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SOUTĚŽNÍ ZADÁNÍ
Soutěž na Senovážné náměstí
Cílem soutěže a následné realizace by měla být obnova a dostavba významného veřejného prostranství v centru města. Ta by mu měla navrátit funkce, které se od náměstí očekávají a které v současnosti neplní. Mělo by jít o prostor,
který nabídne komplexní urbanistické, architektonické, krajinářské a dopravní řešení a stane se místem, které bude
hojně navštěvované a využívané jak obyvateli města, tak jeho návštěvníky.
Zadavatel od účastníků Soutěže očekává analýzu současného stavu, definování problémů, hledání potenciálů a návrh
koncepčního řešení, které zohlední požadavky uvedené v tomto Soutěžním zadání. Výsledkem Soutěže bude výběr
vítězného návrhu a zároveň širokého týmu architektů, projektantů a dalších specialistů, se kterým Zadavatel povede
diskusi nad dopracováním studie a projektu ve všech projektových fázích, vedoucích k jeho realizaci.
Město České Budějovice vyhlašuje soutěž v souladu s doporučením České komory architektů a vládním dokumentem
Politika architektury a stavební kultury České republiky.

Širší vztahy
Senovážní náměstí historicky patří mezi nejvýznamnější veřejná prostranství v Českých Budějovicích, které stojí v hierarchii na nejvyšší úrovni vedle náměstí Přemysla Otakara II. a Mariánského náměstí a má potenciál být centrem
„kulturního okrsku“ kolem budov kulturního domu, spolkového domu, muzea, divadla a knihovny.
Senovážné náměstí navíc výrazným způsobem ovlivňuje užívání a vnímání širšího území centra na jih od historického
jádra města:
•

je umístěné na hranici bývalého hradebního okruhu a urbanisticky spojuje historické centrum s předměstím

•

je významným dopravním uzlem, kde se napojuje městský okruh a obsluha MHD na centrum města

•

je obklopeno řadou významných veřejných i soukromých staveb, které slouží především kultuře a školství

•

je významným krajinným prvkem, který v širším kontextu navazuje na park Na sadech a na nábřeží Malše

V současnosti Senovážné náměstí neslouží funkci náměstí, protože urbanistické, architektonické a dopravní řešení
takové využití v řadě míst nepodporuje. Od konce 60. let město hledá jeho podobu a funkci a současné řešení je z pohledu možného potenciálu území spíše provizorního charakteru. Jeho rekonstrukce a dostavba je příležitostí vytvořit
kvalitní veřejné prostranství pro 21.století, které může vhodně doplnit některé funkce stávajícího historického centra
a zároveň mu částečně odlehčit.
Záměr úpravy náměstí navazuje na schválený Strategický plán města České Budějovice na období 2017-2027, opatření
C.2.2 a C.2.3 a platný Územní plán města.

Urbanismus a architektura
Senovážné náměstí je veřejné prostranství, které přiléhá k jihovýchodnímu okraji historického jádra.
Západní straně prostranství dominuje novorenesanční budova Jihočeského muzea, jejíž hlavní vchod je situovaný do
náměstí. Budova má jeden střední a dva boční rizality a osovou symetrickou kompozici, která nemá v současné podobě náměstí žádnou další návaznost. Původně bývalo kolem muzea oplocení, které vymezovalo zahradu (půdorys
podezdívky je dodnes zachovaný). V současnosti je budova téměř zakrytá vzrostlými stromy a v pohledech se téměř
neuplatňuje.

Severní strana náměstí je lemována budovami, které tvoří ucelený blok Biskupského katolického gymnázia se všeobecným zaměřením. V jednotlivých objektech různých architektonických slohů jsou umístěné třídy gymnázia, tělocvična, jídelna a internát. Nároží bloku u Mlýnské stoky uzavírá kostel Svaté rodiny, který slouží jak bohoslužbám, tak
kulturním a vzdělávacím akcím pro širší veřejnost. Z prostoru náměstí nemá tento blok žádný vchod, ani živý parter.
Objekty na jižní straně náměstí byly postaveny v 60. letech 20. století a výrazným způsobem tehdy změnily historickou
i urbanistickou situaci. Jde o původní komplex Všeodborového klubu ROH, jehož řešení vzešlo z architektonické soutěže vypsané v roce 1960. Dnes je objekt pod názvem Metropol v soukromém vlastnictví a obsahuje několik společenských a kulturních sálů, restaurační zařízení a doplňkové služby. Prostoru náměstí dominuje především velkorysé řešení vstupního foyer odkazujícím na vysoký antický řád. Budovy byly v průběhu let doplněny dalšími přístavbami, které
poněkud oslabily velkorysé architektonické řešení. Prostor před Metropolem je ve vlastnictví jeho majitele a dnes
slouží jako provizorní parkoviště a reklamní plocha.
Východní stranu prostranství lze z architektonického pohledu považovat za nejméně hodnotnou. Sestává z řady budov
různého měřítka a slohu. Vzhledem k umístění rušné komunikace je parter vnímaný spíše jako uliční prostranství, než
náměstí. Na druhou stranu je poměrně živý a je zde umístěna řada drobných provozoven se vstupem přímo z ulice.
V nejmenším, nejstarším a památkově chráněném objektu sídlí pracoviště Národního památkového ústavu.
V prostoru náměstí je dále umístěná solitérní budova pošty, která je směrem k Mlýnské stoce doplněna o přístavbu
pronajímatelného administrativního křídla. U Dukelské ulice je dále dvojice menších objektů, které slouží podnikání.
U Kanovnické ulice pak malý solitér objektu pizzerie.
Lze konstatovat, že prostor náměstí je vymezen blokovou i solitérní zástavbou s různorodou funkcí. Především západní a jižní část ovládá silné kompoziční řešení budov Muzea a Metropolu, severní a východní část má naopak souvislou
uliční frontu vymezenou různorodou blokovou strukturu. Jako problematický z pohledu měřítka a funkce se jeví především prostor v pomyslném středu náměstí, kolem křižovatky ulic Karla IV a Žižkovy, který nemá jasnou funkci ploch
a jejich vymezení.

Veřejné prostranství a dopravní řešení
Současná podoba veřejných prostranství Senovážného náměstí poskytuje poměrně velké a nezpevněné plochy zeleně, doplněné skupinami a solitéry vzrostlých stromů. Celkové krajinářské řešení je ovšem v porovnání s jinými městskými parky nepřesvědčivé, spíše vyplňující prostor, který nemá jiné využití a tím pádem i málo využívané k rekreační
a oddychové funkci.
Náměstí prakticky chybí větší zpevněná plocha, která by umožnila takové funkční využití, které se od náměstí očekává,
tedy společenské, obchodní, kulturní, sportovní nebo politické akce. Náměstí zároveň nemá příliš rozvinutý parter,
který by tyto funkce podporoval.
V roce 1962 došlo k zakrytí Mlýnské stoky, která do té doby výrazným způsobem utvářela charakter tohoto prostranství. Samotný název „stoka” evokuje i vnímání tohoto prvku, který byl původně mlýnským náhonem. Vzhledem k poměrně hlubokému zářezu koryta a jeho nepřístupnosti je zapojení vody do prostranství kolem náměstí v současnosti
minimální a místo interakce dochází k odtržení. Stoka při povodních částečně odlehčuje průtoku v řece Malši a je
nutno zachovat její průtočný profil.
V místě, které by logicky mělo být oním srdcem náměstí je dnes povrchové parkoviště, povolené jako dočasná stavba.
Toto standardní dopravní a technokratické řešení zcela přetrhalo vzájemné vazby v centrálním prostoru a má vliv na
kvalitu a možnosti užívání okolních parkových ploch. Vzhledem k funkci okolních staveb a potřebám kapacitního parkování, které v současnosti nemají vyřešené, je nezbytné parkovací kapacity minimálně udržet na současné úrovni,
ale vyřešit jiným způsobem.
Jihozápadní obvod náměstí je lemovaný komunikací ve směru Lidická - Senovážné náměstí - Na sadech, která by měla
zajišťovat především dopravní obsluhu centra a to jak individuální dopravou, tak MHD a zásobováním. Tato komunikace ale vzhledem ke složité dopravní situaci na vnitřním městském okruhu slouží i transitní dopravě a kvůli tomu je ve
špičkách na hranici kapacity. Komunikace je částečně v uspořádání 2+2, případně 1+1 s odbočovacími pruhy a preferenčními pruhy MHD. Prostor náměstí je dále rozdělen komunikací navazující na ulici Karla IV., což je nejvíce kapacitní
napojení historického centra a nadále je nutno s ním takto uvažovat, včetně světelně řízené křižovatky.

Pohyb pěších po náměstí sleduje přirozené toky navázané na hlavní vazby. Ty jsou na několika místech nelogicky přerušené dopravním řešením parkovišť a komunikací, které jdou překonat jen na světelných přechodech. Jako nejvíc
problematická se jeví absence propojení mezi Metropolem a plochou náměstí, v místě autobusových zastávek se
čtyřmi jízdními pruhy. Nejfrekventovanější pěší tah je směrem z Lannovy do Kanovnické ulice, jde o spojnici hlavního
náměstí a vlakového a autobusovéhonádraží, která je v současnosti řešena převážně režimem pěší zóny.
V prostoru náměstí jsou umístěně dvě zastávky MHD, které je kvůli vedení linek a jejich větvení nutno zachovat přibližně ve stávající pozici. Jejich součástí jsou i drobné stavby občerstvení. Cyklodoprava je v současnosti vedena
primárně v prostoru kolem Mlýnské stoky okruhem kolem centra, s problematickou návazností na radiály směrem do
Žižkovy, Lannovy nebo Rudolfovské ulice.

Projektová část Soutěže v rozsahu řešeného území bude obsahovat:
•

návrh architektonického a krajinářského řešení zpevněných a nezpevněných ploch I a II.etapy (26000m2)

•

návrh dopravního řešení s ohledem na všechny účastníky a uživatele I a II. etap

•

návrh objektu podzemního parkoviště (s kapacitou minimálně 200/optimálně 250 parkovacích míst)

•

návrh odkrytí koryta Mlýnského náhonu a úpravu jeho nábřeží

Ideová část Soutěže v rozsahu širšího řešeného území bude obsahovat:
•

koncept architektonického a krajinářského řešení ostatních zpevněných a nezpevněných ploch

•

koncept dopravního řešení ostatních komunikací a celkové prostupnosti území pro všechny druhy dopravy

•

koncept prostorové a hmotové regulace pro stavbu AJG vycházející z celkového urbanistického řešení

•

koncept řešení předprostoru KD Metropol (v soukromém vlastnictví)

Soutěž by měla řešit především tyto body:

zovaných společenských, kulturních a sportovních událostech, i běžnému každodennímu využití všemi věkovými
skupinami v průběhu celého roku;
•

nezpevněné plochy a krajinářské úpravy by měly částečně scelit zelený prstenec stávajícího parku Na sadech
a propojit ho s parky kolem nábřeží Malše, přičemž zachování a využití stávajících stromů a keřů by mělo zohlednit
jejich současný stav, umístění a potenciál;

•

řešení zpevněných a nezpevěnných ploch by mělo hledat rovnováhu mezi požadavkem na celoročně intenzivně
užívané veřejné prostranství a sezonně proměnným a přírodě blízkým řešením, v souladu se současnými trendy
v oblasti zelenomodré infrastruktury a adaptačních strategií na změnu klimatu;

•

preferuje se takové řešení, kdy bude plocha náměstí plnohodnotně a dlouhodobě umožňovat variantu s dostavbou budovy galerie i bez ní (ideová část soutěžního návrhu).

