návrhu jsou podnětné a zdařile vyjádřené náměty využití míst, scénáře, 
příběhy lesních předsíní, síní, náměstí. Ty jsou silně působivé. Slabými stránka-
mi jsou (ke škodě zřejmě silně emotivně pojatého návrhu, o čemž, bohužel, 
můžeme pouze spekulovat) nejistota / nezřetelnost ve vyjádření širších 
vztahů, a zdánlivě formálních částí návrhu, jako jsou etapizace, revitalizace 
zeleně, etc. Z těchto důvodů je nutno o výsledné představě autorů, bohužel, 
do velké míry spekulovat (rafinovaný způsob, jak ponechat porotě dostatečný 
prostor pro vytváření vlastních představ o návrhu na podkladě textu není 
v případě architektonické soutěže zcela přesně na místě;). 

●
Základní řešení je založeno na soustavě zážitkově koncipovaných míst. 
Ze skupiny tento přístup volících návrhů ten z nejlepších, koneckonců i z takto 
podané mozaiky si lze představu o záměru autorů udělat celkem dostatečnou. 
Některá koncepční rozhodnutí podrývají důvěru v návrh kladenou: umístění 
odstavných stání na apendixu silnice na Radčice (staré Písecké). Vazby na 
okolí jsou přijatelně koncipovány, není zcela zřejmé, zda je základní pojetí 
důsledkem vyzrálosti přístupu či disproporční pozornosti věnované tomuto 
tématu v rámci předloženého návrhu. Etapizace: přirozeně zdravá rozvaha; 
první etapa, nástin druhé a především - diskuse na základě vyhodnocení 
soutěže. Návrh 1. etapy spočívá v plošné obnově a založení iniciačních lesních 
prostor - v rámci skupiny takto pojatého přístupu zřejmě nejvíce vyvážené 
pojetí první etapy.

●
Návrh je jedna báseň. Autoři se se svým poetickým přístupem vcelku snadno 
vylučují z celkového názorového lesoparkového proudu. Navržené pokojíčky 
/náměstí/ čtvercového a obdélníkového půdorysu jsou ve své intimnosti 
kandidáty na možnou realizaci a její vnímání v průběhu času v této uzavřené 
ploše lesoparku. Ty formálně navazují a propojují stávající chodníky a cesty.

●
Návrh ‚Lesní náměstí.‘ Návaznost na město i okolí nadále neřešeny. 
Cestní síť převzata stávající bez jakékoli intence řešení. Koncepce náměstíček 
jako příslib nedotažena. Ve zdůvodnění volby míst, pojetí jednotlivých náměstí 
(molo jako náměstí?). Cílové podoby práce s vegetací na náměstíčkách 
podmiňují nákladné a technologicky částečně neopodstatněně náročné 
realizace i následnou péčí o plochy. Záměr vzhledu celé plochy lesoparku 
mimo náměstíček je nejasný. Celá východní část lesoparku je zřejmě prakticky 
nepojata. Diskutabilní je opodstatnění a vhodnost umístění sadu (dostupnost 
od města) a druhová skladba z původních druhů, např. ptačka. Cílové 
porosty hlavně bylinných pater těžko cíleně dosažitelné, nepřipouští 
dynamiku, podmiňuje velké vstupy a nároky na péči. Vizualizace jednot-
livých náměstíček romantizující. Doplnění o pavilon žádoucí, ale je vhodně 
umístěn? Návrh nedostatečně reaguje na přítomnost škol. V rámci etapizace 
nedostatečně vysvětluje pojem ‚celková rekonstrukce‘. Dělení etap na západní 
a východní část je možné, realizovatelnost za možnou investici zpochybnitel-
ná.

●
Minus: nedostatečné odborné know-how vegetačních zásahů 
a jejich potřeby i dopadu.
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