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o proměně
Cílem projektu je obnovit architektonickou 
kvalitu Jiráskova náměstí jako přirozeného centra 
městských čtvrtí Petrohrad a Slovany a částečně 
zpřístupnit veřejnosti jedinečnou klášterní 
zahradu.

z obsahu
 → Zeleň tématem číslo 1
 → Město pohledem dětí a náctiletých
 → Výprava do školkových zahrad 

v Plzeňském kraji
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kalendář proměn
2015 /  Průzkumy, zjištění potřeb 

obyvatel, projektový záměr

2016 / Architektonická soutěž otevřená

2017 / Architektonická soutěž vyzvaná

2018 / Projektová dokumentace

2019 / Zahájení územního řízení

2020 / Územní řízení, stavební řízení 

2021 / Výběr dodavatele, stavební 
a vegetační úpravy

2022 / Dokončení stavby, otevření parku
Workshop Město pro děti na Slovanech / foto: archiv nadace

obnova jiráskova náměstí
a klášterní zahrady
v plzni

z projektu
Příprava zeleně na stavbu
Zatímco loňský rok znamenal pro re:architekty 
(vítěze architektonické soutěže) především 
práci na projektové dokumentaci a konzultace 
s orgány městské i státní správy, partnery 
projektu nevyjímaje, letos na jaře začaly 
i první viditelné přípravy na zahájení stavby. 
Velká pozornost se věnovala hlavně zlepšení 
stanovištních podmínek stromů zachovávaných 
v ploše parku a opatřením na jejich ochranu 
tak, aby stavební zásah zvládly v dobré kondici. 
V místech, kde se počítá se změnou povrchů, 
byla využita unikátní metoda vzduchového 
rýče, s jejíž pomocí lze ke kořenům stromů 
přivést potřebnou vodu a vzduch, aniž by došlo 
k jejich poškození. K udržení zdravé a bohaté 
zeleně v parku do budoucna přispěje současně 
výsadba nových stromů a plánovaný systém pro 
zadržování dešťové vody. 

z akcí
Město pro děti
Obecnější pohled na přívětivost městského 
prostředí v současné Plzni se pokusila 
přinést sonda s názvem Město pro děti. Cílem 
společného workshopu s žáky Masarykovy 
a Církevní základní školy ve věku 8—15 let 
bylo podívat se na město pohledem dětí 
a náctiletých. Zjistit, nakolik tráví svůj volný 
čas venku, která místa jsou jim ve městě 
příjemná, která ne, a proč. Jednotlivé týmy se 
snažily zmapovat místa nejen pro hru v lokalitě 
Slovan, svá zjištění společně rozebrat a říci, co 
vnímají jako nejdůležitější. Svůj pohled na věc 
se děti pokusily zformulovat do jednoduchého 
vzkazu všem architektům, kteří městský prostor 
navrhují. Akci uspořádala Nadace Proměny 
Karla Komárka se spolkem Pěstuj prostor. 

Benefiční plenér v parku
Vedle již tradičních akcí jako jsou Víkend 
otevřených zahrad nebo Jiráskovo náměstí 
žije se na začátku léta uskutečnil v parku před 
kostelem Panny Marie Růžencové tzv. Benefiční 
plenér na „Jiráskáči“. Dopoledne plné hudby 
a malířské tvorby otevřené všem, kdo měli chuť 
se umělecky vyjádřit, zorganizovali pedagogové 
a studenti Církevního gymnázia za podpory 
druhého městského obvodu. Akce benefičního 
charakteru měla za cíl nejen oživit prostor 
náměstí, ale také podpořit sbírku na záchranu 
šťáhlavských varhan — unikátního nástroje 
z kostela sv. Vojtěcha ve Štáhlavech. 

