
Zápis č. 29 per rollam 

z jednání Rady architektů města Liberce 
konaného dne srpen 2020 

 
Přítomni 
členové: 

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

Přítomni 
ostatní: 

 

Omluveni:  
  

 
Program jednání: DĚTSKÁ PSYCHIATRIE KNL – NÁVRH PŘESTAVBY PAVILONU 
Předmět jednání:  

Žádost  
Architekt žádá o projednání projektu ve fázi studie Rekonstrukce a dostavby 
dětské psychiatrie vč. venkovních úprav 
  
projednání PER ROLLAM  
  

 
 

RA souhlasí s předloženým návrhem s následnými doporučeními a žádostí o 
prezentaci projektu na běžném jednání RA  

  
  
RA konstatuje 
  
S ohledem na předchozí projednání projektu v RA Liberec a následného 
projednání s architektem a zástupci investora včetně prohlídky stávajícího 
objektu a pozemku došlo k výrazné a pozitivní změně principu návrhu. Autor 
projektu na základě zadání a předchozích debat umístil významnou část provozů 
a především ubytování pacientů do prostoru zahrady. Tím došlo k 
minimalizování složitých a radikálních zásahů do stávajícího nevyhovujícího 
objektu a celkovému zpřehlednění provozu nemocnice a k výraznému zvýšení 
kvality ubytování pacientů.  
RA oceňuje Architektonické řešení objektu směrem do zahrady a reflexi 
urbanistických souvislostí včetně respektu výškové úrovně v území. Objekt se v 
tomto smyslu chová jako atypická pavilonová stavba občanské vybavenosti 
v struktuře okolního sídliště. 
Přes výrazné změny v konceptu projektu, RA nadále apeluje na důrazné 
směřování v dalším procesu návrhu na architektonické řešení objektu pro 
specifickou funkci dětské psychiatrie, tedy především příjemného prostředí pro 
dětské pacienty.  
  
  

  
RA doporučuje  
  
-         Vypracování situace širších vztahů v území se zapracovaným návrhem 
-          Doložení čitelného zpracování krajinářských úprav řešeného pozemku a 
jeho zařízení a vybavení 
-          Doložit návrhové a výškové řešení v návaznosti objektu na veřejný prostor 
a ulici, které z doložených řezů a situace není zcela patrné  
-          Vypracování dalších perspektiv z uličního profilu z perspektivy chodce 
prokazující vlastní řešení a vztah k veřejnému prostoru. O návaznosti na veřejný 

 



prostor nejvíce vypovídá vizualizace č4, ta je však do určité míry perspektivou 
deformovaná.  
-          Doporučujeme další pečlivou spolupráci s krajinářským architektem a jeho 
účast na RA spolu s autorem projektu 
-          Doporučuje součinnost TDI již v průběhu projektu, zejména v částech 
konstrukčních a ekonomických. 

  

  
  
  
  
  
  
  
V Liberci dne: srpen 2020  

 
Zapsal: Ema Susová Ověřil: Ing. arch. Josef Smutný, předseda  
    

 
 