Odkrytí Mlýnského náhonu:
•

odkrytí koryta náhonu v maximálním možném rozsahu se zachováním mostů u současných komunikací;

•

doplnění dalších lávek a propojení s ohledem na provozní vazby v prostoru náměstí;

•

předpokládá se zachování současné polohy koryta, s možností jeho lokálního rozšíření a úpravy nábřeží, s cílem
zpřístupnit nábřežní hranu schody, rampou nebo snížením terénu;

•

s ohledem na hladinu stoleté vody a povodňový průtok nelze do koryta umisťovat prvky, které by zhoršily odtokové
poměry.

Stavba podzemního parkoviště:
•

požadovaná kapacita by měla být minimálně 200 parkovacích míst pro osobní automobily, s ohledem na efektivní
technické, prostorové a ekonomické řešení konstrukce; celková kapacita by ale neměla přesáhnout 250 míst kapacita nad 200 míst se předpokládá pro budoucí využití pro objekt AJG (v případě jeho realizace).

•

předpokládá se, že cca 1/3 kapacity by měla sloužit jako dlouhodobé stání pro rezidenty a cca 2/3 kapacity jako
krátkodobé stání pro návštěvníky;

•

doporučená poloha vjezdu do parkoviště je z ulice Jirsíkova, s dalším napojením takto vyvolané dopravy na světelnou křižovatku ulic Karla IV. a Žižkovy nebo křižovatku do Dukelské ulice;

•

parkoviště by mělo naplnit požadavky na potřebné kapacity parkování pro okolní kulturní stavby, které mají v současném stavu deficit a celková navržená kapacita by měla následně umožnit zrušení části rezidentních i návštěvnických parkovacích míst v centru města;

•

vytvoření ucelené, sjednocené a jasně definované prostorové koncepce plochy náměstí s ohledem na její funkční
využití a s vhodným poměrem zpevněných a nezpevněných ploch;

•

stavbu podzemního parkoviště, jehož kapacita bude sloužit veřejným stavbám v okolí náměstí, rezidentům i návštěvníkům a které částečně odlehčí parkování v historickém centru;

•

odkrytí kortya Mlýnského náhonu a zapojení nově vzniklého nábřeží do prostranství náměstí, dotvoření koncepce
zeleného pásu s propojením parku Na sadech a nábřeží Malše;

•

konstrukční řešení a počet podzemních podlaží by měly zohledňovat základové podmínky a prostorové možnosti
pozemku, tak aby bylo například možné v ploše náměstí nad konstrukcí parkingu umístit vzrostlé stromy.

•

ověření možnosti stavby objektu Alšovy jihočeské galerie a stanovení plošné a prostorové regulace této stavby
jako podkladu pro další rozhodnutí a změnu územního plánu;

•

preferuje se takové řešení, aby umístění a stavebně technické řešení podzemního parkoviště umožnilo nezávislou
stavbu galerie (ideová část soutěžního návrhu);

•

prověření kapacit komunikací a velikostí křižovatek vnitřního městského okruhu s ohledem na současné intenzity
dopravy a celkové prostupnosti náměstí s minimalizací kolizních míst;

•

preferuje se takové řešení, které umožní mírné zvýšení nebo snížení kapacity v dalších stupních projektu, bez vlivu
na řešení nadzemní části náměstí;

•

koordinaci a možnou etapizaci všech těchto fází s ohledem na urbanistické, architektonické, technické, dopravní, majetkové, ekonomické a ekologické limity.

Požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu:

Architektonická a krajinářská úprava veřejného prostranství Senovážného náměstí:
•

očekává se vytvoření ucelené a jasně definované prostorové a urbanistické koncepce náměstí s ohledem na jeho
funkční využití a s vhodným poměrem zpevněných a nezpevněných ploch;

•

urbanistické řešení by mělo reagovat na dvě kompozičně silná osová průčelí Jihočeského muzea a kulturního
domu Metropol a zároveň vyřešit neuzavřenou východní část náměstí, s cílem vhodným stavebním a krajinářským
řešením zmenšit měřítko celého prostranství;

•

zpevněné plochy by měly sloužit tradičnímu využití náměstí jako místa pro setkávání občanů města při organi-

•

požaduje se zachovat vjezdy do objektů podle stávající situace, prostory pro zásobování a bezbariérový přístup;

•

doporučuje se zachovat parkoviště a zásobování objektu pošty na soukromém pozemku číslo 403/3;

•

inženýrské sítě v řešeném území a přípojky k objektům je možné zachovat ve stávající poloze nebo v odůvodněných případech navrhnout jejich přeložení;

•

umístění trakčních stožárů trolejového vedení je možné zachovat ve stávající poloze nebo v odůvodněných případech navrhnout jejich přeložení;

náměstím, který nebude přímou součástí stavby galerie;

Požadavky na městský mobiliář a umělecká díla:
•

městský mobiliář (lavičky, informační a navigační systém, standardní a slavnostní osvětlení) mohou být navržené
jako součást konstrukcí nebo jako volně stojící typické a atypické prvky. Preferuje se takové řešení mobiliáře,
které bude odpovídat významu místa, s přiměřenými náklady na jeho pořízení a údržbu;

•

doporučuje se navrhnout kašnu, fontánu, pítka nebo jiné vodní prvky;

•

doporučuje se navrhnout alepsoň jedno místo pro umístění podzemních kontejnerů na tříděný odpad, objekt veřejných wc a přístřešky MHD, které mohou být standardní konstrukce nebo s atypickým řešením. Jejich součástí
mohou být i menší komerční prostory.

•

ke zvážení je umístění herních nebo sportovních prvků (případně úpravy povrchů), které by vhodným způsobem
doplnily prostor náměstí.

•

navrhnout místa pro umístění nových uměleckých děl, např. sochy Panny Marie Budějovické

•

pro případnou realizaci stavby bude potřeba změna územního plánu, kdy vymezení rozsahu této změny a podklady
k její přípravě vzejdou z výsledků této soutěže;

•

v případě projednání změny územního plánu a vzájemné dohodě na spolupráci města a kraje proběhne na návrh
stavby galerie samostatná projektová soutěž.

Ideová urbanistická koncepce:
•

územní plán města v současnosti neuvažuje o zástavbě plochy náměstí a město ani jiné subjekty nemají aktuálně
ani výhledově potřebu území více zastavět (nad rámec stavby AJG).

•

zadavatel si zároveň uvědomuje složitost urbanistických vztahů a vazeb v širším řešeném území a soutěž vnímá
jako příležitost ověřit možnosti další budoucí zástavby a otevřít diskusi nad možnými variantami řešení.

•

v rámci ideové části soutěže lze tedy schematicky ukázat další možnosti budoucího zastavění náměstí a to s ohledem na širší urbanistické vazby, především situace celého bývalého hradebního okruhu, dnes parku Na sadech
a souvisejících prostranství, přičemž i varinata nezastavěnosti bude brána jako výchozí a plně rovnocenná.

•

v případě ideového návrhu další zástavby nadále platí podmínka, že projektová část soutěžního návrhu musí být
realizovatelná samostatně a výsledek úpravy náměstí musí v jakékoliv stavební etapě tvořit ucelené plnohodnotné prostranství (budoucí zásahy do něj tedy musí být řádně zdůvodněné a obhajitelné).

Požadavky na řešení ostatních částí náměstí:
•

návrh koncepce urbanistického, architektonického a krajinářského řešení ostatních prostranství (především kolem pošty a prostoru před KD Metropol), který bude navazovat na koncepci projektové části návrhu celého náměstí jak směrem k parku Na sadech, tak směrem k řece Malši, s možností dalšího vývoje a etapizace projektu;

•

pozemek před KD Metropol není v majetku Zadavatele, ale soukromého subjektu a jedním z cílů Soutěže je ověření
možností území jako celku a přednesení námětů ke společnému jednání;

•

v blízkosti pošty se doporučuje zachovat krátkodobá parkovací stání, v ulici Na sadech pak podélná parkovací
stání, která slouží návštěvníkům služeb a zásobování;

•

prověřit a případně upravit vedení pěších a cyklistických tras v celém území s ohledem na širší vazby, bezbariérovost a bezpečnost, například mezi Metropolem a náměstím;

•

předpokládá se zachování dopravního režimu všech současných komunikací v řešeném území a prověření velikosti a kapacity křižovatky ulic Karla IV. a Žižkovy, s ohledem na současné intenzity dopravy;

•

ke zvážení je například prověření šířky a počtu jízdních pruhů, doplnění opatření pro cyklodopravu nebo doplnění
přechodů pro chodce či míst pro přecházení;

•

doporučuje se zachování všech zastávek MHD ve stávající poloze (zastávka Senovážné náměstí – pošta a zastávka
Metropol) a umístění stávajících preferenčních pruhů MHD;

•

soutěžní návrh může zachovat současné umístění uměleckých děl, navrhnout jejich přemístění (historický meteorologický sloup u pošty a památník československým letcům RAF), případně navrhnout místa pro nová umělecká
díla;

•

prověřit umístění 2-3 krátkodobých autobusových stání (Dukelská nebo Jirsíkova ulice).

Jako zásadní pro úspěšnou realizaci projektu je spolupráce jednotlivých subjektů v území, shoda na předpokládaném
cílovém stavu, stanovení společných zájmů na jeho dosažení a způsobu financování jednotlivých etap. Soutěž by měla
ověřit limity a potenciály území, najit vhodné koncepční řešení a projektový tým pro další diskusi se zadavatelem a dotčenými subjekty. Na základě výsledků by měl být definovaný další proces, který povede ke vzájemné koordinaci všech
záměrů v území a postupné realizaci stavby.

Další poznámky:
Uvedený stavební program a standard je doporučený. Ostatní výše neuvedené požadavky na soutěžní návrh jsou na
zvážení účastníků.
Soutěžní návrh by měl splnit dodržení norem a dalších souvisejících vyhlášek a předpisů (s ohledem na daný stupeň
dokumentace a měřítko zobrazení). V navazujících fázích projektu se předpokládá, že navržené řešení splní předpisy
územně plánovací, stavebně technické, hygienické, bezpečnostní, požární a další, tak aby mohl být projednán s DOSS
v územním a stavebním řízení.

Investiční náklady:

Požadavky na stanovení regulace pro stavbu AJG:

Předpokládané investiční náklady na stavební realizaci projektové části Soutěže ve vymezeném řešeném území jsou
450.000.000,- Kč bez DPH. Uvedené náklady obsahují i nezbytné odstranění staveb a povrchů.