Benefiční plenér na „Jiráskáči“
/ foto: Pěstuj prostor

Petice proti navrženým úpravám
Proti navrženým úpravám se v květnu 
ohradila část občanů, která svůj nesouhlas 
s uspořádáním zeleně, některých zpevněných 
ploch i dopravního řešení vyjádřila peticí 
adresovanou primátorovi města. Obě strany 
se sešly ke společnému jednání a vzájemnému 
vyjasnění situace. 

O navržených řešeních architekti diskutovali 
s místními již během série loňských setkání 
s veřejností, věnovaných převážně právě zeleni. 
Část připomínek ze strany občanů v projektové 
dokumentaci také zohlednili. Celkový koncept, 
s nímž obhájili prvenství před porotou 
architektonické soutěže, zůstává zachován.



kontakt
Projektový zpravodaj Proměny Jiráskova 
náměstí a klášterní zahrady v Plzni pro vás 
vydává Nadace Proměny Karla Komárka. 
Napište nám svůj názor, nápad nebo 
připomínku:

Nadace Proměny Karla Komárka 
Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10 
info@nadace-promeny.cz
www.nadace-promeny.cz
www.portalpromen.cz

Proměny také na YouTube, Facebooku 
a Instagramu: 

www.youtube.com/nadacepromeny
www.facebook.com/NadacePromeny 
www.instagram.com/nadace_promeny

novinky z nadace
Exkurze do školních zahrad 2019
Za inspirací jsme se tentokrát vypravili do zahrad 
mateřských škol v Plzeňském kraji. Jak může 
vypadat dobře fungující a intenzivně využívaný 
školní prostor, kde se dobře cítí děti i učitelé, 
ukázali účastníkům exkurze v Křesťanské 
mateřské škole Duha v Horažďovicích a ve 
školce v Klenčí pod Čerchovem. Obě školky jsme 
podpořili v nadačním programu Zahrada hrou. 
S úplně novou školní zahradou se nám pochlubili 
také v nedávno vybudované mateřince ve Stříbře. 

věděli jste, že?
Dětský pohled na veřejný prostor Slovan spolu 
s podněty k tomu, kde a proč se děti ve městě cítí 
dobře a kam si rády chodí hrát, se snažili uchopit 
také autoři obnovy Jiráskova náměstí. O tom, jak 
se potřeby dětí reálně promítnou do prostoru 
parku, architekti se školáky diskutovali koncem 
září na společném setkání v Masarykově základní 
škole. Akci zaštítil místostarosta městské části 
Plzeň 2 – Slovany Jan Fluxa.

Město pro děti, 2. část
/ foto: archiv nadace

Exkurze do školních zahrad 
/ foto: archiv nadace

zeptali jsme se
dětí ze základních škol na Slovanech 

Jak vnímáte konkrétní místa ve městě, kde běžně 
trávíte svůj volný čas?

V parku na Mikulášském náměstí: „Je zajímavé, 
že já bych si tady na trávu lehl, četl, spal, ale 
kdybych byl na lavičce, tak bych si to vůbec 
nedovolil — lehnout teda ne.“

V parku na Jiráskově náměstí: „Byla by dobrá 
wifi, ale pak tady budou všichni sedět a stará 
generace na nás bude nadávat.“ 

Na dětském hřišti Táborská: „Nelíbí se mi, 
že se tady vůbec neuklízí, je to neudržované, 
jako kdyby město bylo chudé, což mi na Plzeň 
nepřijde…“ 

V točně na Jiráskově náměstí: „Tady se cítím 
hnusně. Odpadkově. Všude tady parkujou auta. 
Nějaký kytky by to chtělo. Obyčejně tu chodím 
každý den, tak už jsem si zvyknul.“
 
Ve vilové čtvrti: „Mně to nejpříjemnější přijde 
tady s malými baráky. Mají mezi sebou stromy, 
nejezdí tam moc auta, je to úplně pohodový. … 
Navíc je to kousek od Homolky [parku]. … Je tam 
klid…“

Jiráskovo náměstí
/ foto: archiv nadace


