Zápis č. 31
z jednání Rady architektů města Liberce
konaného dne 16. 10. 2020
Přítomni
členové:
Přítomni
ostatní:

Ing. arch. Josef Smutný, Ing. arch. Jana Janďourková Medlíková, Ing. arch. Magdalena
Hlaváčková, M. A. Martin Kloda

Omluveni:

Program jednání:

1) 09:00 – 09:30 ZKOUŠKA PŘIPOJENÍ
2) 9:30 - 11:00 REKONSTRUKCE BAZÉNU
11:00 – 11:30 oběd
3) 11:30 – 12:00 TRŽNÍ NÁMĚSTÍ
4) 12:00 – 13:30 KONCEPCE DOPRAVY
5) 13:30– 13:45 DĚTSKÁ PSYCHIATRIE DOPLNĚNÍ
13:45 – 14:15 administrativa, vyhodnocení projektů

Předmět jednání:
REKONSTRUKCE BAZÉNU
Žádost
KAM žádá o projednání projektu REKNSTRUKCE BAZÉNU A INTERIÉRU ve fázi
dokumentace pro stavební povolení.
RA souhlasí s předloženým návrhem
RA konstatuje
RA projednávala bazén v minulosti již několikrát. První projednání se
uskutečnilo 18. 6. 2018 a většina jejích členů byla i na společné prohlídce
areálu před vypsáním výběrového řízení na dodavatele projektu. RA byla na
dnešním jednání seznámena s řešením interiéru původního autora projektu a
provozního konceptu, který byl připravován pod koordinací KAM. Základní
myšlenku provedení stavebních úprav v návaznosti na původní projekt
považuje RA za zásadní.
Celý projekt považuje RA za velice náročný a konstatuje, že došlo k
významnému posunu v architektonickém přístupu řešení provozu a interiérů,
které jsou obecně ve shodě všech aktérů považovány za architektonické
dědictví města Liberce, aniž by objekt musel být zapsán do seznamu kulturních
památek.
Z důvodu vysoké architektonické kvality stavby RA považuje za nevhodné
jakoukoliv degradaci objektu reklamním smogem ve všech jeho formách.
Z hlediska řešení se projekt dělí na zpracování technické a technologické části a
řešení interiéru.

RA bohužel nezaznamenala pečlivé řešení fasád objektu, přestože
se domnívá, že v této fázi DSP by již měla být tato část propracovaná.
Za výrazně nevhodné považuje RA použití reklamní obrazovky na
fasádě objektu
Zcela chybělo řešení významného veřejného prostoru, konkrétně
předprostoru vstupu, které navazuje na Tržní náměstí a následně na
jižní předpolí bazénu a „sluneční louky“, dále navazující na
významnou libereckou kulturní osu (Masarykova ulice).
V části řešení interiéru chybí vyřešení informačního systému,
který je nedílnou součástí návrhu interiéru
RA se ztotožňuje s celkovým konceptem návrhu interiéru, a respektu
k původnímu návrhu, avšak upozorňuje na rozdílné souvislosti v čase a formě
materiálového zpracování, respektive současné „chudosti“ řemesla.
Za velmi pozitivní RA považuje konečné řešení bezbariérového přístupu,
především ve vstupním prostoru. RA se domnívá, že v určitých veřejných
prostorách je možné do návrhu vložit novodobou interiérovou vrstvu
(restaurace, kavárna). Za nepovedený, či nedokončený, považuje RA návrh
mobiliáře v prostorách restaurace a kavárny, kde by kvalitní a novodobý
interiér mohl kvalitně doplnit původní architekturu. Navržené řešení se navíc
nezdá být stabilní.
RA doporučuje
dopracovat návaznosti na veřejná prostranství v koordinaci KAM
ve stejném principu jako byla zajištěna subdodávka projektu
interiéru zajistit subdodávku krajinářského architekta, který propojí
veřejné prostranství areálu bazénu a okolních veřejných prostor
„sluneční louku“ a „divokou řeku“ jasně oddělit jako samostatné
projekty, avšak ve smyslu technologického řešení zapracovat do
současného řešení
zcela odstranit reklamní plochy z fasády objektu
v soklech objektu navazující na veřejný prostor, resp. v místech
přímého kontaktu s lidmi použít kvalitní materiál (použití
zateplovacího systému se stěrkou není praktický a ekonomicky
efektivní)
V části projektu interiéru:
navrhnout informační systém jako jeho pevnou součást a
následně architektem předepsanou formu zadat odbornému
grafickému zpracování grafického manuálu (upozorňujeme na
nezbytnou součást požárních a ostatních povinných bezpečnostních
informačních cedulí)
dořešit detail v návrhu kontaktních ploch mezi navrhovaným
podhledem a konstrukcí nosných ocelových vazníků.
detailně se zaměřit na barevný koncept interiéru