•

zřizovatelem Alšovy jihočeské galerie je Jihočeský kraj, který dlouhodobě uvažuje o přesunutí galerie ze zámku
Hluboká nad Vltavou do Českých Budějovic;

Při stanovení předpokládaných investičních nákladů byl uvažován tento standard v cenové úrovni roku 2021:

•

novostavba Alšovy jihočeské galerie může být umístěna kdekoliv v prostoru řešeného území projektové i ideové
části náměstí v kontextu celkového urbanistického řešení soutěžního návrhu, s ohledem na etapizaci

•

stavba 250 parkovacích míst v podzemním objektu

250.000.000 Kč / 1.000.000 Kč na jedno parkovací místo

•

úprava 26000 m2 zpevněných a nezpevněných ploch

200.000.000 Kč / ve standardu 7.500 Kč/m2

•

velikost objemu stavby a její regulace bude odvozena z předpokládaného objemu stavby (cca 25-30000 m3) a zastavěné plochy jednoho podlaží (cca 1200-1600 m2); parkovací kapacity pro objekt galerie budou součástí její
stavby realizovatelné v samostatné etapě (nad požadovaný počet 200 míst),;

•

podle takto stanoveného objemu soutěžní návrh stanoví regulaci pro stavbu, přičemž pozemek vymezený touto
regulací bude v projektové části návrhu vyřešen ve variantě bez stavby samotné galerie a to takovým způsobem,
aby nešlo o provizorní řešení, ale plnohodnotnou část náměstí, zároveň však umožňující budoucí stavbu;

•

preferuje se takové řešení, kdy galerie bude stavebně a technicky oddělená od stavby podzemního parkingu pod

Očekává se takové řešení, které bude výše uvedené investiční náklady zohledňovat a v případě jejich překročení bude
toto dostatečně zdůvodněno jak účastníkem, tak porotou při hodnocení návrhu. Soutěž zároveň slouží k ověření takto
stanovených stavebních nákladů a její výsledky mohou vést k jejich aktualizaci. Zadavatel preferuje takové řešení,
které případně umožní realizovat I. a II. etapu samostatně.

* CELÉ ZNĚNÍ SOUTĚŽNÍHO ZADÁNÍ TVOŘÍ PŘÍLOHU P01 SOUTĚŽNÍCH PDOMÍNEK NA PROFILU ZADAVATELE.
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Vyrážíme na procházku kolem historického centra Českých Budějovic. Dva kilometry zvládneme za třicet minut.
Procházíme se po prosluněném nábřeží Malše, poté se malebnou Mlýnskou uličkou prosmýkneme do stínu vzrostlých
stromů v parku Na Sadech. Až zpátky k řece ale atmosféra nevydrží. Na posledních dvou stech metrech musíme projít
přes širokou plochu parkovišť a zelených ploch bez jakékoliv pobytové kvality – plochu Senovážného náměstí.

Park a řeka kolem centra (Celková koncepce)
Senovážné náměstí je přirozenou součástí hradebního okruhu. Půdorysná stopa bývalých hradeb byla již v devatenáctém století částečně vyplněna městským parkem Na Sadech, který je dodnes mimořádnou kvalitou centra Českých
Budějovic. Koruny vzrostlých stromů na okraji parku tvoří hradbu, která obstojí proti současné intenzitě automobilové
dopravy. Když se pohybujeme parkovými cestami, dopravu v ulici Na Sadech téměř nevnímáme. Vegetace odcloní
hluk, prach i pohledy na kolony aut. Obcházíme historické město jen pár metrů od vytížené dopravní tepny a je to příjemná procházka. Pojďme na tyto specifické kvality Českých Budějovic navázat. Dopřejeme i Senovážnému náměstí
zelenou hradbu. Spojíme okruh kolem centra v jeden celek. Umožníme příjemnou procházku čtvrt hodiny podél Malše
a čtvrt hodiny v klidném prostředí pod korunami stromů.
Solitérní budovy v parkovém prostoru (Urbanistické řešení)
Náměstí Přemysla Otakara II. se stalo mezi architekty a urbanisty v České republice etalonem. Tímto náměstím poměřujeme jiné veřejné prostory. Je to jasně uchopitelná reference. Pravidelný čtve-rec. Pevný, čitelný prostor definovaný tradičními městskými bloky s aktivním parterem.
Senovážné náměstí je v mnoha ohledech přesným opakem. Jeho hranice nelze ve směru hradebního okruhu ani dost
dobře určit. Proměnná šířka bývalého opevnění nenabízí jedno konkrétní měřítko. Solitérní domy nedefinují prostor,
ale stojí v prostoru. Aktivní parter, či alespoň vchod do domu se objeví sporadicky. Plochu fragmentují liniové bariéry
dopravní tepny a mlýnského náhonu.
Naším cílem je podpořit a pozvednout charakter náměstí Senovážného. Proto umisťujeme Alšovu jihočeskou galerii
do prostoru jako další solitérní stavbu po bok pošty, Jihočeského muzea a Domu kultury Slavie. Galerie se nesnaží
vymezit nový “čtverec” v měkkých křivkách bývalých bastionů. Zato ale nabídne chybějící občanskou vybavenost.
V území vytváříme více typů prostředí. Předprostor pošty, zpev-něná plocha před galerií, okolí Mlýnské stoky s výhledem na kostel, nebo pobytový trávník před muzeem mají různé charaktery, ale vždy nové pobytové kvality. Bloky
stromů pomáhají definovat uchopitelné měřítko a kompozici.
Respekt k původním kvalitám (Architektonické řešení)
Senovážné náměstí spoluutváří několik architektonicky výrazných staveb. Pošta a muzeum disponují důstojnými symetrickými fasádami. Silný výraz má také široká, rytmická fasáda kulturního domu Metropol. Kostel svaté Rodiny zaujme naopak vertikálním novogotickým členěním. Všechny tyto stavby ale trpí špatným stavem vlastních předprostorů.
Před poštou se nachází parkoviště a změť prodejních stánků, zastávky, nesourodého mobiliáře a reklamních ploch.
Identický problém má kulturní dům. Fasádu muzea zakryly smrky, jedle a borovice. Kostel sice vizuálním smogem
netrpí, zasloužil by si ale u vstupu více, než půlmetrový chodníček a asfaltovou vozovku.
Návrh nabízí domům důstojný předprostor. Otevírá pohledy na fasády, stánkům vyčleňuje zvláštní plochu na náměstí,
sjednocuje povrchy tradiční kamennou dlažbou.
Pobytový trávník za zelenou hradbou (Krajinářské řešení)
“Hradba” tvořená objemnou zelení chrání současný městský park před frekventovanou ulicí Na Sadech. Stejná hradba
bude chránit Senovážné náměstí. V místě nejvytíženější křižovatky s ochranou náměstí pomůže také objem Alšovy
jihočeské galerie. Uvnitř vzniká velkorysý pobytový trávník. Kvalitní udržovaná a zavlažovaná travnatá plocha umožňuje nejrůznější využití od pikniku přes cvičení až po větší společenské a kulturní akce. Směrem na východ od centra
je tento prostor zásadním přínosem, a to zejména v kontextu mnoha blízkých školských institucí. Vždyť v docházkové
vzdálenosti pěti minut se nachází mateřské, základní, střední i vysoké školy.

Nových pobytových kvalit je ale daleko víc. Je tu hřiště, důstojný prostor okolo pomníku letcům, nová pítka, lavičky
a pohodlný přístup k veřejným toaletám integrovaným do podzemního parkování. V centru toho všeho se nabízí kontakt s vodou v podobě pobytových schodů u mlýnského náhonu. Promenáda okolo historického centra (budějovické
hradební korzo) promění svůj nejslabší článek v jeden z nejpříjemnějších.
Podpora pěšího pohybu (Dopravní a provozní řešení)
Na Senovážném náměstí v současnosti dominuje automobilová doprava v pohybu i v klidu. Návrh cílí na rovnovážný
stav, kdy spolu vychází chodci, cyklisté i řidiči. V území existuje síť pěších tras, kterou nové uspořádání respektuje.
Navržené prvky umožňují nejen průchody. Stromy jsou lokálně vysazeny ve zpevněných plochách, koruny jsou vyvýšené a hlavní hmoty ustupují tak, aby umožnily průhledy a snadnou orientaci v prostoru. Přednost pěšího a cyklistického
provozu neznamená principiální znevýhodnění řidičů. Nově vzniklé parkoviště pod loukou je prostorné a přehledné.
V případě nutnosti je možné zaparkovat i na povrchu.
V ulici Na Sadech před Metropolem je ponecháno stávající dopravní uspořádání z pohledu počtu jízdních pruhů. Z pohledu ostatních účastníků dopravy se zde nabízí výrazné zlepšení. Jedná se především o místa pro překonání vozovky.
Stávající dopravní stín může být nahrazen dlážděnou plochou a přes stejnosměrné jízdní pruhy doplněn ostrůvek. Je
tak umožněno překonání vozovky s předností pro vozidla. Stejně tak jsou doplněny ostrůvky v křižovatce ulic Dukelská
x Na Sadech. V ulici Karla IV. ponecháváme stávající dopravní uspořádání s drobným zkrácením odbočovacího pruhu.
Do budoucna, po prokázání poklesu intenzit lze uvažovat o odlišném dopravním uspořádání, kdy jeden z řadících pruhů
může být využit jako parkovací pruh, případně místo pro připojení budovy galerie.
Podzemní garáže v ulici Jirsíkova jsou napojeny co nej-blíže k ulici Karla IV. Lze tak do budoucna uvažovat o dopravním omezení v ulici Jirsíkova a to tak, že by došlo k jejímu případnému zjednosměrnění. Možnost zjednosměrnění je
dána i vedením stávající cyklostezky v přidruženém dopravním prostoru. Zjednosměrnění tedy nebude bránit vedení
cyklistů v obou směrech. Z pohledu zklidnění dopravy a organizace dopravy se nám možnost zjednosměrnění jeví jako
vhodná, ale s podmínkou obousměrnosti této komunikace v úseku od hromadných garáží pro ulici Karla IV.
Podzemní garáže pro případnou výstavbu galerie uvažujeme jako samostatný objekt právě pod plánovanou budovou.
Garáže by byly obslouženy chodníkovým přejezdem z ulice Karla IV. Dva výtahy do podzemí by galerii obsloužily dostatečně kapacitně a v čase flexibilně. Veškerá dopravní napojení a dopravní návrhy byly ověřeny rozhledovými poměry
a obalovými křivkami pro příslušné návrhové vozidlo.
Minimalizace nákladů (Technické řešení)
Podzemní parkování vychází z jednoduchého obdélníkového půdorysu pobytového trávníku. Díky tomu není třeba hledat složitá technická řešení, vegetační vrstvy na střeše nebudou dosahovat neúměrných tlouštěk.
Při úpravě chodníků a dalších komunikací bude pamatováno na opětovné využívání původních materiálů. Dlažební
kostky budou deponovány na místě a skládány ve sjednocených vzorech na nových pozicích. Tím budou maximálně
redukovány ekonomické i ekologické náklady na úpravy zpev-něných ploch.
Už jen příslib galerie pomáhá (Popis navržené regulace a etapizace projektové a ideové části Soutěže)
Umístění galerie chrání náměstí před rušnou křižovatkou. Aktivní parter galerie kompenzuje jeho nedostatek v řešeném území. Objekt podporuje přirozené průchody, průhledy a orientaci v území. Jak to ale bude do doby, než galerii
postavíme? Podobně. Veškeré zmíněné kvality místo alespoň do jisté míry získá už po realizaci první etapy projektu.
Řady stromů částečně odcloní vliv motorové dopravy. V půdorysu plánované galerie se budou moci odehrávat polyfunkční intervence typu pop-up marketů (nejznámějším příkladem může být z poslední doby pražské Manifesto).
Takové vstupy dočasně zastanou roli důležitého oživení v prostoru “Budějovického hradebního korza”.

