
Zápis z jednání hodnotící komise k posouzení architektonických studií na akci 

„Revitalizace objektu Slovan“ 

konané dne 5.2.2021 v Kadani 

 

 

 

účastníci: 

Prof. Ing. Akad. arch. Jan Šépka 

PaedDr. Jiří Kulhánek 

Doc. Ing. arch. Ivan Kaplan 

Ing. arch. Tomáš Bernášek 

Ing. Tomáš Průcha - videokonferenčně 

Mgr. Jan Losenický 

 

 

Předmětem schůzky byla prezentace a posouzení doplněných architektonických studií 

architektonických kanceláří : 

MAAT - Ing. arch. Mária Maninová, IČ 71088148, Slezská 2130/107, 130 00 Praha 3 - Vinohrady 

PRO-STORY s.r.o., IČ 03642011, Papírnická 2809/10, Východní předměstí, 326 00 Plzeň, zastoupená 

Ing. arch. Jiřím Zábranem. 
 

Úkolem doplnění studie architektonické kanceláře MAAT - Ing. arch. Mária Maninová bylo: 

- jasně definovat funkci veřejného prostoru v návaznosti na parter objektu 

- zvážit záměnu garáží v části přízemí za nebytové prostory 

- dopracovat „oživení“ veřejného prostoru 

 

Úkolem doplnění studie architektonické kanceláře PRO-STORY s.r.o. bylo: 

- jasné definování všech veřejných prostor (veřejný prostor, polosoukromý a soukromý prostor) 

- u nového objektu směrem do ul. Chomutovská zvážit využití parteru pro komerční (nebytové) 

prostory   

- zvážit materiálové a barevné provedení všech objektů a zvážit zda je nutné jednotné řešení fasád 

- specifikovat veřejné prostranství před základní školou na druhé straně ul. Chomutovská (skica) 

 

Na základě prezentace a následné diskuze bylo k návrhu architektonické kanceláře MAAT - Ing. arch. 

Mária Maninová zaujato stanovisko a připomínky: 

- návrh splňuje podmínky zadavatele vázané na předpokládaný účel využití objektu, řešení 

vnějších prostor s potenciálem tento veřejný prostor před objektem oživit a potlačit shlukování 

konfliktní skupiny obyvatel 

- umístění nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží objektu má při správné volbě provozoven 

potenciál zvýšit pohyb žádoucích osob v daném místě 

- pohyb osob v prostoru pasáže je možné eliminovat uzavíráním na noční dobu 

- v další fázi řešení objektu je nutné se zaměřit na velikost lodžií a to z pohledu jak 

ekonomického, tak s ohledem na proslunění bytových jednotek 

- u mezonetových bytových jednotek zvážit vhodnost sociálního zařízení pouze ve vyšším 

podlaží bytové jednotky a zvážit snížení plochy lodžií a teras u těchto jednotek 

- dořešit parkovací stání v místě navazujícího objektu restaurace (v místě zásobovací rampy pro 

restauraci) 

- kladem je zachování veřejného prostoru před objektem 

 

Z architektonického hlediska, s ohledem na řešení otázky konfliktních osob v blízkém okolí, komise 

vyhodnotila návrh  firmy MAAT - Ing. arch. Mária Maninová jako projekt, který má potenciál řešit 

danou problematiku bez nutnosti „privatizace“ veřejných prostor. 

Komise většinou hlasů tento projekt doporučuje jako projekt vhodný k realizaci. 

 

 



Na základě prezentace a následné diskuze bylo k návrhu architektonické kanceláře PRO-STORY s.r.o. 

zaujato stanovisko a připomínky: 

- návrh splňuje podmínky zadavatele vázané na předpokládaný účel využití objektu (bytový dům) 

a řešení vnějších prostor s ohledem na konfliktní skupiny obyvatel v okolí 

- je nutné dořešit dispozice bytových jednotek umístěných v novém bytovém domě u ul. 

Chomutovská vč. orientace nebytových prostor do „zbytkového“ veřejného prostranství před 

stávající restaurací 

- tímto řešením vzniká vnitroblok, který je nutné dále řešit a to s ohledem na skutečný vývoj 

v dané lokalitě. Vnitroblok může být jak zcela veřejný, tak poloveřejný, ale i zcela  soukromý. 

Případné plochy tohoto prostoru, které by byly zcela soukromé (terasy, zahrádky) je doporučeno 

v prvé fázi minimalizovat 

- s ohledem na zábor veřejných prostor výrazněji využít zbylý prostor před restaurací jako veřejné 

prostranství. Současně lze jako veřejný prostor upravit prostor pře základní a mateřskou školou 

na druhé straně komunikace Chomutovská. 

 

Z architektonického hlediska, s ohledem na řešení otázky konfliktních osob v blízkém okolí, komise 

vyhodnotila návrh  firmy PRO-STORY s.r.o. jako projekt, který řeší problematiku dané oblasti, ovšem 

za předpokladu  „privatizace“ veřejných prostor. 

Komise většinou hlasů tento projekt považuje za méně vhodný. 

 

 

Pozn.:  

Studie architektonických kanceláří 

 Ing. arch. MgA. Uhlík Petr, IČ 65013301, Seifertova 994/27, 130 00 Praha - Žižkov 

 Studio acht, spol. s r.o., IČ 25119966, Za zámečkem 746/3, Jinonice, 158 00 Praha 5 

 ABM architekti, s.r.o., IČ 25606026, Masarykovo nábřeží 22, 110 00 Praha 1 

nebyly již posuzovány, neboť dle většinového rozhodnutí komise ze dne 4.11.2020 tyto studie plně 

nesplňují  architektonický záměr pro řešení dané oblasti. 

U těchto studií nebylo tedy stanoveno pořadí. 

  

 

 

 

 

Zapsal: 10.2.2021 Karel Bazalka (odbor výstavby) 

 