TRŽNÍ NÁMĚSTÍ a KONCEPCE DOPRAVY SUMP
Projekt Tržního náměstí respektuje soutěžní návrh, který byl již dříve
odsouhlasen Radou architektů. Rada architektů byla seznámena s konceptem
dopravy města Liberce. Projednána byla i koordinace vstupu bazénu
v návaznosti na Tržní náměstí.
DĚTSKÁ PSYCHIATRIE
Rada architektů s tímto návrhem vyjadřuje souhlas.
Požadavky a doporučení:
Následující požadavky korespondují s požadavky a doporučeními pro projekt
„Modernizace KNL a. s., pavilón CUM (Centrum urgentní medicíny).“
1. Požadujeme realizovat „Variantní řešení – šikmá obvodová stěna“, tedy
variantu bez pilového řešení.
2. Požadujeme v rámci terénních a sadových úprav upravit druhovou skladbu
stromů ze sortimentu javor mléč kulovitý na javor babyka „elstrijk“. Požadujeme
doplnění sortimentu o místní traviny s umístěním dle koncepčního návrhu
autora koncepce sadových úprav. Vše bude konzultováno s KAM Liberec v další
fázi projektové dokumentace.
3. Požadujeme v rámci návrhu exteriérového mobiliáře používat městský
mobiliář se schváleným logo manuálem města Liberec. Podklady a informace ke
schválenému mobiliáři města poskytneme v Kanceláři architektury města.
-

Dubové lavice
Odpočinkové lavičky s opěradlem – výrobce např. STREETPARK
korporátní barva města Liberec včetně logo manuálu
Odpadkové koše s logem města Liberec výrobce např. MMCITE
Zahrazovací sloupky – výrobce např. STREETPARK
Liberecké židle s logem města
Stojany na kola

4. Požadujeme realizovat veškeré venkovní plochy a terénní úpravy při použití
přírodních materiálů, převážně žuly, která je typická pro město Liberec, včetně
kamenných obrub. Kamenná dlažba bude použita jako velkoformátová s kvalitní
hranou. Zatravňovací dlažba bude použita lineární s kvalitní hranou. Veškeré
venkovní materiály a jejich přesná specifikace bude konzultována s KAM Liberec.
5. Požadujeme kvalitní venkovní osvětlení s kvalitní barevnou úpravou
kandelábrů. Požadujeme použití kvalitních ledkových svítidel např. FLIT výrobce
SALVI. Barevné řešení bude konzultováno s KAM Liberec v další fázi projektové
dokumentace.
6. Požadujeme nepoužívat žádné květníky či jiné exteriérové kontejnery.

7. Požadujeme konzultovat další fázi PD s KAM Liberec v rozpracovanosti.
Veškeré architektonické detaily, materiály, exteriérové prvky budou
konzultovány s KAM Liberec pokud nejsou vyjmenovány a popsány
v předchozím textu.

13:45 – 14:15 administrativa, vyhodnocení projektu

V Liberci dne: 16. 10. 2020
Zapsal:

Ing. arch. Zuzana Koňasová

Ověřil:

Ing. arch. Josef Smutný, předseda