Vyrážíme na procházku kolem historického centra Českých Budějovic. Dva kilometry zvládneme za třicet minut.
Procházíme se po prosluněném nábřeží Malše, poté se malebnou Mlýnskou uličkou prosmýkneme do stínu vzrostlých
stromů v parku Na Sadech. Až zpátky k řece atmosféra vydrží.
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Celková koncepce
Senovážné náměstí v Českých Budějovicích považujeme za jedno z nejvýznamnějších veřejných prostranství v centru
města. V současnosti je bohužel zatěžkáno mnohými historickými a prostorovými činiteli, jež z něj vytvořily místo
nepřehledné, nekoncepční, čekající na nový impulz. Impulz, který by mohl území proměnit v moderní, dobře navržený
urbánní prostor, který nebude jen tranzitním místem. Náměstí se stane pobytovým prostranstvím s jedinečnou atmosférou pramenící ze synergie vzrostlé zeleně a kulturního charakteru okolních staveb. Naším cílem je v co největší
míře zachovat a doplnit zelený prstenec, který ve městě vznikl v 19. století po zbourání obranného systému hradeb.
Městskou zeleň vnímáme jako vysoce důležitou součást návrhu. Nechceme duplikovat jedinečný ráz nedalekého historického náměstí Přemysla Otakara II., chceme přijít s prostorem odlišným, svébytným, nabízejícím jiný typ urbánního prostředí.
Senovážné náměstí koncipujeme jako dlážděnou plochu, která je z velké části zastíněná korunami vzrostlých stromů.
Zeleň vybízí k setrvání ve stínu v centru města. Pěší trasy nepopíráme, naopak podporujeme odstraněním několika
překážek. Návrh umožňuje přirozený vícesměrný pohyb zastíněný vegetací. Odkrytou Mlýnskou stoku začleňujeme
do zeleného vegetačního prstence. Pobytové stupně na jejím levém břehu umožňují přístup k vodní hladině a stávají
se hledištěm pro protilehlý vegetací porostlý přírodní břeh. Pod náměstím navrhujeme jednopodlažní podzemní parkoviště pro 200 aut.Novostavbu Alšovy jihočeské galerie uvažujeme jako solitérní objekt, včleňující se do zeleného
prstence podobně jako ostatní významné veřejné budovy – muzeum, pošta a kulturní dům Slavie. Umístěním galerie
do jižní části náměstí chceme uchránit vznikající veřejné prostranství od negativ rušné dopravní tepny Lidické třídy.
Budova galerie se stává architektonickým “klenotem”, stavbou reprezentující soudobou kvalitní architekturu.
Jeden z velkých benefitů našeho návrhu vnímáme ve skutečnosti, že z urbanistického i architektonického hlediska
bude prostor náměstí dobře fungovat i v situaci, že by zde galerie v budoucnu postavena nebyla. V takovém případě
by došlo pouze k rozšíření podzemního parkoviště a dodláždění mlatového čtverce. Stejně tak může nakonec dojít
k výstavbě veřejné stavby jiného charakteru, která bude onou kulturní perlou v prostoru, aktivuje jižní stranu náměstí
a zároveň odcloní Lidickou třídu, ale co do objemu bude menší (komornější) než zamýšlená AJG.
Urbanistické řešení
Páteřním principem návrhu je protažení a podpoření zeleného prstence kolem historického centra města. Se zelení
pracujeme v celé ploše řešeného území. Její charakter se proměňuje směrem od severu k jihu. V severní části u ústí
Lannovy třídy jde o parkovější ráz, který pokračuje okolo budovy pošty až k nově odkryté Mlýnské stoce. Za stokou už
začíná plocha dlážděného náměstí, krytá korunami stromů. Důležitým prvkem urbanistického řešení návrhu je důraz
na pěší průchod územím. Hlavní pěší tah se odehrává severo-jižním směrem – od Sadů a Lannovy třídy, kolem pošty,
přes lávku křižující Mlýnskou stoku na nové náměstí rozprostírající se před muzeem. Stejně tak pěší průchodnost územím funguje v různých diagonálních směrech. V řešeném území zvýrazňujeme dva pro nás významné prostory – hlavní
plochu náměstí před muzeem a Metropolem a druhou menší plochu před budovou pošty.
Místo pro budovu Alšovy jihočeské galerie vymezujeme na jižní straně Senovážného náměstí v prostoru navazujícím na
hlavní průčelí Metropolu i na budovu muzea. Její umístění v dlážděné ploše náměstí naznačuje čtverec z jiného povrchu – mlatu. Toto řešení má jednak symbolickou hodnotu ve vykreslení možné budoucí výstavby ve veřejném prostoru,
ale i pragmaticky volí materiál, který vzhledem k pravděpodobnému budoucímu odstranění není cenově náročný. Dočasná mlatová plocha nabízí v prostoru náměstí další ráz prostředí k pobytu, a to přírodnějšího charakteru. V mlatové
ploše jsou umístěny drobné přemistitelné objekty s možností občerstvení.
Budoucí budova galerie není překážkou přirozenému pohybu osob v území ani nepřerušuje zelený prstenec. Galerie
pomáhá odstínit rušnou silnici před Metropolem a činí prostor náměstí ještě komfortnějším a příjemnějším. Představujeme si ji jako výraznou architektonickou hmotu s hlavním vstupem obráceným do náměstí, s otevřeným parterem
komunikujícím i s budovou Metropolu.
Architektonické řešení
Nově vzniklý prostor náměstí bohužel nemůže těžit z živého parteru přiléhajících budov. Biskupské gymnázium při
severní straně se k náměstí staví boční fasádou s učebnami. Západní strana je definována významnou siluetou novorenesančního muzea. Náš návrh podtrhuje důstojnost této instituace a kultivuje vstupní prostor, ovšem samotné
muzeum jako významný solitér do okolí svými ději nevstupuje. Jižní stranu náměstí (zatím bez objektu budoucí galerie)
ukončuje rušná komunikace a východní stranu Mlýnská stoka. Klíčové tedy bylo zabydlet prostor náměstí živými a fungujícími ději. Vytvořit v centru města místo setkávání, které žije kulturou a gastronomií. Místo, kde společně tráví čas

rodiny a přátelé, kolegové i návštěvníci Českých Budějovic. Do náměstí vkládáme objekty dronějšího měřítka a to konkrétně do místa uvažované galerie. Bistra a kavárny, které se svou modularitou mohou rozvíjet a reagovat na aktuální
situaci. Tyto objety se v budoucnu snadno odstraní a to ve chvíli, kdy je nahradí živý parter nové galerie. V kombinaci
s programem, který iniciují bohatě zastoupené kulturní instituce v okolí, vznikne náplň, z níž vytěží místní obyvatelé,
malé podniky i turisté. Náplň, která se včlení do nově navržené vegetace a která bude participovat na příjemném klimatu prostředí.
Náměstí je dlážděné velkoformátovou dlažbou, ve které jsou občasně umístěné bylinné záhony a stromy. V jižní části náměstí – v místě budoucí galerie – navrhujeme dočasnou úpravu povrchu ve formě mlatového „čtverce“ o hraně
zhruba 30m. Materiálově odlišený prvek symbolizuje možnou budoucí výstavbu a zároveň tvoří přírodnější charakter
pobytového prostoru v jinak dlážděné ploše.
Na hraně předprostoru muzea a nově vymezené plochy náměstí navrhujeme umístit plošný vodní prvek velikosti 15 x 8
m. Prvek simuluje formálně komponovanou kaluž jen několik centimetrů hlubokou a umožňuje tak volný a hravý pohyb
převážně dětí po celé vodní ploše. Součástí jsou i trysky pro mlžný efekt, které zpříjemní klima prostoru v parných
dnech. Do centrální části náměstí umisťujeme sochu Panny Marie Budějovické, která zde nalézá důstojné pozadí.
Ochránkyni města z roku 1748 vracíme po šedesáti letech do svého původního území. Výrazným prvkem definujícím
tento prostor je i nově odkryté koryto Mlýnské stoky s pobytovými stupni, které navrhujeme při jejím západním břehu.
Nejnižší stupeň v blízkosti vodní hladiny je rozšířen do podoby širšího chodníku. Pobytové schody fungují jako hlediště a vegetací porostlý přírodní protilehlý břeh jako jeviště. Přes vodoteč jsou navrženy dvě pěší lávky. Část koryta
Mlýnské stoky před kostelem svaté Rodiny zakrýváme a vytváříme tak velkorysejší pochozí plochu zbavenou překážek
ve formě zábradlí. Vzniká důstojnější prostor kolem boční stěny kostela, respektive před sochou sv. Jana Nepomuckého. Pomník československým letcům RAF navrhujeme přemístit nedaleko své současné polohy – do prostoru blíže
k chodníku, aby se dostal na vhodnější místo, kde bude dobře viditelný z více stran a bude smysluplně zapojen do celkové koncepce řešeného území. Za použití stejných principů přemisťujeme i Meteorologický sloup do prostoru před
hlavní vstup do budovy pošty.
Krajinářské řešení
Kompozice vegetačních prvků v území je poskládána v návaznosti na parkový okruh kolem historického centra města.
Plochy kolem pošty svým charakterem navazují na historický parkový okruh na Sadech s dominantními vzrůstnými
dřevinami typickými pro období přelomu 19. a 20. století. V tomto duchu je zde doplněno i stromové patro o Tilia cordata, Aesculus hippocastanum nebo vzrůstné druhy základních taxonů rodu Acer. Za Mlýnskou stokou na samotné
ploše náměstí pracujeme se stromovým patrem zcela odlišným způsobem. Park se stává náměstím se všemi důsledky, které z toho plynou. Jedná se o prostor z velké části zpevněný, s vysokou intenzitou pěšího provozu, a odlišným
managementem údržby, který zahrnuje například zimní údržbu spojenou se solením. To jsou důvody, které vedou ke
změně taxonomické skladby dřevin. Vybírány jsou dřeviny vhodné do městského prostředí, dobře odolávající zimní
údržbě a zároveň rychlerostoucí. Jedná se o Platanus acerifolia, Acer campestre, Robinia pseudoacacia, Gleditschia
triacanthos, Gingko biloba, Amelanchier a pionýrské druhy jako například Betula, která dokáže relativně rychle vytvořit vhodné mikroklima pro vývoj dalších druhů.
Díky dimenzi konstrukce podzemních garáží, které zabírají značnou část náměstí, si můžeme dovolit použít na celé
ploše střechy garáží strukturní substráty a umístit vegetaci kdekoli v této ploše. Pro dobrý růst stromů je kvalitní
a dostatečně velký prokořenitelný prostor, který je dostatečně zásobený vodou a vzduchem, zásadní. Náměstí je spádováno do sektorů, jednotlivé šachty svádí vodu do podzemních rozvodů, které zásobují vegetační prvky a přebytečná
voda je odváděna do Mlýnské stoky. Navržený systém je možné použít i pro řízenou závlahu v případě absence přirozených srážek. Ve skladbě střechy uvažujeme o použití odlehčených materiálů (například pěnového skla místo tradičně
používaného kameniva).
Mimo garáže v regulaci pro galerii jsou vegetační prvky založeny klasicky do rostlého terénu a to především s ohledem na možnou dočasnost tohoto řešení. Použity jsou obdobné druhy jako v části na podzemních garážích, ovšem
s větším zastoupením rychleji rostoucích a pionýrských dřevin, které vytvoří potřebné mikroklima v kratším časovém
úseku tak, aby plocha plnila svou dočasnou funkci co nejdříve. Důležitým aspektem při návrhu dočasných výsadeb
byla také jejich cena, která není při klasické výsadbě do rostlého terénu vysoká a benefity funkčního stromového patra
jasně převažují. Pokud by ke stavbě galerie došlo, je v kontextu celku výsadba a následné odstranění této vegetace
zanedbatelné. Zároveň je možná postupná druhová obměna za druhy středněvěké a dlouhověké v případě, že by se od
jakékoliv další výstavby v tomto místě upustilo. Funkčnost stromového patra by tím nebyla narušena.
Důležitým vegetačním prvkem jsou také výsadby trvalek, trav a obecně bylinného patra, které vytváří jemnou difuzi

směrem od velkých zelených parkových ploch k lehké struktuře vegetace ve zpevněných plochách. Navrženy jsou tři
typy druhových skladeb. První je typické záhonové rabato u historické budovy muzea, druhým typem jsou divoce rostoucí trvalky se záhonovým charakterem po celé délce břehu Mlýnské stoky, které vytvářejí pohledový cíl z pobytových
schodů. Posledním a nejvýraznějším typem záhonu jsou trvalkové améby procházející náměstím. Složené jsou především z odolných podrostových druhů, které snáší větší konkurenci v kořenovém prostoru. Pobytové trávníky a trávníky
obecně se objevují pouze v části od pošty k Mlýnské stoce, kde přechází v trvalkové záhony a zeleň difuzně vstupuje
na náměstí. Na náměstí se travnaté plochy nevyskytují, jelikož tento prostor má vysokou frekvenci tranzitu a trávník
zde není vhodným prvkem zejména z hlediska managementu údržby a zachování jeho kvality.

V celém území uvažujeme s retencí dešťové vody. Skladba podkladních vrstev a pochozí dlažby náměstí je pak zvláště
technicky uzpůsobena hospodárnému nakládání s dešťovou vodou. Ve velkých dlážděných plochách jsou ke sběru
dešťové vody instalovány vpusti, které podzemním systémem rozvádějí vodu do prokořenitelných prostorů dřevin.
Cílem je, aby veškeré dešťové srážky prošly tímto systémem zeleného filtru a žádná voda nebyla odváděna rovnou do
kanalizace. Dojde tím ke zpomalení odtoku vody z prostředí, kdy část vody je využita rostlinami a velké množství se
odpaří a zlepší tím mikroklima náměstí.

Dopravní a provozní řešení

Regulací vymezené místo pro případnou výstavbu budovy AJG připravujeme naproti Metropolu v jižní části nově vzniklé plochy náměstí. Novou stavbu chápeme jako solitérní objekt, který je umístěný uvnitř zeleného prstence městských
sadů obdobně jako budova pošty nebo Jihočeského muzea. Stavba by neměla dotvářet uliční čáru (započatou Retschovo vilou na křížení s Dukelskou ulicí), ale měla by mít od hrany silnice naopak dostatečný odstup a kolem sebe
dostatek volného prostoru v přilehlém parteru.

Novostavba podzemních garáží dokáže pojmout 200 parkovacích míst (z toho 10 pro invalidy) v jednom podzemním
podlaží. Dopravní napojení garáží je umístěno do prostoru náměstí z ulice Jirsíkova, posouzeno jako významný sjezd
na rychlost 30 km/hod. Z garáží na povrch vedou dvě komunikační jádra – jedno je bezbariérové s výtahem. V objektu
podzemních garáží jsou také umístěny veřejné toalety přístupné přímo z náměstí. Návrh umožňuje schéma podlaží
zopakovat ještě v dalším podzemním patře a kapacitu tak zdvojnásobit na cca 400 parkovacích míst. Při stavbě budovy galerie mohou být podzemní garáže rozšířeny i pod její budovou. V takovém případě není třeba další příjezdová
rampa, společně se může využít navržený sjezd z ulice Jirsíkova. Parkovací stání jsou navržena jako kolmá stání dle
ČSN 736056 se základním rozměrem 2,5x5,0m. Úpravy stávajícího dopravního řešení jsou spíše drobného charakteru
a respektují stávající dopravní skelet a do jisté míry i dopravní režim.
Ulice Lidická je v současné době od křižovatky Karla IV/Žižkova jako směrově nerozdělený čtyřpruh. V prostoru světelné křižovatky Karla IV/Žižkova jsou vyznačeny 3 pruhy do křižovatky, 1 pruh směrem k řece, kde se cca po 90m rozšíří
na 2 pruhy (2/2). Autobusové zastávky před DK Metropol jsou umístěné v samostatných zálivech s kapacitou minimálně 2 kloubových autobusů. Návrh počítá se zachováním uspořádání pruhů v křižovatce Karla IV/Žižkova. Ve stávajícím
dopravním stínu (změna uspořádání pruhů 1/3 na 2/2) je navržen ostrůvek pro nový přechod pro chodce spojující nově
vzniklé náměstí nad podzemním parkovištěm a prostor před DK Metropol. Přechod pro chodce je uvažován jako světelně řízený (případně jako částečně světelně řízený ve směru do centra) dynamicky sladěný s přilehlou křižovatkou.
Autobusová zastávka na straně DK Metropol zůstává ve stávající poloze v zálivu. Zastávka na přilehlé straně nového
náměstí je přesunuta do průběžného pruhu Lidické třídy, kde dále pokračuje jako preferovaný pruh MHD směrem na
most přes Vltavu. Navržené uspořádání ozřejmuje grafická část.
Uspořádání ulice Karla IV respektuje stávající stav a potřeby, především v křižovatce s ulicí Lidická, dochází pouze
k mírnému zúžení uličního profilu při zachování normových hodnot jednotlivých pruhů. Ušetřený prostor bude „věnován“ pěší infrastruktuře. Také stávající autobusové zastávky pro malé autobusy návrh respektuje. Komunikace s parkovištěm před poštou je nahrazeno kompaktnějším parkovištěm na jižní straně pošty s respektováním případného
napojení objektu pošty. Parkovací stání jsou s kapacitou 20 stání posouzena jako sjezd. Ulice Karla IV je zpomalena
dvojicí přejezdných prahů pro zvýšení bezpečnosti chodců na přechodech (respektováno stávající řešení).
V ulici Jirsíkova je zachováno její členění na samostatný pruh pro chodce, cyklistická stezka, komunikace a samostatný chodník. Do ulice Jirsíkova je napojeno podzemní parkoviště rampou, posouzeno jako významný sjezd. S ohledem
na nově vzniklá stání na severní straně muzea (4 PS K+R) bude nutné tuto ulici omezit na rychlost 30 km/hod, což jistě
bude pro danou lokalitu přínosem. Ideálně tak i přilehlou ulici Dukelská (sjednocení režimu v celém historickém jádru).
Ulice Dukelská je uvažována ve stávajícím stavu, pouze je zde uvažováno napojení příležitostného najetí „dopravní
obsluhy“ nového objektu galerie většími vozidly (nadměrné výstavní předměty). Je předpoklad vyjetí těchto vozidel
do ulice Jirsíkova tak, aby se zamezilo potřebě couvání v prostoru náměstí. Případně je zde uvažován nájezd dopravní
obsluhy příležitostných trhů nebo kulturních akcí.
Technické řešení
Konstrukční systém objektu podzemních garáží je předpokládán jako železobetonová monolitická stavba založená na
masivní základové desce se zesílenými náběhy pod sloupy (opatření proti propíchnutí). Svislé konstrukce jsou tvořeny po obvodu monolitickými stěnami v kombinaci s vnitřními sloupy s rozšířenou hlavicí. Rozteče sloupů reagují na
rozmístění parkovacích stání. Stropní konstrukce je navržena opět jako masivní monolitická železobetonová deska.
Veškeré železobetonové konstrukce přiléhající k zemině jsou navrženy z vodostavebního betonu. Navržené dimenze
konstrukce vychází z požadavku odolávání působení vztlaku spodní vody a zároveň i vysokého zatížení vegetační vrstvou nad stropem v kombinaci s dopravním zatížením (občasný pojezd nákladními automobily). Nad konstrukcí stropní
desky garáží je navržena vegetační skladba výšky 1,5 m, která umožňuje výsadbu vzrostlých stromů. Rovněž přitížení
od vegetační skladby příznivě působí proti vztlakové síle podzemní vody.

Popis navržené regulace budovy AJG

V ulici Lidická dochází k lokálnímu zúžení původní šířky komunikace zrušením zálivu autobusové zastávky ve prospěch
plochy náměstí. Od nově vzniklé hrany vozovky je ve vzdálenosti 8,5m vedena regulační čára, od které je možné budovu galerie do náměstí umisťovat a tento prostor je ze severu limitován hranou podzemních garáží (mezi těmito dvěma
hranami je vzdálenost 32 metrů). Ve druhém směru je volný prostor pro situování budovy široký 55 m a je umístěný
symetricky s osou hlavního průčelí Metropolu. Pro umístění budovy galerie tedy ponecháváme obdélník o maximálních rozměrech 32x55 m (1 760 m2) přičemž dojde k zastavění maximálně 70% této plochy tj. 1 200 m2. Vzhledem ke
koncepci solitérního objektu doporučujeme volit stavbu s co nejmenší zastavěnou plochou a k naplnění potřebného
objemu využít navrženého výškového limitu 30 m. Představujeme dvě zjednodušené krajní varianty přístupu k definování objemu AJG:
VARIANTA KVÁDR: Budova je v rámci obdélníku regulace umístěna do jeho jižní části k ulici Lidická. Delší půdorysná
strana kvádru může měřit maximálních 55 m, kratší štítová strana kvádru má vzhledem k procentuální zastavitelnosti
délku zhruba 23 m. V tomto případě se doporučuje severní stranu galerie zalícovat s hranou muzea, respektive tuto
čáru, definovanou jižní stěnou muzea, nepřekračovat. Při stavbě o objemu 30 000 m3 pak vychází její výška zhruba 26.
VARIANTA KRYCHLE: Budova má čtvercový půdorys o rozměrech 32x32 m a je v rámci obdélníku regulace situována
k jeho východní straně, vůči průčelí Metropolu je posazena asymetricky, mimo jeho hlavní osu. Při stavbě o objemu
30 000 m3 pak vychází její výška zhruba 30 m. Tato zabstrahovaná krychle je umístěna jako klenot uvnitř rozlehlého
prostoru náměstí, s dostatečnými odstupy ze všech stran, s dostatečnou mírou výjimečnosti a důstojnosti, která této
kulturní instituci náleží.
Stavba vymezená výše nastíněnými regulativy může mít samozřejmě i zcela odlišný tvar v rámci definované maximální
prostorové regulace.
Etapizace
První etapa návrhu se věnuje centrálnímu prostoru před muzeem a Metropolem a je ohraničena obrubníkovými hranami všech přilehlých komunikací. Upravujeme dopravní řešení Lidické ulice a přidáváme nový přechod pro chodce
před Metropolem. Dochází k odkrytí a úpravě koryta Mlýnské stoky, pod nově vydlážděnou plochou jsou zbudovány
kapacitní podzemní garáže. Dojde ke krajinářské kultivaci prostoru kolem muzea. Vedle kostela sv. Rodiny dlažbou
zakrýváme výseč s odkrytou Mlýnskou stokou.
Druhá etapa řeší parkové úpravy kolem budovy pošty, dojde k očištění jejího předprostoru a vytvoření důstojného
místa zahrnujícího autobusovou zastávku. Současná povrchová parkovací stání přemisťujeme do méně exponované
pozice, v ulici Karla IV. rušíme parkovací záliv a celkově dochází ke zúžení uličního profilu.
Třetí etapa je ideová a zabývá se možnou úpravou prostoru před Metropolem. Redukujeme počet parkovacích stání
a vysazujeme nové stromořadí lemující silnici.
Samostatnou etapou je případná výstavba budovy Alšovy jihočeské galerie a s tím související zrušení mlatového
čtverce s okrasnými záhony a nízkými dřevinami. Při výstavbě se předpokládá i rozšíření podzemních garáží (v ploše
pod galerií). K jejich rozšíření může dojít i v případě, že k výstavbě galerie v budoucnu nedojde. Mlatová plocha by byla
nahrazena stejnou betonovou dlažbou jako ve zbylé ploše náměstí.
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Příroda ve městě, ve všední den i ve svátek, živý parter, přehlednost a bezpečí, flexibilita, etapizovatelnost
Celková koncepce
České Budějovice mají výjimečné uspořádání s výrazným historickým centrem a velkorysým Zeleným pásem na místě
hradeb, navíc doplněným vodním elementem Mlýnské Strouhy. Hlavním tématem návrhu je podpoření této jedinečnosti a využití jejího pobytového potenciálu. Protahujeme proto plochami a vegetací Zelený pás od Pošty okolo budovy
Muzea až k řece Malši. Do takto sceleného území vkládáme nové samostatné veřejné objekty (Městská scéna nad
podzemním parkovištěm, regulace pro novou budovu Galerie a doporučení pro menší objekty pro oživení parteru).
Pro stávající veřejné budovy kultivujeme jejich předprostor (Muzeum, Metropol, Pošta, Konzervatoř) včetně návrhu
neformálního sezení.
Chceme využít novou kvalitu vzniklou otevřením Mlýnské strouhy, zejména přístupnost vody, ale i větší travnaté
plochy Městské louky. Návrh více specifických prostředí s různou atmosférou a potenciálem v rámci Zeleného pásu
nabízí širokou škálu možnosti využití. Jak pro pobyt v běžném dni, tak pro výjimečné události: festival, nebo koncert.
Maximální využití území festivalem po vzoru Lince může při uzavření Lidické třídy o víkendu pro individuální dopravu
zapojit všechny kulturní objekty v území (Metropol, Muzeum, Galerii, Konzervatoř, Divadlo, Slavii a Knihovnu). Dle zahraničních zkušeností doporučujeme zvážit využití Metropolu pro Jihočeskou Galerii. Návrh proto umožňuje úpravu
území i bez výstavby galerie. Jednotlivé prvky návrhu jsou realizovatelné postupně.
Regulace respektuje navržené výškové uspořádání a hlavní pěší a kompoziční osy. Vegetační úpravy v území regulace
jsou záměrně volnější bez cílově vysokých stromů. Ty jsou navrženy mimo území s možností výstavby Galerie. Vegetační prvky jsou rozmístěny tak, aby stavba v rozsahu specifikovaném navrhovanou regulací v budoucnu nenarušila
jeho celistvost. Úprava plochy pro budoucí galerii je navržena jako spíše extenzivní, se zastoupením krátkověkých
taxonů. Dlouhověké stromy po obvodu plochy mají být ponechány a pomohou tak zakomponovat nový objekt do již
existující kompozice, zatímco stromy uvnitř plochy, které již možná v době výstavby budou dosahovat konce svého
životního cyklu, mohou ustoupit nové stavbě. Koncept vegetačních úprav tak zohledňuje obě možné varianty – bez
i s galerií.
Jsme přesvědčeni, že pro následnou architektonickou soutěž na objekt Galerie je potřeba zachovat maximální možnou volnost a umožnit řešení, která mohou vzít v úvahu přímý kontakt s Městskou scénou, nebo naopak využít potenciál parkového prostředí na břehu Mlýnské strouhy. Vedení cyklostezky od Slavie až po novou piazzetu u kostela sv.
Rodiny je samostatnými pruhy. Vedení mezi ulicí Karla IV a Kanovnickou nyní navrhujeme jednostranně podél budovy
Konzervatoře, nicméně je možné i rozdělení pruhů na oba břehy, či ponechání dnešní polohy vedení. Podstatné je,
jestli bude aktivní parter u pošty nebo u konzervatoře. V návrhu pak uvažujeme jednotné výškové řešení i s ulicí Karla
IV a Kanovnické a tedy jednoduchý přejezd i přechod.
Urbanistické řešení
Ctíme a doplňujeme výjimečnost a výraznost Zeleného pásu. Je základním rámcem prostředí. Vycházíme z něj,
zlepšujeme prostupnost fyzickou i vizuální a zachováváme celkové vnímání při vytvoření jednotlivých míst se svébytnou atmosférou. Veřejné budovy jsou v Zeleném pásu umístěny jako solitéry a v tomto schématu pokračujeme jak
pro regulaci Galerie tak pro veřejný prostor Městské scény nad podzemním parkovištěm. Všem významným veřejným
budovám vytváříme předprostory před hlavní fasádou. V případě Galerie ponecháváme orientaci na budoucí soutěži.
Nové náměstí – Městská scéna potvrzuje význačnost budovy Muzea a zároveň vytváří chybějící vztah k Metropolu.
Poloha Městské scény je volena s césurou od budovy Muzea, které ponechává možnost důstojného odstupu. Podzemní
garáže se přizpůsobují poloze Městské scény, a přitom jsou dostatečně kapacitní. Celé území má hendikep nedostatku aktivního parteru (Muzeum, Biskupské gymnázium, Divadlo, Konzervatoř).
Navrhujeme proto základní rámec infrastruktury pro každodenní život (kavárna, veřejné WC, mobiliář, herní prvky)
a umožňujeme vznik dalších (bistro, turistické informační centrum, obchody,…), včetně možné budoucí proměny části
nebo celých garáží. Městská scéna má živou náplň a umožňuje propojení s Muzeem, Metropolí i budoucí Galerií. Městskou scénu dělíme na hlavní volnou část a menší s pobytovými prvky dále od Muzea a blízko vody. Vjezd do podzemních
garáží volíme přímo z ulice Karla IV, díky čemuž zklidňujeme ulici Jirsíkovu do podoby Městského korza, které tak může
vést od nábřeží Malše přes celé řešené území až do Kanovnické ulice a dále.
Otevření Mlýnské strouhy považujeme za zásadní počin. Využíváme jej pro vytvoření nového krajinářského pobytového
prostředí v území. Přináší novou kvalitu pro celé centrum města. Navrhujeme jej volněji jako Městskou louku. Kromě
zcela nového prostředí neomezuje do budoucna novou úpravu v případě umístění Jihočeské Galerie. K soutěži pro

Galerie vymezujeme poměrně velkou a volnou regulaci, která, věříme, umožní širokou velkou škálu návrhů. Městské
korzo i tekoucí voda mají velký potenciál i pro soudobé umělecké intervence ve veřejném prostoru.
Ulice Dukelská, Karla IV a Kanovnická vnímáme jako prostupy Zeleným pásem, které jej nerozdělují. Jsou to cesty parkem s výraznými solitéry veřejných budov. Neupravujeme zásadně polohu vozovky v ulici Na Sadech, ale doporučujeme ji v budoucnu řešit v celém průběhu Zeleného pásu. Současná situace s úzkých chodníkem bez stromů
výrazně poškozuje toto území a je i negativní vizitkou města.
Architektonické řešení
Celkový rámec daný Zeleným pásem doplňují jednotlivá místa – veřejné prostory s budovami a objekty. Některá jsou
převahou krajinářským prostředím (Městská louka, Městské korzo,…). Jiná jsou tradičněji architektonizována.
Drobná architektura je navržena ve formě oživujících a označujících prvků: zázemí Městské scény, lávka, podia, kašna, sochy. Navrhujeme jednoduché a z částí mobilní prvky pro sezení a stínění prostředí. Veřejné osvětlení má jednoduchou hierarchii. Městský okruh Na Sadech – Lidická má současná světla na vysokých stožárech. Ulice příčně
přes Zelený pás už mají osvětlení nižší výšky cca 5m s optikou dle potřeby prostředí. Nakonec je doplňkové osvětlení
v parku přízemními světly a slavnostní osvětlení fasád význačných budov (muzeum, kostel). Městská scéna má osvětlení po obvodu, ale díky připojovacím místům energií je možné ji operativně doplnit i v ploše.
Povrchy uvažujeme adekvátní podkladu a využití. Velké formáty betonové dlažby na střeše garáží – Městské scéně,
dlážděné hlavní komunikace v území, mlatové plochy a promenády a travnaté plochy pro teplotní a vizuální komfort
i rekreaci. Pro větší pobytové možnosti doplňujeme dřevěné podium, 3D herní objekt mastaby a gumovou herní plochou. Zvažujeme připomenutí historické stopy objektů v území dle budoucího archeologického průzkumu jemným
odlišením v povrchu.
Městská scéna je nevýraznějším prostorem. Slouží jako platforma pro variabilní děje, a proto rastr otvorů v ušlechtile
zpracované betonové ploše umožňuje fixaci univerzálních stožárů (pevných, nebo demontovatelných) pro scénické
osvětlení, zastřešení, stínění, expozice, optické předělení, …. Uzlové body rastru nabízí i připojení na energie, které
jsou podmínkou pro využití pro menší festivalová představení. Plocha je rozdělena na dvě oblasti – formální přiléhá
muzeu, neformální přiléhá ke krajinářsky pojatému prostředí okolo otevřené Mlýnské strouhy. Rozdělení je nenásilně naznačeno trvalejším umístěním stožárů v neformální části s předpokládanou vyšší mírou jejich využití. Nezbytné prvky pro obsluhu garáží zároveň nabízejí vytváření chybějícího aktivního parteru v území: kavárna, WC, zázemí
hřiště a kulturních programů. Umožňujeme jejich rozvoj dle zájmu o využití. Je možné vkládat modulární objekty, které
mohou sloužit jako základna pro více aktivit: umělecký festival odehrávající se ve veřejném prostoru (výstavní prostor, mikro-kino, kabaret, apod.) Objekty skýtají možnost flexibilního pronájmu kreativním dílnám, kavárnám a novým
formám kreativních neziskovek nebo kreativnímu podnikání založeném na principech dlouhodobé udržitelnosti.
Herní prvky jsou zvýrazněny v neformální části platformy obydlené mobilními prvky, které umožní nejednoznačné
využití. Budou sítěmi pro lezení dětí, odpočívadly pro teenagery, draky, které Vás odvezou do tajemných světů, nebo
dřevěným tanečním parketem pro seniory. Mohou variabilně přirůstat, ubývat, či měnit pozice, podle toho, jak se
bude vyvíjet život a jeho potřeby. Nechceme omezovat budoucí fantazii. Vstup do garáží je umístěný s dobrou vazbou do centra ulicí Karla IV a Dukelskou, a na druhé straně na Lidickou třídu. Architektura vjezdu je jednoduchá ale
trvalá (beton, sklo). Respektuje šíři bočního travé Muzea. Její skutečný rozsah a funkce bude upřesněn. Může obsahovat zázemí Městské scény, ale i kavárnu či infocentrum. Výstup k Lidické třídě může využít existující objekt garáží
s možností umístění veřejného WC, nebo se stát samostatným objektem. Kavárna je v návrhu umístěna mimo pevnou
plochu náměstí pod koruny platanů. Uvažujeme ji v první etapě jako dočasnou, ab bylo možné ji zvětšovat a přemisťovat. Kavárenský pavilon může vzniknout i v místě regulace pro Galerii. Případná výstavba Galerie bude důvodem přehodnotit možnosti prostředí. Architektura je lehká, transparentní, ocelová či dřevěná, může být i zářivá.
Podzemní garáže vnímáme jako aktuálně potřebnou infrastrukturu. Nicméně v návrhu počítáme i s možností jejich
celkové nebo částečné konverze (zohledněno v technickém řešení- prefabrikace). Otevřeními a novými vstupy se může
jejich prostor upravený na novou funkci zapojit do aktivit Městské scény. Různé výškové úrovně budou atraktivním
prostředím v rovině města. Lávka přes Mlýnskou strouhu je reminiscencí na historickou lávku. Není však historickou
manýrou. Logicky vyplývá z daností území. Má jasnou funkci propojení důležitého pěšího tahu od Pošty k Muzeu a dále
k Malši. Jednoduchý objekt položený přes vodu. Může nabízet i místo k posezení. Cesta po nabízí zážitek překonávání
překážky v krajině a zároveň místo pro pozorování okolních dějů z nezvyklé perspektivy. Její poloha je motivována
mimo jiné i snahou neomezovat možnosti řešení umístění Galerie.
Piazzeta U Kostela Sv. Rodiny (U Brány) je nově definovaným drobným, ale svébytným prostorem. Nově navržená kaš-

na, která kultivuje stávající otevření Mlýnské strouhy podporuje výjimečnost místa. Piazzeta v místě historické brány
je přirozeným uzlem, přechodem do jiných území: centra, Zeleného pásu s Městským korzem a Městskou loukou.
Podia přes Mlýnskou strouhu – prostorovou stísněnost za Poštou řešíme jednoduchým vložením dřevěných platforem
přes strouhu. Mohou nabídnout nové příležitosti pro posezení ve vazbě na stávající či potenciální komerční prostory.
Více prostoru sníží riziko kolizí mezi cyklostezkou a pobytovými funkcemi parteru.

Dopravní a provozní řešení

Krajinářské řešení

Zachováváme počet pruhů okružní třídy (Lidická – Na Sadech). Zmenšujeme plochu křižovatky s Karla IV čímž docilujeme jednak kratších vyklízecích časů křižovatky (zvýšení propustnosti) a zejména lepšího trasování přechodů.
Doporučujeme sjednotit šířky jízdních pruhů, které jsou nyní na okruhu různé. Prodloužením jednopruhového vedení
u Muzea docilujeme redukci zálivu pro autobusy, při bezpečném průjezdu kol, a plynulejší trajektorie odjezdu autobusů a trolejbusů. Příčné ulice přes „zelený pás“ (Dukelská, Karla IV a Kanovnická) navrhujeme se zvýšenou niveletou oproti okružní třídě. Průjezd aut tak bude vymezen v dlažbě, případně sloupky. Výjimkou budou zastávky MHD
s výškovým rozdílem pro nástup. Ulici Karla IV na výjezdu do křižovatky okružní třídy ponecháváme dva řadící pruhy
nicméně doporučujeme do budouna redukci v návaznosti na to jak se změní počet projíždějících automobilů. Změnu
naše řešení umožňuje. Zvažujeme zastávku BUS z města upravit bez zálivu.

Koncept vegetačních úprav reaguje na Městské sady, které vnímáme jako jednu z největších hodnot centra města.
Zelený pás obepínající velkou část historického jádra dnes mezi budovou pošty a domem kultury Slavie postrádá kontinuitu, která by výrazně posílila jeho potenciál. Obnovení návaznosti chceme docílit pomocí výsadeb stromů, jako
hlavního sjednocujícího prvku. Řešení je založeno na stávajících provozních a kompozičních vazbách – do velkorysých
ploch, do značné míry určených monumentální architekturou, vkládáme vegetační prvky v rastrech respektujících
jejich orientaci. Hrany řešeného území vymezujeme zahuštěnou, sevřenější výsadbou s větším zastoupením vyšších
stromů, která vytvoří rámec nově navrženému prostoru a zajistí propojení s okolím.

Parkoviště zákazníků pošty přesouváme před boční fasádu pošty k ulici Karla IV a spojujeme ji s průjezdem ze
dvora pošty. Parkoviště obsluhy pošty necháváme na druhé straně i s příjezdem, ale umožňujeme i jiné připojení
z Kanovnické-Přechod Lannova – Kanovnická doporučujeme upravit v návaznosti na existující projekt, tedy se sjednocením přechodu a vedením průjezdu mimo něj.Podzemní parkoviště navrhujeme o dvou podlažích přibližně v dnešní
poloze. Měníme ale vedení příjezdu. Nově by byl přímo z ulice Karla IV. Díky tomu zkracujeme nezbytnou délku příjezdu
do garáží a průjezd ulicí Jirsíkovou ponecháváme jen pro cyklisty a obsluhu gymnázia a scény nového náměstí před
Muzeem. Jirsíkova se tak stává zklidněným cyklo-pěším prostorem.

Směrem do středu pásu se výsadby postupně rozvolňují a rastr řídne – tím docílíme vytvoření nových optických vazeb
a jejich rámování i rozčlenění území na plochy s různým charakterem, atmosférou a využitím v průběhu roku. Rozpadem geometrie navazujeme na sousední parkové úpravy a vodní tok, a zároveň stále udržujeme klidné rozvržení
a řád, který je v souladu s charakterem přilehlých ploch a objektů a nekonkuruje jim introdukcí kontrastního řešení
v podobě příliš rozvolněného uspořádání výsadeb. Rozmístění dřevin založené na geometrii ploch zároveň vyvažuje
volnější přístup ke ztvárnění břehů vodního koryta.

Směry cyklostezek zachováme, ale kultivujeme jejich uspořádání. V Jirsíkově tak navrhujeme rozšířit chodník
a frekventovanou Kanovnickou doporučujeme jako sdílený cyklo-pěší prostor, stejně jako nově definované náměstíčko
před kaplí Biskupského gymnázia. Zda ponechat dnešní vedení cyklostezky mezi Karla IV a Kanovnickou podél pošty,
nebo na druhém břehu Mlýnské stoky jak je zobrazeno, případně v kombinaci ponecháváme jako možné varianty
závisející na úpravě zadního parteru za poštou či otevření Konzervatoře. Výstup z podzemního parkoviště uvažujeme
na obou stranách a vždy jako součást objektů, které poskytují zázemí náměstí. Obsluhu Městské scény doporučujeme. Krátkodobá autobusová stání doporučujeme umístit v ulici Dukelské. Celé území předpokládáme bezbariérové
s výjimkou některých partií u břehu Mlýnské strouhy.

Okolí Pošty navrhujeme sjednotit, a to zejména vzrostlou zelení. Parkování na obou stranách zjednodušujeme
a podřizujeme současným i budoucím stromům. Menší severní provozní parkoviště je tak možné v podstatě ponechat.
Zásadní je sjednocení pěšího prostoru před poštou až po Kanovnickou a Karla IV. Umisťujeme i drobné objekty kavárny
či občerstvení. Dáváme smysl i rohovému parku kudy vedeme pěší zkratku s pobytovou kvalitou.

Volba skladby dřevin v rastrech vychází mimo jiné z charakteru prostředí daného historizující architekturou velkého
měřítka, blízkosti vodních toků a požadavkem na odolnost v městském prostředí. Prostor Městské scény rámujeme
výsadbou platanů, které díky své velikosti a textuře vyváží objemné budovy a zajistí světlý stín v letních měsících.
Směrem na severovýchod na platanový rastr navazuje kompozice tvořená menšími stromy, které vytváří gradient
směrem k budově pošty. Kombinací zvolených taxonů dosahujeme podélného propojení celé plochy přes ulici Karla
IV., kdy od olší při vodním toku (Alnus x spaethii) přecházíme k dřezovcům (Gleditsia triacanthos ´Inermis´) a akátům
(Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´) v parčíku u budovy pošty. Tyto taxony jsou voleny s ohledem na zachovávané
stávající stromy, nicméně v případě dřezovce volíme beztrnný kultivar a v případ akátu kultivar málo kvetoucí a tedy
neagresivní. Jednotícím prvkem kompozice jsou střemchy (Prunus padus ´Schloss Tiefurt´), které kromě jarního aspektu připomínají blízkost vody. Střemchy navrhujeme vysadit i za poštou směrem k ulici Kanovnická, kde jejich prostřednictvím zklidňujeme stávající výsadby složené z mnoha různých taxonů.
Kromě základního uspořádání dřevin v liniích a rastrech zdůrazňujeme uzlové body a prostranství před klíčovými
budovami v území, za účelem posílení čitelnosti jejich významu. Navrhujeme výsadbu výrazně působících taxonů
v podobě solitér či dvojic. Před budovu pošty umisťujeme asymetrickou dvojici břestovce jižního (Celtis australis),
před budovou muzea zachováváme stávající katalpy (Catalpa bignonioides) a plochu před kostelem a nároží Lidické
a Kanovnické zdůrazňujeme solitérami jinanu dvoulaločného (Ginkgo biloba). Všechny zvolené taxony jsou vhodné
do městského prostředí. V rámci vegetačních úprav navrhujeme rovněž úpravy ploch v okolí pošty. Plochy sjednocujeme pomocí introdukce zatravňovacích dlažeb a mlatových povrchů a také opět pomocí již výše popsaných výsadeb,
které díky propojení korun napomohou i příčným návaznostem. Rohový parčík zahušťujeme a ohraničujeme směrem
k frekventované Lidické pomocí terénní modelace ukončené zídkou. Modelovaná cesta vedoucí středem parčíku,
která spojuje autobusové zastávky, může kromě průchodu sloužit také k pobytu či ke hře. Na chodník vedoucí k fasádě
pošty v tomto prostoru navazují pobytové schody.
V rámci vegetačních úprav rovněž navrhujeme úpravu nepochozích ploch na pobytové trávníky, s výjimkou úseku
mezi ulicí Karla IV. a Mlýnskou strouhou, kde průhled na otevřené prostranství zjemňujeme květnatou loukou s příměsí
kvetoucích letniček, do které mohou být lokálně vysekány menší pobytové plochy. Svahy koryta budou osety směsí na
břehy vodních toků. Keřové porosty ani solitérní keře s ohledem na požadavek na přehlednost a bezpečnost v území
nenavrhujeme a redukujeme stávající. V návrhu předpokládáme zohlednění také tématu biodiverzity. Otázkou do
budoucna je řešení celé vnější linie okružní komunikace. Úzký chodník a absence zeleně radikálně snižují atraktivitu
této frekventované části města a poškozují celkový obraz města. Provázanost zeleného pásu je klíčová.

Technické řešení
Objekt podzemních garáží díky dvoupodlažnímu uspořádání zasáhne pod hladinu spodní vody. Předpokládáme jej jednoduchý, železobetonový s částečně, či kompletně prefabrikovými stropy s možností budoucích otevírání a vkládání
alternativních funkcí. Nabízí se energetické logické využití plošných i hlubinných základů pro vytápění či chlazení
městských objektů (Slavie, Muzeum, Galerie).
Otevření Mlýnské strouhy uvažujeme s ponecháním zpevněného dna (minimalizace nákladů na demolice). Rozsah
a způsobem zpevnění břehů bude upřesněn po dohodě s Povodím Vltavy. Vzhledem k regulaci průtoku, je ale možné
uvažovat s poměrně volným krajinářským řešením břehů. Prvky drobné architektury uvažujeme jednoduché z trvanlivých materiálů (beton, ocel, dřevo) kvůli pobytové příjemnosti a trvanlivosti. Konstrukce odpovídá jejich pevnému nebo
mobilnímu umístění. Dlažbu s výjimkou velkoformátové betonové dlažby Městské scény uvažujeme z žulové kostky.
Popis navržené regulace a etapizace projektové a ideové části Soutěže
Nový objekt Galerie uvažujeme jako další solitérní veřejnou budovu v Zeleném pásu. Polohu volíme dostatečně
vzdálenou od ostatních solitérních staveb, ale zároveň s možností vytvoření vizuálních i provozních vztahů k nim. Za
klíčový považujeme vztahy k Muzeu a Mlýnské strouze. Právě proto navrhujeme větší rozsah regulace, který umožní
svobodnější přístup k návrhu galerie, včetně případného zapojení Mlýnské strouhy. Provozně je pro budovu Galerie
nejvhodnější obdélníkový box, ale reprezentativnost nové budovy a její význam umožňují volnější ikonické řešení. Nedefinujeme proto ani orientaci hlavního vstupu nebo povahu parteru na jednotlivé strany. Za nutné ale považujeme provedení stromového pásu podél Lidické třídy, aby celkový rámec Zeleného pásu zůstal zachován. Relativní otevřenost
regulace pro Galerii je i jedním z důvodů pro návrh jednoduché krajinářské úpravy Mlýnské strouhy, který nebrání
její budoucí úpravě. Druhým důvodem pro krajinářskou úpravu pak byla snaha nechat vyniknout výjimečnou přírodní
situaci v centru města. Variantně doporučujeme zvážit umístění Jihočeské Galerie v objektu Metropolu, což je nejen
v zahraničí prověřené a úsporné řešení, ale zároveň i objekt Metropolu umožní kultivovat.
Návrh podzemních garáží je na regulaci pro Galerii zcela nezávislý a nijak ji nelimituje. Dělení území na jednotlivé
celky-etapy umožňuje jeho postupnou proměnu dle možností města a dohody s ostatními aktéry v území.

1. fáze - návrh číslo 1
PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
Malátova 13, Praha 5 – 150 00 / IČO: 27118436

Ing. arch. Adam Halíř
Ing. Ondřej Hofmeister
Ing. arch. Petr Lešek
Ing. arch. Ondřej Hart
Ing. arch. Diana Lučková
Ing. arch. Thu Huong Phamová
Ing.arch. Aleš Steiner
Ing. arch. Klára Concepcion, DiS.
Ing. Miroslav Vondřich
PhDr. Vít Havránek Ph.D.

1. fáze - návrh číslo 2
Aoc architekti s.r.o. +
ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o
Aoc architekti s.r.o., Janovského 565/31, 170 00 Praha 7 / IČO: 26376270
ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o., Křižíkova 213/44, 186 00 Praha 8 – Karlín / IČO:
05919878

Ondřej Císler
Josef Choc
Filip Rašek
Barbora Lopraisová
Štěpánka Šmídová
Lukáš Pinkava
Emily Hillová
Ondřej Mareš
Mikoláš Vavřín

1. fáze - návrh číslo 3
Pavel Hnilička Architects+Planners, s.r.o.
Cukrovarnická 46, 162 00, Praha 6 - Střešovice / IČO: 284 90 771

Ing. arch. Pavel Hnilička, Dipl. NDS ETHZ in Architektur
Ing. arch. Antonín Topinka
Ing. arch. Jan Pačka
Ing. arch. Marie Záhorová

1. fáze - návrh číslo 4
M&P architekti – krajinářská architektura +
Cyrany architekti
Ing. Petr Velička, U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí / IČO: 03807151
Ing. Markéta Veličková, U Vody 1194/10, 594 01 Velké Meziříčí / IČO: 05053463
Ing. arch. Jan Cyrany, V pěšinách 186, 251 64, Mnichovice / IČO: 63569540

Markéta Veličková
Petr Velička
Jan Cyrany
Tomáš Popelínský
Viktor Nohál
Tomáš Bílek
Václav Starý

1. fáze - návrh číslo 5
consequence forma s.r.o. +
DJAO-RAKITINE LTD
consequence forma s.r.o, Nový Hrozenkov 760, 756 04 / IČO: 04849582
DJAO-RAKITINE LTD, 8 Brooke Road, N16 7LS London, United Kingdom

Ing. arch. Martin Sládek,
lng. arch. MArch. Janica Šipulová
Irene Djao - Rakitine
Ing. arch. Kristina Richter Adamson, MSc.
Ing. arch. Jan Schleider
Bc. Diana Hodulíková
Ing. arch. Zuzana Včeláková
Bc. Ilya Lebedev
Amélia Chevée
Ing. arch. Kateřina Landová
Ing. Petr Bijok

1. fáze - návrh číslo 6
Atelier 111 architekti s.r.o.
U Studánky 123/18, 170 00 Praha 7 - Bubeneč / IČO: 27648788

Ing.arch. Jiří Weinzettl
Ing.arch. Barbora Weinzettlová
Ing.arch. Miroslava Šešulková
Ing.arch. Ondřej Havlín
Ing. Jan Makovička
Ing. Michaela Zudová
Ing. Dina Ziková
Bc. Anastázie Zemanová
Ing. František Stráský
Ing. Ondřej Zenkl

1. fáze - návrh číslo 7
Malý Chmel s.r.o.
Jungmannova 697/46, , České Budějovice 7, 370 01 / IČO: 09674411

Ing. arch. Zdeněk Chmel
Ing. arch. Daniel Struhařík
MgA. Miroslav Chmel
Bc. Georgi Dimitrov
Ing. arch. Natálie Ivkovičová
Bc. Alžběta Bláhová
Ing. arch. Jana Kobza
Bc. Ondřej Válek
Ing. Iveta Augustínová
Ing. Ján Augustín
Ing. Ondřej Kvaček
MgA. Šimon Marek
Ing. arch. Jan Urbášek

1. fáze - návrh číslo 8
Studio Perspektiv s.r.o. +
Atelier Partero s.r.o.
Studio Perspektiv s.r.o., Belgická 130/32, Vinohrady, 120 00 Praha 2 / IČO: CZ 026 96 622
Atelier Partero s.r.o, Elgartova 381/11, Husovice 614 00 Brno / IČO: 04546911

Ing. arch. Martin Stára
Ing. Jakub Finger
Ing. arch. Ján Antal

Seznam žádostí o účast

1.

Aoc architekti s.r.o. + ŠMÍDOVÁ LANDSCAPE ARCHITECTS s.r.o.

2.

Loca Plan s.r.o.

3.

PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.

4.

Pavel Hnilička Architects + Planners, s.r.o.

6.

M&P architekti – krajinářská architektura + Cyrany architekti

7.

RMJM Milan di Aldrighi Luca

8.

Michaela Dvořáková, Jan Dvořák – architekti, s.r.o.

9.

Openfabric + Anagram & Gruppa

10.

CHYBIK+KRISTOF+SENDLER

11.

ofschem architekti s.r.o.

12.

ilex design, s.r.o.

13.

Konsorcium pro Senovážné náměstí

14.

LASOVSKY JOHANSSON ARCHITECTS APS

16.

M2AU s.r.o. + Ateliér Krejčiříkovi s.r.o.

17.

Malý Chmel s.r.o.

19.

CONSEQUENCE FORMA, Urbanismus Architektura, DJAO – RAKITINE, Landscape Architecture

20.

Atelier 111 architekti s.r.o.

21.

A8000 s.r.o.

22.

MS plan s.r.o.

23.

KOGAA studio s.r.o

24.

A.D.N.S. architekti s.r.o.

25.

Ateliér Za mák s.r.o

26.

INVENTE s.r.o.

27.

monom + majo architekti

28.

Studio Perspektiv s.r.o. + Atelier Partero s.r.o.

29.

PRO-PLANS + STUDIO FEDERICO DÍAZ

30.

PLURAL + LABAK

31.

The Büro s.r.o. + K4 a.s.

32.

Ateliér Fabík s.r.o.

33.

XTOPIX architekti s.r.o.

Město České Budějovice vyhlašuje soutěže v souladu s doporučením České komory architektů a vládním dokumentem Politika architektury a stavební kultury České republiky.

Název soutěže o návrh				

rok 		

realizace

		

autoři																			

Územní plán					

1995		

2000			

Atelier Brno

Dlouhý most 					

1996 		

1998			

Roman Koucký architektonická kancelář

Rekonstrukce a dostavba radnice 		

1997 		

2000			

Jiran Kohout architekti

DPS Staroměstská 				

1998 		

2001			

ABM Architekti

Komunitní centrum Máj 				

2010 		

2016			

SLLA Architects

Park 4Dvory 					

2012 		

2016			

M&P architekti

Centrum halových sportů 			

2012 		

-			

Atelier 8000

Kulturní dům Slávie 				

2019 		

probíhá DPS		

Chaix & Morel et Associés, Christian Anton Pichler, Jan Proksa

Centrum současného umění a architektury

2019 		

probíhá DSP		

Malý Chmel + AFF Architekten

Bytový dům 4Dvory 				

2020 		

probíhá DSP		

Malý Chmel

Senovážné náměstí 				

2021 		

probíhá			

Pavel Hnilička Architects + Planners

Grafická úprava: Ing. arch. Miroslav Vodák

